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التجاریةتكنولوجیا المعلومات في البنوكفي ظل بیئة الرقابة الداخلیة أسالیبواقع تطبیق 
-والیة تبسة-لبنوك العمومیة الجزائریة وكاالت ادراسة میدانیة ل
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:الملخص
البحث أثر إستخدام تكنولوجیا المعلومات یتناول

ى أسالیب الرقابة في البنوك العمومیة الجزائریة عل
لوالیة تبسة، وقد قسم البحث إجراءات الرقابة إلى 

المنھج ام إستخدتم و،إجراءات عامة ورقابة تطبیقیة
.الوصفي التحلیلي وأسلوب اإلستبانة لجمع البیانات

البنوك تقوم بتطبیق وكاالت وبینت النتائج أن 
إال أن ھناك ضعف في إجراءات الرقابة العامة،

إجراءات رقابة أما ،تطبیق بعض ھذه اإلجراءات
.فتطبق بشكل جیدالتطبیقات

كما خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصیات 
قوانین اعتماد بنك الجزائر على ضرورة : أھمھا

وأنظمة تدعم أسالیب تكنولوجیا المعلومات المرتبطة 
. بفعالیة الرقابة الداخلیة في البنوك

رقابة المدخالت، رقابة التشغیل، :الكلمات المفتاحیة
.رقابة المخرجات، تكنولوجیا المعلومات

Absract :
This research highlights the impact of the use of

Information Technology on the methods of control in
the Algerian Public Banks in Tebessa, the Auditing
process is divided into General Audit and an Applied
Audit, we used in this study the descriptive analytical
method and style of Questionnaire to collect Data.

The results showed that agency of banks are
applying the general control procedures, but there is
some weakness in the application of these procedures.
The application control procedures are applied
properly.

the study also concluded a many recommendations,
Notably: the Necessity to adopt the Bank of Algeria
laws and regulations support the methods of
Information Technology related to The effectiveness of
internal control in Banks.
Key words: Inputs control, Outputs control,
Operations control, Information technology.

المقدمة 
الداخلیة في البنوك، حیث تعد بیئة نظام الرقابة تلعب تكنولوجیا المعلومات دورا حیویا في التأثیر على نظام الرقابة 

الداخلیة في ظل النظم المعدة للتشغیل اإللكتروني للبیانات أكثر أھمیة بالمقارنة بالنظم األقل تعقیدا، ولقد كان للحاسب 
اء العملیات دورا كبیرا في تطویر نظام الرقابة الداخلیة لما یوفره من طاقة ھائلة لتخزین البیانات ومعالجتھا وإجر

.والحصول على التقاریر المناسبة لإلدارة في الوقت المناسب،الحسابیة والمنطقیة بسرعة كبیرة
:مشكلة الدراسة

، في تفاعل مستمر في إن تكنولوجیا المعلومات المستخدمة في البنوك ونظام الرقابة الداخلیة المطبق في ھذه البنوك
خلیة یحتاج إلى معلومات دقیقة لضمان السیر الحسن للخطط الموضوعة وھذا ما ما بینھما حیث أن نظام الرقابة الدا

ومن ھنا ظھرت .توفره تكنولوجیا المعلومات عن طریق تجمیع، معالجة وإسترجاع البیانات والمعلومات المتاحة
:الحاجة إلى بلورة إشكالیة البحث الرئیسیة في التساؤل التالي

ة تطبیق إجراءات الرقابة العامة والرقابة التطبیقیة في ظل إستخدام تكنولوجیا ھل یحقق نظام الرقابة الداخلی
المعلومات في البنوك العمومیة الجزائریة ؟ 

:تھدف الدراسة إلى:  أھداف الدراسة
التعرف على أساسیات نظام الرقابة الداخلیة في البنوك وأسباب توجھ البنوك الى تكنولوجیا المعلومات؛-1
یف نظام الرقابة الداخلیة مع تكنولوجیا المعلومات المستخدمة في البنوك العمومیة الجزائریة من خالل بیان مدى تك-2

.أسالیب مختلفة للرقابة الداخلیة
تنبع أھمیة الدراسة من بیان مدى قوة إجراءات الرقابة العامة والتطبیقیة للنظام الرقابة الداخلیة في : أھمیة الدراسة

تكنولوجیا المعلومات، خاصة والبنوك العمومیة الجزائریة الیوم تشھد تطورات ھائلة في مجال البنوك في ظل بیئة 
تكنولوجیا المعلومات، وأصبحت تتسابق المتالك أحدث تقنیات وتجھیزات تكنولوجیا المعلومات لما لھا من آثار إیجابیة 

.على وجھ الخصوصعلى سیر نشاط البنوك عموما وأنظمة الرقابة الداخلیة المطبقة فیھا 
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استخدامتم إستخدام المنھج الوصفي التحلیلي الذي یحاول وصف إجراءات الرقابة الداخلیة في ظل : منھج الدراسة 
البنوك وكاالت تكنولوجیا المعلومات، باإلضافة الى الدراسة المیدانیة من خالل إستبانة تم إعدادھا وتوزیعھا على 

قوف على قوة إجراءات الرقابة الداخلیة العامة والتطبیقیة في ظل بیئة تكنولوجیا العمومیة الستة لوالیة تبسة، للو
:وقد تناول البحث النقاط السابقة من خالل المحاور التالیة. المعلومات

تكنولوجیا المعلومات وأسباب توجھ البنوك إلیھا: األولالمحور 
قصى فائدة، من خالل توفیر المعلومات لمختلف إن الھدف األساسي من نظم المعلومات ھو إعطاء البنوك أ

المستویات اإلداریة وذلك التخاذ القرارات تبعا لموقف البنك من البیئة الخارجیة والداخلیة لھ، وتستعمل ھذه التقنیة 
.ما فیھا البنوكبتكنولوجیا المعلومات بمختلف مفاصلھا ومستویاتھا داخل كل المؤسسات 

منذ السنوات القلیلة األخیرة من القرن الماضي، ونحن نعیش ثورة المعلومات التي : بنوكنظم المعلومات وال-أوال
كثرة التعامل مع المعلومات التي ھي أساس اتخاذ القرارات مع أحدثت تغییرا في ھیاكل كل المؤسسات، بما فیھا البنوك 

