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 ملخص البحث:
لوجيا المعلومات و تكن تدقيق مجال في البحثية المواضيع أهم منBIG DATA) ) الضخمة البيانات تعتبر
(IT) ،  تساهم أنها حيث ،العام القطاعفي  المتزايدة الحوسبة عمليات على طبيعية استجابة هذه تعتبرو 
 من العديد توفر ورغم القرار، اتخاذ مما يجعلها وسيلة فعالة في ،مجاالتال مختلف في المعرفة تشكيلفي 
 الستخدامها معلومات مفيدة توفير من تمكينهال الضخمة البيانات في معالجة وتحليل تساعد التي تقنياتال

 .والخصوصية باألمن تتعلق تحديات تصحبهاها أن إال ،في بيئة التدقيق

تحليل البيانات الضخمة تقنيات مساهمة  مدى على التعرف إلى الدراسة هذه تهدف وعلى هذا األساس
فعالة من طرف لعمليات المالية لمحاسبة الدولة في توفير جودة المعلومات المحاسبية لتحقيق رقابة 

 في بيئة تلك البياناتتسليط الضوء على التقنيات واألدوات المستخدمة في تحليل مع  ،مجلس المحاسبة
تملك  التي بالبيانات الضخمة وتحليالتها باعتبارها الجهة الرقابية خيرةهذه األ، حيث تتأثر التدقيق

األمر الذي يتطلب إعداد خطط مالية، الغير إلى مختلف المعلومات المالية و  وصولالصالحيات 
جراءات تتناسب مع المستجدات التكن                                                                 .لوجيةو وا 

شمل الجانب حيث  ،بحثال طبيعةمع  لمالئمته التحليلي االستقرائي المنهج تباعا تم ،الهدف هذا ولتحقيق
 (ACCT )الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة اإلدارة المالية كل منعلى مستوى  دراسة ميدانية التطبيقي
جهاز الو لدولة لمحاسبة ابتجميع ومركزة الحسابات والعمليات المالية  المكلف الجهاز التنفيذي باعتبارها

 إثراء إلىباإلضافة ، على تلك العمليات المكلف بالرقابة البعدية رقابي المتمثل في مجلس المحاسبةال
    اإلحصائي البرنامج إستخدام وتم مجتمع الدراسة على محكمة علمية إستبانة وتوزيع تصميمالدراسة ب

SPSS.V24 الفرضيات اختبارو  البيانات لتحليل.   

للعمليات  الضخمة البيانات تقنيات تحليل أهمية تعزيز ،الدراسة إلى العديد من النتائج منها توصلتو 
رشادات تحفز استخدام تلك التحليالت في تخطيط ب لهالخلق قيمة  المالية لمحاسبة الدولة وجود معايير وا 

الكشف عن أهم التحديات والعراقيل التي  إلى باإلضافة ،لمجلس المحاسبة وتنفيذ إجراءات عملية التدقيق
 أدوات استخدام إمكانيةإلى  اإلدارة المالية تسعى ورغم ذلكالبيانات، تلك تحليل ورقابة في  ههتواج

دارة وتخزين معالجة في للمساعدة وتقنيات ومساهمتها في توفير المعلومات المحاسبية  الضخمة البيانات وا 
 قانون تسوية الميزانية التمهيدي مشروعالتقييمي حول  تقريرإعداد ذو موثوقية ومصداقية الستخدامها في 

(APLRB) ، من لبيانات الضخمة لمحاسبة الدولة على ا الرقابةعملية  وكفاءة فعاليةيهدف إلى تحقيق
 العام.المتمثلة في الحفاظ على المال و  المرجوة أهدافه إلىللوصول  طرف مجلس المحاسبة

 ،الدولةمحاسبة  ،العمليات المالية التدقيق، تحليل البيانات،عملية  الضخمة، البيانات :المفتاحية الكلمات
  اإلدارة المالية، مجلس المحاسبة.
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 خـــــــــطة البحـــــث
 ملخص البحث

 مقدمةال
 تقنيات تحليــــل ورقـابــــــة البيانـــــــــات الضخمة لمحاسبة الدولة الجانب النظري:

 العام والنظري للبيانات الضخمة والعمليات المالية للميزانية العامة للدولة.الفصل األول: اإلطار 
I. .المفاهيم األساسية حول البيانات الضخمة 

 حول البيانات الضخمة.        اإلطار المفاهيمي .1
 .ومجاالت تطبيقها أهمية البيانات الضخمة .2

II. منهجيـــة تحليل البيانات الضخمة. 
 البيانات الضخمة. تقنيات تحليل .1
 إدارة البيانات الضخمة. .2
 البيانات الضخمة.          تحليــــلأدوات وطرق  .3

III. تدقيق ورقابة البيانات الضخمة. 
 استخدام البيانات الضخمة في عملية التدقيق. .1
           .تدقيق البيانات الضخمة ومراحل عملية إجراءات .2
 تدقيق البيانات الضخمة.في بيئة مخاطر ال .3

IV. )محاسبة الدولة )الخــــــزينة العمـــــــــومية        . 
 مفاهيم حول الميزانية العامة للدولة ومحاسبة الدولة. .1
 . NCTمجموعة حسابات الخزينة العمومية عرض  .2
 العمليات المالية وحسابات الخزينة العمومية. .3
   الوثائق المحاسبية وتنظيم الــــــــدورة المســــتندية.و السجالت  .4
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 عملياتلل البيانات الضخمة تقنيات تحليلمساهمة ستبيانية لإدراسة ميدانية  الجانب التطبيقي:
لمحاسبة الدولة في توفير جودة المعلومات المحاسبية لتحقيق رقابة فعالة من طرف المالية 

 -دراسة حالة الجزائر -مجلس المحاسبة 
 

 ي لتحليل ورقابة البيانات الضخمة لمحاسبة الدولة.ــــــــذي والرقابـــالفصل الثاني: الجهاز التنفي
I. محاسبةلدمج وتحليل البيانات الضخمة الخاصة بالعمليات المالية ل الجــــهـاز التنفــــــــيذي 

 -وزارة المــــــــالية  -لدولـــــة ا
 )مصالح الخزينة العمومية(.شبكة محاسبي الخزينة العمومية تنظيم  .1
اإلدارة للمعلومات  )نظام قاعدة البيانات المركزية للخزينةالنظام المركزي لمحاسبة الدولة  .2

 (.المالية للخزينة
 .  IPSASالدولية للقطاع العام  المحاسبية لمعاييرالجزائر لمتطلبات تبني  .3

II. حساب الخزينة الموحد للدولة ) CUT (. 
 .  ) CUT ( عمليات حساب الخزينة الموحد .1
 أنظمة المعلومات لإلدارة المالية )أنظمة الدفع االلكتروني للبنك المركزي/ خزينة(  .2
III.  ةــهيئ)ال لمحاسبة الدولةالجـــــهــاز الرقابـــي لتحليل ورقابة البيانات الضخمة للعمليات المالية 

 .)-مجلس المحاسبة -اليةـــــالم ةـــــللرقاب اـــــــعليال
 المحاسبة. مجلس رقابة سير قواعد .1
 إجراءات الرقابة التي يقوم بها مجلس المحاسبة. .2
   ( في ISSAIمتطلبات تبني مجلس المحاسبة المعايير الدولية ألجهزة الرقابة المالية والمحاسبة ) .3

 .(IT) مجال تدقيق البيانات الضخمة باستخدام تكنولوجيا المعلومات
 الدولة محاسبةلعمليات المالية لالبيانات الضخمة ل لتقنيات تحليل التقني اإلطار: الفصل الثالث

 .تها من طرف مجلس المحاسبةورقـابــ في اإلدارة المالية
I.  حساب الخزينة الموحد للدولةعمليات. 

 تقييم السريع لعمليات نظام حساب الخزينة الموحد للدولة وأنظمة الدفع. .1
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 حساب الخزينة الموحد للدولة.مخاطر المتعلقة ال .3
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ذات الطابع  مخرجات نظام معلومات لإلدارة المالية للخزينة )المستندات المحاسبية .3
 (.اإلحصائي
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 :دمةـمقال
 تتوسع مؤسساتال أصبحت العالم، أنحاء جميع في المعلوماتية للنظم للتحول المتاحة الفرص ضوء على
دارة أنشطتها هيكلة في ( BIG DATA) الضخمة البياناتظاهرة بظهور  وهذا مرتبط، معلوماتأنظمة ال وا 

 هائلة بكمية المعاصرة التعاون أطرب ترتبط ما غالًبا العالمي، االقتصاد قطاعات من قطاع كل في
 والتي بدورها تؤدي ،والموضوعية األهمية حيث من تختلف والتي البيانات، من متعددة أنواع من ومتنامية

 ليس تحديات عمالاأل تلك تواجهحيث  ،تقديمها يتم التي والخدمات األعمال وكفاءة فعالية من تحسين إلى
تعتمد على  جديدة مناهج يتطلب الذي األمر الضخمة، البيانات تحليل في ولكن البيانات إدارة في فقط

 .واألصول المعلومات حماية على قادرة المستخدمة المعلومات تكنولوجيا أنظمة

 متعددة مواقع من توفيرها على والعمل وتخزينها إنتاجها يجري التي البيانات من الهائل الكم أصبح لقدو 
 عن البسيط مفهومها في الضخمة البيانات تعبر ، حيثالمعرفة على قائم مجتمع ألي ةرئيسي قوة مصدرال

 البرمجيات قدرة حجمهاأدى  الذي األمر وتوزيعها، معالجتها صعبي التي المعقدة البيانات من هائلة كمية
 في التحكم من تمكن متطورة بديلة حلول وضع إلى األخصائيينتحفيز  على التقليدية الحاسوبية واآلليات
 تعتمد حيث البيانات، وقواعد للبرمجيات التقنياتمجموعة من   باستخدام وتحليلها عليها، والسيطرة تدفقها
 أدوات القرار لصانعلتوفر ، محددة سمات الستخالص الضخمة البيانات تكنولوجيا ىعل التحليل عملية
 .المطلوبة األهداف تحقق صحيحة قرارات اتخاذ وبالتالي والمعطيات للظروف أفضل لفهم مبتكرة

ن التدقيق هي في وذلك ألتحليل البيانات الضخمة على إجراءات تدقيق القوائم المالية، تقنيات لوهناك أثر 
الضخمة والتطورات الحادثة في  تن ظهور مفهوم البياناإوبالتالي ف ،األساس عملية قائمة على المعلومات

  وادارة بتسييراإلدارة المالية  تقوم وفي هذا الصدد ،ثر على بيئة التدقيقمن المؤكد تؤ ليلها تحأدوات وطرق 
فهي ، حساباتها ومركزة ودمج، ويقع على عاتقها تسجيل العمليات المالية البيانات الضخمة لمحاسبة الدولة

االقتصادي  في توجيه النشاط المساهمةالركيزة األساسية للنظام المالي وعموده الفقري، من خالل  تعتبر
 .االستثماروتشجيع 

وال يتحقق ذلك إال بتوفر وسيلة علمية وفعالة تضمن حسن إستعمال هذه األموال وتسييرها، وحمايتها 
تلتزم  ذلكولضمان  وجعل تنظيمها من أدق التنظيمات لما لها من أثر على سلوك األفراد والجماعات،

من معد ( APLRB)سوية الميزانية مشروع قانون تتقرير تقييمي ل بتقديمالحكومة في نهاية كل سنة مالية 
المالية، والمتمثلة في مجلس المحاسبة الذي يخول له سلطة رقابة وتقييم  للرقابة عليا مستقلة طرف هيئة

 نوعية التسيير على صعيد الفعالية والنجاعة في تنفيذ العمليات المالية للميزانية والخزينة لضمان
 العمومية. لألموال والمناسب الفعال االستخدام
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تحليل بياناتها المالية والمحاسبية  وتقنيات الحصول على أدوات إلى الجزائرية المالية اإلدارةوتسعى 
تحليالت على تدقيق قوائمها المالية، استخدام تلك الاألثر الذي تحدثه البحث عن  إلى باإلضافة ،وتطويرها

الجزائري مبادرات الستكشاف األثر المحتمل على جودة عملية التدقيق على  المحاسبة ووضع مجلس
( في مجال تدقيق البيانات ISSAIلمعايير الدولية ألجهزة الرقابة المالية والمحاسبة )ه متطلبات تبنيضوء 

    .(IT) الضخمة باستخدام تكنولوجيا المعلومات

 :البحث إشكالية -1
 إذ المالية، وباألخص اإلدارةفي القطاع العام  تنافسية ميزة تقدم فهي، كبيرة أهمية الضخمة للبيانات إن

دارتها وتخزينها ومعالجتها منها استطاعت االستفادة  ومتطلباتهم للمستفيدين أعمق فهماً  تقدم ألنها وا 
 على بناء عملية التدقيق وذلك في فعالية أكثر بطريقة توفير المعلومات الستخدامها على ذلكك وتساعد

 المستفيدين. بيانات قواعد من المستخرجة المعلومات
اإلدارة  تواجهها التي التحديات أكبر أحد أصبح الضخمة البيانات تدفق أن في البحث مشكلة تكمنو 

دارة وتخزين معالجة صعوبة بسبب المالية  من العديد هنالك أن كما منها، واالستفادة البيانات هذه وا 
  .ااستخدامه في التوسع أوها استخدام رقلتع التي المعوقات

 :التالية التساؤالت في البحث مشكلة تمثلوت
 محاسبة عمليات المالية لل إلى أي مدى تساهم تقنيات تحليل البيانات الضخمة :الرئيسي السؤال

 هدفتفي توفير جودة المعلومات المحاسبية لتحقيق رقابة فعالة من طرف مجلس المحاسبة  الدولة
 ؟حفاظ على المال العامإلى ال

 :التالية الفرعية األسئلة ي إلىالرئيس السؤال من ويتفرع
    اإلطار القانوني والتنظيمي لعمليات أنظمة المعلومات لقاعدة البيانات اإلدارة المالية  ماهي أسس -

 ؟ والتسوية االلكتروني الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة( وأنظمة الدفع )
تقييم وتحليل البيانات الضخمة المتعلقة بالعمليات المالية على اإلشراف الوظيفي لكيفية  مسارماهو ال -

 ؟ الدولة على مستوى أنظمة المعلومات لإلدارة المالية )الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة( لمحاسبة
مة للمعلومة ءخاصية الموثوقية والمالما مدى مساهمة قاعدة البيانات لإلدارة المالية في توفير  -

 ؟لمجلس المحاسبة المحاسبية الستخدامها في عملية التدقيق 
لبيانات المحاسبية لمحاسبة الدولة في تأكيد مجلس المحاسبة ل تدقيقعملية ما مدى مساهمة  -

 ؟مصداقية المعلومات المحاسبية 
طرف مجلس معوقات تحد من فعالية عملية تدقيق البيانات الضخمة لمحاسبة الدولة من  يوجد هل -

 ؟ المحاسبة
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 البحث: أهداف-2
 :التالية األهداف تحقيق إلى البحث هذا يسعى

 توضيح اإلطار المفاهيمي لماهية البيانات الضخمة وتقنيات تحليلها واستخدامها في عملية التدقيق. -
المحاسبية           مة للمعلومة ءالمالمساهمة قاعدة البيانات لإلدارة المالية في توفير خاصية الموثوقية و  -

 .الستخدامها في عملية التدقيق
 .مساهمة عملية التدقيق البيانات المحاسبية لمحاسبة الدولة في تأكيد مصداقية المعلومات المحاسبية  -
التي تحد من فعالية عملية تدقيق  الضخمة البيانات استخدام عندالمعوقات و  التحديات على التعرف  -

 .لمحاسبة الدولة من طرف مجلس المحاسبة العمليات المالية
 :البحث أهمية -3

 خالل من الضخمة البيانات تحليل في اإلدارة المالية جهود على التعرف محاولة في البحث أهمية تأتي
 للمساعدة وتقنيات أدوات استخدام إمكانية ومدى الضخمة للعمليات المالية لمحاسبة الدولة البيانات تحليل
دارة وتخزين معالجة في ومساهمتها في توفير المعلومات المحاسبية ذو موثوقية  الضخمة البيانات وا 

 ومصداقية الستخدامها في عملية التدقيق لتحقيق رقابة فعالة. 
 :البحث فرضيات -4

 :التالي النحو على الفرضيات من مجموعة صياغة يمكن البحث وأهداف مشكلة على بناءً 
 في للعمليات المالية لمحاسبة الدولة تساهم تقنيات تحليل البيانات الضخمة  :الرئيسة الفرضية

 .توفير جودة المعلومات المحاسبية لتحقيق رقابة فعالة من طرف مجلس المحاسبة
 :التالية الفرعية الفرضياتإلى ية الرئيس يةالفرض تفرعتو 

 لعمليات أنظمة المعلومات لقاعدة اإلطار القانوني والتنظيمي توفر  :األولى الفرعية الفرضية
 ؛ة المالية وأنظمة الدفع االلكتروني والتسويةالبيانات اإلدار 

 مسار اإلشراف لتقييم وتحليل البيانات الضخمة المتعلقة بالعمليات  وجود ثانية:ال الفرعية الفرضية
المالية لمحاسبة الدولة على مستوى أنظمة المعلومات لإلدارة المالية )الوكالة المحاسبية المركزية 

  ؛للخزينة
 توفير خاصية الموثوقية قاعدة البيانات لإلدارة المالية في  ساهمت :الثالثةالفرعية  الفرضية

 ؛لمجلس المحاسبة الستخدامها في عملية التدقيق لمعلومة المحاسبيةوالمالئمة ل
 المتعلقة  لبيانات المحاسبيةل مجلس المحاسبة تدقيقعملية مساهمة  :الرابعةالفرعية  الفرضية

 ؛المحاسبيةمحاسبة الدولة في تأكيد مصداقية المعلومات ب
 البيانات الضخمة لمحاسبة  تدقيق ةعملي فعاليةمن معوقات تحد  توجد :خامسةال الفرعية الفرضية

 .الدولة من طرف مجلس المحاسبة



 ز
 

 :للدراسة المتبع منهجال -5
 االستقرائي التحليلي في هذه الدراسة على المنهج االعتماد مسة تدرالوع اضومب نواجف ة بمختلطلإلحا

ر المفاهيمي اطإلمن الكل ية ظرلنم المفاهيرض اعبأداتيه الوصف والتحليل، حيث يستخدم الوصف في 
 في الجانب التطبيقي أما التحليلي من خالل التطرق للبيانات الضخمة والعمليات المالية لمحاسبة الدولة

لعمليات الرقابي لتحليل ورقابة البيانات الضخمة لالجهاز التنفيذي و  الجهازكل من لاإلطار التقني إلى 
 محاسبة الدولة.المالية ل

ثرائه بباإلضافة إلى تدعيم  على مستوى الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة دراسة اإلحصائية البحث وا 
قراءة الجداول واألشكال والبيانات الرقمية  لتحليل االستبانة الموزعة على المهنيين في ،ومجلس المحاسبة

  .لتحقيق النتائج المرجوة وترجمة المعطيات وتحليلها
 تقسيمات الدراسة -6

 )يتكون من فصل( الجانب النظري البحث تضمنبغرض تحقيق الهدف من الدراسة، وعلى ضوء ما سبق 
 يلي: ماتقسيم البحث إلى تم و  )يتكون من فصلين( والجانب التطبيقي
 الجانب النظري:

 ؛الدولـــةاإلطار العـــــــــام والنظري للبيـانات الضخمة والعمليات الماليـة لمحاسبــة  :الفصل األول 
  الجانب التطبيقي:

 ؛الجهاز التنفيذي والرقابي لتحليل ورقابة البيانات الضخمة لمحاسبة الدولة :الفصل الثاني 
  :اإلطار التقني لتقنيات تحليل البيانات الضخمة للعمليات المالية لمحاسبة الفصل الثالث

 الدولة في اإلدارة المالية ورقـابــتها من طرف مجلس المحاسبة.
استبيانية على مستوى كل من الوكالة المحاسبية المركزية  دراسة ميدانيةتضمن الجانب التطبيقي حيث 

لمحاسبة المالية  عملياتلل البيانات الضخمة تقنيات تحليلمدى مساهمة ل للخزينة ومجلس المحاسبة
  .الدولة في توفير جودة المعلومات المحاسبية لتحقيق رقابة فعالة

.اتالفرضيات والتوصيات واالقتراحوأخيرا الخاتمة والتي أدرج فيها أهم النتائج المتوصل إليها ونتائج اختبار 
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 أوال: الجانب النظري
والعمليات الماليـة لمحاسبــة اإلطار العـــــــــام والنظري للبيـانات الضخمة  :لاألو فصلال

 .الدولـــة
تمثل البيانات الضخمة مرحلة هامة من مراحل تطور نظم المعلومات واإلتصاالت، وهي تعبر في 
مفهومها المبسط عن كمية هائلة من البيانات المعقدة التي يفوق حجمها قدرة البرمجيات واآلليات 

وتوزيعها، األمر الذي أدى إلى وضع حلول بديلة متطورة الحاسوبية التقليدية على تخزينها ومعالجتها 
 .تمكن من التحكم في تدفقها والسيطرة عليها

I. لبيانات الضخمةا المفاهيم األساسية حول 
الصورة الخام للمعلومات قبل  باعتبارها، الحديث عن البيانات الضخمة نود توضيح مفهوم البيانات قبل

  .عمليات الفرز والترتيب والمعالجة
.1.I .اإلطار المفاهيمي للبيانات الضخمة 

ترى أن البيانات التي تتعامل معها  والشركات تعتبر البيانات الضخمة مفهوم نسبي فبعض المؤسسات
بعض األخر يعتمد على أبعاد التي تقيس مدى حجمها وتنوعها وسرعة معالجتها واألداء لوا جدا ضخمة

 الخاص بمعالجتها.
.1.I1 .البيانات الضخمة. تعريف 

 :بعض التعاريف لمنظمات وجهات عالمية والتي تصف البيانات الضخمة
 :المتخصصة في أبحاث واستشارات تقنية المعلومات بأنها (Gartner Inc) جارتنرتعرف شركة  -

األصول المعلوماتية كبيرة األحجام وسريعة التدفق وكثيرة التنوع، والتي تتطلب طرق معالجة مجدية  "
 .1"تصاديًا ومبتكرة من أجل تطوير البصائر وطرق اتخاذ القراراتاق

"مجموعة أو مجموعات من البيانات لها  :بأنها فتعرفها (ISO)للمعاييرأما المنظمة الدولية  -
خصائصها الفريدة )مثل الحجم، السرعة، التنوع، التباين، صحة البيانات... إلخ( ، ال يمكن معالجتها 

  .2التكنولوجيا الحالية والتقليدية لتحقيق االستفادة منهابكفاءة باستخدام 
يشير مصطلح البيانات الضخمة إلى مجموعات : " (ITU) ويعرفها االتحاد الدولي لالتصاالت -

البيانات التي تتميز بأنها فائقة حجمًا وسرعة أو تنوعًا، بالقياس إلى أنواع مجموعات البيانات 
 ."3المعهودة االستخدام

                                                           
 والعشرين الرابع السنوي المؤتمر سعود، الملك جامعة في القرار اتخاذ في الضخمة البيانات تحليل أهمية ذيب، بن علي األكلبي، -1

 .15ص  العربي, الخليج فرع - المتخصصة المكتبات لجمعية
 https://www.iso.org،  06/06/2021  في االطالع على الموقع تم  ISOللمعايير الدولية المنظمة -2
 عبد الملك جامعة المعلومات، وتقنية الحاسبات كلية تطبيقها، ومجاالت الضخمة ،البيانات مصطفى عدنان الباز، -3

 .77، صالسعودية ،2018العزيز،
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هي األدوات والعمليات التي  :"خبراء البيانات الضخمة من وجهة نظر مقدمي الخدماتيعرف ال -
نها أالطرفان اتفقا على  ،"تحتاجها المنظمات للتعامل مع كمية كبيرة من البيانات لغرض التحليل

 .بيانات هائلة ال يمكن معالجتها بالطرق التقليدية في ظل تلك القيود المذكورة آنفا
اضطر التقنيون  ،والجهد والتكلفة الكبيرة التي تحتاجها البيانات الضخمة لتحليلها ومعالجتهابسبب الوقت 

التي لديها القدرة على التعلم  Artificiel Intelligence االعتماد على أنظمة الذكاء االصطناعي الى
عمل عليها، واالستنتاج ورد الفعل على أوضاع لم تبرمج في اآللة باستخدام خوارزميات معقدة لل

 .باإلضافة إلى استخدام تقنيات الحوسبة السحابية إلتمام عملها
I.2.1 .خصائص البيانات الضخمة 

 :4يلي كما وهي الضخمة البيانات بها تتميز التي الخصائص بعض هناك
 قيمة يحدد ما وهو ما، مصدر من المستخرجة البيانات حجم يتمثل في (Volume): الحجم 1-

 سيحتوى 2020 العام لولحيث جاءت الدراسات بح الضخمة، البيانات ضمن تصنف لكي البيانات
 واستخالص للتحليل الجاهزة البيانات من ميتابايت 41.111 من يقرب ما على اإللكتروني الفضاء

 .المعلومات
 أو باحثين كانوا سواء المستخدمين تساعد والتي المستخرجة، البيانات هي (Variety): التنوع 2-

 الصور :مثل مهيكلة وغير مهيكلة بيانات وتتضمن بحثهم لمجال المناسبة البيانات اختيار على محللين
 وتتطلب الخرائط، وبيانات المكالمات وسجالت القصيرة والرسائل والفيديو الصوت وتسجيالت ومقاطع

 .والتحليل للتجهيز مناسب شكل في لتهيئتها وجهدا وقتا
 تعتبر حيث عليها الطلب لتغطية البيانات واستخراج إنتاج سرعة بها يقصد (Velocity) السرعة 3-

 .البيانات هذه على بناء القرار اتخاذ في مهم عنصراً  السرعة
 تلك وحداثة وصحتها دقتها ومدى البيانات، مصدر موثوقية بها يقصد (Veracity) الموثوقية 4-

 عليه تعرض التي البيانات في يثقون ال مدراء ثالثة كل بين من تنفيذي مدير هناك أن حيث البيانات
 .القرار التخاذ
 يمتلكون متخصصين إلى نحتاج الضخمة البيانات من ولالستفادة (value): كبيرة قيمة ذات 5-

 تعتبر الحالة هذه وفي المناسب، التحليل وتحليلها البيانات هذه مع للتعامل الكافية والمهارات الخبرات
 .قيمة ذات المعلومات

 عدة تعني أن يمكن البيانات نفس أو المعلومات نفس أن بمعنى (variability): متغيرة قيمة ذات 6-
 .امناسب تحليال وتحليلها الحقيقة قيمتها تحديد يمكن فيه وردت الذي السياق إلى اً  واستناد أشياء،

                                                           
يونس، نجاة محمد مرعي، أثر تحليل البيانات الكبيرة على جودة المعلومات المحاسبية، دراسة ميدانية، مجلة الفكر المحاسبي،  -4

 .  130-129، ص 2، العدد23جامعة الشمس، مصر المجلد 
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ظهارها تحليلها يجب الضخمة البيانات استخدام عند (visualization): المظاهر متعددة 7-  وا 
 واألرقام اإلحصاءات : مثل متعددة أشكال وتأخذ استخدامها، طبيعة مع تتناسب مختلفة بأشكال

  .وغيرها الهندسية واألشكال
I.3.1 .ومصادرها البيانات الضخمة تصنيف : 

تعنيه البيانات الضخمة لإلحصاءات  اماذ” بعنوانقامت اللجنة االقتصادية ألوروبا، بتقديم تقرير 
  .لمصادر البيانات الضخمة على النحو التالي تصنيفات فيه وقد أوردت“الرسمية

 :البيانات الضخمة تصنيفأوال: 
الخام  (Data classification) ال يمكن اإلستفادة منها بصورتها األولية قبل المعالجة، تصنف البيانات

 :5 إلى ثالثة أنواع
  جداول أو قواعد بيانات وهى البيانات المنظمة في :(Structured Data)  ُمهيكلةبيانات  -

 واستخراج فيها البحث يمكن حيث البيانات، قواعد في والمخزنة والمرتبة المصنفة البيانات
 MySQL. و ، Oracle: مثال منها، المعلومات

وهى البيانات  من البيانات،مثل النسبة األكبر تو  (Unstructured Data) بيانات غير مهيكلة -
يتم الحصول عليها يوميًا من كتابات نصية وصور وفيديو ورسائل ونقرات على مواقع  التي

 التواصل شبكات وتغريدات اإللكتروني، البريد ورسائل الدردشة، رسائل الفيديو، مقاطع، اإلنترنت
  PDF, Word. وملفات االجتماعي

وُتعد نوعًا من البيانات المهيكلة إال أن   (Semi-structured data)بيانات شبه مهيكلة -
 لكنها المنظمة، للبيانات وأقرب النوعين، بين خليطصورة جداول أو قواعد  البيانات ال تكون في

 .بياناتوقواعد ال كالجداول التنظيمية البنية إلى تفتقر
 البيانات اختيار على المستفيدين تساعد بالتنوع حيث الضخمة البيانات على هذا األساس تتميزو 

 للتجهيز مناسب شكل في لتهيئتها كبيراً  طوياًل وجهداً  وقتاً  تتطلب بدورها والتي ،لمجالهم المناسبة
 :التاليكما هو موضح في الشكل  والتحليل

 
 
 
 
 
 

                                                           

 .89.ص 2018الثاني،  العدد العلمية، فيصل مجلة وقوتها، وفرصها خصائصها، الضخمة البيانات سلطان، بكر أبو أحمد، -5 
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 نيفات البيانات الضخمة وتحليالتهاتص :01الشكل رقم 

 
الثاني،  العدد العلمية، فيصل مجلة وقوتها، وفرصها خصائصها، الضخمة البيانات سلطان، بكر أبو أحمد،  :المصدر

 .99ص ، 2018

I.4.1البيانات الضخمة . مصادر: 
 :6يوجد العديد من مصادر البيانات الضخمة منها

، سواء كان برنامجا حكوميا أو غير حكومي، كالسجالت المصادر الناشئة عن إدارة أحد البرامج -
 .اإللكترونية وزيارات المستشفيات وسجالت التأمين والسجالت المصرفية وبنوك الطعامالطبية 

، الناشئة عن معامالت بين كيانين، على سبيل المصادر التجارية أو ذات الصلة بالمعامالت -
المثال معامالت البطاقات االئتمانية والمعامالت التي تجرى عن طريق اإلنترنت بوسائل منها 

 .حمولةاألجهزة الم
، على سبيل المثال، التصوير باألقمار الصناعية، وأجهزة مصادر شبكات أجهزة االستشعار -

 .استشعار الطرق، وأجهزة استشعار المناخ
، على سبيل المثال تتبع البيانات المستمدة من الهواتف المحمولة والنظام مصادر أجهزة التتبع -

 .العالمي لتحديد المواقع
على سبيل المثال، مرات البحث على اإلنترنت عن منتج أو خدمة ما  كية،مصادر البيانات السلو  -

 .أو أي نوع آخر من المعلومات، ومرات مشاهدة إحدى الصفحات على اإلنترنت
 .، على سبيل المثال، التعليقات على وسائط التواصل االجتماعيمصادر البيانات المتعلقة باآلراء -

 :الضخمةأمثلة من الواقع على البيانات 
  ،مليار  1.6وحوالي مليار رسالة  42من  أكثر ويتم تداوللدى واتس آب أكثر من مليار مستخدم

 .مليار صورة من مستخدميها 50فيسبوك تتعامل مع أكثر من ، يومي صورة بشكل

                                                           

 .14، ص 2014العلوم، جامعة بغداد، العدد التاسع، أكتوبر  مازن سمير، البيانات الضخمة، مجلة العلوم االلكترونية، كلية -6 
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 جوجل Google  مليار عملية بحث في الشهر 100تتعامل مع حوالي. 
I. 2.  ومجاالت تطبيقها أهمية البيانات الضخمة: 

 فيما يلي: ورتتمح أهمية بالغة من خالل استخداماتها ومجاالت تطبيقهالبيانات الضخمة بتتميز ا
I. 2 .1 . الضخمةأهمية البيانات : 

استطاعت االستفادة منها  إذعالية فهي تقدم ميزة تنافسية عالية للشركات  أهميةللبيانات الضخمة 
ومعالجتها ألنها تقدم فهما أعمق لعمالئها ومتطلباتهم ويساعد ذلك على اتخاذ القرارات المناسبة 
والمالئمة داخل الشركة بطريقة أكثر فعالية وذلك بناء على المعلومات المستخرجة من قواعد بيانات 

 .7رالعمالء وبالتالي زيادة الكفاءة والربح وتقليل الخسائ
I. 2.2 . مجاالت تطبيق البيانات الضخمة. 