، والتي توفر للبنوك مجموعة من ولفھم نظم المعلومات البد من فھم مجموعة من العناصر المرتبطة بھا. بھا
. الخصائص

مجموعة من اإلجراءات التي تقوم بتجمیع، واسترجاع، : "عرفت نظم المعلومات على أنھا:تعریف نظام المعلومات-1
وتشغیل، وتخزین، وتوزیع المعلومات لدعم اتخاذ القرارات والرقابة في التنظیم، ویمكن لنظم المعلومات أن تساعد 

1."والعاملین في تحلیل المشاكل، وتطویر المنتجات المقدمة وخلق منتجات جدیدةالمدیرین

:2حیث أنھا توفر للبنوك الممیزات التالیة:الممیزات التي توفرھا نظم المعلومات للبنوك-2
تساعد التالي بنظم المعلومات ھي الركیزة األساسیة للخدمات المعتمدة على المعرفة الجیدة في اقتصادیات المعرفة، و-

.البنوك على إدارة موجوداتھا المعرفیة
نظم المعلومات تزود البنوك باالتصاالت وأدوات التحلیل التي تمكنھا من أداء دورھا التجاري، وأداء أعمالھا على -

.المستوى العالمي
في الالمركزیة، وتأمین نظم المعلومات جعلت من الممكن تبني أكثر جاذبیة للبنوك، كما جعلت من الممكن التوسع -

.ترتیبات أكثر مرونة للعاملین واإلدارات على حد سواء
عن طریق تحولھا نحو ما یسمى بالشركات الرقمیة، حیث تصبح كل ةتحاول البنوك أن تصبح أكثر تنافسیة وكفاء-

وھذا ما ،نة بطریقة رقمیةمعالجة األعمال األساسیة، والعالقات مع المحالت والمجھزین، والعاملین فیھا، ممكنة ومؤم
.توفره لھا نظم المعلومات

یمكن تقسیم نظم المعلومات التي یمكن استخدامھا داخل البنوك إلى : نواع نظم المعلومات المستخدمة في البنوكأ-ثانیا
:3اآلتي

تشغیل المختلفة داخل وھي نظم للمعالجة اآللیة للعملیات الروتینیة األساسیة لدعم أنشطة ال: نظم معالجة البیانات-1
.البنك، وأھم وظائف ھذه النظم ھو معالجة البیانات، وإنتاج التقاریر

وھي نظم آلیة للمعلومات تتألف من مجموعة من العملیات المنظمة التي تمد المدراء : نظم المعلومات اإلداریة-2
.ألعمال واتخاذ القرارات داخل البنكوالمستویات اإلداریة المختلفة بالمعلومات الالزمة لمساعدتھا في تنفیذ ا

ھي نظم آلیة للمعلومات لدعم أنشطة اتخاذ القرارات داخل البنك ویكثر استخدامھا في : نظم دعم اتخاذ القرارات-3
.التخطیط ووضع الخطط، تحلیل البدائل، اختیار أفضل الحلول لالستغالل األمثل للموارد المتاحة:العملیات التالیة

ھي نظم آلیة تھدف إلى تحسین كفاءة أعمال السكرتاریة والعاملین والمدراء في البنك عن :علومات المكتبیةنظم الم-4
طریق تعدیل ھیاكل أنشطة المكاتب، وتستخدم ھذه النظم تقنیات حدیثة لتسھیل عملیات تجھیز المعلومات، تخزین 

.واسترجاع المعلومات، نقل واتصال المعلومات
:یمكن تعریف تكنولوجیا المعلومات على أنھا:ولوجیا المعلوماتتعریف تكن-ثالثا

تكنولوجیا المعلومات ھي مختلف أنواع االكتشافات، والمستجدات، واالقتراحات التي تعاملت، وتتعامل مع البیانات " 
الطریقة والمعلومات من حیث حجمھا، وتحلیلھا، وتنظیمھا، وخزنھا، واسترجاعھا في الوقت السریع والمناسب،وب

المناسبة والمتاحة، والتكنولوجیا ھي واحدة من األدوات الرئیسیة التي یستثمرھا اإلنسان، وخاصة المدراء في الشركات 
والمؤسسات لكي یواجھوا التغیرات والتطورات المحیطة بھم، ویتعایشوا معھا بل واستثمارھا في تحسین األداء، وتقدیم 

.4"أفضل المنتجات والخدمات
ولوجیا المعلومات تختلف عن نظم المعلومات، في كون األخیرة تمثل خدمة محسوسة تستخدم تكنولوجیا إن تكن

مستویاتھا، في عملیاتھا ونشاطاتھا لتلبیة احتیاجاتھا من واإلدارات كل المعلومات، وتستثمر إمكاناتھا المختلفة لدى 
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ة والفنیة األخرى، فمن خالل نظم المعلومات بأجیالھا المعلومات الضروریة التخاذ القرارات، وإنجاز المھام اإلداری
وأنماطھا المختلفة تنجز عملیة تحقیق التكامل بین تكنولوجیا المعلومات ونشاطات البنك، من أجل تحقیق األھداف 

.5المحددة، وإحداث التغییرات المطلوبة في الوظائف والعملیات داخل البنوك
:6كنولوجیا المعلومات من أربعة تقنیات فرعیة ھيتتكون ت:بنیة تكنولوجیا المعلومات-1
وتشمل المعدات المستخدمة إلدخال المعلومات، وخزنھا، ونقلھا، وتداولھا واسترجاعھا، : المكونات المادیة/ أ

.ت المعالجة المركزیة، واللوحات األساسیة، والشاشة وغیرھااواستقبالھا، وبثھا للمستفیدین، كما أنھا تتضمن وحد
تعني برامج الحاسوب التي تعمل على تشغیل وإدارة المكونات المادیة، وتقوم بمختلف التطبیقات، : برمجیاتال/ ب

وألھمیتھا أصبحت تكنولوجیا أساسیة لتشغیل الحاسوب، وتساھم البرمجیات في معالجة المعلومات، وتسجیلھا، وتقدیمھا 
البرمجیات أنظمة التشغیل النھائیة مثل معالجة الكلمات، كمخرجات مفیدة ألداء العمل وإدارة العملیات، لذلك تتضمن

.وبرمجیات التطبیقات المرتبطة بمھام األعمال المتخصصة
وھي مجموعة بیانات مرتبطة مع بعضھا، أو المعلومات المخزونة على أجھزة ووسائل خزن : قواعد البیانات/ ج

.مرنة أو األشرطةالبیانات مثل مشغل األقراص الصلبة للحاسبة، واألقراص ال
وھي المكون األخیر لتكنولوجیا المعلومات، كما یعتمد البعض بأنھا األكثر أھمیة فھي : االتصاالت بعیدة المدى/ د

الھواتف والفاكس، واآللیات الضوئیة، ومكوناتھا األخرى التي تكون الشبكات : أدوات أو وسائل االتصاالت عن بعد مثل
ممكن لمستخدمي أجھزة الحاسوب االتصال بأي موقع وبصورة مباشرة، واالتصال بأي اإللكترونیة التي جعلت من ال

. وتعد شبكة االنترنت ھي العامل األكثر فاعلیة. مستخدم آخر للحاسوب في أي موقع آخر
تقدم مكونات تكنولوجیا المعلومات العدید من الخدمات للمؤسسات عموما :خدمات بنیة تكنولوجیا المعلومات-2

:7بنوك خاصة نذكر منھا ما یليولل
.إلكترونیة متماسكةالزبائن والمجھزین في بیئة رقمیةربط العاملین و-
.خدمات االتصاالت عن بعد والتي تؤمن نقل البیانات والصورة والفیدیو-
.دارة بیانات البنك، والتزوید بالقدرات الالزمة لتحلیل البیاناتإتخزین و-
.تحتاجھا البنوك مثل تخطیط وارد البنكتجھیز القدرات التي -
.تطویر الھیاكل والمباني التي تتطلبھا الحواسیب واالتصاالت بعیدة المدى، وخدمات إدارة البیانات-
.تجھیز البنك ووحدات األعمال فیھ بسیاسات تحدد أي من تكنولوجیا المعلومات التي سیتم استخدامھا-
الواعدة والمتوقعة لمشاریع تكنولوجیا المعلومات وكذلك البحث في االستثمار الذي تزوید البنك بالبحوث المستقبلیة-

.یمكن أن یساعد البنك على تمییز نفسھ في األماكن والمواقع التسویقیة
.خدمات البحث والتطویر-

أن تمثل أسباب تؤخذ ھناك العدید من االعتبارات التي یمكن:أسباب توجھ البنوك نحو تكنولوجیا المعلومات-رابعا
:8بنظر االعتبار عندما ننظر على التأشیرات المتزایدة لتكنولوجیا المعلومات في البنوك بمختلف جوانبھا وھي

دارة أعمال إلكترونیة جدیدة وازدیاد الفروق عن نماذج إتطورات االنترنت المتالحقة وتفاعالتھا التكنولوجیة وھناك -
.األعمال التقلیدیة

.وتطور اقتصاد المعرفةظھور -
.النمو في العولمة فھناك منافسة في أسواق العالم ومجامیع األعمال ، ونظم توزیع واتصال عالمیة-
فاالنترنت والتكنولوجیا ذات الصلة باألعمال جعلت باإلمكان القیام باألعمال عبر ، التحوالت في مشاریع األعمال-

.یامھا باألعمال داخل البنكحدود البنك بنفس الكفاءة تقریبا في ق
:9ما یليوالنظم المحسوبة المعاصرة نذكر ممیزات تكنولوجیا المعلومات ومن 

.یترتب على زیادة المبیعات تحسین الربحیة خاصة في ظل تخفیض التكالیفحیثزیادة األرباح-
لتحسین وضعھا في البیئة التنافسیة، الحصول على مزایا تنافسیة حیث تعمل العدید من البنوك بتكنولوجیا المعلومات-

.وذلك من خالل تصمیم برامج مبتكرة تسمع للبنوك بالمنافسة بصورة أكثر فعالیة
.تخفیض التكالیف ویتضح ذلك من خالل أداء البنك ألعمالھ ومھامھ الكتابیة بطریقة آلیة لتخفیض التكالیف-
لوجیا المعلومات ھو تحسین الجودة أو جودة المخرجات، أحد أھم أسباب استخدام تكنوخاصة أن تحسین الجودة-

.، مثل ما یعرف بالتبادل اإللكتروني للبیاناتسب اآلليوالتصمیم بمساعدة الحا
معاییر المراجعة والرقابة الداخلیة في ظل تكنولوجیا المعلومات:نيالثاالمحور 

، كما أنھا تستخدم بشكل متزاید ومستمر في كافة تتزاید تكنولوجیا المعلومات المستخدمة للكمبیوتر بسرعة كبیرة
المجاالت داخل البنوك، وقد أدى ھذا االستخدام إلى ظھور بعض التغیرات في معاییر المراجعة المتعارف علیھا 
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والمقبولة قبوال عاما، كما أدت إلى ظھور بعض اإلصدارات الدولیة لتكنولوجیا المعلومات والرقابة الداخلیة على حد 
.سواء
یجب أن یلم مراقب الحسابات في ظل تكنولوجیا المعلومات : معاییر المراجعة في ظل تكنولوجیا المعلومات-أوال

:10حیث یجب علیھ مراعاة ما یلي،بمعاییر المراجعة المتعارف علیھا وأي إصدارات بمعاییر إضافیة أخرى
دام الحاسب، ألنھا معاییر ترتبط بشخصیة مراجع ال تتأثر ھذه المعاییر كثیرا في ظل استخ: المعاییر العامة-1

:الحسابات في المقام األول، ولكننا یجب أن نالحظ ما یلي
یتطلب التزام مراجع الحسابات بھذا المعیار في ظل الحاسب أن : معیار التأھیل العلمي والمحلي والكفاءة المھنیة/ أ

لمام بمفاھیم الحاسبات والبرمجة وتنظیم وحفظ الملفات یجتاز برامج تأھیل وتدریب ذات طابع خاص، ترتكز على اإل
وتنظیم العمل في إدارة الحاسب وتكنولوجیا المعلومات وكیفیة تجھیز البیانات وتشغیلھا على الحاسب ونشرھا على 