  8:للبيانات الضخمة مساحة كبيرة لالستخدام والتطبيق ومن أهم تطبيقاتها في المجاالت التالية
     .والبيانات الضخمة يأوال: القطاع الحكوم

هائلة من عندما يتعلق األمر بإدارة البيانات، أغلب المنظمات الحكومية تواجه مشكلة وجود كميات 
وهذا يعني أنها ال تناسب أي  البيانات غير منظمة أو ُمهيكلة هالبيانات في أنظمة الكمبيوتر، ومعظم هذ

نموذج بيانات معّرف مسبقًا، لفهم األنماط الموجودة في هذه البيانات يجب أن تطبق المنظمات 
ات غير المهيكلة وتسمى هذه الحكومية نماذج إحصائية تسعى إللتقاط ومعالجة كميات هائلة من البيان

 .العملية بـالبيانات الضخمة
 .تحليل البيانات الضخمة وتحسين التعليمثانيا: 

أدى إستخدام أدوات التعلم عبر اإلنترنت والبرامج القائمة على التفاعل بصورة متزايدة في مجال التعليم 
مكن جمعها من بيئات التعلم، فهنا نجد إلى زيادة حجم البيانات، واختالف نوعية البيانات الكبيرة التي يُ 

بيانات كبيرة عن المتعلمين، وخبرات التعلم لدى المتعلمين، كما نجد بيانات متعمقة داخل بيئات التعلم، 
وبيانات حول التفاعالت اإلجتماعية في بيئات التعلم، وبيانات ُمفصلة عن أنشطة التعلم من نصوص 

 .ختلف هذه البيانات في نوعيتها وعمقها بنسب متفاوتةووسائط ومقاطع فيديو وغيرها، كما ت
 .تحليل البيانات الضخمة لتحسين عملية صنع القرارثالثا: 

ن نجاح المؤسسة أو القطاع الحكومي  إن عملية اتخاذ القرارات ُتعد محور العملية اإلدارية وجوهرها وا 
إن عملية  ،اذ القرارات اإلدارية المناسبةيتوقف إلى حد كبير على قدرة وكفاءة القيادة اإلدارية على إتخ

صنع القرار تبدأ بتجميع البيانات وُمعالجتها واستخالص المعلومات التي بناء عليها يتم اتخاذ القرار 
                                                           

دارة  2016 الضخمة،جمال علي محمد يوسف، مدخل مقترح لتقييم أهمية تطوير المحاسبة في ظل بيئة البيانات  -7  كلية التجارة وا 
  25األعمال، جامعة الحلوان، ص 

 .116-115مرجع سبق ذكره، ص تطبيقها، ومجاالت الضخمة البيانات مصطفى، عدنان الباز، -8 
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حيث بدأت تعتمد العديد من الشركات الكبيرة والقطاعات الحكومية على سياسة تحليل البيانات الضخمة 
 .مجيات المتخصصة في مجال إدارة البيانات والتحليالتوالمعقدة والتي تحتاج إلى البر 

 العسكرياإلستفادة من البيانات الضخمة في المجال رابعا: 
البيانات الضخمة تتيح فرصًا عديدة للصناعة العسكرية، وخصوصًا أن تحليل البيانات الضخمة يسمح 

الشؤون العسكرية، فتساعد بالكشف عن دالالت تنفيذية يرتكز عليها صّناع القرار لتطوير مختلف 
البيانات الضخمة على تطوير قدرات اإلستخبارات العسكرية من خالل جمع البيانات من مصادر مختلفة 

  .وبناء منصة حاسوبية مترابطة تعّزز تبادل المعلومات بين العسكريين
 اإلستفادة من البيانات الضخمة في المجال اإلقتصاديخامسا: 

ات والمؤسسات والهيئات اليوم على إختالف أنواعها تحليل حركة العمالء من لقد أصبح بإمكان الشرك
شراء وبيع ونحوه بدقة أكبر ليتمكنوا وفقًا لذلك من معرفة السلع األكثر طلبًا أو تلك الراكدة ويقترحوا على 

لعمالء عمالئهم سلع معينة وفقًا لعمليات الشراء التي تتم. كما أصبح لديهم القدرة على فهم سلوك ا
 ،بشكل أكثر دقة وتحديد المميزين منهم ومن هم بحاجة لمساعدة أو لتحديد توجهاتهم أو ُمراقبة أدائهم

هذا األمر ليس فقط لمراكز البيع التقليدية بل يشمل المتاجر اإللكترونية على شبكة اإلنترنت وعلى 
 .نطاق أوسع
 اإلستفادة من البيانات الضخمة في المجال الطبىسادسا: 

الحكومية والمراكز الطبية واألطباء اإلستفادة من البيانات الضخمة في دراسة  أصبح بإمكان المستشفيات
مما قد يساعدهم على  ،سلوكيات المرضى عبر تحليل ملفاتهم الطبية والزيارات التي قاموا بها للعالج

صور في نظم تقديم يتيح تحليل البيانات الضخمة معالجة أوجه الق مما ،تقديم خدمات طبية أفضل
 .الرعاية الصحية التي تتزايد تكاليفها بفعل النمو السكاني وارتفاع متوسط األعمار

II. .منهجية تحليل البيانات الضخمة 
 هاتتحليالمن مخرجات و  منها االستفادة أحسنت إذا للمؤسسات تنافسية ميزة الضخمة البيانات تقدم

مع  المؤسسات داخل اتالقرار  اتخاذ تساعد علىمفيدة باستعمال آليات وتقنيات مالئمة لتوفير معلومات 
 9.الضخمة البيانات تحليل أدوات استخدام على بناءا والشفافية فعاليةال تمتطلباتوفر 

II.1 .تقنيات تحليل البيانات الضخمة. 
 التي العمليات تحديد المهم فمن للمؤسسات كبيرة قيمة تضيف أن الضخمة البيانات لتحليالت يمكن
 حالة في والمال الوقت من الكثير توفير المتوقع فمن للتنفيذ، وقابلة ودقيقة شاملة وأفكار رؤى تحمل
 .الضخمة البيانات لتحليل المحددة المتطلبات تراعي التي البيانات ممارسات تطبيق

 
                                                           
9 - Provost, F. and Fawcett, T., 2013, "Data Science and Its Relationship to Big Data and Data-driven 

Decision Making", Big Data, 1 (1) 51 
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II.1.1 ..مفهوم تحليل البيانات الضخمة 
 المعلومات لخصائص وتفصيال شموال أكثر فهم إلى التوصل في الضخمة البيانات تحليليساعد 
 عملية األفراد واحتياجات في البيانات من ومتباينة متعددة أجزاء إدراج طريق عن وذلك المختلفة،
 تخصيصا أكثر األفراد أو الجماعات لهذه المقدمة والعروض الخدمات تكون أن يمكن وبالتالي التحليل،
 ودقة كفاءة تعزيز الضخمة للبيانات يمكن كما كفاءة، أكثر معها والتفاعل التواصل ويكون ،ومالئمة

 المفضلة الرغبات على تطرأ التي بالتغييرات التنبؤ يمكن المثال سبيل فعلى التنبؤية التحليالت
 لها التخطيط من المؤسسات تتمكن حتى أكبر بسهولة العمالء من محددة مجموعات بين والسلوكيات

 .10فعالية أكثر بشكل
استخدام التقنيات التحليلّية الُمتقدمة " هو  :وعلى هذا األساس يمكن تعريف تحليل البيانات الضخمة

     لتحليل وفهم مجموعات ضخمة وكبيرة من البيانات التي تختلف بأشكالها وأنواعها، ويشمل هذا العلم
أو المجال بالغ األهمية تحليل البيانات الُمنظمة، وشبه الُمنظمة، وغير الُمنظمة القادمة من ُمختلف 
المصادر وبُمختلف األحجام ابتداًء من التيرابايت وصواًل إلى الزيتابايت، حيث تُتيح تلك العملية الفرصة 

ٍل أفضل وأكثر سرعة، ويعتبر علم للباحثين والمحللين وأصحاب األعمال الكبيرة التخاذ القرارات بشك
  .11"تحليل البيانات من العلوم التي تشكل الركيزة األساسية لعلوم الحاسب والهندسات التقنّية والبرمجّية

II.2.1 .األطراف في منظومة البيانات الضخمة 
تتعامل مع هذه الخدمة وتحديد واجبات وحقوق كل  التييتم تنظيم أي خدمة يجب تحديد األطراف  لكي

 : 12وتتمثل فيما يلي ما بينها،فيتتكون منظومة البيانات الضخمة من عدة جهات تتفاعل ، طرف
 موفر البيانات الضخمة :أوالا 

يعمل موفر البيانات الضخمة على توفير البيانات من مصادر ُمختلفة إلى ُمقدم الخدمة، وتشمل أنشطة 
نشاء المعلومات الوصفية موفري  التي  (Meta data) البيانات على سبيل المثال إنشاء البيانات وا 

يجاد مصادر البيانات المفتوحة على اإلنترنت وتوفير بيان  (open data) تصف مصدر البيانات وا 
 .إلى ُمقدم الخدمة عن البيانات القابلة لإلستخدام (Service catalogue)   الخدمات
 ُمقدم خدمة البيانات الضخمةثانياا: 

يقوم ُمقدم الخدمة بتحليل البيانات الضخمة وتوفير البنية التحتية الالزمة لها وتشمل أنشطة ُمقدم الخدمة 
مصادر البيانات وجمع البيانات عن طريق الطلب المباشر من موفر  فيعلى سبيل المثال البحث 

                                                           

 .134-133ص  يونس، نجاة محمد مرعي، مرجع سبق ذكره ، 10 
 البيانات تقليص في الوطني الرقم ودور أهمية عثمان، أحمد الرحمن عبد وعثمان، الرحمن، عبد مأمون سعد علون، أبو 11 

 . 21، ص 2018، 4العدد  ،3المجلد للمعلوماتية، الدولية العربية المجلة الضخمة،
 .141-140ص  ذكره،يونس، نجاة محمد مرعي، مرجع سبق  12 
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كما تشمل أنشطة مقدم الخدمة تخزين البيانات  (Data Crawling) اإلنترنت يالبحث ف البيانات أو
ودمجها وتوفير األدوات لتحليلها ودعم إداراتها مثل خصوصية البيانات وأمن البيانات وملكية البيانات 

 .وغيرها
 ثالثاا: عميل خدمة البيانات الضخمة

ُيقدمها  التيخدمات وهو المستخدم النهائي لمنظومة البيانات الضخمة أو هو نظام يستخدم النتائج أو ال
ُمقدم خدمة البيانات الضخمة، كما يمكن للعميل أن ُينتج خدمات جديدة أو معرفة وذلك إعتمادًا على 

تشمل أنشطة العميل على سبيل المثال طلب خدمة البيانات الضخمة  ،نتائج تحليل البيانات الضخمة
ستخدام ُمخرجات خدمة البيانات الضخمة في النشاط الذي يرغبه ويتخصص فيه  .من مزود الخدمة وا 

II.2 .البيانات الضخمة: إدارة 
ومقتضيات المتطلبات ات تقنيات إدارة البيانات، يإمكانفي ، الضخمةتتناول إستراتيجية إدارة البيانات 

بالنظر إلى هذا الدور المركزي والمهم ، التنظيمية، واحتياجات المؤسسة للحصول على قيمة من بياناتها
للبيانات، فإن ممارسات اإلدارة الفعالة ونظام اإلدارة القوي ضروريان لكل مؤسسة، بغض النظر عن 

 .الحجم أو النوع
 II.1.2. إدارة البيانات الضخمة. 

إدارة البيانات الرقمية في المؤسسة مجموعة واسعة من المهام والسياسات واإلجراءات  تتضمن
 .والممارسات

هي عملية جمع البيانات وحفظها واستخدامها بأمان وكفاءة وفعالية من حيث  :إدارة البياناتأوال: 
ين استخدام البيانات ويتمثل الهدف من إدارة البيانات في مساعدة األفراد والمؤسسات على تحس ،التكلفة

في نطاق السياسة والتنظيم، بحيث يمكنهم اتخاذ القرارات واإلجراءات التي تزيد من الفائدة للمؤّسسة إلى 
أصبحت إستراتيجية إدارة البيانات الفعالة أكثر أهمية من أي وقت مضى، حيث تعتمد و  ،حد أقصى

 .13القيمةالمؤسسات بشكل متزايد على األصول غير الملموسة لخلق 
 :14العوامل التالية شملدارة البيانات على نطاق واسع، لييمتد عمل إ

 ؛كيفية إنشاء البيانات والوصول إليها وتحديثها عبر مستوى بيانات متنوع -
 ؛كيفية تخزين البيانات عبر السحب المتعددة وفي أماكن العمل -
 ؛كيفية تقديم مدى توافر عاٍل والتعافي من الكوارث -
 ؛استخدام البيانات في مجموعة متنوعة من التطبيقات والتحليالت والخوارزمياتكيفية  -
 ؛كيفية ضمان خصوصية للبيانات واألمان -

                                                           

 السنوي المؤتمر وصفية، دراسة :االستراتيجي والتخطيط القرار اتخاذ دعم في ودورها الضخمة مطر، البيانات بن جمال السالمي، 13 
 .66، ص2018المتخصصة،  المكتبات لجمعية والعشرين الرابع

  14  السالمي ، جمال بن مطر ، مرجع سبق ذكره، ص 78.
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 ؛كيفية أرشفة البيانات والتخلص منها وفًقا لجداول االحتفاظ ومتطلبات االمتثال -
 .ستقبل الحوسبةالتنافسية وكذلك على م اإلستراتيجيةوهذا الدور الجديد للبيانات له آثار على 

 الضخمة. البياناتأنظمة إدارة ثانيا: 
 تتمثل أنظمة إدارة البيانات الضخمة فيما يلي:

 الضخمة النظام األساسي إلدارة البيانات -1
تتضمن األنظمة األساسية  ،هو النظام التأسيسي لجمع وتحليل أحجام كبيرة من البيانات عبر المؤسسة

برمجية لإلدارة، تم تطويرها بواسطة موّرد قاعدة البيانات أو من ِقبل للبيانات التجارية عادًة أدوات 
وتساعد حلول إدارة البيانات هذه فرق تكنولوجيا المعلومات ومسؤولي قواعد ،  موّردي الجهات الخارجية

 :15على أداء مهام نموذجية، مثل   البيانات
البيانات أو البنية التحتية تحديد األخطاء والتنبيه بها وتشخيصها وحلها في نظام قاعدة  -

 ؛األساسية
 ؛تخصيص ذاكرة قاعدة البيانات وموارد التخزين -
 ؛إجراء تغييرات في تصميم قاعدة البيانات -
 .تحسين االستجابات الستعالمات قاعدة البيانات للحصول على أداء أسرع للتطبيقات -

تسمح األنظمة األساسية السحابية للبيانات ذات الشعبية المتزايدة للشركات بتوسيع نطاقها أو خفضها 
 بسرعة وكذلك من زيادة الفعالية من حيث التكلفة. 

 ضخمة.البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لدعم البيانات ال -2
البنية التحتية الالزمة لجمع البيانات لكي يعمل مفهوم البيانات الضخمة، تحتاج المؤسسات إلى امتالك 

تشمل و على مستوى عاٍل،  وحفظها، وتوفير الوصول إليها، وتأمين المعلومات أثناء تخزينها ونقلها
بحيرات البيانات، أنظمة التخزين والخوادم المصممة للبيانات الضخمة، برامج إدارة البيانات والتكامل، 

من ، و ذكاء األعمال وتحليالت البيانات، وتطبيقات البيانات الضخمةبرامج  ،التخزين القائم على السحابة
المحتمل أن يكون جزء كبير من هذه البنية التحتية محلًيا، حيث تتطلع الشركات إلى مواصلة االستفادة 

لكن المنظمات تعتمد بشكل متزايد على خدمات الحوسبة  ،من استثمارات مراكز البيانات الخاصة بها
 .16تعامل مع الكثير من متطلبات البيانات الضخمةالسحابية لل

                                                           

 األرضية (الهاتفية االتصاالت شركات وأوليات سياسات تغير إلى يؤدي الضخمة البيانات تحليل ، )ماهر محمود غوش، أبو 15 
 .133، ص 2016التنمية،  على القرار اتخاذ تحسين في فوائدها  -)والمحمولة

16  Bieraugel,   Mark.   (2016).   Keeping   Up   With   Big   Data.   Association   of   College   &  

Research Libraries (ACRL).2016. FROM: http://www.ala.org/acrl/publications/ keeping_up_with/ 

big_data in 10/ 7/ 2017. 

http://www.ala.org/acrl/publications/
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قد تتضمن أدوات البنية األساسية لألمان تشفير البيانات ومصادقة المستخدم وأدوات التحكم األخرى في 
دارة تنقل المؤسسات وغيرها من المنتجات لحماية األنظمة  الوصول وأنظمة المراقبة وجدران الحماية وا 

 والبيانات.
 

 بناء البنية التحتية لعلوم البيانات من البداية إلى النهاية: 02 الشكل رقم

 
 األرضية( الهاتفية االتصاالت شركات وأوليات سياسات تغير إلى يؤدي الضخمة البيانات ، تحليل ماهر محمود غوش، أبو المصدر:

 .135، ص 2016التنمية،  على القرار اتخاذ تحسين في فوائدها -والمحمولة

II.3 . البيانات الضخمة: تحليل وطرق وتقنيات المستخدمة فيأدوات 
هناك العديد  ،باإلضافة إلى البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات السابقة المستخدمة للبيانات بشكل عام

 .من التقنيات الخاصة بالبيانات الضخمة التي يجب أن تدعمها البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات
 هذهحيث ، لتحليلها جديدة وأساليب تقنيات تطوير إلى نحتاج ،ضخمةال البيانات من القيمة الستخالصو 

 والرياضيات، واالقتصاد، الكمبيوتر، علوم ذلك في بما الضوابط، من عدد مع تتقاطع واألساليب التقنيات
 المعلومات الكتشاف التخصصات متعددة طرق إلى حاجة هناك الخبرات من وغيرها واإلحصاءات

 .البيانات كثيفة التطبيقات الستغالل الحالية واألساليب التقنيات سنناقش الكبيرة البيانات من القيمة
II.1.3 . في تحليل البيانات  المستخدمةقواعد البيانات أنواع التقنيات و 

تكن أدى هذا النمو الهائل في البيانات إلى تغيير طريقة تخزين البيانات وتحليلها بشكل كبير ، حيث لم 
األدوات واألساليب التقليدية مجهزة للتعامل مع البيانات الضخمة تم تطوير تقنيات جديدة مع القدرة على 
التعامل مع الحجم المتزايد باستمرار للبيانات وتنوعها ، وبسرعة أكبر وبتكلفة أقل هذه األدوات الجديدة 

مما يسمح لهم باستثمار حجم البيانات  ،لهملها أيًضا تأثيرات عميقة على كيفية قيام علماء البيانات بعم
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ومن أهم التطبيقات  الهائل من خالل إجراء التحليالت وبناء تطبيقات جديدة لم تكن ممكنة من قبل
  :17واألنظمة مايلي

 Hadoop  النظام البيئيأوال: 
Hadoop  يطور مشروعو ، التقنيات األكثر ارتباطا مع البيانات الكبيرةاكثر هي واحدة من Apache  

Hadoop  برمجيات مفتوحة المصدر للحوسبة الموزعة القابلة للتطوير. 
هي إطار يتيح المعالجة الموزعة لمجموعات البيانات الكبيرة عبر ف Hadoop مكتبة برامجأما 

تم تصميمه لتوسيع نطاقه من خادم  ،مجموعات من أجهزة الكمبيوتر باستخدام نماذج برمجة بسيطة
 :يتضمن المشروع عدة وحدات، ف، كل منها يوفر حساب وتخزين محليينواحد إلى اآلال

- Hadoop Common األدوات المساعدة الشائعة التي تدعم وحدات ، Hadoop ؛األخرى 
 ؛، والذي يوفر وصواًل عالي اإلنتاجية إلى بيانات التطبيق Hadoop نظام الملفات الموزعة -
- Hadoop YARN   ؛دارة موارد المجموعة، إطار عمل لجدولة الوظائف وا 
- Hadoop MapReduce نظام قائم على ، YARN للمعالجة المتوازية لمجموعات البيانات الكبيرة. 
هو مثال على البنى التحتية للبيانات الموزعة التي تستفيد من  Apache Hadoopباستخدام أجهزة و 

 المجموعات لتخزين ومعالجة كميات هائلة من البيانات ، وما الذي يمّكن بنية بحيرة البيانات.
 Apache Spark اباتشي سباركثانيا: 

صدر يعمل البيئي، وهو إطار حوسبة الكتلة مفتوح الم Hadoop جزًءا من نظام Apache Spark يعد
أحد أطر معالجة البيانات الموزعة  Spark أصبح .Hadoop كمحرك لمعالجة البيانات الضخمة داخل

 و Scala و Java يوفر االرتباطات األصلية لكل من لغات ،الكبيرة ، ويمكن نشره بعدة طرق
Python  خاصة لغات برمجةAnaconda Python distro) و R ( مناسبة بشكل خاص للبيانات

 .وتدفق البيانات والتعلم اآللي ومعالجة الرسم البياني SQL الكبيرة( ، كما أنها تدعم
 بحيرات البياناتثالثا: 

بحيرات البيانات عبارة عن مستودعات تخزين تحتوي على كميات كبيرة جًدا من البيانات األولية 
من بين المبادرات التي تساعد  ،بتنسيقها األصلي إلى أن يحتاج المستخدمون من الشركات إلى البيانات

تم تصميم بحيرات  ،على تعزيز نمو بحيرات البيانات مبادرات التحول الرقمي ونمو إنترنت األشياء
 .البيانات لتسهيل وصول المستخدمين إلى كميات هائلة من البيانات عند الحاجة

                                                           
17 Janvrin, Diane J. and Watson, Marcia Weidenmier. (2017), Big Data: A new twist to accounting, 

Journal of Accounting Education, Vol. 38, 3–8. 19- McAfee, Brynjolfsson, E. and Davenport, T. H 

Big data: the management, revolution, Harvard business review, Vol. 90, No.10, 60-68. 
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 NoSQL قواعد بياناترابعا: 
للمعامالت الموثوقة واالستعالمات المخصصة، ولكنها تأتي مع التقليدية  SQL تم تصميم قواعد بيانات

   تتناول قواعد بيانات ،قيود مثل المخطط الجامد الذي يجعلها أقل مالءمة لبعض أنواع التطبيقات
NoSQL  ،دارتهالسعت إلى إيجاد طرق أفضل هذه القيود بطرق تتيح  ومعالجتها تخزين البيانات وا 

 .SQLبخالف قواعد بيانات كبيرةسرعة تشغيل عالية ومرونة 
 قواعد البيانات في الذاكرةخامسا: 

هي نظام إلدارة قواعد البيانات يعتمد بشكل أساسي على الذاكرة  (IMDB) قاعدة البيانات في الذاكرة
تعد قواعد البيانات الموجودة في الذاكرة أسرع من قواعد  ،الرئيسية، بداًل من القرص، لتخزين البيانات

نشاء مستودعات  البيانات الُمحّسنة للقرص، وهو اعتبار مهم الستخدامات تحليالت البيانات الضخمة وا 
 .البيانات وعالمات البيانات

II.2.3 .آلية عمل تحليل البيانات 
البيانات الضخمة قبل نقلها لقاعدة البيانات تستخدم الشركات منصات التخزين كمحطٍة أوليٍة لتخزين 

التحليلّية، وبمجرد أن تصبح البيانات كاملًة وجاهزًة، يتم تحليلها بوساطة برامج تحليل عالية الجودة، 
  .والتي تعتبر كثيرًة في األسواق، حيث تمتلك هذه البرامج أدواٍت خاصًة للقيام بعملية التحليل

 : 18ع البيانات الضخمة من ثالثة أجزاء رئيسية وهيتتكون األدوات التي تتعامل م
البحث عن و تقوم هذه األدوات بتنقيح البيانات  (Data Mining) :التنقيب عن البياناتأدوات  .1

 .جميع أصناف وأنماط البيانات
تعتمد هذه األدوات على الذكاء االصطناعي في  (Data Analysis) :التحليل التنبؤي أدوات .2

االحتمال والتنبؤ بالتطورات المستقبلّية، وبسلوك وحركة العمالء المتعلقة بآرائهم بناء نماذج 
 .ومتطلباتهم

يعمل على تحليل كمياٍت كبيرٍة من البيانات باالعتماد على  (Dashboard) أدوات عرض النتائج .3
 .الخوارزميات المتقدمة

الرياضي واإلحصائي دوًرا كبيًرا في  كما يلعب البرنامج المستخدم في استخراج النصوص وبرامج التحليل
، حيث يتم تصميم هذه البرامج بلغات البرمجة القوية واألساسية في  عملية تحليل البيانات الضخمة ككلٍّ

اللغات،  ، وغيرها منR، أو لغةPython  مجال تحليل البيانات وبناء قواعد البيانات؛ مثل لغة بايثون
 SQL-on-Hadoopم هذه اللغات بوساطة تقنيات ، ويتم دع Scala ، ولغةSQL مثل لغة

                                                           
18 - Raguseo, Elisabetta. Big data technologies: An empirical investigation on their adoption, 

benefits and risks for companies, International Journal of Information Management, 2018.  Vol. 38,  

No.1, Turin ،Italy, 187–195. 
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 آلية عمل تحليل البيانات الضخمة : 03 رقم الشكل

 
Resource: Raguseo, Elisabetta. (2018). Big data technologies: An empirical investigation on 

their adoption, benefits and risks for companies, International Journal of Information 
Management, Vol. 38,  No.1, Turin ،Italy, 196. 