.شبكة االنترنت في حالة إلفصاح الفوري وتحلیل وتفسیر النتائج
.ابات في ظل الحاسب مستقال ومحایدا في الواقع وفي الظاھریجب أن یكون مراجع الحس: معیار االستقالل/ ب
یجب أن یبذل مراجع الحسابات في ظل الحاسب العنایة المھنیة الكافیة والمالئمة، : معیار العنایة المھنیة/ ج

.ویتطلب األمر منھ أن یفي بمسؤولیاتھ القانونیة والمھنیة
زام بمعاییر العمل المیداني بصورة كبیرة في حالة المراجعة في ظل تختلف كیفیة االلت:معاییر العمل المیداني-2

:في ظل التشغیل الیدوي وذلك على النحو التاليعنھاالحاسب
إن مھام تخطیط وتقسیم وتعیین وتخصیص المساعدین : معیار التخطیط السلیم واإلشراف على المساعدین/ أ

. ب، ستكون أصعب وأكثر تعقیداوفي حالة المراجعة في ظل الحاس. واإلشراف علیھم
یعتبر ھذا المعیار على وجھ الخصوص من أكثر : معیار مدى إمكانیة االعتماد على نظام الرقابة الداخلیة/ ب

معاییر المراقبة تأثرا باستخدام العمیل للحاسب اآللي في تشغیل النظم، لما لذلك من اثر كبیر على خطة وبرنامج 
.المراقبة

قد تتغیر أنواع األدلة الواجب جمعھا بسبب عدم وجود مستندات المصدر والمستخدم : دلة الكافیةمعیار جمع األ/ ج
من األشرطة الممغنطة كمستندات لدفتر الیومیة واألستاذ، كما قد تتغیر أنواع األدلة ووسائلھا ربما بسبب أن المراجع قد 

.ذي یؤدیھ في ظل النظام الیدويیصخر لإلحالل الحاسب اآللي وبرنامج تشغیلھ الفحص المادي ال
ال تختلف معاییر التقریر باختالف طریقة تشغیل العمیل لنظامھ، توصیل المعلومات، ألن التقاریر : معاییر التقریر-3

المنتوج النھائي لعملیة المراقبة حسبما تم تخطیطھا وتنفیذھا، ولذلك یلزم أن یعد المراجع في ظل الحاسب تقریره ھي
: معاییر األربعة للتقریر وھيملتزما بال

أن یشیر في تقریره على ما إذا كانت المالیة وإیضاحاتھا قد أدت وفقا لمعاییر المحاسبة الوطنیة والقوانین واللوائح -
.الساریة

.أن یشیر في تقریره إلى الظروف التي لم یراعي فیھا االنسیاق في تطبیق المبادئ المحابیة-
.لم یشیر في تقریره إلى غیر ذلكأن یفترض كفایة اإلفصاح ما-
.أن یبدي رأیھ على القوائم المالیة كوحدة واحدة أو اإلشارة إلى عدم إمكانیة ذلك وسببھ-

بالنسبة لمصادر تكنولوجیا المعلومات فقد :اإلصدارات الدولیة المتعلقة بتكنولوجیا المعلومات والرقابة الداخلیة-ثانیا
على أنھا )COBITأھداف الرقابة وتكنولوجیا المعلومات(المتعلقة بنظام المعلومات منظمة الرقابة والتدقیقصنفت

وقد عرفت البیانات في مفھومھا الواسع . واألشخاصالبیانات، وتطبیق النظم، والتكنولوجیا، واإلمكانیات التسھیلیة، 
ومن أجل .مثل الرسوم البیانیة والصوتیاءاألشوالمراجع والتواریخ ولكن أیضاً على اإلعدادبأنھا ال تحتوي فقط على 

على أنھا متطلبات البنك ) COBIT(تحقیق أھداف البنك، تحتاج المعلومات أن تتطابق مع معاییر معینة والتي ذكرتھا 
ومن ھذه المتطلبات الواسعة استخرج التقریر سبع مجموعات . من المعلومات، وھي الجودة ومسؤولیة االئتمان واألمان

. لمعاییر لغرض تقییم مدى درجة تلبیة مصادر تكنولوجیا المعلومات لمتطلبات المنظمة من المعلوماتمتداخلة ل
كما . وتتلخص ھذه المعاییر بالفاعلیة، والكفاءة، والسریة، والكمال، والوجود، وااللتزام والتطابق، وموثوقیة المعلومات

التخطیط والتنظیم، االمتالك والتنفیذ، التسلیم : ت وھيصنفت الوثیقة عملیات تكنولوجیا المعلومات في أربعة مجاال
على تعاریف لكل من أھدف الرقابة الداخلیة و تكنولوجیا ) COBIT(وقد اشتملت وثیقة .المراقبةوالمساندة،

ھدف رقابي 27بیان رقابي عالي المستوى لھذه العملیات، و 32المعلومات وذلك ضمن أربعة مجاالت للعملیات، و
. الرقابیةاألھدافي ھذه العملیات االثنین والثالثین، وإرشادات تدقیق ربطت مع ذكر ف

وقد مواضیع الرقابة الداخلیةوإیصالإطاراً شامالً یسھل تحلیل ) COBIT(ذلك فقد قدمت النشرة إلىإضافة
واإلنتاجیةوالوعي جزءاً من نظام الرقابة الداخلیة بتعریفھا لھم كمھارات الموظفین،األشخاص) COBIT(صنفت 
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للتخطیط، والتنظیم، واالمتالك، والتسلیم، والمساندة، ومراقبة نظم المعلومات والخدمات، على أنھا احد المصادر 
األھدافقد افترضت بان ھذه ) COBIT(فنشرة . التي تعالج وتدار بواسطة عملیات تكنولوجیا المعلوماتاألساسیة

وبالتالي، فإن ھذه العملیات یتم مساندتھا بالمعلومات من خالل استخدام مصادر . یتم مساندتھا بالعملیات التجاریة
. 11من ھذه المعلومات فقط من خالل مقاییس رقابیة مناسبةاألعمالتكنولوجیا المعلومات، ویمكن تلبیة متطلبات 

كنولوجیا المعلومات قد على أن استخدام أي مؤسسة بما فیھا البنوك لت400ینص إیضاح معیار المراجعة رقم كما 
یؤثر على أي من مكونات الرقابة الداخلیة وھي بیئة الرقابة، تقییم المخاطر، األنشطة الرقابیة، المعلومات واالتصاالت، 

،وقد 12المراقبة واإلشراف، بل تؤثر أیضا على كیفیة قیام البنك بخلق وتسجیل وتشغیل و التقریر عن العملیات المالیة
یقدم نوع من حیث. العوائد والمخاطر التي توفرھا تكنولوجیا المعلومات للرقابة الداخلیة للبنك401قم تناول اإلیضاح ر

:13التوجیھ عن طریق تحدید تلك الجوانب األساسیة وأسالیب الرقابة التي یعتمد علیھا البنك وھي
منفصلة تدعم فقط وحدات مشروع یستعین البنك بأنظمة تكنولوجیا المعلومات بطرق مختلفة، تتضمن استخدام أنظمة-

.خاصة أو نظم معقدة ومتكاملة لحد كبیر حیث تقوم بتوزیع وتدعیم كافة التقاریر المالیة للبنك وعملیاتھ والتزاماتھ
.بنك تكنولوجیا المعلومات إلدخال عملیات مالیة باإلضافة إلى تسجیلھا وتشغیلھا وإعداد تقاریر عنھالقد یستخدم ا-
ءات البنك نتیجة للتحول من استخدام المستندات الورقیة إلى سجالت باستخدام إجراءات آلیة وسجالت قد تتغیر إجرا-

.باستخدام وسائل إلكترونیة
نظم الرقابة الداخلیة في معظم أنظمة تكنولوجیا المعلومات مؤلفة من مزیج من الرقابة األوتوماتیكیة والیدویة، وقد تكون -

ن أنظمة تكنولوجیة المعلومات وتستخدم المعلومات عن طریقھا أو لمراقبة فعالیة أداء عمستقلةالیدویةنظم الرقابة 
.النظام فقط

یكون ألي موطن ضعف في أسالیب الرقابة : األسالیب العامة للرقابة الداخلیة في بیئة تكنولوجیا المعلومات-ثالثا
: مثل ھذه األسالیب في ما یلي، لذلك تتالعامة آثار بالغة على كافة عملیات معالجة البیانات

وقد یطلق على تلك األسالیب بالرقابة التنظیمیة بمركز الكومبیوتر، حیث یعتمد : أسالیب الرقابة على العاملین-1
تشغیل نظام المعلومات إلى حد كبیر على األفراد في إعداد النظام نفسھ، وفي حالة إدخال البیانات  واإلشراف على 

ات في أجھزة الكومبیوتر، وفي توزیع المخرجات على المختصین المصرح لھم بتسلیم ھذه معالجة ھذه البیان
.14التقاریرویتم استخدام أسالیب الرقابة المعتمدة للتأكد من سالمة أداء كافة ھذه الوظائف

:15على اآلتيلعاملینوتتمثل أسالیب الرقابة على التطبیقات المتعلقة با
ھذا البند على منع األشخاص الذین یستطیعون أن یعدلوا برامج الكومبیوتر دون یھدف: الفصل بین الوظائف- أ

.الحصول على موافقة مسبقة بھذا اإلجراء وذلك بھدف منع الغش والتالعب
من أفضل أسالیب الرقابة الوقائیة ھو اإلصرار على أن یأخذ الموظف إجازتھ : سنویةالھماءاتزمنح الموظفین إج-ب

.ك یحرم ھذا الموظف من فرصة محاولة إخفاء التالعبالسنویة، وبذل
تتبع غالبیة مراكز الكومبیوتر نظام تخصیص حساب منفعل لكل : استخدام حساب كومبیوتر خاص لكل مستخدم-ج

مستخدم أو لمجموعة من المستخدمین، حیث یكون لكل حساب رقم سري فرید، وعند إدخال المستخدم رقم حسابھ أو 
داد الستخدام الكومبیوتر، یتم فحص الرقم السري داخل األجھزة بالرجوع إلى الكشف الرئیسي ألرقام رقمھ السري استع

.الحسابات، للتأكد من أن ھذا الشخص مسموح لھ بالتوصل إلى البیانات والبرامج المحفوظة في الكومبیوتر
الممغنطة من األخطاء ت الملفات یجب أن یحمي نظام المعلومات المحاسبیة أشرطة وأسطوانا: حمایة الملفات-2

.غیر المقصودةالمعتمدة أو
یتكون فریق المراقبة من شخص أو أكثر یكون مسؤوال عن إنشاء واستخدام وسائل الرقابة على :فریق المراقبة-3

ف تماثل التطبیقات والحث على إتباعھا، ویختلف حجم وتكوین ھذا الفریق من بنك إلى آخر، وقد یقوم الفریق بأداء وظائ
.16تلك التي یقوم بھا قسم المراجعة الداخلیة مثل أداء اختیارات صحة تشغیل كل من األجھزة وبرامج الكومبیوتر

إن عملیة مراجعة النظام ما ھي إلى وسیلة رقابیة في حد ذاتھا، وغنى عن :مراجعة نظام المعلومات المحاسبیة-4
علومات المحاسبیة ما ھو إال إجراء ال جدوى لھا ما لم تنفذ، ولذلك تقع البیان فإنھ معظم وسائل الرقابة على نظام الم

مسؤولیة األكید من سالمة تنفیذ ھذه اإلجراءات على المراجع، وتساھم المراجعة في اكتشاف مواطن القوة لنظام 
د تكون المراجعة المعلومات ومواطن الضعف فیھ، والتي تتمثل في وجوه وسائل رقابیة على التطبیقات المحاسبیة، وق

.17فجائیة أو مخططة
تعتبر أجھزة الكومبیوتر المختلفة، مشتملة على الوحدات المركزیة لمعالجة :أسالیب الرقابة على أجھزة الكومبیوتر-5

البیانات ومسجالت األشرطة واألسطوانات والملفات وأجھزة إدخال واستخراج البیانات والمعلومات، إحدى عناصر 
ة مرتفعة القیمة التي یمتلكھا البنك، ولذلك یجب اتخاذ اإلجراءات الوقائیة الالزمة لحمایتھا من العطل بتاألصول الثا
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.18مدائر مادیة نتیجة حادث عرضي أو متعوالتخریب، وقد تقع خس
ت المحاسبیة یھتم المراجع دائما بدقة السجال: األسالیب التطبیقیة للرقابة الداخلیة في بیئة تكنولوجیا المعلومات-رابعا