 

ق ورقابة البيانات الضخمةـــــــ. تدقي III 
األن أكبر  أصبحتالبيانات  أن من إن البيانات الضخمة تمثل جدال جديدا في مهنة التدقيق، فبالرغم

أفضل، إال أن الهدف األساسي لمهنة  متاحة بشكل ةيمن أي وقت مضى وأصبحت البرامج التحليل
لصناع القرار الداخلي  التدقيق لم يتغير، وهو إبداء الرأي الفني حول صحة المعلومات المتوفرة

 والخارجي.
حيث أدى ظهور البيانات الضخمة وازدياد اعتماد الشركات على تحليل هذه البيانات إلى وجود فجوة 

ين ما يجب أن يفعلوه للمساعدة في تحويل البيانات الضخمة إلى بين ما يمكن أن يقوم به المدققون، وب
 19معلومات مفيدة.

 
                                                           
19 Krahel, John Peter, and William R. Titera, 2015, "Consequences of big data and formalization on 

accounting and auditing standards", Accounting Horizons ,29 (2): PP . 409 
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. استخدام البيانات الضخمة في عملية التدقيق1. III  
لما يترتب عليها من انعكاسات قيمة على مهنة  ،هامةمكانة عملية تحليل البيانات الضخمة تحتل 

التدقيق، السيما أن تكنولوجيا جمع وتحليل البيانات تعمل على إحداث التغيرات هامة في عملية 
إجراءات التدقيق، كتلك المتعلقة بعملية جمع األدلة وتقييمها، وكذلك التنبؤات المختلفة والعديد من 

 .20التدقيقاالختبارات الهامة في كافة مراحل 
 :21التدقيق وهي إجراءاتأربع مزايا محتملة لدمج البيانات الضخمة في  توحدد
 ؛توفر قدرة تنبؤية عالية لوضع توقعات حول القوائم المالية المدققة -
 ؛المحتملة االحتيالية األنشطةتوفر فرص كبيرة لتحديد  -
 حتيال والتضليل. االتزيد من احتماالت اكتشاف حالة  -

من أوجه قصور  أيضاتعاني  أنها إالوعلى الرغم من أن البيانات الضخمة تحسن من عملية التدقيق، 
خصائص البيانات الضخمة  أنمختلفة تعيق تطبيقاتها في المراجعة المستمرة وعلى سبيل المثال، 

ل فجوات مشاكل في تطبيق المراجعة المستمرة من خال تحدثكالحجم، والسرعة، والتنوع، والموثوقية 
              .  22مختلفة مثل تناسق البيانات وشفافية البيانات، وتحديد البيانات وتجميع البيانات وسرية البيانات

III.2لبيانات الضخمة.اتدقيق  ومراحل عملية . إجراءات 
إن استخدام تحليل البيانات الضخمة في التدقيق هي أحد األساليب التي يمكن استخدامها لتنفيذ عدد من 

جراء  ، ، واإلجراءات التحليلية لجمع أدلة التدقيقاالختبارات التفصيليةإجراءات التدقيق كتقييم المخاطر وا 
قيق بداية من مرحلة التخطيط والتي تعتبر مهمة في كل مراحل عملية التد وما يرتبط بها من مخاطر

   إلى مرحلة استكمال عملية التدقيق.  
III.1.2 .الداخلي( )التدقيق المرحلة األولى. 

قدم خدمات ييمكن أن  هألنأثناء تخطيط وتنفيذ برنامج البيانات الضخمة أمر مهم  التدقيق الداخلييعتبر 
على معالجة المخاطر وتصميم خطط لتنفيذ الضوابط  ؤسسةاستشارية وخدمات ضمان لمساعدة الم

مجلس اإلدارة  زويدتعلى يساعد التدقيق الداخلي كما  ،الالزمة لضمان نجاح برنامج البيانات الضخمة
األهداف  تحقيقلالبيانات الخارجية والمؤسسية ب مدعمة، الضخمةالبيانات بتحليالت  بالتقارير المتعلقة

فالبد من  ،جل القيام بذلكأفتقر إلى الموارد المادية والبشرية من يالداخلي قد  تدقيق، وألن ال اإلستراتيجية

                                                           
20  - Juan Zhang, Xiongsheng Yang, and Deniz Appelbaum, 2015, "Toward Effective Big Data 

Analysis in Continuous Auditing", Accounting Horizons, Vol. (29), No. (2), PP. 469. 
21 - Earley, Christine E, 2015, "Data analytics in auditing: Opportunities and challenges", Business 

Horizons 58 (5): PP. 493–500. 

 اإلسالميور بمجلة االقتصاد شمن مقالالجزء األول،  الضخمة، البياناتالمعصراوي حمادة، دور المراجع الداخلي في عصر  - 22 
  11، ص 78العالمية، العدد 
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 الداخلي، وقد يعقب تدقيقالمع إلدارة العليا لبصورة مشتركة استراتيجية تحليلية برؤية  إستراتيجيةوضع 
 . 23والعمليةلفجوات لتحديد القدرات المطلوبة من منظور األفراد والتكنولوجيا اذلك تحليل  على

        التقاط البيانات الضخمة بواسطة أجهزه االستشعار التدقيق الداخلييجب على على هذا األساس 
أو التطبيقات التي تخص منظمات األعمال حتى تتناسب مع التغييرات المستمرة في بيئة األعمال ومع 

الداخليين االستفادة من  ينققدللمكما يمكن ، جل البقاء وتحقيق مزايا تنافسيةأمن  ؤسسةاحتياجات الم
ن نظرا أل ،الداخلي تدقيقحلول البيانات الضخمة لدعم جهودهم التحليلية للبيانات الخاصة بمشاريع ال

اكتسبت البيانات بالفعل، ودمجتها وبالتالي تكتسب فاعلية كبيرة من خالل استهالك البيانات  ؤسسةالم
   :24ألن Data lake من مستودع البيانات أو بحيرة البيانات

أنظمة البيانات الضخمة تتطلب كميات هائلة من البيانات للتحليل ينبغي أن تتضمن برامج التدقيق  -1
خطوات اختبار لضمان الجودة وأمان وخصوصية البيانات المستخدمة في التحليل  فضال عن 

 كثرأجل توفير رؤية أالمخرجات التحليلية الن البيانات الضخمة تستهلك بيانات من مصادر مختلفة من 
  .شموال لموضوع ما 

جودة إدخال البيانات في النظام وكذلك جودة المخرجات والتقارير الناتجة من النظام وقد تتضمن  -2
عداد التقارير، ويجب  هذه الجهود توفير تغطية اختبارية جوهرية على جودة بيانات النظام األساسية  وا 

 .البيانات الضخمة تختلف من منظمة إلى أخرى األخذ في االعتبار أن برامج العمل المطلوبة لتحليل
المساعدة في تطوير معايير ثابتة وااللتزام بها على مستوى المنظمة بشأن طريقة تخرين البيانات  -3

مكانية الوصول من أجل ربطها لتوليد رؤية اندماجية شاملة ومتجددة وذلك من  الوصفية المعايير وا 
 البيانات داخل منظمات األعمال.خالل الربط بين جهات تجميع وتخزين 

III.2.2 .الخارجي(. )التدقيقنية المرحلة الثا 
يجب أن يساعد الشركات في الحفاظ على ضوابط رقابية للبيانات الضخمة التدقيق الخارجي إن نشاط 

ن المستمر، وبالتالي يجب أن ذه الضوابط ومن خالل تعزيز التحسفعالة من خالل تقييم فعالية وكفاءة ه
  دققينيا، كما يجب أن يركز المبتقييم الضوابط الرقابية على العمليات والتكنولوجالتدقيق الخارجي  يقوم

بشكل كبير على كيفية استهالك البيانات واإلجراءات التي تتخذها الشركات استنادا إلى النتائج التي تم 
يانات وتوافر التكنولوجيات الجديدة مع النمو الهائل في البو ، عليها من تحليل البيانات الضخمة الحصول

أن تسعى إلى  خارجيالوقت المناسب لمهنة التدقيق اله غير المكلفة لتوليد البصيرة وقيمة األعمال، فإن
أن  خارجيةيمكن للمراجعة الوعلى هذا األساس من خالل زيادة استخدام التحليالت، توفير قيمة أكبر 

                                                           
23 Alles, Michael, and Glen L. Gray, 2016, "Incorporating big data in audits: Identifying inhibitors 

and a research agenda to address those inhibitors", International Journal of Accounting Information 

Systems, 22: PP. 44–59. 
24 AICPA, , "Audit analytics and continuous audit: Looking toward the future. 2015 

documents/auditanalytics_lookingtowardfuture.pdf.https://www.aicpa.org/interestareas/frc/assurance

advisoryservices/downloadable  

https://www.aicpa.org/interestareas/frc/assuranceadvisoryservices/downloadable
https://www.aicpa.org/interestareas/frc/assuranceadvisoryservices/downloadable
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تؤدي نفس الشيء مع قدر أكبر من الثقة، ومع ذلك، ال يمكن لهذه الوظيفة أن تحقق تقدما من تلقاء 
للحالة المستقبلية لبرنامج  إستراتيجيةنفسها، وبدال من ذلك، ينبغي للمنظمات أن تنظر في وضع 

وحددت مراحل  ،تحليالت ووضع خريطة طريق طويلة األجل لكيفية االستخدام المتزايد للبيانات الضخمة
 :25التدقيق الخارجي باستخدام تحليل البيانات الضخمة فيها وهي كاألتي

 مرحلة االرتباط: التعرف على العميل؛ -أ
 مرحلة التخطيط: عملية تقييم لمخاطر مدققي الحسابات؛ -ب
 مرحلة التحقق من تأكيد اإلدارة؛ -ت
 كإجراءاتليل البيانات مرحلة التخطيط واستكمال عملية التدقيق: استخدام أدوات متقدمة لتح -ث

 تحليلية.
 مرحلة التدقيق المستمر: تعزيز المعرفة حول العمالء. -ج

III.3 ..المخاطر في بيئة تدقيق البيانات الضخمة 
 يمكن للبيانات الضخمة تحسين كفاءة تحليالت البيانات الكلية، بما في ذلك التحليالت الوصفية، 

توفر هذه التحليالت إحصاءات وصفية عن جميع األفراد، والتشخيصية والتنبؤية والوصفية، يمكن أن 
وتقديم أدلة تدقيق على نطاق أوسع وأكثر اكتماال، وبناء روابط بين البيانات المالية وعمليات األعمال 
الفعلية ، وتحديد األعالم الحمراء المحتملة )إشارات اإلنذار المبكر(، كما يمكن أن تستفيد عمليات 

ن البيانات الضخمة عن طريق استخدام المزيد من المعلومات غير المالية وغير التدقيق الداخلي م
ويجب إنجاز مهمات المراجعة الداخلية بمهارة وتوخي العناية المهنية ، المالية للتحكم في المخاطر

يتطور ويتكيف مع التطورات التكنولوجية الحديثة والتعامل مع  أنالبد  المدقق الداخليدور  إن الالزمة،
الخارجي في بعض  دققوالم تدقيقالبيانات الضخمة من أجل تزويد اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة ولجنة ال

األحيان بتقارير واستشارات سريعة ودقيقة من اجل اتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب، 
لى المراجعين الداخليين رفع كفاءتهم وفاعليتهم ومستويات تدريبهم من أجل القيام وبالتالي يتحتم ع

بدورهم في عصر البيانات الضخمة، ويتعلق بمساعدة المراجعة الداخلية بتقييم ومتابعه فعاليتها في 
دارة المخاطر في عصر البيانات الضخمة كما يلي ةالرقابة الداخلية والحوكم  :26وا 

هل يمكن أن تساعد التحليالت في تقييم المخاطر المستمر، إما عن طريق  :تقييم المخاطر -
 االختبار المخصص أو ضمن عمليات رصد المخاطر المستمرة.

                                                           
25 - Deniz A. Appelbaum, Alex Kogan, Miklos A. Vasarhely, 2018, "Analytical procedures in 

external auditing: A comprehensive literature survey and framework for external audit analytics", 

Journal of Accounting Literature, No. (40), PP. 83–101. 
26 Christ, Margaret H., Natalia Mintchik, Long Chen, and James L. Bierstaker, 2015, "Outsourcing 

the information system: Determinants, risks, and implications for management control systems", 

Journal of Management Accounting Research, 27 (2): PP.77–120. 
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هل يمكن أن تساعد التحليالت على إجراء تدقيق أكثر استهدافا من خالل مساعدة  :التخطيط  -
 المدققين على التركيز على المناطق أو شرائح السكان األكثر عرضة للخطر.

يمكن استخدام التحليالت لتوفير درجة أعلى من الضمان، أو إجراء االختبار  :ل الميدانيــــالعم -
 بشكل أكثر كفاءة.

هل يمكن أن نقدم نتائج أكثر ثاقبة نتائج قابلة للتنفيذ من خالل تحليالت، من خالل  اإلبالغ: -
 .المساعدة على قياس المخاطر، أو تحديد األسباب الجذرية

VI .(الخـــزينـة العموميــة) الدولة محــاسبـة 
فهي ترتكز بشكل كبير بتقديم البيانات الكاملة ضمن تقارير مناسبة وفي وقت محدد  دولةتهتم محاسبة ال

على مختلف القواعد واألحكام القانونية، التي تبين كيفية تنفيذ ومراقبة الميزانية العامة والحسابات 
آلية لتسيير  والعمليات الخاصة بالدولة والمؤسسات والهيئات التابعة لها التي تتخذ من الخزينة العمومية

  .ماليتها العمومية من خالل تسجيل عملياتها المالية
VI.1. مفاهيم حول الميزانية العامة للدولة ومحاسبة الدولة 

لقد ارتبط مفهوم ومضمون الميزانية العامة للدولة بتطور مفهوم ومضمون علم المالية العامة، والذي له 
عالقة طردية بتطور دور الدولة واتساع نشاطها اإلقتصادي، ولهذا سنتطرق إلى تعريفها وأنواعها وعلى 

  كل المفاهيم المتعلقة بها.  
VI.1.1. مفاهيم حول الميزانية العامة 
إلجتماعية. عجلة الحت الميزانية العامة أداة مهمة في عملية أصب  تنمية االقتصادية وا 

 للدولة أوال: تعريف الميزانية العامة
 تعددت تعاريف الميزانية العامة للدولة نوجز منها ما يلي:

بالتسيير :" هي الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية مجموع اإليرادات والنفقات الخاصة التعريف األول -1
 .27واالستثمار ومنها نفقات التجهيز العمومي والنفقات برأس المال وترخص بها"

هي خطة مالية سنوية تعرض على السلطة التشريعية إلقرارها وتحتوي على التعريف الثاني:  -2
جتماعية يرادات الدولة لسنة مقبلة ألجل تحقيق أهداف اقتصادية وا   .28تقديرات لنفقات وا 

 التشريعي للميزانية العامة: اإلطار ثانيا
التشريعي للميزانية العامة حيث إن القانون المتعلق  اإلطاريتمثل في القواعد القانونية التي شكلت 

 تي تحكم الميزانية العامة للدولةقد حدد طبيعة مختلف القوانين األخرى ال 17-84بقوانين المالية 
 : 29وهي

                                                           

 27 المادة 03 من القانون 90-21، المؤرخ في 15 أوت 1990، المتعلق بالمحاسبة العمومية، الجريدة الرسمية العدد35. 
 28 سعيد علي العبيدي، إقتصاديات المالية العامة، دار دجلة، عمان، األردن، الطبعة األولى، 2001، ص 186.   

  29 المادة  5 من القانون 84-17، قانون العضوي لقانون المالية العامة.
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هو اإلطار القانوني الذي تصدر فيه الميزانية العامة للدولة، حيث يقرر  قانون المالية السنوي : -1
ويرخص قانون المالية للسنة بالنسبة لكل سنة مدنية، مجمل موارد الدولة وأعباءها وكذا الوسائل المالية 
األخرى المخصصة لتسيير المرافق العمومية وكذلك النفقات بالرأسمال، كما يخصص اإلعتمادات 

 ر والتجهيز.بالتسيي
: يمكن أن يحدث خالل السنة أي خلل أثناء تنفيذ الميزانية، ومن قانون المالية التكميلي أو المعدل -2

التوازن بين اإليرادات نتيجة بروز متغيرات غير متوقعة من شأنها التأثير على البيانات التقديرية، ، في 
الخاصة بقانون المالية السنوي، حيث إن  هذه الحالة يجب أن تلجأ الحكومة إلى اتخاذ نفس اإلجراءات

 قانون المالية التكميلي هي التي تتم أحكام قانون المالية السنوي.
هو اإلطار القانوني الذي يثبت فيه تنفيذ الميزانية العامة للدولة، والذي  قانون ضبط الميزانية: -3

جازة الفروقات بين ما تم تنفيذه فعال وما كان متوقعا، وبذلك  يهدف إلى ضبط النتائج المالية لكل سنة وا 
 فهو أداة للرقابة على التنفيذ من طرف السلطة التشريعية.

القانون      لجانب التنفيذي والتقني للميزانية العامة والمتمثل في باإلضافة إلى ذلك، هناك ما يتعلق با
الذي يعتبر اإلطار القانوني الذي تنفذ فيه الميزانية العامة  ،30المتعلق بالمحاسبة العمومية 21- 90

 المصدر األساسي للقواعد القانونية للمحاسبة العمومية في الجزائر. للدولة حيث يعتبر
VI.2.1 ومحاسبة الدولة )المحاسبة العمومية( للخزينة العمومية. مدخل. 
تعتبر الخزينة أهم منشاة مالية مكلفة بتسيير أموال الدولة فعلى عاتقها يقع عبئ تسجيل العمليات  

  .المالية )تحصيل اإليرادات، تنفيذ النفقات(
 أوال: تعريف الخزينة العمومية

يمكن تقديم المالية و  تسجيل عملياتها على تعمل فهي ولهذا الدولة مالية بتسيير العمومية الخزينة تقوم
 المالية قانون تنفيذ بصالحية أنها وحدة مالية للدولة، وتتمتع "تعريف شامل للخزينة العمومية على

 سائلة بمبالغ احتفاظها حيث من صغير بنك بمثابة مالية، وهي لسنة طرف الدولة من عليه المصادق
 اإلدارية، كما المؤسسات ميزانية تنفيذ جراء بها تقوم التي بالعمليات الحسابات خاصة لخزينتها، وتمسك

 .31"نسبيا النفقات يعالج إداري شخص فهي وعليه يلي، ما أو استغالل معنوية شخصية لها ليست أنها
 تمارس الخزينة العمومية مهام جليلة وكثيرة يمكن حصرها في النقاط التالية:

سيولة الدولة أساسا بتنفيذ قانون المالية أي بالقيام بتحصيل اإليرادات وصرف النفقات مهمة تسيير  -
 . 32العمومية الخاصة بالدولة

                                                           

 30 جمال لعمارة، أساسيات الموازنة العامة للدولة، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 2004، ص 39.
 ص  1986الجامعية، بيروت، العامة، الدار الدراز،المالية يدلمجا عبد البطريق، حامد احمد بركات، يونس صادق الكريم عبد 31

448. 
  32  المادة رقم 11 من القانون 84-17 ، مرجع سبق ذكره.
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تمول الخزينة العمومية االستثمارات التي تباشرها الدولة في إطار ميزانية التجهيز، حيث أنها القلب  -
 .33النابض للدولة باعتبارها الممول الرئيسي

 .34العمومية مهام السلطة المخولة للدولة في المجاالت المالية واالقتصادية تمارس الخزينة -
 .35العمومية، الميزانية عمليات للخزينة في تنفيذ الرقابيو  اإلشرافي بالدور العمومية تقوم الخزينة -
تجمع مركزيا العمليات التي تقوم بها مصالحها والعمليات التي يقوم بها لحساب الخزينة محاسبون  -

لى الهيئات والمصالح المعنية رسالها إلى العون المحاسب المركزي في الخزينة وا          عموميون، وا 
 ) وزارة المالية، مجلس المحاسبة (.

العمليات المالية يتبين من هذا أن للخزينة مهام متعددة، تعكس الدور الفعال للخزينة العمومية كأداة لتنفيذ 
 للميزانية.
 بة الدولة )المحاسبة العمومية(تعريف محاس ثانيا:

تعتبر المحاسبة العمومية أداة مهمة لمراقبة وتقييم أداء وحدات القطاع العام، للحفاظ على المال العام 
 ومصدر للبيانات الالزمة للتخطيط واتخاذ القرارات.

: "هي مجموعة المبادئ والقواعد التي تبحث في مجال تحليل وتسجيل وتبويب التعريف األول -1
عداد القوائم المالية التي تظهر نتيجة أعمال المشروع خالل فترة زمنية  العمليات المالية للمشروع وا 

 .36معينة والمركز المالي في تاريخ معين"
:" هي األحكام التنفيذية العامة التي يحددها هذا القانون والتي تطبق على التعريف الثاني -2

عمليات تنفيذ اإليرادات والنفقات وعمليات الخزينة وكذا نظام الميزانيات والعمليات المالية التي تشمل 
 .37محاسبتها"

 من خالل ما سبق يمكن حصر العناصر الثالث المعرفة للمحاسبة العمومية:
  ؛إطار محاسبي متميز: كونها موجهة أساًسا لتنفيذ الميزانيات العمومية 
   ؛صندوق(تعتبر محاسبة قيد لعمليات التحصيل و الدفع )محاسبة 
  .)تجمع بين الجانب القانوني )اإلجرائي( و الجانب التقني )القيد المحاسبي  

 :38وتتمثل عناصر النظام المحاسبي العمومي في مايلي
 

                                                           

  33 المادة رقم 7 من القانون رقم 90-21 ، مرجع سبق ذكره.
  34 المادتين رقم 46 و 47 من القانون 84-17، مرجع سبق ذكره.

  35 الدكتور منصوري الزين، أساسيات المحاسبة العمومية ، جامعة البليدة ،الجزائر، الطبعة االولى، ص 96.
عداد موازنة البرامج واألداء، الوارق للنشر، عمان، األردن، ص 23.  36 خلف عبد اهلل الوردات ، المحاسبة الحكومية وا 

 37 المادة 01 من القانون رقم 90-21، المؤرخ في 15 أوت 1990، المتعلق بالمحاسبة العمومية، الجريدة الرسمية العدد35 .  
 38 نواف محمد عباس الرماحي، مرجع سبق ذكره، ص 40.
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 ؛الميزانية العامة  -1
 ؛المجموعة المستندية  -2
 ؛المجموعة الدفترية والتي تشمل الدفاتر والسجالت المحاسبية واإلحصائية  -3
 ؛مرحلة تسجيل العمليات المحاسبية في كافة السجالت والدفاتر المحاسبية  -4
 ؛مجموعة القواعد العلمية والمهنية والفنية وفق قواعد وتعليمات مالية  -5
 مجموعة التقارير المالية. -6

يتكون نظام معلومات المحاسبة العمومية من نفس مكونات نظام المحاسبة المالية ويتبع نفس المراحل، 
 :39ن تمثيل عناصر نظام المعلومات عن طريق الشكل التاليويمك

 .: مكونات نظام معلومات المحاسبة العمومية04 الشكل رقم
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

المرجع، علي بساعد، المحاسبة العمومية، المعهد الوطني للمالية بالقليعة ، الجزائر، المصدر: من إعداد الباحث إعتمادا على 
 ، بالتصرف  .30، ص 1992

 

 

                                                           
لعاليبية مالك، زرقين عبود، متطلبات إصالح نظام المحاسبة العمومية في الجزائر بما يوافق معايير محاسبة القطاع العام  39

                                                                    .                                                330ص ، ورقلة، 2016، 15مجلة العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، العدد  "،IPSASالدولية"

(04رقابة )ــــال  

ولالقوانين والتشريعات السارية المفع  

(02المعالجة )  

 المعالجة المحاسبية

والقيد في مختلف 

 السجالت والدفاتر

(03مخرجات النظام )  

 الموازنات العامة -   

 القوائم المالية -

 التقارير المالية -

(01مدخالت النظام )  

 البيانات المالية -
 البرامج التنموية -

 الموارد المالية -
الموارد المادية  -

     والبشرية

(05التغذية العكسية )  
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VI.2 .العمومية الخزينة حسابات عرض مجموعة 
 بمثابة العمومية والتي تعتبر الخزينة حسابات مجموعة الجزائر على في العمومية المحاسبة نظام يعتمد

المتمثل في و  ولهذا سنقوم بإعطاء نظرة شاملة عن اإلطار المحاسبي الحالي للدولة المحاسبي، المخطط
 مدونة حسابات الخزينة العمومية، وهذا من خالل عرض هيكلتها، وكيفية تصنيف حساباتها. 

VI.1.2 .الخزينة حسابات مدونة تقديم ( العموميةNCT) 
بصفة عامة، إلى بيان العمليات المالية للهيئات تهدف القواعد التقنية الخاصة بالمحاسبة العمومية، 

 العمومية، وتحديد كيفيات تسجيلها وعرض الحسابات المتعلقة بها.
وتتمثل هذه القواعد في أغلب األحيان في مجموعة التعليمات، المناشير ومذكرات المصلحة التي 

والمديرية العامة للخزينة في إطار  تصدرها المديرية العامة للمحاسبة في إطار التنظيم والتنفيذ المحاسبي
 همها:أالمديونية العمومية والحسابات الخاصة بالخزينة من 

  متعلقة بمجموعة )مدونة( حسابات الخزينة حيث تعرف كل  1967التعليمة العامة للخزينة لسنة
 حسابات الخزينة وتحدد كيفية استعمالها؛

  بمجموعة)مدونة( حسابات الخزينة حيث متعلقة  12/10/1968المؤرخة في  16التعليمة رقم
 عدلت وكملت بعض جوانب التعليمة العامة للخزينة؛

  متعلقة بإصالح محاسبة الوكاالت المالية    17/08/1991المؤرخة في  78التعليمة رقم
 )محاسبة القيد المزدوج(.

 المالية وزارة طرف من المعتمد الحسابات الخزينة تحدد دليل حسابات مجموعة بموجب مدونة
 التي العمومي الذي يعتمد عليه في التسجيل المحاسبي للعمليات المالية المحاسب من طرف والمستعمل

 بتنفيذها. يقوم
VI.2.2 .حسابات مجموعة مدونة تركيبة ( الخزينةNCT) 

مجموعات رئيسية،  (09) تسعة إلى الحسابات تقسيم على العمومية للخزينة المحاسبي المخطط يعتمد
 لكل الرقم األول إن حيث الطبيعة، نفس من هي التي العمليات لقيد تستعمل الحسابات من مجموعة كل

 العمومية للخزينة المحاسبي األخير، ينقسم المخطط هذا إليها ينتمي التي المجموعة عن يعبر حساب
 :40الموالية الرئيسية المجموعات إلى

 ؛لماليةاة ظلمحفدوق والصنالى: وألاعة ولمجما 
 ؛نيةزالميت اانية: عملياــلثاعة ولمجما 
 ؛ينةزلخت االثة: عملياــلثاعة ولمجما 
 ؛ينةزلخدى المكتتبة لت الهيآائع ودابعة: رالاعة ولمجما 
 ؛يةولتست اتحت لخامسة: عمليااعة ولمجما 

                                                           
40  Instruction générale n°16 du 12 octobre 1968 relative à la comptabilité du trésor publique, p 19. 



22 
 

 ؛لنتائجاسة: دلسااعة ولمجما 
 ؛لةدولن انة مولمضمون ايدلالسابعة: اعة ولمجما 
 ؛وقلحقالثامنة: اعة ولمجما 
 لة.داولمتر اغيم لقيالتاسعة: اعة ولمجما 

 النقدية حركة التدفقات وتدقيق مراقبة على يركز الذي النقدي األساس وفق المحاسبي النظام تصميم تم
 يسمح ال الخزينة حسابات مجموعة وفق الحسابات تقسيم العامة، وعليه فإن الميزانية تنفيذ عن الناتجة
 بعرض يسمح ال ، كماميزانية شكل في العام القطاع وحدات وخصوم أصول تتضمن قوائم مالية بعرض

 .التجاري النشاط بمفهوم للنتائج جدول حسابات
VI.3.2 .العمومية الخزينة حسابات مجموعة مدونة في تصنيف الحسابات(NCT) 

 العمومية على األقسام التالية: الخزينة حسابات مجموعة مدونة في تصنيف الحسابات
 الحساب العام:أوال: 

يتفرع من داخل كل مجموعة من مجموعة الحسابات حساب عام، يجمع عمليات ذات طبيعة خاصة  
يتشكل الحساب العام من الرقمين األولين، الرقم األول يمثل  ،مختلفة لكن ذات ميزة موحدة عامة

عات الحساب العام و الذي مجموعة الحسابات التي ينتمي إليها الحساب العام؛ أما الرقم الثاني فيمثل تفر 
 .91إلى  10يتفرع من 

 ثانيا: القسم:
الحسابات العامة تتجزأ إلى  أقسام مختلفة في حساب يحتوي على ثالثة أرقام، الرقمين األولين يمثالن  

إن األقسام تجمع العمليات حسب طبيعتها أو ، الحساب العام،أما الرقم الثالث فيمثل تفرعات القسم
 تنظيمها.
عمليات الخزينة وأكثر دقة  :41نه من المجموعة الثالثةأيبين  312: الحساب رقم سبيل المثالعلى 

وفي هذه الحالة تم تحديد حساب اإلثبات   -تنفيذ اإليرادات - : الحساب العام للخزينة31الحساب العام 
 الرئيسي. 