ومدى االعتماد علیھا، لذلك یجب فحص أسالیب الرقابة على العملیات والوظائف التي یقوم بأدائھا مركز الكومبیوتر في 
تسجیل العملیات المحاسبیة بالدفاتر، حتى یمكن االعتماد على المعلومات التي تحتویھا ھذه السجالت وتسمى اإلجراءات 

.الرقابة على التطبیقاتالتي تختص بھذه المھام وسائل
تھتم أسالیب الرقابة الوقائیة لمنع األخطاء الممكن حدوثھا خالل تداول البیانات المحاسبیة : أسالیب الرقابة الوقائیة-1

وفیما . اإللكترونیة قبل وقوعھا، وتوضع ھذه األسالیب الوقائیة ضمن الخطوات المتعددة لنظام المعلومات اإللكترونیة
:19أسالیب الرقابة الوقائیة في عملیة إدخال البیاناتیلي عدد من

یجب تنفیذ جمیع المعامالت طبقا لسلطة عامة أو محددة لإلدارة، ویتطلب األمر ھنا فحص :اعتماد البیانات األصلیة- أ
ول عن اعتماد ھذه العملیات، ویجب أن یوضح أن مستندات العملیة نفسھا ؤالعملیات بواسطة شخص مختص ومس

شیر بفحصھا مثل التوقیع وبعد حصر عدد من العملیات المختلفة في دفعة واحدة یقوم المختص باعتماد بما ی
المجموعة لمعالجتھا إلكترونیا بالتوقیع على مستند معین یرفق بقائمة محتویات الدفعة من العملیات، ومن للقسم 

.المختص اكتشاف األخطاء، وكذلك بھدف تحقیق الدقة في المدخالت
تتضمن ھذه األسالیب استخدام أجھزة التحقق من صحة المدخالت واستخراج :لیب رقابة تحویل البیاناتأسا-ب

مستندات أصلیة مكتوبة بلغة اآللة خالل إدخال العملیات یدویا، واستخراج نظام المستندات المرتدة، وتستخدم أیضا 
مقروءة إلى لغة اآللة، ویھدف التحقق من مطابقة للتأكد من سالمة تحویل البیانات والعملیات المالیة من اللغة ال

.البیانات التي تم إدخالھا فإنھ یتم غالبا استخراج مستند بتلك البیانات مكتوبة بلغة اآللة
أن استخدام ھذا النوع من النماذج، والتي یتحفظ بھا مسؤول ما في مكان معین : استخدام النماذج متتابعة األرقام-ت

متسلسلة، یعتبر من وسائل الرقابة التقلیدیة المعروفة لیس فقط في نظام المحاسبة اإللكترونیة بل أمین طبقا ألقامھا ال
كذلك في النظام الیدوي، ویساعدھا في ھذا األسلوب في الوقایة ضد أغفال إدخال البیانات، كما یؤدي إلى تخفیض 

.احتمال إدخال بیانات غیر صحیحة
األمر علقیتم تنقیع بیانات المدخالت بعد تحویلھا إلى لغة اآللة، حیث یت:جةالمبرمحیقاستخدام اختبارات التن-ث

كومبیوتر لفحص وقبول أو رفض بیانات العملیات طبقا لمعاییر موضوعیة تخص معقولیة أو الستخدام برامج بإ
اسم الرقابة وغالبا ما یطلق على ھذه المعاییر. شرعیة الكمیات والرموز والقیم والبیانات األخرى للمدخالت

المبرمجة
:20أما وسائل الرقابة الوقائیة على عملیات معالجة البیانات فتتضمن ما یلي

والتي تساعد مشغلي األجھزة في التعرف على البیانات المخزنة على الشریط :بطاقة تعریف الملف الخارجي
ات المستخدمة في معالجة العملیات الممغنط وتحدیدا أنواعھا مما یؤكد صحة الملفات الرئیسیة وبیانات العملی

.المطلوبة
والتي تعد خصیصا للتأكد من شرعیة وشمولیة البیانات وسالمة العالقات المنطقیة للعملیات :االختیارات المبرمجة

تحت المعالجة، حیث یطبق اختبارات النطاق والمعقولیة على البیانات خالل عملیات معالجتھا في الوحدة المركزیة 
البیانات، وبذلك یتم التأكد من عدم حدوث أي تغییرات أو خلل في برامج الكومبیوتر المستخدمة في معالجة لمعالجة
.البیانات

العاملین بمركز الكومبیوتر عن وقوع األخطاء، فھي تحذیرتھدف ھذه األسالیب إلى :التحذیریةالرقابة أسالیب -2
ب األمر اتخاذ إجراءات تصحیح تلك األخطاء وغالبا ما تتضمن الرقابة لطتشیر إلى األخطاء أثناء حدوثھا، وبالتالي یت

: 21على عملیات إدخال البیانات ومعالجتھا ما یليالتحذیریة
تتضمن الدفعة مجموعة من العملیات التي سیتم معالجة بیاناتھا في ترتیب متتالي ویتم :المجامیع الرقابیة للدفعات- أ

ة من العملیات الستخدامھا بھدف التأكد من معالجة العملیات التي تتكون منھا إعداد مجامیع رقابیة لكل مجموع
.المجموعة أو الدفعة

أي أنھ یجب أن یقوم بمھمتھ التدقیق موظف آخر بخالن الموظف الذي قام :أسالیب الرقابة على تحویل البیانات-ب
.بإعداد المستند األصلي للعملیة

یمكن باستخدام برامج كومبیوتر خاص اكتشاف ما كان الملف تحت التحدیث حیث :بطاقات التعریف اإللكترونیة-ت
.صحیحا أم ال

یمكن اعتبار اختبارات التنقیح المبرمجة الوقائیة من أحد االختبارات التحذیریة وان وجود :االختبارات المبرمجة-ث
بیوتر بحدوث أخطاء، أو إذا ما حدث ھذه األسالیب الرقابیة یھدف إلى توجیھ انتباه العاملین على تشغیل نظام الكوم
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.تخطي للمدى المحدد في برامج الكومبیوتر، إذا لم یتحقق اختبار صحة البیانات
:22ات مثلءراجأما أسالیب الرقابة التحذیریة الخاصة بالمخرجات فتتضمن إ