 ثالثا: الحساب الخاص: 
الحسابات المشخصة والفردية لكل عملية مالية،  وهي الحسابات الفرعية للحساب العام، والتي تمثل

بحيث تختلف وتتفرع هذه الحسابات باختالف وتنوع طبيعة العمليات المسجلة، ويمكن في حالة الضرورة 
 تمديد تفرع الحساب الثانوي إلى ثالث أرقام نظامية من اجل التسجيل الدقيق لكل العمليات.

ائب على الدخل اإلجمالي يمكن قراءة تركيبة هذا إيرادات الضر  201001000حساب رقم  مثال:
 الحساب كما يلي:

 
                                                           
41  Instruction générale n°16 du 12 octobre 1968,,op-sit  p 25. 
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 " عمليات الميزانية.2مجموعة الحسابات :" 
 " إسناد نهائي عمليات الميزانية.20الحسـاب العــام :" 
 " إيرادات الضرائب.201001الحساب الخاص :" 
  اإلجمالي )الرواتب(.تفرع الحساب الثانوي: إيرادات الضرائب الناتجة عن اقتطاع الدخل 

VI.3. العمليات المالية وحسابات الخزينة العمومية 
الخزينة بكونها الهيكل األصلي والمركزي في القطاع المالي فهي تشمل وتشرف على جميع العمليات 
المالية، والتي يتمثل دورها في تنفيذ الميزانية العامة للدولة ومخططاتها في مجال اإليرادات والنفقات 

 العمومية لذا سنقوم بتحديد أهم العمليات و الحسابات الخاصة بها.
VI.1.3 ..العمليات المالية لمحاسبة الدولة 

يتعلق  ما ومنها بالميزانية، متعلق هو ما منها العمومية للخزينة بها المسموح المالية تقسم العمليات
 وأيضا 66إلى المادة  48المادة  من 17-84في القانون  حددت قد و مالية، مؤسسة بصفتها بالخزينة
 إلى: العمليات هذه قسمت ، حيث12إلى المادة  9من المادة  21-90القانون 
 والحسابات الملحقة والميزانيات العامة الميزانية في المدرجة النهائي الطابع ذات العمليات -1

 الخاصة؛
 وفي الملحقة والميزانيات العامة والمدرجة كذالك الميزانية المؤقت الطابع ذات العمليات -2

 الخاصة؛ الحسابات
 والطويل؛ المتوسط المدى على العمومي بالدين الخاص المال برأس المنفذة العمليات -3
ستهالك جهة من تحتويو  عمليات الخزينة -4  ومن القصير، المدى ذات القروض على إصدار وا 

 الخزينة؛ المتعاملين مع ودائع على أخرى تحتوي جهة
بصفتها  بالخزينة المتعلقة وتلك العامة بالميزانية الخاصة بالعمليات تقوم العمومية الخزينة -5

  مؤسسات مالية مصرفية.
VI.2.3 . إجراءات تنفيذ العمليات المالية 
 تخضع ألنها على إجراءات لتنفيذ العمليات المالية، ACCT الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة تعتمد   

 والدفاتر السجالت المزدوج في مسك القيد مبدأ فيها بما عليها المتعارف المحاسبيةواألسس  للقواعد
 القوائم أساسها على تعد التي المحاسبية الفعلية للمعلومات األساسي المصدر تعتبر والتي ،المحاسبية

 المالية الحكومية.
 صارمة على قواعد إلى أنواعها بمختلف المحاسبية السجالت مسك عملية تخضع اإلطار، هذا وفي  

  :اآلتية العناصر في تلخيصها يمكن والتي ترامهاإح العموميين المحاسبين
 سنوات؛ عشر لمدة واإليرادات النفقات إثبات ووثائق المحاسبة تحفظ سجالت 
 بتسييرها؛ المكلفة اإلدارة بختم ومختومة متسلسلة بأرقام مرقمة المحاسبة سجالت تكون صفحات 
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 والشطب؛ تجنب المحو 
 السجالت؛ هذه مسك على المسئول الموظف وتوقيع بختم العملية إثبات يجب عند التصحيح 

 إجراء اإليرادات عند بطاقة أو النفقات بطاقة استعمال على يعتمد العمومي المحاسب بأن اإلشارة، وتجدر
 هذه حيث تعتبر بتنفيذها، يقوم التي العملية طبيعة حسب وذلك للدولة، المالية للعمليات محاسبي قيد أي

 .المدينة أو الدائنة للحسابات المحاسبية القيود إلثبات األساسية األدوات البطاقات
 42)بطاقة اإليرادات( استعمال يتطلب الدائنة للحسابات محاسبي قيد أي فإن المزدوج القيد لمبدأ وتطبيقا

 في )بطاقة القيد بواسطة يثبت األقل على مدين لحساب محاسبي قيد مقابل األخضر، اللون ذات
 إلى عرض إضافة العملية، إجراء وتاريخ الحسابات أرقام بيان ضرورة مع األحمر اللون ذات  43النفقات(
 هذه األخيرة تعتبر حيث المحاسبي، القيد بتنفيذ المكلف العون طرف من عليها مصادق العملية مبررات
يتم إدراجها  التي المالية العمليات إثبات بوثائق مرفقة تكون أن يجب التي المحاسبية للقيود المادي الدليل
  .الرئيسي المحاسب بإعداده يقوم الذي التسيير حساب ضمن

 السجالت في المحاسبية المثبتة القيود في أخطاء ارتكاب من التأكد حالة في أنه إضافة إلى هذا،
 استعمالها يتم التي 44التسوية( )بطاقة وهو خاص، محاسبي بمستند العمومي المحاسب يستعين المحاسبية

 بالقيود المحاسبية المتعلقة القيود عكس طريق عن الخطأ وتصحيح المحاسبي القيد إلغاء أجل من
 .الخاطئة المحاسبية

VI.3.3 .ميةولعماينة زلخت احسابات عاولمحاسبية لمجمود القيراءات اجإ 
ن مدا عة على حوية لكل مجمدورلالمالية ات لمعامالم المحاسبية ألهراءات اإلجرض اعذا ل هويتنا
للمجموعة األولى  أننا سنقتصر على المعالجة المحاسبية إال ،ميةولعماينة زلخت انة حسابادوم

  :45كمثال
 لمالية(اة ظلمحفودات واجولمت الى )حساباوألاعة ولمجمت المحاسبية لعملياالمعالجة ا 
عة كل ولمجماه ذهن تتضمث حين، ليميالى ر إليسان ام (1)م قربالدأ لتي تبت الحسابااهي كل و
لى وإ  ن لمالية مت افقادلتاكة رحد جل قين أمي مولعمب المحاسن طرف المستعملة مالمالية ت الحساباا
 لية:والمالعامة ت الحساباق اين طرعم لتي تتوامية ولعماينة زلخا
 د.لنقا  (10)م قم رلعاب الحساا -
 ر.ئزالجك اينة مع بنزللخد يدلتسب احسا (11)م قم رلعاب الحساا -
 ق.قابلة للتحقيم قيت وسفتجا (12)م قم رلعاب الحساا -

                                                           

  42- انظر الملحق رقم )01(.
  43- انظر الملحق رقم )02(. 
  44- انظر الملحق رقم )03(.

45 Instruction générale n°16 du 12 octobre 1968,,op-sit  p36 . 
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 ئع.ودالا (13)م قم رلعاب الحساا -
 رئزالجك اينة مع بنزللخد يدلتسب احسا (11)م قم رلعاب الحساا 

ينة مع زللخلمالية ت المعامالاتسجيل دف بهم لعاب الحساذا اهت عارمي تفولعمب المحاسايستعمل 
، يةرلتجاوك البنف امختلدى بنكية لت مي فتح حساباولعمب المحاسايع طال يستث بحيزي، كرلمك البنا

ذا لهددة، متعت لمالية في حسابادة اصرألايع وزتدي تفاومية ولعماينة زلخدة احق وجل تحقين أمك لوذ
لصالح م ولبنكي باساابع طلت ذات العملياذ الة تنفيدولك ابصفته بنزي كرلمك البنالى ويتب لسبا
 مقابل.ن دون مومية ولعماينة زلخا

ن عم لتي تتالبنكية ت العملياد اقيويا بمتابعة رمية حصولعماينة زللخزي كرلمالمحاسبي ون العص ايخت
وهو الحساب الموحد  زيكرلمك البندى اينة لزللخري لجاب الحساا (110.001)م قب رلحساق ايطر

ن طرف مب لحساذا اة هطسوابم لتي تتالبنكية ت العملياق اقيدتوقبة رامبمهمة وم يقث حي، للخزينة
ف نتها مع كشرمقاوينة دلموائنة دالالمبالغ امج ودتجميع ق ين طرعك لن، وذمييولعمن المحاسبيا
ينة زلخامحاسبة ن لناتج عب الحسااباقي ق ابطقبة تراجل من أمزي، كرلمك ابالبنص لخاب الحساا
 (110.002)ن لحسابيون افيستعملون ميولعمون المحاسباما زي، أكرلمك البنا مية مع محاسبةولعما

ينة زلخدة الفائزي كرلمك البناها ذبتنفيوم لتي يقالبنكية ت المعامالت اثباإجل ن أم 110.003)و)
 مية.ولعما
ون لعالى إسل رترادات ي"إ (110.002)م قب رلحساامي ولعمب المحاسايستعمل ر، اطإلذا افي هو
 آلتية:ت العملياد اجل قين أمت(" جار)مخ زيكرلمك البناينة لصالح زللخزي كرلما

 ينة.زلخدوق ايل صنوجل تمن أمزي كرلمك البندى اينة لزلخب احسان ية مدنقت يالوتح - 
دي يرلبري الجاب الحساايل وجل تمن أمزي كرلمك البندى اينة لزلخب احسان ية مدنقت يالوتح - 

 مية.ولعماينة زللخ
 زي.كرلمك البنق اين طرعن مييولعمن المحاسبين طرف امت لشيكااتحصيل  - 
ق ين طرينة عزللخزي كرلمالمحاسبي ون العالى إسل رتت فارو"مص (110.003)م قب رلحسااما أ
 لية:والمت العملياامي لتسجيل ولعمب المحاسافيستعمله ت(" خالد)مزي كرلمك البنا

 زي.كرلمك البندى اينة لزلخب ايل حساوتمينة لزلخدوق اصنب حسان ية مدلنقت ايالولتحا - 
لتحصيل اجل ن أمزي كرلمك البندى امي لولعمب المحاسن طرف اعها مدايم إلتي تت الشيكاامبالغ  - 

 زي.كرلمك البندة اها لفائرهيظتد بع
 زي.كرلمك البندى اينة لزلخب ايل حساوجل تمن أمدي يرلبري الجاب الحسان اية مدلنقت ايالولتحا - 
 زي.كرلمك البنق اين طرينة عزلخدة المالية لفائوراق األم اخصأو  تحصيل - 

ينة زلخد اصيرفي ص نقن عر يعب (110.002)م قب رللحسان يدلمب الجانامحاسبي في د قيإن أي 
دة يازيسجل  (110.003)ب للحسان ئدالب الجانافي د قين أي في حيزي، كرلمك البندى امية لولعما
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مية ولعماينة زللخزي كرلمالمحاسبي ون العوم ايقث حير، ئزالجك ابندى لمية ولعماينة زلخد اصيرفي 
 لتالية:ت العملياق افن ومييولعمن المحاسبياها ذبتنفيم لتي قاالبنكية ت المعامالامج دب

 زيكرلمك البندى اينة لزلخب احساد صيد ريدتحراءات جإ : 05 مقرلشكل ا

  
 .العمومية الخزينة لمحاسبة 16 رقم العامة التعليمة معطيات على بناءمن إعداد الباحث المصدر: 

VI.4.  .السجالت والوثائق المحاسبية 
 وحدات القطاع المحاسبية لنشاط للبيانات وتلخيص تسجيل أدوات المحاسبية والسجالت الدفاتر تعتبر   

 بجميع التقارير أساسها على التي يعد الفعلية للمعلومات األساسي المصدر أنها تعد حيث العام،
 التعليمات بإصدار تقوم فإنها هي الجهاز التنفيذي للميزانية العامة للدولة، المالية وزارة أن وبما ،أنواعها
 .والسجالت المحاسبية الدفاتر وحفظ استعمال بإجراءات الخاصة

VI.1.4 .الدفاتر والسجالت المحاسبية. 
والسجالت  الدفاتر من مجموعة على المركزية للخزينةتعتمد الوكالة المحاسبية  اإلطار، هذا وفي

 :التالية المحاسبية
 اليومية العمليات أوال: مستخرج

اليومية  العمليات قيد أجل من العمومي المحاسب يستعمله ،الذي 46"العامة اليومية "دفتر بمثابة وهو
 لها المالية التي الحسابات طريق عن تنفيذها تم والتي النفقات، وبطاقات اإليرادات بطاقات في المثبتة

 .العمومية للخزينة المالية الموجودات على مباشر مالي أثر
                                                           

  46  انظر الملحق رقم ) 04(.
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 العام الدفتر :ثانيا
 الدائنة والمدينة المبالغ وتجميع الحسابات تدقيق أجل من  "47العام بالدفتر "العمومي المحاسب يستعين

 شهر. كل نهاية عند للحسابات
  العام الحسابات سجل :ثالثا
شهر  كل نهاية في العمومي المحاسب يقوم العامة، اليومية دفتر في المسجلة البيانات على بناء

  الحسابات. لكل والمدينة الدائنة المبالغ تجميع أجل من "48العام الحسابات سجل "باستعمال
 الشهرية الحسابات ميزان  :رابعا
الحسابات  أرصدة على بناء 49"الحساباتميزان  "بإعداد شهر كل نهاية عند العمومي المحاسب يقوم

  العام. الحسابات وسجل العامة اليومية دفتر في المسجلة
 التسيير حساب خامسا:
 خالل الرئيسي المحاسب بتنفيذها قام التي والمستندات المحاسبية القيود كل التسيير حساب يتضمن
 بما المحاسبية، السجالت في المقيدة المالية إلثبات العمليات األصلية بالوثائق مرفقة تكون والتي السنة،
 .األصلية اإليرادات العمومية تحصيل وأوامر النفقات دفع حواالت فيها
 هذا حيث ينتج المالية، القوائم من أداة أو محاسبي سجل التسيير حساب يعتبر ال سبق، ما على وبناء

 المحاسب الرئيسي بتنفيذها قام التي المحاسبية والقيود األصلية والوثائق كل وحفظ تجميع عن األخير
 تنفيذ الرقابة على هيآت أمام البعدية المساءلة أغراض تحقيق أجل من محاسبية، هيئة رأس على المعين
 للمالية. العامة والمفتشية المحاسبة مجلس السيما العام المال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  47 انظر الملحق رقم )05(.

  48 انظر الملحق رقم )06(.

  49 انظر الملحق رقم )07(.
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 الجانب التطبيقيثانيا: 
 الدولة.ورقابة البيانات الضخمة لمحاسبة  التنفيذي والرقابي لتحليلالفصل الثاني: الجهاز 

، ولضمان فعالية العمليات المالية لمحاسبة الدولةبإعداد وتنفيذ وزارة المالية الهيئة المكلفة تعتبر  
التي تقر  تسييرها تتم هيكلتها في إطار قانوني متفق عليه يتمثل في قانون المالية الذي يعد اآللية

ولضمان مطابقة تنفيذ قوانين المالية والتنظيمات ، رخص، مجموع موارد الدولة وأعبائها الضروريةوت
المعمول بها، تلتزم الحكومة في نهاية كل سنة مالية بإعداد مشروع قانون تسوية الميزانية من طرف 

سلطة رقابة وتقييم نوعية المالية، والمتمثلة في مجلس المحاسبة الذي يخول له  للرقابة عليا مستقلة هيئة
 االستخدام التسيير على صعيد الفعالية والنجاعة في تنفيذ العمليات المالية للميزانية والخزينة لضمان

 العمومية. لألموال والمناسب الفعال
I.  لدولـــــة لمحاسبة لالجــــهـاز التنفــــــــيذي لدمج وتحليل البيانات الضخمة الخاصة بالعمليات المالية- 

 –وزارة المــــــــالية 

 ميظتنق ين طرلمحاسبة عامج ز ودكيرتراءات جإعلى ر ئزالجامية في ولعمالمحاسبة م ااظند يعتم
ية ريدلمراف اشت إتح، يجيةدرلمحاسبة بصفة تز اكيرتومج دلة بشكل يسمح بدولمالية للدارة اإلامصالح 

 .لماليةوزارة التابعة لالعامة للمحاسبة ا
.1. I الخزينة العمومية( )مصالح ميةولعماينة زلخاشبكة محاسبي م يظتن. 
 ما يلي:ن م 50مية ولعماينة زلخاشبكة  تتكون

.1.2. I ميةولعماينة زللخزي كرلمالمحاسبي ون العا 
ل واألما لداوتزة أو بحياوم يقدون أن مي ولعمب انية للمحاسولقانالصفة ك ايملذي لب المحاسو اهو
مج دبوم نه يقولكزي كرمي موعمب صفة محاسب يكسث بحيدوق، صندون ن مب محاس، أي ميةولعما
ينة زلمالية للخاضعية ولمتعلقة بالت اإلحصائيااجمع ت والياولف اينة لمختلزلخء امناأمحاسبة ز كيرتو
 زي.كرلمك البندى الوح لمفتاينة زللخالموحد  بلخاصة بالحسات العملياذ اتنفيو

.2.1. I يةزكرلماينة زلخن اميأ 
نية زامي ذلة بما فيها تنفيدولل يةزكرلمالمالية للمصالح ت العملياذ ابتنفيف لمكلائيسي رلب المحاسو اهو

ابع طلذات اية دارإلت الهيآوزارات والف الى مختلإضافة ، إمةولحكائاسة ورية ورلجمهائاسة رمصالح 
 يها.دحة لولمفترادات اإليت والتسبيقاق ايدقبة صنارام، ونيوطلا
 
 

                                                           
، المؤرخ 313-91، يتمم المرسوم التنفيذي 19/01/2003، مؤرخ في 41-03من المرسوم التنفيذي رقم  01المادة  50

  .22/01/2003، في 04، والمتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم، جريدة رسمية عدد 07/09/1991في 
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.3.1. I ئيسيةرلاينة زلخن اميأ 
نه ولك ضافة، إينةزلخاصة للخت المتعلقة بالحساباالمالية ت العملياذ ائيسي بتنفيرلب المحاسص ايخت
دات لتقاعش، والجيراد افت أمعاشاوق، لحقن وذوي ايدلمجاهامنح ت ومعاشاد يدبمتابعة تسف مكل
 لة.دولانية زامين عة موفدلما

.4.1. I الئيةولاينة زلخن اميأ 
نية زالمالية لميت العملياذ ابتنفيف لمكل، وااليةوينة كل زخرأس على ن لمعيامي ولعمب المحاسو اهو
داري إلاابع طلذات امية ولعمت الهيآواالية ولانية زاميذ لى تنفيإضافة ، إاليةولوى الة على مستدولا
لمالية ت اكاالولن واييولثانن المحاسبيامج محاسبة ودقبة رابمك لذكوم يق، واليةولم اقليإفي ودة جولما
 الية.ولا إقليمخصة في رلمرادات اإليت والتسبيقاق ايدصناو

.5.1. I يةدلبلاينة زخن ميأ 
ف مكل ،الئيةولاينة زلخن المحاسبية ألمياة طيخضع للسلوي مي ثانوعمب بمثابة محاسر يعتبذي لوا

ما رة. أئدالوى اعلى مستدة جوالمتاداري إلاابع طلذات المحلية امية ولعمت الهيآت وايادلبلانية زاميذ بتنفي
صية ولدارة اإلاة طلسلون فيخضعون هرلظو امحافولة دولك امالرك وألجماب وائرالضابالنسبة لقابضي 

ب لمحاسانها ولكط، لمحاسبي فقب الجانن اال مإمية ولعماينة زلخاة طلسلون ال يخضعم وعليه
 ها.ذبتنفيون مولتي يقالمالية ت العملياق اقيدتوقبة رابمف لمكلائيسي رلا
مية في ولعماينة زلخاشبكة محاسبي م يظمية لتنرلهالعالقة اآلتي الشكل رض ايعر، اطإلذا افي هو
 لعامةاية ريدلمراف اشت إمية تحولعماينة زللخزي كرلمالمحاسبي ا لعوناسه رأيتذي لر، وائزالجا

 .للمحاسبة
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 الشبكة الممثلة للخزينة العمومية:  06 الشكل رقم

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، يعدل ويتمم 1991ديسمبر  02المؤرخ في  91-495المرسوم التنفيذي من إعداد الباحث باالعتماد على  :المصدر

، المتضمن احداث الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة  1971جوان  03المؤرخ في  71-163التنفيذي رقم المرسوم 

 وتنظيمها وعملها.

ن يدجوالمتن اييولثانن المحاسبيامحاسبة ز كيرتومج دالئية بولاينة زلخن اميوم أيقر في نهاية كل شه
لمحاسبية الخالصة اسال دف إربهم، قبتهرابمف لمكلائيسي رلب المحاساالية بصفته ولم اقليإفي 

مج دبوم يقذي لواينة زللخزي كرلمالمحاسبي ون العالى إها ذتنفيم لتي تالمالية ت اية للعمليارلشها
ن ية لكل مرلشهالخالصة الى إضافة ، إنيوطلراب التوى اعلى مست الئيةولاينة زلخء امناأمحاسبة 

عدادمجها دجل ن أئيسية مرلاينة زلخن اميأئيسية رلاينة زلخن اميأ ية رلشهالمحاسبية الخالصة ا وا 
 مية.ولعماينة زللخ
وازن تق قيدتوقبة رامية مولعماينة زللخزي كرلمالمحاسبي ون العايع طيست، لعمليةاه ذة هطسواب
ء اطخود أجن ومق لتحقافي حالة ن، وئيسييرلن المحاسبين اية مدورلتي يستلمها بصفة ت ابالحساا

 آلجال.رب اقأجل تصحيحها في ن أمر لمعني باألمائيسي رلب المحاسر األخيذا اهم محاسبية يعل
 

 الخزينة الرئيسية 
T.P 

 قابضو أمالك الدولة

 محافظو الرهون

زينةالوكالة المحاسبية المركزية للخ  
A.C.C.T 

للمحاسبة العامةالمديرية   

D.G.C 
 

 المديرية العامة للخزينة

D.G.T بنك الجزائر 

B.A 

 الخزينة المركزية

T.C 

خزينة والئية 48  

T.W 

 T.C  خزائن البلديات      

 E.S.S  القطاعات الصحية        

 C.H.U    المستشفيات الجامعية      

 قابضو الضرائب

 قابضو الجمارك
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I .2. قاعدة البيانات المركزية للخزينة( ميةولعماينة زلخا لمحاسبةزي كرلمم ااظلنا( 

ت لمحاسبية تحت العمليااية في تسجيل زكرلماعلى ر ئزالجافي يعتمد النظام المركزي لمحاسبة الخزينة 
 .ميةولعماينة زللخزي كرلمراف اشإ

I .1.2 .قاعدة البيانات المركزية للخزينة( ميةولعماينة زلخامحاسبة لزي كرلمم ااظلنوم امفه( 
لمتكامل المحاسبي م ايظلتنابعملية وم تقدة حواية زكرمود إدارة ج"وللمحاسبة زي كرلمم ااظبالند يقص

جراءلة دولحاصلة للالمالية ت افارلتصالكامل لكافة التسجيل رف والصض والقبث احين م ق قيدلتا وا 
عدادت فارلتصك اقابة على تلرلوا  ".لةدولختامية للت اية للحسابادورلر ايرلتقاا وا 

بتحصيله ت ما قامد يورمة بتزمية كافة ملولحكاية دارإلدات احولر "اتعتبزي كرلمم ااظلنق ابيطتد عن
ت نفقاد يدمة بتسزينة ملزلخن المقابل فإافي دات وحولك ابها تلط تبرلتي تاينة زلخالى رادات إإلين ام
 لعامة".انة وازلمافي دة لمعتمت التخصيصان امية ضمولحكدات احولا

I .2. .2.أنظمة والبرامج المعتمدة في معالجة العمليات المالية على مستوى االدارة المالية 
ب لمحاسوم ايقث حين، مييولعمن المحاسبيف امختلن ينة بيزلخامحاسبة ز كيرتط وبرعملية تتم 

ت لحسابازان اميز كيرتومج دعملية م فتت، ئيسيرلب المحاسالمالية لصالح ت العملياذ ابتنفيوي لثانا
، ويعتمد على  لةدوللم لعات الحسابازان اميداد عإجل ن أني موطلوى المستاعلى ن ئيسييرلن اللمحاسبي

وهذا لمركزة العمليات  ORACLEونظام المعلومات المحاسبي  LINUXكل من نظام التشغيل 
 المحاسبية على مستوى الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة.

 LINUXنظام التشغيل أوال: 

ويشير مصطلح  ،التشغيل استخداًما فى وقتنا الحاضر أنظمة أكثرمن  Linux تشغيل لينكس نظام
 .إلى برنامج وسيط بين مستخدم النظام ومكونات النظام المختلفة” نظام التشغيل“

شركة  أوبمعنى انه ال توجد جهة  Open Source مفتوح المصدريعد لنيكس نظام تشغيل مشروع 
 أهمويعد هذا من  واألفرادواحدة تتبنى تطويره ولكن توزع مهمة التطوير على عدد كبير من الشركات 

 .نجاح ليكنس وانتشاره بهذه الصورة أسباب
وتعتمد عليه قاعدة البيانات لإلدارة المالية بالوكالة المحاسبية المركزية للخزينة في تسجيل العمليات 

 ويتشكل نظام التشغيل ،المحاسبية ودمج ومركزة كل حسابات الدولة بين شبكة مصالح الخزينة العمومية
LINUX من مايلي: 

 
 
 
 

https://laravel-ar.com/article/76/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9-open-source
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 LINUX: واجهة نظام التشغيل 07 الشكل رقم

 
 (ACCT)المصدر: باالعتماد على قاعدة البيانات للوكالة المحاسبية المركزية للخزينة 

 Command Line Interface CLI واجهة سطر األوامر -1
  صيغ نصيةبأخذ  والحاسوبأين يتم االتصال بين المستخدم  واآللة  ن المستخدمالواجهة بين اإلنساهي 

هة سطر إن واج، أداء عمليات مختلفة الحاسوبليطلب من  لوحة مفاتيحالمستخدم ينقر على حيث 
، وإلجراء حوارات مترجم أوامرباستخدام  البرمجياتاألوامر يمكن استخدامها سواء للبدء في تنفيذ مختلف 

  .مع المستخدم لهذه البرامج
 LINUX: واجهة سطر األوامر نظام التشغيل 08 الشكل رقم

 
 (ACCT)المصدر: باالعتماد على قاعدة البيانات للوكالة المحاسبية المركزية للخزينة 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D9%8A%D8%BA_%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D9%8A%D8%BA_%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AD_(%D8%AD%D9%88%D8%B3%D8%A8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AD_(%D8%AD%D9%88%D8%B3%D8%A8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85_%D8%A3%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85_%D8%A3%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B1&action=edit&redlink=1
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 مفردات عامة لألوامر -2

  : تكون على شكل اآلتي يونكساألوامر األساسية 
 ؛أو معطيات أوامر خيارات الملفات 
 هذا األمر يمكن أن يكون ،مستخدماألمر الظاهر في بداية الخط يكون غالبا ألسم البرنامج أو ال 

  .مترجم األوامر على باالعتمادلنظام التشغيل، والبرمجيات التي كتبها المستخدم 
  .براهين على سطر األوامر  -3

  .التي تستخدم فيهامصممة ليسهل استرجاع براهين أوامر الخط من البرمجيات  "لغة البرمجة "سي
 إعادة توجيه المعطيات والنتائج -4

األوامر التحويلية تسترجع البيانات المطبوعة من قبل المستخدم في لوحة المفاتيح نتيجة أداء عرضها إذا 
  .كان الخطأ في التنفيذ، كما تظهر الحروف الخطأ التي تظهر على الشاشة

 تسلسل األوامر -5
قيادة تستخدم كمدخل واللينكس يسمح ربط تنفيذ العديد من األوامر ناتج  يونيكسمثل  أنظمة التشغيل

  .التالي دون الحاجة إلى استخدام وسيط الملفات
 تسلسل األوامر: 09 الشكل رقم

 
 (ACCT)المصدر: باالعتماد على قاعدة البيانات للوكالة المحاسبية المركزية للخزينة 

 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%83%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%83%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A9_%22%D8%B3%D9%8A%22&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%83%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%83%D8%B3
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  ORACLE المعلومات المحاسبي نظامثانيا: 
 في إليسون الري أنشأها ،الشركة لمحاسبة السريع للتطور ومتكامل كامل حل وهو بيانات، قاعدة يمثل
  1977. عام لالستثمارات البرمجيات تطوير راتمختب
 سرى 2018 سنة البرنامج هذا اقتناء أوراكل برنامج بها يتمتع التي لالمتيازات نظراوزارة المالية  قررت
وكالة المحاسبية ال موجه حاسبيالم أوراكل هذا، يومنا إلى 2019 جانفي 01 منذ به والعمل تطبيقه

 .المركزية للخزينة ومصالح الخزينة العمومية
 :اآلتية باألعمال بالقيام وذلك

 .أوراكل برنامج في المحاسبي النظام معلومات قاعدة تكوين  -
 لخزينة العمومية.ل ي للعمليات المحاسبيةالمحاسب النظام معلومات القاعدة هذه في إدخال  -
 بيانات البشكل واسع إلى قسمين: مثيل وقاعدة  Oracle نقسم بنيةت
  مثيل أوراكل -1

 ، ومظهرها Oracle يتم تخزين البيانات في قاعدة بيانات ،إلدارة البيانات Oracle Server يستخدم
إذا كنت ترغب في الوصول إلى هذه المجموعة  ،عبارة عن مجموعة من الملفات المخزنة على القرص

من الملفات ، فأنت بحاجة إلى أوراكل مثيل ، أوراكل مثيل هو وسيلة للوصول إلى قاعدة بيانات 
 .ويمكن أن تحتوي قاعدة بيانات أوراكل واحدة على مثيالت متعددة للوصول إليه، أوراكل

 Oracle  تخزين البيانات في قاعدة بيانات :10 الشكل رقم

 

 قاعدة البيانات  -2
هي في الواقع مجموعة من الملفات، هذه المجموعة من الملفات عبارة عن  Oracle قاعدة بيانات

على ثالثة أنواع أساسية من الملفات:  Oracleمجموعة من البيانات، إنها ككل تحتوي قاعدة بيانات 
 .ملف البيانات وملف التحكم وملف سجل اإلعادة

 
 
 



35 
 

 
 .أوراكل بيانات قاعدة :11 رقم الشكل

 
  Oracleمكونات قاعدة البيانات  -3
 :من جزأين Oracle Instance يتكون 

 هياكل الذاكرة هي : هياكل الذاكرة SGA في Oracle Instance   
 تشير هياكل عملية الخلفية إلى عمليات الخلفية مثل : هياكل العملية الخلفية PMON و   

SMON  و DBWR و LGWR و CKPT 
 Oracle، سيبدأ تشغيل بعض عمليات الخلفية ويخصص الذاكرة  Oracle Instance عند بدء تشغيل

Instance مقارنة بملف قاعدة البيانات، على سبيل المثال: تختفي عند انقطاع التيار الكهربائي.  
 

 اتصال قاعدة بيانات أوراكل: 12الشكل رقم 

 

وخادم في الخلفية، ويجب  Oracle تم إنشاؤه بين عميل  TCPإلى اتصال Oracle يشير االتصال في
 .وعملية خلفية )عملية الخادم( Oracle موجوًدا بين عميل TCP أن يكون اتصال
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 اتصال قاعدة بيانات أوراكل: 13الشكل رقم 

 
بتصديق هوية المستخدم  Oracle حيث تقوم ،TCP تتمثل عملية إنشاء اتصال أواًل في إنشاء اتصال

جراء عمليات تدقيق األمان، وما إلى ذلك، وعندما يتم تمريرها، تسمح  Oracle Server Process وا 
يتم تخزين  Oracle وعندما يتم تأسيس اتصال ،Oracleتوفرهاللعميل باستخدام الخدمات التي 
 Oracle.  معلومات الجلسة في قاموس بيانات
 فيه المعلومة ومسار أوراكل  نظام تصميم: 14الشكل رقم 

 

 
 .أوراكلنظام التشغيل  إلىمن نظام التشغيل لينكس  المحاسبية تركيبة المعلومات -4

 برنامج تصميم توضيحمع  Linux  في  Oracle Instance يوضح الشكل التالي كيفية بدء تشغيل
 .النظام هذا ومخرجات مدخالتأوراكل 
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 Linux  في  Oracle Instance بدء تشغيل :15الشكل رقم 

 
 (ACCT)المصدر: باالعتماد على قاعدة البيانات للوكالة المحاسبية المركزية للخزينة 

 الملف الكبير الموضح أدناه هو Linux المثبت على نظام Oracle يظهر أدناه قسم قاعدة بيانات
Oracle Database يتم تخزينه عادة في الدليل المطابق السم المثيل ضمن مسار تثبيت قاعدة 

 .، كما هو موضح في الشكل التاليالبيانات
 Linux  المثبت على نظام Oracle قاعدة بيانات :16الشكل رقم 

 
 (ACCT)المصدر: باالعتماد على قاعدة البيانات للوكالة المحاسبية المركزية للخزينة 
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 .I3 .( متطلبات تبني الجزائر المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العامIPSAS ) 

توفير مجموعة المتطلبات المساعدة على من خالل تعمل الجزائر على تبني إستراتيجية تطبيق المعايير، 
 تبني المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام وهي:

 إصالح نظام المحاسبة العمومية؛ -
 تغيير أساس القياس المحاسبي إلى اإلستحقاق المحاسبي؛ -
 المؤسسات العمومية.تبني تقنيات وتكنولوجيا حديثة في  -

تحاول كخطوة ( IPSAS) 51إلعتماد المعايير الدولية للقطاع العام اإلستراتيجيةفي إطار سياسة الدولة 
أولى بالتركيز على المعايير التي تتوافق مع البيئة الداخلية للدولة وتستطيع تطبيقها حاليا، في إنتظار 

 تهيئة المناخ لتطبيق المعايير األخرى.
الجزائر بالمعايير العامة التي تحدد إلتزامات اإلبالغ أو التعامل مع العمليات السيادية في اهتمت 

 :52الحسابات الرئيسية ونوعية االستحقاق، وتشمل هذه المعايير
 : القوائم المالية؛01المعيار -1
 : التدفقات النقدية؛02المعيار -2
 : اإليراد الناتج عن عمليات غير التبادلية؛ 23المعيار -3
 : عرض المعلومات المتعلقة بالميزانية في اإلبالغ.24عيار الم -4

تكمن أهمية تبني المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في الجزائر في تطوير مختلف جوانب النظام 
 53المحاسبي العمومي والمتمثلة فيما يلي:

 مقارنة المحاسبة العمومية بالمحاسبة المالية االقتصادية؛ -
 الشفافية والمصداقية والموثوقية على المعلومات المالية العمومية؛تحقيق  -
أداء الوحدات  الرقابة وتقييمفعالية نظام المعلومات وقدرتها على توفير معلومات تساعد في  -

 الحكومية؛
اإلداري من خالل ضبط الموجودات العمومية والرقابة عليها على اإلنفاق  الغشالقضاء على  -

 .العمومي
 

                                                           
جمعية المجمع العربي للمحاسبين االتحاد الدولي للمحاسبين، إصدارات معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام، الجزء األول، ترجمة  51

 .21، ص2010القانونيين مجموعة أبو طالل غزالة، عمان األردن، 
  52 االتحاد الدولي للمحاسبين، مرجع سبق ذكره، ص 22.

آسيا قمو، إتجاه المحاسبة العمومية في ظل معايير القطاع العام، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماجستير، كلية العلوم  53
 .   149، ص 2012 -2011االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة ورقلة، السنة الجامعية 
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.II  حساب الخزينة الموحد للدولة) CUT (. 
 العون المحاسبي المركزي للخزينة قبل من عادةً  تتم في الجزائر الموحد الخزينة حساب عمليات إدارة إن
 البنك وأنظمة المالية اإلدارة معلومات أنظمة بين آمنة بينية واجهة استخدام ويتم، المالية وزارة في

 حساب لنظام التابعة الحسابات إدارة وتتم ،الموحد الخزينة حساب عمليات امتمإ أجل من المركزي
  .الوطني المركزي البنك قبل من المصارف بين الدفع وأنظمة الموحد الخزينة

.II1 .الموحد الخزينة حسابعمليات ال 
 الدفع أنظمة تحسين مجال في المثبتة الممارسات إحدى (CUT)  الموحد الخزينة يعتبر حساب

 المركزي التعامل خالل من وذلك المناسب بالشكل العام باإلنفاق والتحكم الضريبية اإليرادات وتحصيل
 الموحد الخزينة لحساب التحتية البنى تنفيذ عادة الحرة، ويتم الحكومية المصرفية الحسابات مع أرصدة

 الخزينة حسابلعمليات  السريع التقييم أداة تصميم المالية، وتم اإلدارة معلومات أنظمة حلول من كجزء
 التحسينات وتحديد ة لها،الحاليية الوضع توضيح على الحكوميين المسؤولين لمساعدة هذه الموحد

 والغرض الدفع، وأنظمة  يتم التي المعلومات، وأمن واألنظمة، العمليات،/الممارسات في المحتملة
 أنظمة أنشطة بواسطة دعمها العامة المالية اإلدارة إصالحات أن ضمان هو ذلك من األساسي
 الموحد الخزينة حساب عمليات تصميم على كاف بشكل تركز المستمرة المالية اإلدارة معلومات
  .النقدية دارةاإل عملية تحسن التي األساسية

II .2 . )أنظمة المعلومات لإلدارة المالية )أنظمة الدفع االلكتروني للبنك المركزي/ خزينة 
يسمحان  مصرفيام الكتروني وآخر نظاستعمال  يتعينفي الجزائر  الموحد الخزينة حساب نظام لتطبيق
 بشكل اليومية واإلنفاق التحصيل عمليات عن طريق المركزي الموحد الخزينة حساب عملية"بمراقبة 
 .كفئة وبتكلفة سريع

II .1.2 المركزية الموحد الخزينة وحساب اإللكتروني الدفع أنظمةعمل  على عامة لمحة 
 تخفيض خالل من النقدية استخدام تعظيم هو الموحد الخزينة حساب نظام تطبيق من الرئيسي الهدف

 أن يمكن المالية اإلدارة معلومات أنظمة منصات تصميم وتم، تقليصها على والعمل العائمة التكاليف
 حول ةيموثوقبال تتميز يومي أساس على الحكومية النقدية والموارد اإلنفاق حول مفصلة معلومات تقدم

 بالشكل المصممة الموحد الخزينة لحساب البينية الواجهات خالل من األساسية الجوانب هذه معظم
 .المناسب

 األنظمة،( المحددة البالد ألحوال وفقا وذلك الموحد الخزينة حساب نظام لتطبيق عديدة طرق ثمة
 الموحد الخزينة حساب عملية"تراقب أن يفضل ،) إلخ اإللكتروني، الدفع نظام وتدابير المصرفي، والنظام
 يتعين ذلك، تحقيق من وللتمكن كفئة وبتكلفة سريع بشكل اليومية واإلنفاق التحصيل عمليات "المركزية
 المالية اإلدارة معلومات أنظمة حلول تنفيذقبل  الموحد الخزينة حساب لنظام موثوقة تحتية بنى إنشاء
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 والبنك المركزية الخزينة بين( متبادلة بصورة عليه المتفق الموحد الخزينة حساب بروتوكول إلى استناداً 
 الدفع نظام وعمليات المصرفي النظام مع آمنة روابط خالل من يوميا المعلومات تبادل يعتبر ) المركزي

 والمقبوضات النفقات حول المناسب الوقت في موثوقة تقارير إصدار لضمان ضروري اإللكتروني
 .الحكومية

II .2.2. الموحد الخزينة وحساب اإللكتروني الدفع أنظمة  
 :فئتين إلى عامة الموحد بصورة الخزينة حساب تطبيق ترتيبات تقسيم يمكن

 عمليات جميع التقاط بهدف مصمم المركزي الموحد الخزينة حساب ترتيب حسب والموزعة المركزية 
 وهي موحدة، مالية مؤسسة في المصرفية للحسابات مدمجة هيكلية خالل من والعائدات اإلنفاق
 .المركزي البنك

 بحسابات باالحتفاظ الميزانية إنفاق لوحدات يسمح حيث المركزيةال العامة المالية اإلدارة عمليات 
 هذه في التدفقات التقاط في الموزع الموحد الخزينة حساب يساهم ترتيب قد منفصلة، عمليات

 أنه غير يوم، كل نهاية في األساسي الموحد الخزينة إلى حساب األرصدة نقل خالل من الحسابات
 إنشاء يتم وبالتالي الالمركزي، الموحد الخزينة حساب حالة في العملية تفاصيل التقاط نسبيا يصعب
 من الموحد الخزينة حساب عمليات فعالية تحسين بهدف الدول من العديد في مركزية هيكليات
 الدفع أنظمة نطاق واتساع الشبكة تطبيقات مستوى على لتقدما المركزية العمليات معالجة خالل

 الدفع أنظمة المركزي تعمل الموحد الخزينة حساب لعمليات األساسي الداعم هو بسرعة اإللكتروني
 :نظامين أساس على اإللكتروني األموال تحويل أو اإللكتروني

 تحويل في اإلنهاء خطوة هي الفوري للمبالغ الكبيرة والمدفوعات المستعجلة: اإلجمالي الدفعم نظا 
 البنك ويعمل، الحسابات بين األموال تحويل حيث من المصارف موجبات تنفيذ إجراء وهي األموال
 التسوية أساس على فوراً  التسوية تجري قد عادة، األساسي التسوية كوكيل في الجزائر المركزي
 غرفة (صافي أساس على تؤخر أو ) 54الحقيقي الوقت في اإلجمالية التسوية نظام ( اإلجمالية
 .)55اآللية المقاصة

 المقاصة قناة من عضوين بين العمليات تسجيل يتم حيث اإللكترونية: المقاصة نظام. 
 الفوري للمبالغ الكبيرة والمدفوعات المستعجلة اإلجمالي الدفعم نظاكل من  تم الشروع في استعمال

RTGS ونظام المقاصة اآللية ATCI حيث بدأ تشغيل النظام بمقاصة  2006ماي 15 حيز التنفيذ في
المصرفية إألى جانب الخزينة  المؤسساتكل  فيه الشيكات وأدخلت الوسائل األخرى تدريجيا، وتتدخل

 البنك المركزي.العمومية و 
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 (RTGS) الحقيقي الوقت في اإلجمالية التسوية أنظمةأوال: 
 أساس وعلى "الحقيقي الوقت" في مصرف وآخر بين التحويل يجري حيث األموال تحويل أنظمة هي

 فترة أي إلى تخضع ال الدفع عملية أن إلى  "الحقيقي الوقت" في بالتسوية يشار) الصورة( "إجمالي"
 العملية تسوية إلى "التسوية اإلجمالية"ب يشار .معالجتها تتم أن بمجرد العمليات تسوية ويتم انتظار
 الدفعات تصبح ،عملية أخرى أي مع التصفية أو التجميع إجراء دون من حدة على كل أساس على
 فأنظمة النظامية، واألخطار السيولة إلى بالنسبة أما، معالجتها بمجرد عنها للرجوع قابلة وغير نهائية
 تطبق .الوقت حيث من الدقيقة الدفعات وطبيعة الضخمة القيمة إلى نظراً  األهم هي القيمة العالية الدفع
 .56المركزية البنوك قبل من األحيان معظم في الحقيقي الوقت في اإلجمالية التسوية نظام حلول
  (CPI) اآللية المقاصة غرفةثانيا: 

 ، حيث أن57ATCI اإللكترونية المقاصة دفع أنظمة نموذج عامال القطاع في المقاصة أنظمة تستخدم 
 اآللية المقاصة غرفة نظام تطوير اإللكتروني تم الدفع وأنظمة المركزي الموحد الخزينة حساب عمليات
 المقاصة غرفة تعالج القيمة، منخفض دفع نظام هو اآللية المقاصة غرفة .القيمة متدني دفع كنظام
 المقاصة غرفة عمليات وتشمل منخفضة وبكلفة بدفعات والمدينة الدائنة العمليات من كبيرة أحجام اآللية
 المدينة اآللية المقاصة غرفة عمليات تشمل السنوية، والدفعات والتعويضات الرواتب جدول الدائنة اآللية
 اآللية المقاصة غرفة تشغيل التأمين، يتم وأقساط الهواتف وفواتير والكهرباء المياه كفواتير الفواتير دفعات

 .عام بشكل المركزية البنوك قبل من
  :آلية عمل النظام 

كين المشتر  إرسالنظام المقاصة رزنامة تبادالت تحدد بمواقيت تسمى جلسات، من خالل تحكم 
جلسات المقاصة محدد بثالث جلسات من خاللها تبادل  أنرونية، علما لمعلوماتهم في شكل رسائل الكت

وك والسفتجات والخزينة العمومية مرفقة بصور رقمية للصك حواالت القيم بين البنوك والمتعاملين
في شكلها العملياتي بعدة خطوات تتمثل في مراحل عمليات تبادل وكيفية نقل  كاألتييتم  وسندات األمر

 المعلومات:
ورقم حساب الخزينة  رونية تحمل رقم البنك المرسل ووكالتهكتتمثل في تعليمة ال: عملية الدفع .1

المعنية ونوع العملية المراد القيام بها وأيضا نوع الوسيلة الدفع المستعملة وكل العمليات المتعلقة 
 ، وكل عملية تقيد برقم خاص يدعى58بطرفي العملية طبقا للتقييس الخاص بوسائل الدفع
référence  interbancaire d’opération RIO 
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 دفعال عمليات :17 الشكل رقم

 
 (ACCT)قاعدة البيانات للوكالة المحاسبية المركزية للخزينة  المصدر: من إعداد الباحث باإلعتماد على

 قائمة عمليات الدفع على مستوى البنك. :18 رقم الشكل

 
 (ACCT)قاعدة البيانات للوكالة المحاسبية المركزية للخزينة  المصدر: من إعداد الباحث باإلعتماد على
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 تفصيل عمليات دفع الحواالت : 19 رقم الشكل

 
 (ACCT)قاعدة البيانات للوكالة المحاسبية المركزية للخزينة  المصدر: من إعداد الباحث باإلعتماد على

هي عبارة عن تعليمة الكترونية تعبر عن عملية الدفع  : رفض عمليات الدفع من قبل النظام .2
 بوسائل الدفع.المراد رفضها طبقا لنظام التقييس الخاص 

 
 : رفض عمليات دفع الحواالت من قبل النظام20رقم  الشكل

 
 (ACCT)قاعدة البيانات للوكالة المحاسبية المركزية للخزينة  المصدر: من إعداد الباحث باإلعتماد على

البيانات والمعلومات المتعلقة بوسائل الدفع المرسلة  تحتوي على كل: حواالت ذهاب عملية الدفع .3
 منظمة تجمع كل المعلومات. 59رونيةالمشاركين في شكل رسائل الكت من طرف
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 : حواالت ذهاب عملية الدفع21الشكل رقم 

 
 (ACCT)قاعدة البيانات للوكالة المحاسبية المركزية للخزينة  المصدر: من إعداد الباحث باإلعتماد على

 قائمة عمليات حواالت الدفع الموجهة للمقاصة :22رقم  الشكل

 
 (ACCT)قاعدة البيانات للوكالة المحاسبية المركزية للخزينة  المصدر: من إعداد الباحث باإلعتماد على
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 عمليات حواالت الدفع الموجهة للمقاصة المجملة قائمة : 23رقم  الشكل

 
 (ACCT)قاعدة البيانات للوكالة المحاسبية المركزية للخزينة  باإلعتماد علىالمصدر: من إعداد الباحث 

عبارة عن رسائل الكترونية منظمة تحتوي على كل حواالت ذهاب عملية رفض الدفع:  .4
  المعلومات والبيانات المتعلقة بعملية الرفض من طرف المشاركين.

 
 

 : حواالت ذهاب عملية رفض الدفع 24 رقم الشكل

 
 (ACCT)قاعدة البيانات للوكالة المحاسبية المركزية للخزينة  المصدر: من إعداد الباحث باإلعتماد على
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 حواالت ذهاب عملية رفض الدفعقائمة   :25رقم  الشكل

 
 البنك المركزي الجزائري.قاعدة البيانات  المصدر: من إعداد الباحث باإلعتماد على

رسائل الكترونية تجمع العمليات حسب البنك المرسل : Remise De Retour حواالت الرجوع .5
ونوع العملية خاصة بعمليات الدفع أو رفضها، تحتوي على كل المعلومات في نهاية جلسة 

 المقاصة.
 حواالت الرجوع  :26الشكل رقم 

 

 
 (ACCT)قاعدة البيانات للوكالة المحاسبية المركزية للخزينة  المصدر: من إعداد الباحث باإلعتماد على

تحوي طلبات إلغاء العمليات المبعوثة قبل نهاية :  Remise d’annulation حواالت االلغاء .6
 المقاصة لتوجه في االتجاه االخر في المقاصة في النظام.

رسائل الكترونية تحتوي على صور الصكوك والسفتجات  :Remise image حواالت الصور .7
لعمليات الدفع هاته الصور تجمع حسب البنك المرسل إليها  REOوالسند ألمر، والرقم الخاص 

 وتقيد بمواصفات فنية.
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 حواالت الدفع للمقاصة : 27الشكل رقم 

 
 المركزي الجزائريالبنك قاعدة البيانات  المصدر: من إعداد الباحث باإلعتماد على

 الجانب المالي للعملية  
اآلليات للمشاركين معرفة رصيدهم ومتابعته من خالل جلسة مجموعة من  اآلليةيعطي نظام المقاصة 

 :وذلك ب المقاصة واليات وسائل الدفع
رسالة الكترونية تحتوي على المعلومات الخاصة بالتسوية ليوم  حواالت طلب الوضعية المالية: .1

تجمع األرصدة المتبادلة للمشارك ونوعها دائنة أو مدينة وترسل بعد أن تتم التسويات المقاصة 
  .60بشكل كامل

الوضعية المالية  رسالة الكترونية ترسل في يوم المقاصة، لبيان :حواالت ملخص التسوية .2
 .61 للمتعامل في وضعية مدين أو دائن وقيمته
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 بيان الوضعية المالية للمتعامل في وضعية مدين أو دائن وقيمته :28رقم  الشكل

 

 

 
 (ACCT)قاعدة البيانات للوكالة المحاسبية المركزية للخزينة  المصدر: من إعداد الباحث باإلعتماد على

المسموح النظام انذار ماليا في حالة تجاوز رصيده المدين  ليرس: االنذار يتجاوز الحد المالي .3
 به.

عبارة عن رسائل الكترونية برسلها النظام تحتوي على معلومات : ةاستحقاقات التسويحواالت  .4
نظرة  إلعطاءالمشارك تجمع األرصدة المتوقعة مفصلة حسب التاريخ، موع العمليات الدفع 

 شاملة.
  ليوم المقاصة التنظيميالجانب 
من حيث  الحواالت من قبل النظامهو تاريخ معالجة : Journée de réception يوم التقديم .1

  الشكل الفني.
زواال  8:30يبدأ يوم من قبل على الساعة Journée de compensation: يوم المقاصة .2

 يتم فيه معالجة القيم المستلمة. 12:00وينتهي في اليوم ذاته على 
والتأكد  عندما تقدم القيم للمعالجة في يوم المقاصةDate de présentation:  تاريخ التقديم .3

 من استكمالها ويكون تاريخ التسوية اليوم الموالي لتاريخ التقديم.
  .فترة التقديم خالل يوم المقاصة ويتم توزيع حواالت الرجوع في آخرها:  Séance الجلسات .4
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أخر ساعة في : Heure d’arrête de journée d’échange  يوم التبادل إقفالساعات  .5
  .الحواالتيوم المقاصة لقبول تقديم 

ساعة :  Heure d’arrête de journée comptable اليوم المحاسبي إقفالساعة  .6
 نتائج المقاصة المتعددة األطراف. إقفال

  بالتوقيت المبين: اآلليةالشكل التالي يوضح تنظيم يوم المقاصة و 
 تنظيم توقيت المقاصة اليومي :29 الشكل رقم

 
 البنك المركزي.قاعدة البيانات  المصدر: من إعداد الباحث باإلعتماد على من إعداد الباحث باإلعتماد على المصدر:

 (SWIFT)المصارف  بين العالمية المالية االتصاالت جمعيةثالثا: 
 تمر المالية المؤسسات بين المالية المعلومات لتبادل صارمة عالمية توفر رسائل اتصاالت شبكة هي

 في المحلية اإللكترونية المقاصة وأنظمة الجمعية هذه بين أنشئت، إلكترونية روابط عبر تلقائيا الرسائل
 :أساسيين عنصرين من المصارف بين العالمية المالية االتصاالت جمعية تتألف المختلفة، البلدان
 أعضاء  بين الرسائل لنقل تستخدم التي المصارف، بين العالمية المالية االتصاالت جمعية شبكة

 ؛)األخرى المالية والمؤسسات البنوك( المصارف بين العالمية المالية االتصاالت جمعية
 وهي المصارف بين العالمية المالية االتصاالت جمعية حددتها التي المعيارية التراسل صيغة 

 .والمصرفي المالي للتراسل عالميا بها معترف معايير
 ينصح(  SWIFT بصيغة الرسائل نشر يمكن ،الموحد الخزينة بحساب الخاصة الدفع عمليات في
 ،)المستخدمة البرمجية التطبيقات في المستقبلية التغيرات يسهل ألنهالعالمية المعيارية الصيغ استخدامب

 شبكة عبر تنقل ال قد أنها من الرغم وعلى ، رابط خالل من أو وطنية دفع نظام شبكات خالل من وذلك
 شبكةال هاته أن غير المركزي والبنك اإللكتروني الدفع نظام أو المالية المعلومات إدارة نظام بينة مباشر 
 .وفي الجزائرSWIFT  الدولية البرقية للتحويالت الوحيدة الوسيلة عام بشكل ستكون
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 نظاميستخدم  :تنسيق الرسالة ARTGS  رسائل من نوعSWIFT   موثوقية الضمان بهدف
بنك  بواسطة SWIFTرسائل  ونظام اإلرسال ومعيار أوامر التحويل يتم استخدام ، سالمةالو 

 الجزائر.
 :أنواع الرسائل المستخدمة هي  

MT103.62: أمر دفع نيابة عن العمالء 

MT202.63: أمر دفع من مؤسسة مالية 
MT900.64: نصيحة الخصم 
MT910.65: نصيحة ائتمانية 
MT941.سجل المعامالت المؤقت : 

MT942 الحساب.: بيان مركز 
MT940 / MT 950.66: كشف حساب شامل جميع المعامالت 

MT971.صافي األرصدة الناتجة عن األنظمة المساعدة : 
MT195 / STAT أو MT295 / STAT.طلب حالة السداد : 
MT196 / STAT  أوMT296 / STAT.استجابة لطلب بشأن حالة السداد : 
MT195 / DUPL  أوMT295 DUPL سبق إرسالها إلى  نسخة من دفعة: اطلب الحصول على

  .النظام
 هيكل تسيير نظام: 30 الشكل رقم

 
                                                           

  62 الملحق رقم 16

  63 الملحق رقم 17   

  64 الملحق رقم 18

 19لملحق رقم ا 65
  66 الملحق رقم 20 
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 ACCTو الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة  البنك المركزيقاعدة البيانات  باإلعتماد علىالمصدر: من إعداد الباحث 

 III. للميزانية العامة للدولة  الجـــــهــاز الرقابـــي لتحليل ورقابة البيانات الضخمة للعمليات المالية
 .)-مجلس المحاسبة -اليةـــــالم ةـــــللرقاب اـــــــعليال ةــهيئ)ال

 في الدولة عليها تركز التي الهيئات أهم من تعتبر التي األجهزة الرقابية بين من يعتبر مجلس المحاسبة
 . بعدية مستقلة رقابة تكون التي على تنفيذ الميزانية العامة للدولة، المالية الرقابة

III.1. قواعد سير رقابة مجلس المحاسبة 
دستورية  مؤسسةفي مجال المالية العمومية وأكثر فعالية، وهو  هيئة للرقابةمجلس المحاسبة هو أعلى 

 الشفافية للتسيير المالي. إضفاءمكلف بالرقابة البعدية على أموال الدولة من أجل 
III.1.1. مجلس المحاسبةطبيعة الرقابة التي يمارسها 

المؤرخ في  02-10المعدل والمتمم باألمر رقم  20-95األمر رقم من ، 8و 7و 6حسب نص المواد 
لهذا األخير اختصاصا شامال في رقابة األموال  ،المتعلق بمجلس المحاسبة 2010أغسطس  26

 وتتجلى طبيعة الرقابة التي يمارسها في األتي: ،العمومية
تي يمارسها مجلس المحاسبة شرعية الحسابات الخاصة بالعمليات المتعلقة تشمل الرقابة الالحقة ال -

 ومطابقتها ومسك جرد عام عنها؛ المحليةبأمالك الدولة العمومية والجماعات 
المقدمة من طرف اآلمرين  تتضمن الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة صيغة الحسابات -

 تها.وانتظامها ودق بالصرف والمحاسبين العموميين،
III.2.1.أهداف الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة 

 فيما يلي: المحاسبة مجلستتلخص المهام التي يقوم بها    
صدار قرارات الوضع في حالة مدين،  -    إذا وقع تقصير أو عدم التزام بإحكام فرض غرامات وا 

 أو مبادئ الموازنة للمالية المطلوبة قانونا؛
مع نشره من طرف  رئيس الجمهوريةل يرفعة، والذي رقاباليلخص فيه نتائج  تقرير سنوي إعداد -

 ؛رئيس الجهاز
 ؛يتعلق بالمشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانيةتقرير إعداد  -

 
III.2 .عنها. النتائج المترتبةو  إجراءات الرقابة التي يقوم بها المجلس 

 377-95المحاسبة وكذا المرسوم الرئاسي المعدل والمتمم والمتعلق بمجلس  20-95ينص األمر 
 .والنتائج المترتبة عنها المحدد للنظام الداخلي على إجراءات الرقابة

 
 



52 
 

III.1.2 .إجراءات الرقابة التي يقوم بها المجلس. 
جراءات رقابة  مراجعةتتمثل اجراءات الرقابة لمجلس المحاسبة في  حسابات المحاسبين العموميين وا 

 من األمر المذكور أعاله. 10إلى  7نوعية تسيير الهيئات والمصالح العمومية المذكورة في المواد من 
عالوة على هذين اإلجرائين، وبمناسبة إجراء رقابة نوعية تسيير الهيئات، تدون الوقائع القابلة لإلحالة 

ال تسيير الميزانية والمالية والتي تسجلها الغرفة المختصة عقب ارتكاب على غرفة االنضباط في مج
، تدون في تقرير سابقا من األمر المذكور 88عون ما لخطأ من شأنه أن يدخل في مجال تطبيق المادة 

مفصل يوجه إلى الناظر العام بغرض اإلدالء بخالصات مكتوبة ومنه تطبيق اإلجراء المتبع عقب 
جراء عندما يتعلق األمر ويتم نفس اإل ،ة االنضباط في مجال تسيير الميزانية والماليةإرساله إلى غرف

 خارجي.   بإخطار 
III.2.2 ..النتائج المترتبة عن تحريات المجلس 

 تؤدي الصالحيات اإلدارية والقضائية التي يمارسها مجلس المحاسبة إلى نوعين من النتائج:
 أوال: النتائج اإلدارية

 النتائج االدارية المترتبة عن تحريات المجلس في:تتمثل 
يضبط مجلس المحاسبة تقييماته النهائية ويصدر  ،عقب مراقبة نوعية التسيير مذكرة التقييم:  -1

  .كل التوصيات واالقتراحات بغرض تحسين فعالية ومردود تسيير المصالح والهيئات المعنية
والهيئات التي خضعت للرقابة بمالحظات مجلس تطلع مسؤولي المصالح رسالة رئيس الغرفة:  -2

  .المحاسبة المتعلقة بالوضعيات أو بالوقائع أو المخالفات التي تلحق ضررا بالخزينة العمومية
إذا توجب اطالع السلطات السلمية أو الوصية أو كل سلطة مؤهلة  اإلجراء المستعجل:  -3

  .من النظام الداخلي 25و 24المادتين بالوقائع أو الوضعيات أو المخالفات المشار إليها في 
لهيئات المراقبة عن طريق ليطلع رئيس مجلس المحاسبة السلطات الوصية المذكرة المبدئية:   -4

 .مذكرة مبدئية بالنقائص المسجلة في مجال تطبيق النصوص التي تسري على األموال العمومية
يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا تلخص فيه جميع المعاينات والمالحظات  السنوي: التقرير  -5

 التي يرى أنه من الضروري إرسالها إلى رئيس الجمهورية.
يحضر مجلس المحاسبة   التقرير التقييمي حول المشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية: -6

نية الذي تعده الحكومة وترسله مشروع تقرير تقييمي حول المشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزا
 فيما بعد إلى الهيئة التشريعية مرفوقا بمشروع القانون المرتبط به.
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 ثانيا: النتائج القضائية
 تتمثل النتائج القضائية المترتبة عن تحريات المجلس في: 

يصدر مجلس المحاسبة   في مجال تقديم حسابات المحاسبين العموميين واآلمرين بالصرف:  -1
غرامات ضد المحاسبين واآلمرين بالصرف المعنيين في حالة تأخير إيداع الحسابات وضد المحاسبين 

 العموميين بسبب عدم إرسالهم المستندات الثبوتية.
مجلس المحاسبة بقرار نهائي عندما ال  تيبحسابات المحاسبين العموميين:  مراجعةفي مجال  -2

سب أية مخالفة. ويبت بقرار مؤقت يتضمن أوامر و/أو تحفظات في الحاالت تسجل على ذمة المحا
 األخرى ثم يتبع بقرار مخالصة أو استحقاق نهائي.