ه المجامیع على قیمة تھدف إلى مقارنة ھذ-خاصة بالمجامیع الرقابیة–وھذه المطابقة :مطابقة بیانات المخرجات
.المجامیع الرقابیة السابق حسابھا خالل كل مرحلة إدخال ومعالجة البیانات

وذلك للتأكد من مدى معقولیة المخرجات وصحة طرق عرض البیانات والمعلومات، :فحص بیانات المخرجات
لیات معالجة البیانات دون وتھدف الرقابة التحذیریة على المخرجات إلى التحق من عدم إدخال أي تغیرات في عم

.اعتمادھا مسبقا بواسطة المسؤولین، وغلى أي بیانات المخرجات صحیحة ومعقولة إلى حد كبیر
تھدف ھذه األسالیب إلى مساعدة المختصین في فحص وتصحیح األسباب التي أدت إلى :أسالیب الرقابة العالجیة-3

ة البیانات، ویمكن استخدام أسالیب الرقابة العالجیة خالل مراحل حدوث األخطاء التي تم اكتشافھا خالل مرحلة معالج
وتستخدم أسالیب الرقابة العالجیة للتأكد ،إدخال ومعالجة واستخراج البیانات كما ھو الحال في أسالیب الرقابة التحذیریة

.تھاوإعادة بیانات صحیحة لھذه العملیات لمعالج،من تصحیح العملیات التي حدثت فیھا األخطاء
الدراسة المیدانیة: ثالثالمحور ال

إن مجتمع الدراسة ھم جمیع مفردات الظاھرة التي یدرسھا الباحث أو جمیع األفراد أو األشخاص : مجتمع الدراسة-1
الدراسة من جمیع الموظفین العاملین بمختلف ھذه ویتكون مجتمع . أو األشیاء الذین یكونون موضوع مشكلة البحث

في وكاالت ) مدیر الوكالة، نائب مدیر الوكالة، مراقب داخلي، مراجع داخلي، مبرمج، مشغل( یفیة المسمیات الوظ
.  موظف في مختلف المسمیات الوظیفیة) 174( بنوك وتضم ) 6(عددھا والیة تبسة والبالغلطنیة البنوك الو

مفردة من ) 70(ة الطبقیة، وبلغ حجمھا تم إختیار عینة مجتمع الدراسة وفق أساس العینة العشوائی: عینة الدراسة-2
طبقات كل مفردة تمثل طبقة، وبناءا ) 6(مختلف وكاالت البنوك الوطنیة، على إعتبار أنھ تم تقسیم مجتمع الدراسة إلى 

على ذلك تم إختیار العینة من كل طبقة وتعتبر جمیع العینات الجزئیة الناتجة في مجموعھا عینة واحدة تسمى بالعینة 
یة الممثلة لھا في المجتمع الكلي، فحجم العینة الجزئیة من كل طبقة مساویا لحاصل ضرب حجم العینة الكلیة في الطبق

یوضح إختیار العینات الجزئیة من كل بنك، حیث نسبة حجم ) 01(والجدول رقم.نسبة ھذه الطبقة في المجتمع الكلي
.100)*حجم المجتمع/ طبقةاإلجمالي في كل = ( العینة أو نسبة الطبقة في المجتمع 

توزیع عینة الدراسة وفق أساس طبقي على وكاالت البنوك الوطنیة في والیة تبسة): 01(جدول رقم 
اإلجمالي في كل )الطبقة( إسم البنك الرقم

طبقة
نسبة حجم العینة 
أو نسبة الطبقة

المستردةحجم العینة

1713%3520.12)488(بنك الفالحة والتنمیة الریفیة وكالة 1
1306%3218.39)491(وكالة البنك الوطني الجزائري2
1009%2715.52)093(البنك الخارجي الجزائري وكالة 3
0909%2514.36)210(بنك الفالحة والتنمیة المحلیة وكالة 4
0606%2212.65)205(القرض الشعبي الجزائري وكالة 5
1511%3318.96)306(حتیاط وكالةصندوق التوفیر واإل6

7054%174100الـــــمــــجـــــمـــــــوع
.معلومات من الوكاالت محل الدراسةمن إعداد الباحثان بناءا على :المصدر

إستبانة تعتبر ) 54(وبعد اإلنتھاء من عملیة جمع البیانات وإسترداد اإلستبانة التي تم توزیعھا خلص الباحثان إلى 
تقریبا وتعتبر ھذه النسبة جیدة وممثلة ) %77.14(صالحة للتحلیل، وبذلك تكون نسبة اإلسترداد من جمیع الوكاالت ككل

كحد أدنى ) %30(لمجتمع الدراسة ویمكن اإلعتماد علیھا في إستكمال إجراءات الدراسة على إعتبار أن نسبة اإلستجابة 
.مناسبة ألغراض البحث

دراسة بعض مفردات البحث وتجمیعللجمع البیانات األولیة من عینة البحث اإلستبانةإستخدمت:أداة الدراسة-3
SPSS(Statistical Package For Social Science)المعلومات وتفریغھا بإستخدام البرنامج اإلحصائي 

.تدعم موضوع الدراسةوإستخدام اإلختبارات اإلحصائیة المناسبة بھدف الوصول إلى دالالت ذات قیمة ومؤشرات
:جزئینإشتملت اإلستمارة على و

إختص بالمعلومات العامة وتشمل جھة العمل، العمر، المؤھل العلمي، الخبرة العملیة، المركز الوظیفي، :األولالجزء
.التخصص العملي، عدد دورات التدریب الملتحق بھا، مجال الدورات
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ابة الداخلیة في ظل بیئة تكنولوجیا المعلومات وكل مجال یحتوي على مجموعة أسالیب الرقإشتمل على:الثانيالجزء
): 02(من الفقرات كما یوضحھ الجدول رقم

عدد فقرات اإلستبانة حسب أسالیب الرقابة الداخلیة المطبقة في البنوك) : 02(جدول رقم 

أسالیب الرقابة العامة

عدد ــــــــــالالـــــــــــمــــــــــــجــــــــــــــــ
الفقرات

08بیان مدى إلتزام البنك بتطبیق إجراءات الرقابة على العاملین في البنك

09بیان مدى إلتزام البنك بتطبیق إجراءات حمایة البیانات والملفات  في البنك

05بیان مدى إلتزام البنك بتطبیق إجراءات تكوین فریق مراقبة على تطویر البرامج في البنك