يصدر مجلس المحاسبة غرامات في مجال رقابة االنضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية:  -3
تكبوا خطأ أو مخالفة تلحق ضد المسؤولين أو أعوان المرافق أو المؤسسات أو الهيئات الذين ار 

 ضررا بالخزينة العمومية أو بهيئة عمومية.
 

 III.3. ( متطلبات تبني مجلس المحاسبة المعايير الدولية ألجهزة الرقابة المالية والمحاسبةISSAI) 
 تكنولوجيا المعلومات. البيانات الضخمة باستخدام في مجال تدقيق

للرقابة المالية والمحاسبة هي المعايير الدولية الرسمية للرقابة المالية إن المعايير الدولية لألجهزة العليا 
  :هاوالغرض من ،على القطاع العام

 ضمان جودة العمليات الرقابية الجارية، -
  لمستخدمين،لتعزيز مصداقية تقارير الرقابة المالية بالنسبة  -
  تعزيز شفافية العملية الرقابية، -
 الماليين بالنسبة إلى األطراف المعنية األخرى،تحديد مسؤولية المراقبين  -
تحديد مختلف أنواع العمليات الرقابية ومجموعة المفاهيم ذات الصلة التي تقدم لغة مشتركة  -

 .للرقابة المالية على القطاع العام
ساسية مجموعة أ علىترتكز المجموعة الكاملة للمعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة 

من المفاهيم والمبادئ التي تحدد الرقابة المالية على القطاع العام ومختلف أنواع الواجبات وااللتزامات 
 تكنولوجيا بتدقيق المعنية اإلنتوساي عمل مجموعة دليل من خالل إتباع، المدعومة من المعايير الدولية

 بموجب عليه المنصوص النحو على للتدقيق العامة المبادئ للتنمية اإلنتوساي ومبادرة المعلومات
 عمل أطر من اأيض أخذ قد الدليل أن كما.     (ISSAI) العليا الرقابة ألجهزة الدولية المعايير
 المعلومات نظم على والرقابة التدقيق جمعية إطار على مشتمال دوليًا، بها المعترف المعلومات تكنولوجيا

(ISACA) المسمى (COBIT) ، الدولية المعايير منظمة ومعايير (ISO) ، تكنولوجيا وأدلة وارشادات 
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 المعلومات تكنولوجيا مدققي لتزويد محاولة في وذلك العليا، الرقابة أجهزة بعض من المعلومات
  .المعلومات تكنولوجيا تدقيق حول اإلرشادات من كاملة بمجموعة

 ضمن موجود المعلومات تكنولوجيا لنظم تدقيق إلجراء األعلى الرقابة لجهاز الممنوح التفويض إن
متبني من طرف  ISO 27001أمن المعلومات  إدارةنظام ل العليا الرقابة ألجهزة الدولية المعايير

الدولي،  27001يعتبر معيار أيزو  ، حيثالمعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة
محرك عمل فعال لكل مؤسسة تسعى لتحقيق إدارة أصول معلومات آمنة وعالية الخصوصية، إلى 
جانب حمايتها، يساعد المعيار على فهم آلية العمل وتحسينها بصورة مستمرة لمواكبة التحديات الحالية 

 يهدف الى:والمستقبلية، بهذه الطريقة االستباقية، 
  ؛لتخلص منهاا ديد المخاطر ووضع الضوابط المناسبة إلدارتها أوتح -
  ؛المرونة في وضع الضوابط في العمل -
    ؛الحصول على ثقة أصحاب المصالح والعمالء في أن بياناتهم محمية -
  .االمتثال للضوابط يمنح الشركة ثقة العمالء بأنها المورد األفضل -
 .مناقصات وبالتالي الحصول على فرص عمل جديدةرفع مستوى القدرة في تلبية متطلبات ال -

 
 ISSAIإلى تطبيق المعايير الدولية ألجهزة الرقابة المالية والمحاسبة) الجزائري يسعى مجلس المحاسبة
أجل دعم   من مدعمة بإرشاداتاإلنتوساي  طرفمن عة و الموض ستراتيجية اإل(، من خالل إتباع 

 :ما يليمرتكزة على  األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة 
      كيفية تطبيق المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة عمليًا في األداء المالي  -

 ؛أو عمليات رقابة االمتثال
والمحاسبة عمليًا في الواجبات  كيفية تطبيق المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية  -

  ؛وااللتزامات األخرى
 .كيفية فهم موضوع محدد وتطبيق المعايير الدولية ذات الصلة -

 
 محاسبةلعمليات المالية لالبيانات الضخمة ل لتقنيات تحليل اإلطار التقني: الفصل الثالث

 تها من طرف مجلس المحاسبة.ورقـابــ في اإلدارة المالية الدولة
 تلك األموال إدارة أجل حسن من األساسية الدعائم إحدى يشكل العمومية لألموال الفعال االستخدام إن

 أجهزة وجود يتطلب الهدف هذا ولتحقيق المختصة، السلطات عن الصادرة اإلدارية القرارات وفعالية
وزارة المالية الجهاز التنفيذي للعمليات المالية  حيث تعتبر ،خاصة بتنفيذ ورقابة العمليات المالية للدولة

لمحاسبة الدولة و باألخص الهيئة المكلفة بمركزة البيانات الضخمة المتعلقة بالعمليات المالية والمتمثلة 
األجهزة  أهم منالذي يعتبر  مجلس المحاسبةفي الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة باإلضافة إلى 
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تقرير ال ويعد في هذا الصدد قانون المالية،على تنفيذ  المالية الرقابة في الدولة عليها تركز التي الرقابية
وجه إلى البرلمان لتنويره وتزويده بالمعلومات الضرورية حول محتويات مشروع قانون تسوية المتقييمي ال

واالستبيانية لكل من الجهازين  الميدانيةولهذا كانت الدراسة لموضوعنا، من خالل الدراسة  ،الميزانية
المكلفين بتنفيذ ورقابة العمليات المالية لمحاسبة الدولة ومساهمتهما في توفير جودة المعلومات 

 المحاسبية. 
I.  دارة  عمليات حساب الخزينة الموحد للدولة.تقييم وا 

دارة عمليات حساب الخزينة الموحد للدولةيتم  الوكالة  من نيمخصص فريقان طرفمن  تقييم وا 
 حول األدلة جمع مع سويا،ً  المسائل لمراجعة الجزائر نكب  المالية وزارة ،المحاسبية المركزية للخزينة

  .(واإلشراف المعلومات، أمن الكفاءات، الممارسات، القانوني، اإلطار( محددة جوانب
I .1 .ونظام الدفع الموحد الخزينة لحساب السريع التقييم تنظيم. 
من الوكالة  بعمليات الحساب الخزينة الموحد كافة الصلة ذات الوحدات قبل من التقييم تنفيذ تمي

 :بطريقتين السريع التقييم هذا إجراء يمكن( والبنك المركزي، ACCTالمحاسبية المركزية للخزينة )
 ؛ )يومين في عادة يجري( الذاتي  التقييم .1
 ، الموقع إلى الزيارات خالل من الموحد الخزينة حساب لعمليات )أسبوع  في(المشترك  التقييم .2

 النتائج لمناقشة عمل وورشة الصلة، ذات المركزي والمصرف عموميةال الخزينة وحدات مع والتفاعل
 .الطرفان عليه يوافق تقييمي بتقرير للخروج سويا الوضع وتقييم

 في اإلجمالية التسوية ونظام (CPI) اآللية المقاصة غرفة خالل من العمليات تقارير توفير يمكنو 
 المصرفي النظام خالل من يوميةال المصرفية الكشوفات توليد يتم فيما ، (ARTGS )الحقيقي الوقت

 .المركزي البنك في األساسي
  التدقيق سير خطوط من عدة طبقات بفعالية مصرفية، عملية أي تتبع يستدعيعلى أنه   اإلشارة تجدر

 إلى النفاذ وسجالت المالية المعلومات إدارة نظام تطبيق برنامج وعلى نفسها البيانات قاعدة على(
 ومسألة الصلة، ذات البيانات قواعد على "التدقيق سير خطوط" حول أساسا التقييم هذا يتمحور الشبكة،
 قاعدة(  التدقيق سير خط على كليا مطلعين والخارجيون الداخليون المدققون كان ما إذا هي أساسية
 لتتبع ذلك استخدام على وقادرين ،)الشبكة لسجالت المعلومات تكنولوجيا وتدقيق والبرنامج البيانات
 .تالعمليا معالجة

I .2( الخزينة حساب سجالت موثوقية. اآلليات الرقابية لعمليات البنك المصرفية وعمليات الخزينة 
 (.ونزاهتها الموحد
 متعلقة عديدة أساسية متطلبات على الموحد الخزينة حساب عمليات ونزاهة موثوقية تعتمد

باالعتماد على  كافة  )المدفوعات( والنفقات المقبوضات( ( اإليرادات عن اليومي اإلبالغ/بالتسجيل
 :آليات رقابية المتمثلة فيمايلي
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 التفاصيل كافة يتضمن حساب كشف إصدار مباشرة المركزي البنك معلومات أنظمة على يتعين -
، المركزية الخزينة عن منفصل بشكل وذلك الموحد الخزينة حساب نظام في األموال بتدفق المتعلقة
 األستاذ دفتر وحدة خالل من آلية تسوية إجراء أجل منالخزينة  الحسابات كشوفات تتوفر على أن

  .يوميبشكل  وذلك المالية اإلدارة معلومات ألنظمة العام
 الحفاظ المالية المعلومات إدارة ألنظمة التابعة  )العام األستاذ دفتر( تطبيق المحاسبة على يتعين -

رصد  من خالل الموحد الخزينة لحساب التابعة المصرفية للحسابات كاملة نقدية سجالت ىعل
 المصدر المناسب ذات المالية المعلومات إدارة أنظمة في كافة الموحد الخزينة معامالت حساب

 على اإليرادات معامالت بإدخال المركزية، خزينةال من بدالً  اإليرادات، محصلو يقوم قد مثاًل،(
 المركزية الخزانة حسابات فإن الوقت نفس في ولكن التجارية، البنوك في المؤقتة اإليرادات حسابات
وبين اإليرادات  المركزي البنك حسابات إلى المؤقتة الحسابات هذه من ألرصدة تحركا ترصد
G50 .) 

     المدفوعات لربط استخدامه يمكن فريداً  معرفا الموحد الخزينة لحساب صفقة كل تشمل أن يتعين -
في  المالية المعلومات إدارة ألنظمة التابع العام األستاذ دفتر في المحاسبة بمداخل المقبوضات أو 

 البنك بيانات تسوية على قادرةً  هذه األخيرة تكون أن الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة، على
 ألنظمة العام األستاذ دفتر وبيانات العمومية الخزينة في المصرفية الحسابات أرصدةالمركزي حول 
، القائمة األنظمة من االستفادة مع وفوري، )يوميا( منتظم نحو على وذلك المالية إدارة المعلومات

 .MT 103, MT 102, MT 900من رسائل الكترونية 
 )والتسوية النهائي الدفع إلى وصوالً  اإلطالق عملية من بدءاً (  كافة اإلجراءات تكون أن يتعين  -

 .آمنة منصات على تعملو  مؤتمتة
 
I .3. الموحد الخزينة بحساب المتعلقة المخاطر: 

يتأثر معالجة وتحليل حساب الخزينة الموحد بمخاطر يعود عليه بالسلب، وتتمثل فيما يلي مع أهم 
 اإلجراءات للحد منها:

I .1.3. الخطر عوامل  
 :هيو  المراجعة هذه أثناء االعتبار بعين أخذت الخطر التي عواملحساب الخزينة الموحد معرض ل إن

 االختالس؛ أو االحتيال إلى الموحد الخزينة حساب وواجهة الدفع أنظمة تعرض قابلية -
 والتسوية للحساب النظام على االعتماد درجة أو الموحد الخزينة حساب عمليات تعقد مدى -

 بشكل صحيح؛
 النظام؛ في الصلة ذات المحتملة واألخطاء اليدوي التدخل درجة -
 المستخدم؛ أمان تعريف ملفات تعقد مدى -
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 ثالث؛ طرف أنظمة أي مع واجهات -
 .المتواصل النظام توافر على األعمال اعتماد -

I .2.3.إجراءات الحد من عوامل الخطر 
والحد من المخاطر  موثوقة موحد خزينة حساب وعمليات كالبنو  بين أنظمة وجود من التحقق بهدفو 

 المترقبة :
 أنظمة خالل من والعائدات اإلنفاق عمليات معالجة بهدف البيانات لتدفق بيانية رسوموضع  -

 وصف( الموحد الخزينة حساب لعمليات المالية المعلومات إدارة ونظام البنك المركزي معلومات
 الخزينة في المالية المعلومات إدارة نظام خالل من دعمها يجب التي الخطوات مختلف

 المقاصة غرفة منصات المركزي، البنك إلى النفاذ خادم اإللكتروني، الدفع مركز المركزية،
 .)المركزي البنك في العام األستاذ ودفتر الحقيقي الوقت في اإلجمالية التسوية نظام / اآللية

 كل الحقيقي الوقت في اإلجمالية التسوية ونظام اآللية المقاصة لغرفة( الرسائل صيغ جميع ذكر -
 عن تقارير رفع /تسجيل مستوى على لتطبيقها  MT 103, MT 102, MT 900)حدة على
نفاقات عائدات جميع  .غرضها تبرير مع الميزانية وا 

 أمن ضبط أجهزة فيه بما( ومرفقاته الموحد الخزينة حساب بروتوكول من إصدار أحدث -
 المالي(. واألمان المعلومات

 الخرينة /المركزي البنك مسؤوليات فيه بما( الموحد الخزينة حساب نظام تنفيذ عمل خطة -
 )المركزية

 .به والسماح ودقته البيانات مدخل إتمام على حرصا المدخالت من التحقق -
 خطوط وتالءم وصالحيتها ودقتها عنها المبلغ المعلومات تتميم على حرصا النتائج مراجعات -

 .التدقيق سير
 بتجانس الموحد الخزينة حساب واجهة طرفي قبل من عنها والتبليغ اليومية العمليات تسجيل -

 .)المركزية والخزينة المركزي البنك معلومات أنظمة(
 .مناسب وبشكل دوريا الموحد الخزينة حساب تطبيقات وتقييم مراقبة -
 .النظام تشغيل الستعادة الموقع خارج وتخزين البيانات من احتياطية نسخ دعم -
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. II لمحاسبة الدولةوتقييم البيانات الضخمة الخاصة بالعمليات المالية  تحليل. 

، إذ لماليا مةولحكز اها جهارلمالية باعتباق وزارة اين طرلمالي عط النشااية على زكرلمطرة السيا
ت لعملياا صتلخيوتسجيل م ولعاالمال اقابة ط وادارة وريطلتخاعلى راف إلشالية ؤومسوزارة لاه ذلى هوتت
ت ذات لجهاالى إية دورلالمالية م ائوالقر وايرلتقام ايدتقت ولنفقاوا يراداتلعالقة لإلذات المالية ا
 لعالقة".ا

II.1. المحاسبيزي كرلمامج دلوم امفه 
لمحاسبي م ااظلناعلى راف إلشامهمة ن فإ، لماليةدارة اإلدور المحاسبي في تفعيل م ااظلناألهمية ظرا ن

لعامة اية ريدلمق اين طرلمالية عوزارة اقبته تتكفل بها راموه ريطوتوتصميمه  ثحين مر ئزالجافي 
مية ولحكدات احولف المحاسبية على مختلت اسارلمماد احيوبعملية تص لتي تخت، واميةولعماللمحاسبة 

ألمثل ق ايطرلو اهد حيولتذا اهن محاسبية متكاملة "ألدة حولة دولر اتعتبث بحي، يةزكرمورة بص
نتائج رض تعدة حواثيقة أو ومية في خالصة ولحكاية دارإلدات احولاها دلتي تعر ايرلتقااافة لتجميع ك

  المالية" القوائم في الموازنة معلومات عرض" حسب المعيار الدولي للقطاع العام مة"ولحكاعمال أ
((IPSAS24. 

رف بالصر آلمم امهان بيلفصل ت الباطلمالية لتلبية متدارة اإلم ايظتنف تكييب يجدأ، لمبذا اهق بيطلت
م اظلناعلى د تعتمن مييولعمن المحاسبيايع شبكة وزتم ويظتنن فإب، لسبذا امي. لهولعمب المحاسوا
مج دينة بمهمة زللخزي كرلمالمحاسبي ون العص ايختث حي، لةدولمالية للت العملياإدارة افي زي كرلما
  . نيوطلوى المستامية على ولحكالمالية م ائوالقوالمالية ت البياناز اكيرتو

م يظتنق ين طرع، ميةولعماللمحاسبة زي كرلمم ااظلنر ائزالجامية في ولعمالمحاسبة م ااظيتبنى ن
ن حلتيرمق فويجية درلمحاسبة بصفة تز اكيرتومج دلة بشكل يسمح بدولمالية للدارة اإلامصالح 

زان ل ميداوسال جربإر نهاية كل شهد عنوي لثانب المحاسوم ايق لىوألاحلة رلمافي ن، ساسيتيأ
ود لقياعية رومشوصحة ق قيدتوقبة رامدف بهك ل، وذلتابع لهائيسي رلب المحاسالى ت إلحساباا
 IPSAS))لمحاسبيةالى سجالته إمجها ن ودو يولثانن او لمحاسبف امختلها ذبتنفيم لتي قاالمحاسبية ا

01. 
ز كيرتومج دبف لمكلائيسي رلب المحاساالئية بصفته ولاينة زلخن اميأوم يقس، ألساذا اعلى هو

وم يقث حي، اليةولم اقليإفي ن يدجوالمتوالمحاسبية اته طلسلن لخاضعين اييولثانن المحاسبيامحاسبة 
ن مين أية لكل مرلشهالمحاسبية الخالصة ق اقيدتم وباستالر نهاية كل شهد الئية عنولاينة زلخن اميأ
ضافة لمحاسبة ، إلةدولك امالض أقابرك، لجماض اقابب، ئرالضض اقابت، يادلبلن اينة ما بيزخ
 داري.إلاابع طلذات امية ولعمت اسساؤلمدة الفائن يدلمعتمن المحاسبيأو ا           لماليةت اكاالولا
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ت لحسابازان اسال ميربإر لة في نهاية كل شهدوللون ئيسيرلون المحاسبوم ايق، لثانيةاحلة رلماما في أ
قيقها دتوقبتها راجل من أم، ميةولعماينة زللخزي كرلمالمحاسبي ون العالى م إلخاصة بمصالحها

ذا هم محاسبية يعلء اطخود أجن ومق لتحقافي حالة ، ولةدوللم لعاالختامي ب الحساداد امجها إلعود
 آلجالرب اقألتصحيحها في ر لمعني باألمائيسي رلب المحاسر األخيا
ن لمحاسبياشبكة وى لمحاسبية على مستالمالية ت اسال لبياناإرعملية ن بأ، اللمجذا افي هرة إلشاادر تجو
م تسلي إلىباإلضافة ن مييولعمن المحاسبيف امختلط برتت ماوشبكة معل عبرلية آبصفة م تتن مييولعما
  كما هو موضح في الشكل التالي: نيةروإللكتالنسخة واقية ورلالنسخة المحاسبية في المالية ت البياناا

 ز هياكل الخزينة العمومية.مراك: 31 الشكل رقم

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (ACCT)لوكالة المحاسبية المركزية للخزينة مهام و وظائف ا  من إعداد الباحث باإلعتماد على المصدر:
II.2 .تلحساباداع ايواقفال راءات إجإ 
ن مر يسمبد 31لى غاية إجانفي  01ن مر ئزالجامية في ولعمالمحاسبة م ااظلمحاسبية لنالسنة د اتمت

عه في داير والتسييب احساداد عإجل ن ألمالية للسنة مت العمليااتسجيل ف يقام إيتث حي، كل سنة
ها خالل ذتنفيم لتي تت العملياوع ايشتمل على مجمذي ل، والمحاسبةس امجلدى نا لوقانددة لمحاآلجال ا
 ستحقاقها.ايخ رتان لسنة مهما كاا
      لمحاسبية فيود القياية وتسولمالية السنة ف ايقاإئيسي بعملية ب ركل محاسوم قير، اطإلذا افي هو

لمالية ت اإلقفال للحساباد اصيد ريدتحم يتث حي، لماليةالسنة ق اغلدف كل سنة بهن مر يسمبد 31
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عداد لتي ت اسنة مالية بالنفقاي لة ألدولختامي للب الحسااتحميل م يتوي، ولسنت الحسابازان امي وا 
ت لنفقااه ذهت كانظر إذا لنض السنة بغك اخالل تلت لتي قبضرادات اإليوالسنة ك افعال خالل تلت فعد
 سنة مالية سابقة.أو لمالية نفسها السنة الى ود إتعرادات إليوا
في نهاية رف تصم لتي لر والتسييت انفقاد يديل تسولمخصصة لتمالمالية دات االعتمان افإ، عليهو
لالحقة السنة افي م فع سيتدلن األ، نيةزامختلفة للميرادات يإها بمثابة رعتباا ميتولمالية تلغى السنة ا

ضافتها م إيتز لتجهيت انفقاد يديل تسولمخصصة لتمدات االعتمان أن افي حيدة، يدنية جزامين ضم
ما أ ،واتلسنددة امتعز لتجهيامج رابذ تنفير اإطفي دة يدلجانية زالميالمخصصة في دات االعتماا لىإ

تسجيلها في وتحصيلها م فإنها تبقى مستحقة حتى يت، ثباتهاإخالل سنة ض تقبم لتي لرادات اة لإليبالنسب
 فيها.ت لتي قبضالمالية الختامي للسنة ب الحساا
ق لمتعلوا، 1996جانفي  22في ؤرخ لما 96-56م قذي رلتنفيوم اسرلمن الثانية مدة المام افقا ألحكاو

ن ييولثانن وائيسييرلرف ابالصن يرآلماعلى ب يج، لمحاسبةاس لى مجلت إلحسابام ايدبآجال تق
ت لهيآت واسساؤلمف امختلوإلقليمية ت الجماعاوالة دولالمصالح ن لتابعين امييولعمن المحاسبيوا
دى لر لتسييت احساباوية دارإلم احساباتهوا عودي، أن ميةولعمالمحاسبة د اعوالخاضعة لقامية ولعما

 لمقفلة.انية زالية للميوالمالسنة ن اموان ج 30 أقصاهجل أ لمحاسبة فيس امجلط كتابة ضب
ت لحساباداع ايرة إفتدد فتم، ميةولعماينة زللخزي كرلمالمحاسبي ون اللعر لتسييب احساص ما فيما يخأ
 لماضية.انية زالية للميوالمالسنة ن امر سبتمب 01لى غاية إ

II. 3 .ابع طلدات ذات المستنا(مالية للخزينة مخرجات النظام المعلوماتي المحاسبي لإلدارة ال
 .)إلحصائيا

س ألسادام استخت أن احي، اميةظلنت السجالر وافاتدمكمال للوهاما دورا إلحصائية االمستندات ب تلع
ر فيوفي تز لعجاية طعلى تغد تساع فهي ،بالتاليو ،قابة"رلزة اكافية ألجهت بيانار فوال يدي لنقا
ابع طلدات ذات المستنم اتنقسث بحي، ليةآلمحاسبية بصفة ت السجالالمتاحة في ر المالية غيت البياناا
 لى ما يلي:إإلحصائي ا

II. 1.3 . ينةزلخت العمليارة لمختصاضعية ولا (SROT). 
لتي وا ميةولعماينة زلخت العمليا رةلمختصاضعية ولا دادمية بإعولعماينة زلعامة للخاية ريدلموم اتق

رض عق ين طرعك ل، وذميةولعماينة زلمالي للخز اكرلمن الى بيادف إية تهربمثابة خالصة شهر تعتب
  .ميةولعماينة زلمتاحة للخاية دلنقالة ولسيامية على ولعما نيةزالميذ اتنفير ثأ

II. 2.3 . لةدولختامي للب الحساا 
كل  لمنتهية فيالمالية السنة اخالل ت لتي تمالفعلية رادات اإليوات ماداالستخاف "كشن عرة عباو هو
 لماليز اكرلماضح وتورة بصدي نقز عجض أو فائن لمالية ماعلى عملياتها ب ترما ت، ويةدة إدارحو
نية زالميذ اية لنتائج تنفيولسنالخالصة ر ائزالجالة في دولختامي للب الحسان ايتضم، لفعلي لهاا
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لى نتائج إضافة إمية ولعمت النفقاد ايدتسرادات وإليالفعلية لتحصيل المبالغ ارض يعث حي، ميةولعما
 .67ميةولعماينة زلخاصة للخت الحسابات اعمليا

II. 3.3 . رلتسييانية زاميذ ية لتنفيولسنواية رلشهاضعية ولا: 
 يةولسنافع دلدات اعتماك استهالدم امتابعة نسبة تقراز وبو إضعية هولاه ذهداد عن إمدف لها
لمبالغ رض ال يعدويمها في شكل جدتقم يتث حي، ميةولعمر التسييت انفقاذ يل تنفيولمخصصة لتما
  .68لةدولعامة للانية زالميب ايوتبق فوفها فعليا رصم لتي تالمالية ا

II. 4.3 . زلتجهيانية زاميذ ية لتنفيولسنواية رلشهاضعية ولا 
عها وانف أبمختلوات لسنددة امي متعولعمز التجهيامج رابذ تنفيدم نسبة تقرض ل يعدوجن عرة هي عبا

 آلتية:امج رالبن ابيز لتميين ايمكث حي، ميةولعمانية زالميب ايوتبق فومية ولحكت ااعاطلقف المختلو
  .69للتنميةت يادلبلامج راب، إلقليمية للتنميةامج رالب، ايةزكرلمامي ولعمز التجهيامج راب

II. 5.3 .ينةزلمالية للخات ية للحسابارلشهاضعية ولا. 
، ميةولعما ينةزلخدى المتاحة لاية دلنقالة ولسيم ايع حجوزترز ل يبدوضعية في شكل جولاه ذهرض تع
ب لحساافي د صين، ورمييولعمن المحاسبيق ايدصناف لمختلدوق لصنب احساد صيرض رتعث حي
 ةطسوابزي، كرلمك البندى اينة لزللخري لجاب الحساد اصيورمية ولعماينة زللخدي يرلبري الجاا

نية زالميذ اتنفين لناتجة عاية دلنقت افقادلتطور امية متابعة تولعماينة زلخايع طل تستدولجذا اهت ياطمع
 ية.زكرلة بصفة مدولعامة للا

. IIIلمجلس المحاسبة للبيانات الضخمة الخاصة  والتحليلي لإلجراءات الرقابية  الجانب العملي
 بمحاسبة الدولة.

للبيانات الضخمة  مجلس المحاسبةالعمل الرقابي واستخدامات من أجل التعمق أكثر في صالحيات 
مخرجات أنظمة  تضمنهاتالمعلومات واألرقام التي  وتقويم صحة، الذي يهدف إلى تقييم لمحاسبة الدولة
سنحاول التطرق  ،عملية التدقيق والرقابة لمهام مجلس المحاسبة تمعلى أساسها تي توال اإلدارة المالية

 أهم استخدامات البيانات الضخمة لمحاسبة الدولة في العمل الرقابي:إلى 
III.1. لقانون تسوية الميزانية التقرير التقييمي حول المشروع التمهيدي (APRLRB). 

مدى يشكل التقرير التقييمي الذي يعده مجلس المحاسبة آلية للرقابة البعدية تساعد البرلمان على مراقبة 
التزام الحكومة في تنفيذ قانون المالية وذلك لما يتضمنه من أحكام حول دقة ومصداقية محتوى مشروع 

 قانون تسوية الميزانية.

                                                           

  67 الملحق رقم 21
  68 الملحق رقم 22

  69 الملحق رقم 23
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إن انطالق أشغال إعداد التقرير التقييمي تتم بعد استالم المقرر العام المختص مشروع قانون تسوية 
الميزانية العامة للدولة للسنة المعتبرة وجدول تنفيذ  الميزانية مرفقا بتقرير تفسيري يبين شروط تنفيذ

 07المؤرخ في  17-84من القانون رقم  67االعتمادات المصوت عليها و ذلك طبقا ألحكام المادة 
 المشار إليه سابقا. 1984يوليو سنة 

لى الغرف يقوم المقرر العام على إثر ذلك بإرسال نسخة من مشروع قانون تسوية الميزانية و مرفقاته إ
الوطنية الثمانية إلعداد المذكرات القطاعية التي على أساسها يتم تحرير التقرير التقييمي؛ بحيث تقوم 
هذه الغرف بتحليل المعلومات التي تم جمعها أثناء عمليات التحقيق و المراقبة الدورية التي يجريها 

وية الميزانية، ليتم بعدها إعداد مجلس المحاسبة خالل السنة ومقارنتها مع محتوى مشروع قانون تس
مشاريع المذكرات القطاعية تدون فيها المعلومات والمالحظات الضرورية إلعداد التقرير التقييمي، وذلك 

 طبقا للتوجيهات المنهجية المقررة لهذا الغرض. 
III.2 .إعداد التقرير التقييمي حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية مراحل. 

إن إعداد التقرير التقييمي حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية يتم سنويا وفقا لمسار منطقي 
التقرير التقييمي والمصادقة عليه من  وتحليلها وينتهي بتحريرمن الخطوات، يبدأ بجمع المعلومات 

-95لمرسوم الرئاسي رقم من ا 69إلى  67طرف لجنة البرامج والتقارير وذلك وفق ما تحدده المواد من 
الداخلي لمجلس المحاسبة وكذا ما تحدده المذكرة  والمحدد للنظام 1995نوفمبر  20المؤرخ في  377

 70التوجيهية الخاصة بإعداد التقرير التقييمي.
 سيتم تناول مراحل إعداد التقرير التقييمي: ما يليوفي
III.1.1.مرحلة جمع المعلومات 

المعلومات التي لها عالقة بتنفيذ قانون المالية خالل السنة  واستغالل كلتقوم هذه المرحلة على جمع 
ويعتمد مجلس المحاسبة في هذه المرحلة على تلك المعلومات المتوفرة داخل المجلس والتي  ،المعنية

ولكن أيضا على تلك  ،عادة ما تكون نتيجة لتحقيقاته وتحرياته سواء الميدانية أو على أساس الوثائق
 المعلومات المتحصل عليها من مصادر خارجية وهو ما سيتم تناوله بالتفصيل فيما يلي:

 : مصادر المعلومات الداخليةأوال
 السيما بـ: ويتعلق األمرهي تلك المعلومات التي يكون مصدرها مجلس المحاسبة في حد ذاته، 

التقارير بمقارنة المعلومات المتحصل عليها خالل السنة : تسمح هذه التقارير التقييمية السابقة .1
  .المعنية مع المعلومات التي تضمنتها التقارير السابقة

: تبرز أهمية هذه التقارير كونها تتضمن نتائج المهام الرقابية المنصوص عليها تقارير المراقبة .2
 .في البرنامج السنوي لمجلس المحاسبة

                                                           
70  Note d'orientation n°255/MM/RMM.97 du 29 avril 1997 de M. le Président de la cour des 
comptes relative à l'élaboration des notes sectorielles.  
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تقارير التقييمية في حقيقة األمر خالصة لما تضمنته المذكرات : تعتبر الالمذكرات القطاعية .3
 القطاعية. 

: تعتبر هذه المذكرات مصدرا للمعلومات الداخلية المذكرات التوجيهية لرئيس مجلس المحاسبة .4
من الضروري االعتماد عليها أثناء إعداد التقارير التقييمية كونها تبين الخطوط التوجيهية الكبرى 

  قرير التقييمي وهيكلته ومحتواه.حول شكل الت
 : مصادر المعلومات الخارجيةثانيا

هي تلك المعلومات التي يكون مصدرها خارج محيط مجلس المحاسبة والتي لها عالقة بتنفيذ قانون  
 المالية ويمكن حصرها في المصادر التالية:

 أساسا بالمصادر التالية: ويتعلق األمر :التشريع والتنظيم .1
قانون المالية األساسي وقوانين المالية التكميلية و/أو التعديلية: فهي تبين تقديرات اإليرادات  -

تم إدخالها خالل  والتغييرات التي ومجمل التعديالتالميزانية والنفقات الميزانية للسنة المعنية 
 ؛السنة

 ؛مراسيم توزيع االعتمادات -
 ؛ميزانية األعباء المشتركة المراسيم الرئاسية المتضمنة نقل اعتمادات في -
 ؛في ميزانية الدولة وتحويل اعتماداتالمراسيم الرئاسية المتضمنة إنشاء فصول  -
 ؛المراسيم الرئاسية المتضمنة نقل اعتماد في ميزانية تسيير الوزارات -
 .المراسيم التنفيذية المعدلة لتوزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز حسب كل قطاع -
بالحسابات اإلدارية للدوائر  : ويتعلق األمرالعموميينحسابات اآلمرين بالصرف والمحاسبين  .2

 الوزارية المختلفة وحسابات التسيير للمحاسبين العموميين حول تنفيذ الميزانية. 
تشكل البيانات والمعطيات التي توفرها  :المعطيات المتحصل عليها من مصالح وزارة المالية .3

 71.لمالية مادة أساسية في مجال مراقبة تنفيذ قانون الماليةمصالح وزارة ا
: تعمل هذه المديرية السيما على توحيد المعلومات المالية والمحاسبية المديرية العامة للمحاسبة -أ

وعلى أساس ذلك، تقوم الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة بإعداد الحساب  ،والميزانية للدولة
 72إعداد: النهائي للدولة من خالل

 الموازنة العامة لحسابات الدولة، -
 الوضعيات النهائية المتعلقة بتنفيذ قانون المالية من حيث اإليرادات والنفقات، -

                                                           
نوفمبر سنة  28الموافق  1428ذي القعدة عام  18المؤرخ في  364-07للمزيد من التفاصيل انظر المرسوم التنفيذي رقم  71

 اإلدارة المركزية في وزارة المالية. والمتضمن تنظيم 2007
72 ABDELMOUMENE A. "Loi de règlement budgétaire: état des lieux et perspective", séminaire 

organisé au ministère des finances le 23/11/2011, p18. 
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 الوضعيات النهائية للحسابات الخاصة بالخزينة. -
: تكلف هذه المديرية أساسا بإعداد ميزانية الدولة وعليه، فهي تمول المديرية العامة للميزانية -ب

 73التقييمي بالمعلومات التالية: التقرير
 االعتمادات التي تمت المصادقة عليها وتلك التي تمت مراجعتها، -
 مراسيم تحويل االعتمادات وعرض األسباب المرافقة لها، -
 مبلغ االعتمادات المرخص به لآلمرين بالصرف بالنسبة لميزانية التجهيز. -
وتقييم : تتولى هذه المديرية إعداد تقديرات االقتصاد الكلي المديرية العامة للتقدير والسياسات -ت

 وعلى هذا األساس فهي تمول مجلس المحاسبة بمعلومات تتعلق بـ: ،الميزانية والجبائية السياسات
 معدل نمو الناتج المحلي الخام، -
 معدل التضخم وسعر الصرف، -
نجازات اإليرادات والنفقات، -  تقديرات وا 
 ة للدولة ورصيد الخزينة.رصيد الميزانية العام -
: تعد هذه المديرية الممول الرئيسي للمعلومات الجبائية خاصة تلك المديرية العامة للضرائب -ث

 74المرتبطة بتحصيل الضرائب والجباية؛ فهي تقوم بتوفير المعلومات المرتبطة بـ:
 ؛التدابير الجبائية المتخذة خالل السنة المعنية -
نجازات اإليراداتتقديرات  -  الميزانية حسب طبيعتها وتفسير الفرق بينهما. وا 
 75: تساهم هذه المديرية بتوفير المعطيات التالية:المديرية العامة للجمارك -ج
 ؛األحكام الجمركية األساسية واألهداف المرغوب تحقيقها -
نجازاتها  -  بينهما. وتفسير الفرقتوقعات اإليرادات الجمركية وا 

 اآللي واإلحصاء التابع للجمارك بتوزيع، بصفة دورية:كما يتولى المركز الوطني لإلعالم 
 تقارير حول إحصائيات التجارة الخارجية، -
مؤشرات التجارة الخارجية وخاصة: تطور الميزان التجاري، تطور الواردات وتطور اإليرادات  -

 الجمركية.
 ة بما يلي:: تتولى هذه المديرية توزيع المعلومات المتعلقالمديرية العامة لألمالك الوطنية -ح
 ،والمحافظة عليهالتثمينها  واإلجراءات المتخذةأهم التدابير المتعلقة باألمالك الوطنية  -
نجازاتها وتفسير الفرقتقديرات إيرادات األمالك الوطنية  -  بينهما. وا 

                                                           
73 Ibid. p19. 
74 Ibid. p20. 
75  Rapport et données statistiques de la DGD, http://www.douane.gov.dz. ]ate de consultation: 

14/04/2021. 

http://www.douane.gov.dz/
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: تساعد هذه المديرية في إثراء التقرير التقييمي من خالل إعداد وضعية المديرية العامة للخزينة -خ
ها مجمل عمليات الخزينة مع تحليل الكيفيات المعتمدة في تسيير موارد الخزينة وتطوير تلخص في

الضرورية لتغطية االحتياجات المالية المتصلة بتنفيذ  ووسائل الدفعنشاطات تحصيل الموارد المالية 
 الميزانية والتعهدات المالية للدولة.

بمختلف التقارير واإلحصائيات  مرويتعلق األ: المعطيات المتحصل عليها من مصادر أخرى -د
ويتعلق والوثائق التي تنتجها المؤسسات الوطنية والدولية والتي لها عالقة بتنفيذ قانون المالية، 

 السيما بما يلي: األمر
: الذي يزود مجلس المحاسبة بالمعلومات الضرورية حول تنفيذ الديوان الوطني لإلحصائيات -ذ

وذلك من خالل توفير اإلحصائيات حول نشاط كل قطاع  ،إيراداتهانفقات الميزانية وتغطية 
تطور أسعار االستهالك، تطور أسعار اإلنتاج الصناعي، نسبة استنادا إلى جملة من المؤشرات ك

  .التشغيل
تلعب التقارير السنوية والمذكرات اإلعالمية والمذكرات الظرفية التي يعدها بنك  بنك الجزائر: -ر

وذلك بتوفيرها للمعطيات األساسية المرتبطة  ،الجزائر دور رئيسي في إثراء التقرير التقييمي
 76بالسياسة المالية والنقدية للبالد وكذا بوضعية الدين الخارجي والتضخم.

بإعداد إحصائيات حول عدد الموظفين التابعين تقوم المديرية  لعمومية:المديرية العامة للوظيفة ا -ز
 77لقطاع الوظيفة العمومية.

: تتمثل هذه المعطيات في التقارير واإلحصائيات التي معطيات حول وضعية الضمان االجتماعي -س
حول تغطية  للتأمينات االجتماعيةيقدمها كل من الصندوق الوطني للتقاعد والصندوق الوطني 

 االقتطاعات اإلجبارية وتخصيص األعباء االجتماعية.
: يقوم الوزير األول، في نهاية كل سنة بإعداد تقارير عن بيان السياسة العامة للوزير األول -ش

 الجمهورية. وبرنامج رئيسإنجازات حكومته ومدى التقدم في تنفيذ المخططات الخماسية 
المناقشات التي يديرها المجلس الشعبي الوطني مع : تساعد مناقشات المجلس الشعبي الوطني -ص

نجازات  قضاة مجلس المحاسبة ومختلف مسؤولي الوزارات على مراقبة تنفيذ ميزانية الدولة وا 
 المخططات الخماسية والبرنامج الحكومية.

: تساعد التقارير واإلحصائيات التي يوفرها كل من البنك العالمي المؤسسات االقتصادية الدولية -ض
صندوق النقد الدولي مجلس المحاسبة في إعداد تقريره التقييمي وذلك بتزويده بالمعلومات التي و 

 يحتاجها حول الوضع االقتصادي والنقدي والمالي الدولي.

                                                           
76  Publication de la Banque d'Algérie, http://www.bank-of-algeria.dz. Date de consultation: 

18/05/2021 
77 Données de la DGFP, http://www.dgfp.gov.dz. Date de consultation: 04/04/2021. 

http://www.bank-of-algeria.dz/
http://www.dgfp.gov.dz/
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III.2.2. مرحلة تحليل المعلومات 
تعتبر مرحلة جمع المعلومات الركيزة األساسية ألي عمل رقابي، غير أن هذه المعلومات يجب أن 

  يلي: كما مصداقيتها ثم تحليلها والتأكد منتخضع إلى عملية المطابقة 
 : مطابقة المعلومات والتأكد من مصداقيتهاأوال

تقوم هذه المرحلة على إجراء تقييم نقدي للمعلومات التي تم جمعها مسبقا وذلك بهدف التأكد من 
مصداقيتها من جهة. ومن جهة أخرى إجراء مقارنات لمجمل المعلومات والحسابات واإلحصائيات 
 واألرقام المتحصل عليها من مختلف المؤسسات الخاضعة للرقابة كمقارنة الحسابات اإلدارية مع
حسابات التسيير ووضعية الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة بغية استخراج العناصر المتناقضة ولكن 

 78والتنظيم المعمول بهما. ومقارنتها بالتشريعأيضا مراقبة شكل ومحتوى الوثائق المحاسبية 
 .: تقييم المعلومات وتقويمهاثانيا

ن والتنظيمات المعمول بها، تأتي مرحلة الفحص الدقيق بعد التأكد من صحة المعلومات ومطابقتها للقواني
والمعمق والتقييم والتقويم لمختلف المعطيات الكمية والنوعية التي تم تجميعها سابقا وكذا هيكلتها 
وتوحيدها بصفة منظمة ومنسجمة بغية تحرير تعليقات وتوصيات مالئمة لصالح المؤسسة الخاضعة 

 لعملية الرقابة.
التحليل وعملية المقارنة واالستغالل الجيد للمعطيات، يمكن ترتيب هذه األخيرة وتنظيمها ولتسهيل مهمة 

  .في جداول وأشكال بيانية باالعتماد على أسئلة مرجعية تساعد المراقبين في عملهم
تعد مرحلة تحليل المعلومات جوهر أعمال المجلس إلعداد التقرير التقييمي لكونها تهتم بمختلف الجوانب 

 79لتي يتضمنها هذا التقرير والمتمثلة في التالي:ا
يتم ذلك عن طريق إجراء فحص معمق لهذه العمليات  :تحليل عمليات إيرادات الميزانية ومراقبتها .1

 من العناصر السيما: العديدوتقييم وتقويم  من خالل تحليل
 ؛خالل السنة المعتبرةاإلجراءات المنصوص عليها في قانون المالية والتعديالت التي تم إدخالها  -
نجازات كل من إيرادات الميزانية خالل ثالث ) - ( سنوات السابقة على 03التطور في تقديرات وا 

 ؛األقل
فعالية التدابير المتخذة لمحاربة مختلف أشكال الغش والتهرب الضريبي من جهة ومدى مساهمتها  -

  ؛في تحقيق الشفافية واإلنصاف الضريبي
: يقوم هذا الجزء على تحليل وتقييم وتقويم العناصر ميزانية ومراقبتهاتحليل عمليات نفقات ال .2

 التالية: 

                                                           
78  François C. "L'analyse de l'information proposée par les outils de veille". Unité Recherche et 

Innovation (URT), INIST/CNRS, in magazine de l'intelligence économique n°11, 2005, pp60-63. 
79  Note d'orientation n°255/MM/RMM97, op.sit, pp5-12. 
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: تستند الغرف الوطنية في مهمة تحليل تنفيذ االعتمادات المرخص بها بالنسبة لنفقات التسيير -
المؤرخ  17-84من القانون رقم  73والمادة  2الفقرة  20على أحكام المادة  السنة المعتبرةخالل 
 المشار إليه سابقا والتي تنص على التوالي أن: 1984وليو ي 7في 
  االعتمادات تخصص وتوزع حسب الحاالت على الفصول والقطاعات التي تتضمن النفقات

 حسب طبيعتها أو غرض استعمالها وفقا لمدونات تحدد عن طريق التنظيم؛
 لشأن بموجب أحكام تنفذ نفقات التسيير حسب كل فصل وكل مادة طبقا لإلطار المقرر لهذا ا

 تنظيمية.
 أما مهمة مراقبة تنفيذ نفقات التسيير فتخص األبواب األربعة التالية:

 أعباء الدين العمومي والنفقات المحسومة من اإليرادات؛ 
 تخصيصات السلطات العمومية؛ 
 النفقات الخاصة بوسائل المصالح؛ 
 .التدخالت العمومية 

التصديق على نفقات التجهيز حسب القطاعات وتوزع : يتم أما فيما يخص نفقات التجهيز -
وفي هذا الصدد فإن تحليل المعلومات المجمعة بخصوصها  ،حسب العمليات والبرامج والفصول

 وتقييمها يتم من خالل التركيز على العناصر التالية:
  ديسمبر مع اإلشارة إلى تاريخ تسجيل  31تحليل وضعية العمليات المسجلة قبل نهاية  

برنامج، عدد العمليات التي تم انجازها خالل السنة التي تتم فيها عملية المراقبة والتكلفة ال
 الشاملة التي يتضمنها مشروع االستثمار من لحظة انطالقه؛

 .تقييم النتائج الملموسة للعمليات مقارنة مع األهداف المسطرة 
 ة مستقرة وديناميكية من خالل:ثم إن فحص ميزانية التجهيز القطاعية البد أن يتم بطريق     

  إعداد بطاقة تبين برنامج التجهيز المسجل في الدوائر الوزارية المعنية خالل فترة المراقبة
 المعنية، مع التذكير بسنة تسجيل البرنامج والتكلفة األساسية والنهائية لترخيصات البرامج؛

 تمت مراجعتها وتلك التي تم  تحليل وضعية اعتمادات الدفع األساسية ومقارنتها بتلك التي
 استهالكها مع اإلشارة إلى معدل االستهالك؛

 إحصاء أهم البرامج القطاعية المسجلة خالل السنة؛ 
  نجازها، من خالل مراقبة مصداقية المعلومات التي تقدمها فحص شروط تسجيل العمليات وا 

نجازاتها خالل   السنة.الوزارات حول تقديرات ميزانية التجهيز القطاعية وا 
 يقوم هذا الجزء على تحليل العناصر التالية: :تحليل الحسابات الخاصة للخزينة ومراقبتها .3
تحليل التطور الحاصل في الحسابات الخاصة للخزينة مع التركيز خصوصا على حسابات  -

 التخصيص الخاص؛
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 الخاصة؛تحليل دور المسيرين في اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بحسن تسيير هذه الحسابات  -
بها السيما  والتنظيمات المعمول ومطابقتها للقوانينالتدقيق مي مصدر موارد هذه الحسابات  -

 .وحسابات التجارةفيما يتعلق بحسابات التخصيص الخاصة 
: يتضمن هذا الجانب نوع من الخصوصية مقارنة بما جاء تحليل عمليات الخزينة ومراقبتها .4

 من خالل: ويبرز ذلكأعاله، 
 بها؛ والتنظيمات المعمولللقوانين  ومدى مطابقتهاتائج تنفيذ قانون المالية تحليل ن -
المنفذة للترخيصات الممنوحة بمقتضى قانون  وتسديدات االقتراضالتأكد من مطابقة إصدارات  -

 المالية للسنة المعتبرة؛
مويل عمليات تقييم دور بنك الجزائر والبنوك العمومية والخاصة وغيرها من الفواعل المالية في ت -

 الخزينة.
: يقوم هذا العنصر على تحليل المعلومات المرتبطة بتسيير ترخيصات الميزانية واستعمالها .5

 تحليل:
 إعدادها؛ وتقييم شروطتقديرات اإليرادات التي تمت المصادقة عليها  -
  .التعديالت التي تم إدخالها على االعتمادات األساسية -
 هذا الفرق. واإلنجازات وتفسير أسبابتحليل الفرق الناتج عن المقارنة بين التقديرات  -

وفي نهاية التحريات واألعمال الرقابية التي تقوم بها الغرف الوطنية واعتماد على التوجيهات    
 رير التقييمي.السابقة وعلى تحليل المعلومات المتوفرة يتم إعداد المذكرات القطاعية التي تشكل قاعدة التق

III.3.1 .مرحلة تحرير التقرير 
بعد االنتهاء من تحليل المعلومات واستغاللها ومراقبة مطابقتها ومصداقيتها، يتم إعداد مشاريع المذكرات 

يعرض رئيس الغرفة المعنية هذه المشاريع على المقرر العام المكلف بالتقرير التقييمي القطاعية، بحيث 
لقانون تسوية الميزانية، الذي يتأكد من تطابق محتواها وهيكلتها مع التوجيهات  حول المشروع التمهيدي

 المنهجية المسطرة.
وعند االقتضاء، تعرض مشاريع المذكرات القطاعية على التشكيلة المداولة للغرفة و تبلغ بعد المصادقة  

بعدها  80 ،ن شهر واحدعليها إلى الوزراء المعنيين لتمكينهم من صياغة أجوبتهم في أجل ال يقل ع
يتولى فوج تلخيص يكونه رئيس مجلس المحاسبة تحت إشراف المقرر العام المختص بإعداد مشروع 

يرسل المقرر العام مشروع 81،التقرير التقييمي، بناء على المذكرات القطاعية واألجوبة المستلمة بشأنها
                                                           

 20الموافق  1416الثانية عام جمادى  27المؤرخ في  377-95من المرسوم الرئاسي رقم  68و  67طبقا ألحكام المادتين  80
 المحدد للنظام الداخلي لمجلس المحاسبة. 1995نوفمبر سنة 

 المشار إليه أعاله. 1995نوفمبر سنة  20المؤرخ في  377-95من المرسوم الرئاسي رقم  69طبقا ألحكام المادة  81
 فة و ثالثة قضاة بالنسبة للغرفة األولى(.من قضاة المجلس )قاض ممثل عن كل غر  10يتكون فوج التلخيص من المقرر العام و 
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حوله، و يستلم مختلف اإلجابات والمالحظات التقرير التقييمي إلى الوزير المكلف بالمالية إلبداء الرأي 
بشأنه، ليعيد إرساله مرفقا بإجابات وزير المالية إلى رؤساء الغرف الوطنية إلبداء الرأي حوله قبل 

 عرضه على لجنة البرامج و التقارير لتدرسه و تصادق عليه.
إلى البرلمان حسب ما تنص  وفي النهاية، يرسل التقرير التقييمي مرفقا بمشروع قانون تسوية الميزانية

المعدل والمتمم والمشار إليه  1995يوليو  17المؤرخ في  20-95من األمر رقم  18عليه أحكام المادة 
 سابقا وقبلها بحوالي شهر إلى رئيس الجمهورية.

يشكل التقرير التقييمي حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية خالصة لكل المراحل السابقة 
 ضمن المعلومات األساسية الخاصة بتنفيذ ميزانية الدولة. ويت

III.3.مضمون التقرير التقييمي حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية 
إن إعداد التقرير التقييمي يتم من طرف فوج تلخيص تحت إشراف المقرر العام المختص على أساس 

  .المذكرات القطاعية التي تعدها الغرف الوطنية 
III.1.3.هيكلة المذكرات القطاعية  

تعتبر المذكرات القطاعية التي يتم إعدادها سنويا من طرف الغرف الوطنية خالصة لما تضمنته تقارير 
إلى مقاربة  ويخضع إعدادهاالرقابة التي يجريها مجلس المحاسبة في إطار مراقبة تنفيذ الميزانية. 

 82 عقالنية تركز على العناصر التالية:
التحليل الشامل لمختلف مستويات تنفيذ قانون المالية مع التمييز بين عمليات الميزانية )التسيير  -

 والتجهيز( وعمليات الخزينة؛
للمؤسسات محل الرقابة بغية التأكد من  وحسابات التسييرإجراء تحليالت نقدية للحسابات اإلدارية  -

 بها؛ مات المعمولوالتنظي ومطابقتها للقوانينصحة المعلومات المقدمة 
 التركيز على العمليات الموضوعية المعتمدة من طرف لجنة البرامج والتقارير خالل السنة المعنية. -

والمتعلقة تنفيذ ميزانية الطاقة  2009سبتمبر  30واعتماد على المذكرة القطاعية المؤرخة في 
 لتالي:، فإن هيكلة المذكرة القطاعية تكون على الشكل ا2019والمناجم لسنة 
I. .مالحظات عامة 

 اإلداري. ومحتوى الحسابمالحظات حول تقديم  .1
 مالحظات حول إعداد التقديرات. .2
 مالحظات حول مسك ومتابعة المحاسبة. .3

II. .تقييم شروط تنفيذ ميزانية التسيير 
 تقديم الميزانية. .1
 مالحظات حول تسيير الميزانية. .2

                                                           
82  Note d'orientation n°255/MM/RMM/97, op.sit, pp 2-3 
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 رقابة نظامية نفقات بعض األبواب. .3
 البشرية. تقييم تسيير الموارد .4

III. .تقييم شروط تسيير ميزانية التجهيز 
III.2.3.هيكلة التقارير التقييمية 

انطالقا من المذكرة التوجيهية المتضمنة كيفيات إعداد التقرير التقييمي، فإن هذا األخير البد أن يبين 
 بالدراسة والتحليل نتائج مرحلتين:

األولى وهي مرحلة الوصف دقيق والتحليل والمقارنة، على مدى الثالث السنوات السابقة، بين التقديرات 
بغية توفير معلومات صحيحة  وعمليات الخزينةواإلنجازات الخاصة بعمليات الميزانية العامة للدولة 

 بالسنوات السابقة. وخزينتها ومقارنة تطورهماوحقيقية حول وضعية ميزانية الدولة 
أما المرحلة الثانية الديناميكية فهي تتضمن نتائج مراقبة المطابقة ونوعية التسيير ومن خاللها تتم اإلشارة 

إبراز  ولكن أيضاإلى مجمل االنتقادات الموجهة إلى الدوائر الوزارية حول كيفيات تسيير ميزانية الدولة 
تنفيذ العمليات التي رخص لها قانون المالية للسنة المعنية. هذا التطور الحاصل في ميزانية الدولة نتيجة 

ديسمبر من السنة المعنية  31يناير إلى غاية  01التطور الذي يتم تقييمه خالل الفترة الممتدة من 
ما تدهورهاإما تحسن وضعية حسابات الدولة التي تم فحصها  والذي يبين  .وا 

وباالستناد ( فصول. 6التقرير التقييم الذي يتضمن عادة ستة )وعلى أساس هاتين المرحلتين يتم تحرير 
، 2019التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية لسنة  إلى

 تتضمن هيكلة التقرير الفصول التالية:
I. .إيرادات الميزانية 
II. .نفقات الميزانية 
III. .الحسابات الخاصة للخزينة 
IV.  الميزانية والخزينة )عمليات الخزينة(. وتمويل عملياتنتائج 
V.    .العمليات النظامية الممركزة وعمليات التصفية ونقل نتائج نهاية السنة 
VI. .تسيير ترخيصات الميزانية 

 ويبين الجدول أدناه طبيعة هذه العمليات.
 المالية للميزانية العامة للدولة طبيعة العمليات :01 الجدول رقم

 رصيد السنة المعنية العملياتطبيعة 
  إيرادات الميزانية.
  نفقات الميزانية.

  عجز الميزانية الخام.
  نفقات الميزانية غير المتوقعة.

  عجز الميزانية الصافي.
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  خسائر الحسابات الخاصة للخزينة المصفاة أو المقفلة.
  الخسائر الناتجة عن تسيير عمليات دين الدولة.

  الصافي الدائن ألرصدة الحسابات الخاصة للخزينة.التغير 
  التغير الصافي الدائن ألرصدة حسابات االقتراض.
  التغير الصافي الدائن ألرصدة حسابات المساهمة.

  الرصيد الواجب تخصيصه لمكشوف الخزينة.
 .2019الميزانية لسنة المصدر: التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية 

انطالقا مما سبق، يتضح أن صالحيات مجلس المحاسبة في مجال مراقبة تنفيذ قانون المالية تقتصر 
وذلك بإعداد تقرير تقييمي  ،على تقييم وتقويم ما تضمنه المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية

 بها. والتنظيمات المعموليتضمن رأي استشاري حول مصداقية المعلومات ومطابقتها للقوانين 
VI الدولة. محاسبةلعمليات المالية لستبيانية لتقنيات تحليل ورقـابــة البيانات الضخمة لا. دراسة 

توفير جودة المعلومات في مساهمة تقنيات تحليل البيانات الضخمة لمحاسبة الدولة مدى للتعرف على 
في  نتم إختيار عينة عشوائية من العاملي ،تحقيق رقابة فعالة من طرف مجلس المحاسبةلالمحاسبية 

، قدم ةالمالية بالوكالة المحاسبية المركزية للخزينة وقضاة مجلس المحاسب والتدقيق لوزارةمجال المحاسبة 
 لهم اإلستبيان في شكله الورقي واإللكتروني بغرض اإلجابة عليه وفق معتقداتهم الخاصة.

.1.VI  الدراسةمجتمع وعينة :  
 التي شملتها الدراسة اإلداراتفردا موزعين على مختلف  30عدد العينة النهائية بعد التدقيق والتمحيص 

 .)الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة، مجلس المحاسبة(
: بغية الحصول على معلومات ذات طبيعة مرتبة وقابلة للتحليل تم تصميم استبيان خاص أداة الدراسة

مساهمة تقنيات تحليل البيانات الضخمة في توفير جودة المعلومات بفرضيات الدراسة ومتغيراتها )
 (، تم تقسيم اإلستبانة إلى األجزاء التالية:فعالة لمحاسبة الدولةالمحاسبية لتحقيق رقابة 

، العمر، المؤهل العلمي من: الجنسالخصائص الشخصية ألفراد العينة وتشمل كال  الجزء األول:
 .في مجال الرقابة والوظيفة، عدد سنوات الخبرة

 فقرة مقسمة على النحو التالي: 25: يشمل الجزء الثاني
  دارة المالية وأنظمة إلالقاعدة البيانات  أنظمة المعلوماتعمليات وني والتنظيمي لاإلطار القان

 فقرات(. 05) المركزي، يتضمنلبنك الدفع والتسوية ل
  على  وتحليل البيانات الضخمة المتعلقة بالعمليات المالية لمحاسبة الدولةمسار اإلشراف لتقييم

والبنك المركزي  )الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة( إلدارة الماليةمستوى أنظمة المعلومات ل
  . فقرات(. 05يتضمن )

  لمعلومة والمالئمة لتوفير خاصية الموثوقية قاعدة البيانات لإلدارة المالية في مساهمة
 .(فقرات 05 يتضمن ) ،لمجلس المحاسبة الستخدامها في عملية التدقيق المحاسبية
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  محاسبة الدولة في تأكيد المتعلقة ب لبيانات المحاسبيةل مجلس المحاسبة تدقيقعملية مساهمة
 .(فقرات 05) يتضمن ،المحاسبيةمصداقية المعلومات 

  البيانات الضخمة لمحاسبة الدولة من طرف  تدقيق ةعملي من فعاليةالمعوقات التي تحد
 .(فقرات 05)مجلس المحاسبة، يتضمن 

تم االعتماد على مقاييس أسلوب ليكارت الخماسي حيث تم توزيع اإلجابات بالشكل  المقياس المعتمد:
اإلحصائي من  قوة التحليل وتوزيع درجات)موافق شدة، موافق، محايد، غير موافق، غير موافق بشدة(، 

 على الترتيب.  1إلى  5
.2.VI أساليب تحليل البيانات: 

 :(SPSS V24)تم تحليل البيانات بواسطة برنامج حزمة التحليل اإلحصائي 
 كرونباخ. ألفااعتمدنا بداية على تحليل مدى صدق اإلستبانة من خالل تحليل   -
تحليل مقاييس اإلحصاء الوصفي ) التكرارات، المتوسطات الحسابية، االنحرافات المعيارية(  -

 خصائص العينة موضوع الدراسة. لمجمل
( كبرهان الختبار 0.05تم اعتماد مستوى الداللة )و T-test echantion unique تباراخ -

 فرضيات الدراسة.
.3.VI :التعريف بالعينة موضوع الدراسة 

.1.3.VI تحليل البيانات الشخصية والوصفية لعينة الدراسة 
 ويتم تحليل البيانات الشخصية ألفراد العينة كما يلي: 

 
 
 

 العينة حسب الجنس: تحليل أفراد أوال
  (: توزيع أفراد العينة حسب الجنس02جدول رقم )                                                                            

                                                     

67%

33%

نسبة توزيع أفراد العينة حسب (: 31)الشكل رقم 
الجنس  

ذكر 

أنثى 

 النسبة المئوية التكرار الجنس

 %66.7 20 ذكر

 %33.3 10 أنثى

 %100 30 المجموع
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 SPSS.V24باإلعتماد على مخرجات برنامج  من إعداد الباحثالمصدر: 
مقارنة بنسبة اإلناث التي بلغت نسبة  67%من خالل الجدول أعاله نالحظ أن نسبة الذكور بلغت 

ين في اإلدارة المالية في كل من المجال يدل على هيمنة العنصر الذكوري على مناصب وهو ما %33
   .المحاسبة والرقابة

 ثانيا: تحليل أفراد العينة حسب الفئة العمرية: 
 (: توزيع أفراد العينة حسب الفئة العمرية03الجدول رقم )

 

 SPSS.V24من إعداد الباحث باإلعتماد على االستبيان وبرنامج  المصدر:

وهذا يعود  %47من المالحظ أن هناك تباين في أعمار أفراد العينة فقد بلغت الفئة العمرية الثانية نسبة 
إلى توجيه االستبيان إلى األشخاص الكبار في السن ذوي خبرة ودراية بالموضوع حتى يتسنى لنا 

 مصداقية. موثوقية و  الوصول إلى نتائج أكثر
 
 
 : في مجال الرقابة عدد سنوات الخبرة: تحليل أفراد العينة حسب لثاثا
 

 مجال الرقايةالخبرة في توزيع أفراد العينة حسب  (:04الجدول رقم )

 

33%

50%

17%

دد نسبة توزيع أفرادالعينة حسب ع(: 33)الشكل رقم 
سنوات الخبرة

05إلى 00من 
سنوات

10إلى 05من 
سنوات

10أكثر من 
سنوات

النسبة  التكرار السن
 المئوية

 %40 12 سنة 38إلى  27من 

 47سنة إلى  38من 
 سنة

14 47% 

 %13 4 سنة 47أكثر من 

النسبة  التكرار عدد سنوات الخبرة
 المئوية

 %30 10 واتسن 05إلى  00من 

  %50 15 واتسن 10إلى  05من 

  %10 5 واتسن 10أكثر من 

40%

47%

13%

فئة نسبة توزيع أفرادالعينة حسب ال(: 32)الشكل رقم 
العمرية  

سنة 38إلى 27من 

47سنة إلى 38من 
سنة 

سنة 47أكثر من 
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 SPSS.V24من إعداد الباحث باإلعتماد على االستبيان وبرنامج  المصدر:

وهذا  %50فقد بلغت الفئة العمرية الثانية نسبة  عدد سنوات الخبرة،من المالحظ أن هناك تباين في 
الوصول إلى بهدف  في مجال المحاسبة والرقابةخبرة  ذويعود إلى توجيه االستبيان إلى األشخاص 

 نتائج أكثر مصداقية.
.4.VI  :قياس مدى صدق اإلستبانة 

وهو يعتبر مستوى مقبول ومعبر  %79.7يظهر في الجدول رقم )( بلوغ نسبة ثبات اإلستبانة مستوى 
 عن صدق اإلستبانة.
 جدول يوضح نتائج صدق اإلستبانة وفق لمعامل الفا كرونباخ :(05جدول)

 

  SPSS.V24  من إعداد الباحث بناء على مخرجات برنامج التحليل اإلحصائيالمصدر: 
وهذا يدل على أن االستبيان لديه درجة صدق وثبات  0.70أكبر من نالحظ أن معامل ألفا كرومباخ 

 تمكن من االعتماد عليه في إجراء الدراسة التي نحن بصدد إعدادها.
 
 
 
 
 

.5.VI :مخرجات التحليل ومناقشتها 
 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعبارات المحور األول -1

 البيان الرقم
المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

اإلتجاه العام 
 لآلراء

1 
الوكالة المحاسبية المركزية وظائف إدارة الدفع تنفذها 

 عبر عمليات آلية تدعمها أنظمة اإلدارة المالية. للخزينة
 موافق 0,81 3,96

2 
نظام التسوية اإلجمالية الفورية قادر على تسجيل/اإلبالغ 

على  عن تفاصيل جميع المدفوعات حساب الخزينة الموحد
 األساس اليومي.

 موافق 0,95 3,91

 عدد الفقرات معامل الفا كرونباخ
797, 25 
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3 
نظام غرفة المقاصة اآللية قادر على تسجيل/اإلبالغ عن 
تفاصيل جميع المدفوعات حساب الخزينة الموحد على 

 األساس اليومي.
 موافق 0,83 4,09

4 

لنظام التسوية  يدير البنك المركزي لوائح نظام الدفع
عبر عمليات آلية  اآلليةالمقاصة  غرفة/ جمالية الفوريةاال

محددة  نماذج نتائج جميع العمليات المصرفية في وُيبلغ عن
 SWIFTبدقة 

 موافق 0,88 3,96

5 
الوكالة المحاسبية المركزية وظائف التحكم بالدفع تقوم بها 

 عبر عمليات آلية تدعمها أنظمة اإلدارة المالية. للخزينة
 موافق 1,11 3,62

 موافق  3,91 المتوسط الحسابي للمحور 

 الثانيالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعبارات المحور  -2

 البيان الرقم
المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

اإلتجاه العام 
 لآلراء

1 
وظائف تقييم الحسابات لعمليات حساب الخزينة الموحد 

المحاسبية المركزية ( تقوم بها الوكالة واإلبالغ)المطابقة 
 للخزينة عبر عمليات آلية تدعمها أنظمة اإلدارة المالية.

 موافق 1,25 3,51

2 

نظام التسوية من  رسل البنك المركزي كشوفات مصرفيةي
تفاصيل العام حول  اإلجمالية الفورية وغرفة المقاصة اآللية

التدفقات في مع توضيح  المصرفية جميع العمليات
لحساب الخزينة الموحد عبر عمليات  المصرفيةالحسابات 

 .على أساس يومي آلية

 موافق 1,17 3,64

3 

وظائف التحكم بالدفع و تدقيق الحسابات لعمليات لحساب 
الخزينة الموحد ) المطابقة واإلبالغ( بقوم بها الوكالة 
المحاسبية المركزية للخزينة عبر عمليات آلية تدعمها 

 المعلومات المالية.أنظمة إدارة 

 موافق 0,84 4,11

4 
يتم تفعيل مسار المراجعة في قواعد بيانات أنظمة 
المعلومات اإلدارة المالية الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة 

 عمليا.
 موافق 0,82 4,17

5 

على أنظمة الدفع والتسوية )ظوابط األمن  اإلشرافوظائف 
المالي وأمن المعلومات( يقوم بها البنك المركزي عبر اتفاقية 
مع الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة )الوكيل لعمليات 

 حساب الخزينة الموحد( والبنك

 موافق 0,91 4,00
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  3,89 المتوسط الحسابي 
 موافق

 :لثالمعياري لعبارات المحور الثاالمتوسط الحسابي واالنحراف  -3

المتوسط  البيان الرقم
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

اإلتجاه العام 
 لآلراء

1 
في التدقيق  قاعدة المعلومات لإلدارة الماليةيساعد استخدام 

على جعل المعلومة في متناول مختلف األطراف ذات 
 .العالقة وفي الوقت المناسب

 موافق 1,20 3,55

2 
عملية في  البيانات المالية لمحاسبة الدولةيضفي استخدام 

 .التدقيق نوعا من الدقة على المعلومة المحاسبية
 موافق 1,10 3,74

3 
البيانات مصدرها قاعدة البيانات لإلدارة يتميز استخدام 

التدقيق بإعطاء عملية في  المالية )الخزينة العمومية(
 .والمصداقيةالمعلومة درجة عالية من الشفافية 

 موافق 0,80 4,01

4 
معالجة البيانات المحاسبية مصدرها قاعدة البيانات يمكن 

التدقيق من جعل  لإلدارة المالية )الخزينة العمومية( في
 .المعلومة المحاسبية قابلة للتحقق من صحتها

 موافق 0,88 4,25

5 
قاعدة البيانات لإلدارة المالية )الوكالة المحاسبية وفر ت

من طرف مجلس  التدقيقعملية في المركزية للخزينة( 
 .إجراءات تضمن صحة معالجة البيانات المحاسبة

 موافق 0,95 4,02

  3,94 المتوسط الحسابي 
 موافق

 
 

 :الرابعالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعبارات المحور  -4

المتوسط  البيان الرقم
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

اإلتجاه العام 
 لآلراء

1 
في  قاعدة المعلومات لإلدارة الماليةيساعد استخدام 

–أجهزة الرقابة التدقيق على جعل المعلومة في متناول 
 .وفي الوقت المناسب -مجلس المحاسبة

 موافق 1,38 3,53

2 
يحسن استخدام تكنولوجيا المعلومات في التدقيق 

من قدرة المعلومة المحاسبية على التنبؤ للبيانات المالية 
مما يزيد من مصداقية المعلومة  باألحداث المستقبلية

 موافق 1,19 3,26
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 المحاسبية.

3 
 تدقيق مجلس المحاسبة لحسابات اإلدارة المالية فييساعد 
 المعلومة المحاسبية التي توفرهامصداقية تأكيد 

 موافق 1,05 3,62

4 
منهجية التدقيق للبيانات لمحاسبة الدولة من طرف مجلس 

ا ولوجيتكن دولية تدقيقمعايير  علىتعتمد المحاسبة 
 COBIT 05و  ISO 27001منها: المعلومات 

 موافق 1,44 3,09

5 
على مستوى مجلس يوفر استخدام تكنولوجيا المعلومات 

عن  محاسبية إضافيةفي التدقيق معلومات المحاسبة 
حصائية...إلخ(  الفترة المحاسبية )قوائم تحليلية وا 

 موافق 1,45 4,19

 موافق  3,54 المتوسط الحسابي 

 :الخامسالمتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري لعبارات المحور  -5

المتوسط  البيان الرقم
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

اإلتجاه العام 
 لآلراء

1 
يقوم بها  لعمليات المالية لمحاسبة الدولةوظائف تدقيق ا

مجلس المحاسبة من خالل التدقيق الميداني من الجانب 
 القانوني والمحاسبي.

 
3,79 

 
 موافق 1,16

2 

قاعدة مشتركة )المجلس/الخزينة( تسمح للمجلس  غياب
 إطار قانونيالولوج إلى قاعدة البيانات لإلدارة المالية في 

يوضح حدود وكيفيات ممارسة التدقيق بواسطة تكنولوجيا 
 .المعلومات

 
3,64 

 
1,41 

 موافق

3 
غياب البرمجيات المالئمة والتي توفر أكثر كفاءة عند 

 لمحاسبة الدولة. في عمليات التدقيق استعمالها
3,61 1,29 

 موافق

4 
غياب استعمال لضوابط أمن المعلومات بشكل فاعل في 

المعلومات اإلدارة المالية وكذلك برامج المستخدمة أنظمة 
 من طرف مجلس المحاسبة.

3,02 1,21 
 موافق

5 
يعتبر التخوف من األمن المعلوماتي أحد األسباب التي 

 من طرف مجلس المحاسبة. تعيق التدقيق اإللكتروني
3,62 1,38 

 موافق

 موافق  3,53 المتوسط الحسابي  

 لفرضيات الدراسة:T-test echantion unique اختبار -6

 
المحسوبة  T مستوى الداللة قيمة 
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 000, 55,301 الفرضية األولى
ةالفرضية الثاني  50,375 ,000 
ةثالفرضية الثال  24,598 ,000 
ةالفرضية الرابع  26,366 ,000 

ةخامسالفرضية ال  27,744 ,000 

(، حيث 0.05عند مستوى الداللة ) Tتم اختبار الفرضية من خالل اختبار قيمة  الفرضية األولى:
تم  (، مما يستوجب رفض الفرضية العدمية وقبول فرضية0.000يظهر االختبار داللة معنوية تقدر )

(، حيث يظهر االختبار داللة 0.05عند مستوى الداللة ) Tاختبار الفرضية من خالل اختبار قيمة 
  .(، مما يستوجب رفض الفرضية العدمية و قبول فرضية0.000) معنوية تقدر

لقاعدة  اإلطار القانوني والتنظيمي لعمليات أنظمة المعلوماتتوجد فروقات ذات داللة إحصائية تخص 
كما  ،والتسوية االلكتروني وأنظمة الدفع )الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة( اإلدارة الماليةالبيانات 

 أي أن أراء العينة تتجه نحو اإلجابة موافق. 3.91 بلغ المتوسط الحسابي لعبارات المحور األول
(، حيث 0.05عند مستوى الداللة ) Tتم اختبار الفرضية من خالل اختبار قيمة  الفرضية الثانية:

تم  (، مما يستوجب رفض الفرضية العدمية و قبول فرضية0.000يظهر االختبار داللة معنوية تقدر )
(، حيث يظهر االختبار داللة 0.05عند مستوى الداللة ) Tاختبار الفرضية من خالل اختبار قيمة 

توجد فروقات ذات داللة ة و قبول فرضية (، مما يستوجب رفض الفرضية العدمي0.000معنوية تقدر )
مسار اإلشراف لتقييم وتحليل البيانات الضخمة المتعلقة بالعمليات المالية لمحاسبة الدولة لإحصائية 

، والبنك المركزي على مستوى أنظمة المعلومات لإلدارة المالية )الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة(
 أي أن أراء العينة تتجه نحو اإلجابة موافق 3.89 ت المحور الثانيكما بلغ المتوسط الحسابي لعبارا

(، حيث 0.05عند مستوى الداللة ) Tتم اختبار الفرضية من خالل اختبار قيمة  الفرضية الثالثة:
تم  (، مما يستوجب رفض الفرضية العدمية و قبول فرضية0.000يظهر االختبار داللة معنوية تقدر )

(، حيث يظهر االختبار داللة 0.05عند مستوى الداللة ) Tاختبار الفرضية من خالل اختبار قيمة 
توجد فروقات ذات داللة (، مما يستوجب رفض الفرضية العدمية وقبول فرضية 0.000معنوية تقدر )

لمعلومة والمالئمة لتوفير خاصية الموثوقية قاعدة البيانات لإلدارة المالية في مساهمة لإحصائية 
 3.94 كما بلغ المتوسط الحسابي لعبارات المحور الثالث، الستخدامها في عملية التدقيق المحاسبية

 .أي أن أراء العينة تتجه نحو اإلجابة موافق
(، حيث 0.05عند مستوى الداللة ) Tتم اختبار الفرضية من خالل اختبار قيمة  :رابعةالفرضية ال

تم  (، مما يستوجب رفض الفرضية العدمية و قبول فرضية0.000يظهر االختبار داللة معنوية تقدر )
(، حيث يظهر االختبار داللة 0.05عند مستوى الداللة ) Tاختبار الفرضية من خالل اختبار قيمة 
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توجد فروقات ذات داللة ة وقبول فرضية (، مما يستوجب رفض الفرضية العدمي0.000معنوية تقدر )
للبيانات المحاسبية المتعلقة بمحاسبة الدولة في  مجلس المحاسبة تدقيقعملية مساهمة لإحصائية 

أي  3.54 كما بلغ المتوسط الحسابي لعبارات المحور الثالث،  المحاسبيةتأكيد مصداقية المعلومات 
 .أن أراء العينة تتجه نحو اإلجابة موافق

(، حيث 0.05الداللة )  عند مستوى Tتم اختبار الفرضية من خالل اختبار قيمة  :خامسةالفرضية ال
تم  (، مما يستوجب رفض الفرضية العدمية وقبول فرضية0.000يظهر االختبار داللة معنوية تقدر )

داللة (، حيث يظهر االختبار 0.05عند مستوى الداللة ) Tاختبار الفرضية من خالل اختبار قيمة 
من توجد معوقات تحد  فرضيةوقبول  (، مما يستوجب رفض الفرضية العدمية0.000معنوية تقدر )

كما بلغ المتوسط  ،البيانات الضخمة لمحاسبة الدولة من طرف مجلس المحاسبة تدقيق ةعملي فعالية
 أي أن أراء العينة تتجه نحو اإلجابة موافق. 3.53 الحسابي لعبارات المحور الرابع

VII. :الخاتمة 
تسليط  حاولناالدولة" تقنيات تحليل ورقابة البيانات الضخمة لمحاسبة  " لموضوعمن خالل دراستنا 

مساهمة تقنيات تحليل البيانات " لمدى  من خالل اإلشكالية التالية: الضوء على الدراسة التطبيقية
لتحقيق رقابة فعالة على توفير جودة المعلومة المحاسبية  محاسبة الدولةلعمليات المالية لل الضخمة

 من طرف مجلس المحاسبة".
 ءإعطا في المساهمة منها الضخمة، البيانات تحليل عندزايا الم نم العديد اإلدارة المالية تحققحيث 
 وتحسن من ،إستراتيجيتها وتطوير أنشطتها، مفه يادةز و  قاعدة البيانات محاسبة الدولة لىع شاملة نظرة
 ،في ترشيد القرارات وفي عملية التدقيق تساعد مالئمة معلوما وتوفير المحاسبية، تالمعلوما جودة

 على المحاسبي يكون لذا القرارات، على تأثر يالت المستقبلية تللمعلوما ادرصوم ،األهداف وتحديد
 بالبيانات الضخمة، لذا يحتاج المحاسب إلى مهارات تحليلية إلدارة المعلومات.  المتعلقة بالمخاطردراية 

ها في عملية مالستخدا أهمية تحليل البيانات الضخمة في تحسين جودة المعلومة المحاسبيةوتتمثل  
ولة لمحاسبة الدالهيئة الرقابية العليا على العمليات المالية من طرف مجلس المحاسبة باعتباره  التدقيق

له بفعالية والمتمثلة في الحفاظ  المسطرة يهدف إلى تحقيق األهداف ،من خالل تنفيذ الميزانية العامة
، حيث يؤثر تحليل البيانات الضخمة بشكل واضح على خصائص جودة المعلومة على األموال العمومية

ذو داللة إحصائية  "يوجدالمحاسبية، وهذا يعني قبول الفرضية الرئيسية للدراسة والتي مضمونها: 
على توفير جودة المعلومة المحاسبية  لمحاسبة الدولة لمساهمة تقنيات تحليل البيانات الضخمة

   ". من طرف مجلس المحاسبة لتحقيق رقابة فعالة
.1.VI:النتائج 

بناءا على نتائج التحليل اإلحصائي فانه يمكن تلخيص أهم ما توصلت إليه : التطبيقية النتائج-أ
 الدراسة الميدانية من نتائج على النحو التالي:
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 اإلطار القانوني والتنظيمي لعمليات أنظمة المعلومات لقاعدة توفر  " األولى الفرضية قبول
 .والتسوية االلكتروني البيانات اإلدارة المالية وأنظمة الدفع

 الضخمة المتعلقة مسار اإلشراف لتقييم وتحليل البيانات  تبيان ثانية:ال الفرضية قبول
بالعمليات المالية لمحاسبة الدولة على مستوى أنظمة المعلومات لإلدارة المالية )الوكالة 

  .المحاسبية المركزية للخزينة(
 توفير خاصية الموثوقية قاعدة البيانات لإلدارة المالية في مساهمة  :الثالثة الفرضية قبول

 .الستخدامها في عملية التدقيق لمعلومة المحاسبيةوالمالئمة ل
 المتعلقة  لبيانات المحاسبيةل مجلس المحاسبة تدقيقعملية مساهمة  :الرابعة الفرضية قبول

 .المحاسبيةمحاسبة الدولة في تأكيد مصداقية المعلومات ب
 البيانات الضخمة  تدقيق ةعملي من فعاليةالمعوقات التي تحد  :خامسةال الفرضية قبول

 .لمحاسبة الدولة من طرف مجلس المحاسبة
 النحو على وذلك بالموضوع الصلة ذات الهامة النتائج بعض استعراض يمكن :العامة النتائج-ب

 :التالي
 يجعل مما البيانات، هذه من المستفيدين اتجاهات على التعرف في الضخمة البيانات تحليل يساعد -

 .المعرفة على يعتمد للغاية هاماً  أمراً  مفيدة بيانات إلى تحويلها
المالية على مستوى الوكالة  اإلدارة داخل الضخمة البيانات تحليل في دقيقة وتقنيات أدوات تستخدم -

 للخزينة.المركزية المحاسبية 
 على يتم دقيقة معلومات على الحصول في وتخزينها ومعالجتها الضخمة البيانات تجميع يساعد -

 اإلدارة المالية. داخل المعلومة المحاسبية توفير أساسها
 غير البيانات من التخلص خالل من مجلس المحاسبة في الهائلة الضخمة البيانات مع التعامل يتم -

 واستخدامها في عملية التدقيق. الضرورية البيانات وتحليل الضرورية
عملية التدقيق  في تستخدم التي الهامة المعلومات لصناعة رئيسياً  مورداً  الضخمة البيانات تشكل -

 .من طرف مجلس المحاسبة
 :أهمها من الضخمة البيانات استخدام عندمجلس المحاسبة  تواجه وصعوبات تحديات يوجد
 .الداخلية الضخمة البيانات لتحليل وكفاءات مهارات وجود عدم  -
 .والوضوح الفهم صعوبة الضخمة البيانات تحليل عملية يواجه -
 في صعوبة وجدقيق والتد االزدياد سريعة الضخمة البيانات ومعالجة وتخزين نقل في صعوبة يوجد -

 .توفرها من بالرغم الضخمة البيانات كمية مع التعامل
 :أهمها توصيات بعدة هذه األخيرة خرجت الدراسة إليها توصلت التي والعامة التطبيقية النتائج على بناء

.2.VI التوصيات 
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 السابقة، يمكننا تلخيص أهم التوصيات على النحو التالي: على ضوء النتائج
وتعريفهم بأهمية تحليل  والمهنيين إقامة ورشات عمل ودورات تدريبية للباحثين واألكاديميين .1

دارتها واستخدامها في المجال المالي والمحاسبي؛ البيانات الضخمة؛  وكيفية معالجتها وتخزينها وا 
فكرية مفتوحة بضرورة إجراء المزيد من البحوث العلمية والتطبيقية في يعتبر البحث بمثابة دعوة  .2

المالية ومجلس  اإلدارةوالتدقيق في كل من  مجال البيانات الضخمة وأثرها على مهنة المحاسبة
 ؛المحاسبة

 وأنظمة الحسابات تدقيق مجاالت في وخاصة الحديثة األنظمة ومالحقة التطورات مواكبة ضرورة .3
 إشراك وضرورة لديهم، الكفاءة رفع خالل من عليها والعاملين القائمين وتدريب الداخلية، الرقابة

 التدقيق عملية في المستخدمة اإللكترونية التقنيات تطوير عند باإلعتبار ئهمار  أ أوخذ المدققين
 ؛ الجودة على للرقابة األساسية المتطلبات من ذلك بإعتبار

 الحديثة االلكترونية والنظم المعلومات تكنولوجيا وأساليب لوسائلا التدقيق في عملية إستخدام ضرورة .4
 في المبذول والجهد الوقت تخفيض خالل من التدقيق عملية وفعالية كفاءة زيادة في أثر من لها لما

 ؛يقالتدق عملية
 لالستفادة تحليلها على والعمل الضخمة البيانات إلدارة ومفصلة شاملة وخطة إستراتيجية وضع .5

اإلدارة المالية الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة ومجلس  في القرارات اتخاذ تدعيم في منها
 .المحاسبة
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