06بیان مدى إلتزام البنك بتطبیق إجراءات مراجعة نظام المعلومات المحاسبیة في البنك

األسالیب التطبیقیة

06بیان مدى إلتزام البنك بتطبیق إجراءات الرقابة الوقائیة على مدخالت البیانات في البنك

06معالجة البیانات في البنكبیان مدى إلتزام البنك بتطبیق إجراءات الرقابة التحذیریة أثناء 

06بیان مدى إلتزام البنك بتطبیق إجراءات الرقابة العالجیة للمخرجات من بیانات وتقاریرفي البنك

46الـــــــمــــــجـــــمـــــــــوع

علقة بفرضیات تم إستخدام اإلحصائیات الوصفیة لحساب متوسطات إجابات أفراد كل عینة وھي المت:تحلیل البیانات-4
لسھولة فھمھ وتوازن في جمیع أسئلة اإلستبیان حسب مقیاس لیكرت الخماسي البحث، وبإستخدام عبارات تقییمیة

- 3.50(تقدیر متوسط ) 3.49-3(تقدیر ضعیف، ) 2.99-1(و)3.50(علما أن متوسط المقیاس المستخدم یساويدرجاتھ 
:ي الدراسة ھي واألسالیب اإلحصائیة المستخدمة ف.تقدیر قوي) 5
.إختبار ألفا كرونباخ إلیجاد معامل الثبات-
.وإختبار الفرضیاتالمتوسطات واإلنحراف المعیاري لوصف خصائص العینة-
.معامل اإلرتباط بیرسون لقیاس صدق اإلتساق الداخلي لإلستبانة-

مقیاس لیكرت الخماسي لإلجابة على فقرات اإلستبانة):03(الجدول رقم 
غیر موافق بشدةغیر موافقمحایدموافقق بشدةموافالتصنیف

54321الدرجة

فیستخدم اإلحصائیون نوعین من اإلختبارات اإلحصائیة إلختبار الفرضیات، النوع : إختبار التوزیع الطبیعيأما -
معلمیة شرط األول اإلختبارات المعلمیة والنوع الثاني اإلختبارات الالمعلمیة، ویشترط إلستخدام اإلختبارات ال

التوزیع الطبیعي للبیانات المراد إجراء اإلختبارات اإلحصائیة علیھا، بینما تستخدم اإلختبارات الالمعلمیة كبدیل 
قط في حال العینات فتحقق شرط التوزیع الطبیعي للبیانات، ولكن ذلك یكون عدم لإلختبارات المعلمیة في حال 

یمكن التخلي عن مفردة )30(ینما العینات التي یزید حجمھا عن ب،مفردة)30(الصغیرة التي یقل حجمھا عن 
كما أنھ یمكن إستخدام اإلختبارات المعلمیة .23نظریة النھایة المركزیةشرط التوزیع الطبیعي وذلك وفقا لما تقره

التي البیاناتمقیاس لیكرت الخماسي بغض النظر عن حجم العینة كبیرا أو صغیرا، وبغض النظر عنبیانات مع 
بغض اوفي ھذه الدراسة سیتم إستخدام اإلختبارات المعلمیة وفقا للسببین السابق ذكرھم.تتبع التوزیع الطبیعي أم ال

. 24النظر عن التوزیع الطبیعي للبیانات
تم إحتوى الجزء األول من اإلستبانة على األسئلة العامة وقد :توزیع أفراد العینة حسب المتغیرات الدیمغرافیة-4-1

. التركیز فیھا على إجابات الثالثة األسئلة المتعلقة بالجنس والمستوى التعلیمي وعدد سنوات الخبرة
 یبین نتائج توزیع أفراد عینة الدراسة حسب المتغیرات الدیمغرافیة السالفة الذكر، بحیث یالحظ )04(الجدول رقم

. من أفراد العینة) %35.18(ناث یشكلن ما مقدارهتقریبا من العینة ذكور، في حین اإل)%64.82(من الجدول أن
فقط من أفراد عینة الدراسة یحملون ) %9.27(أما فیما یتعلق بمتغیر المستوى التعلیمي فإن الجدول یشیر إلى أن 

، وتقریبا )الشھادة الجامعیة األولى( اللیسانسمن حملة شھادة ) 57.40%(مؤھال علمیا متوسط في حین أن 
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ون دبلوم مھندس، وأخیرا فیما یتعلق بعدد سنوات الخبرة في البنك، فإن الجدول یوضح أن یحمل) %33.33(
من أفراد العینة لدیھم خبرة عمل ال تقل عن ثالث سنوات في البنك والتزید عن خمس سنوات، في ) 11.11%(

16إلى 11بین فقط لدیھم ) %22.22(و. سنوات10سنوات إلى 06بین تقریبا یملكون ما ) %55.55(حین أن 
.   سنة16فقط من أفراد عینة الدراسة یملكون خبرة عمل طویلة تجاوزت ) %11.12(سنة خبرة، وأخیرا 

توزیع أفراد العینة حسب المتغیرات الدیمغرافیة):04(الجدول رقم 
النسبة المئویةالعددفئات المتغیرالمتغیر
%3564.82ذكرالجنس

%1935.18أنثى
%059.27شھادة متوسطةالتعلیميالمستوى

57.40%31لیسانس
33.33%18مھندس

00%00دراسات علیا
11.11%6سنوات5-3من عدد سنوات الخبرة

55.55%30سنوات10-6من 
22.22%12سنة16- 11من 

11.12%6سنة16أكثر من 

تبانةمن إعداد الباحثان بناءا على بیانات اإلس: المصدر

Cronbach’Alphaإلختبار مصداقیة اإلستبانة، تم إستخدام إختبار :إختبار ألفاكرونباخ إلیجاد معامل الثبات -4-2
أن قیم ألفا كرونباخ لجمیع مجاالت ) 05(ویالحظ في الجدول رقم .للتأكد من أن مفردات اإلستبانة تقیس ما یجب قیاسھ

كنولوجیا المعلومات في البنوك أعلى من الحد األدنى المطلوب لمثل ھذا النوع من أسالیب الرقابة الداخلیة في ظل بیئة ت
قیمة ووقد وجد أن معامالت الثبات لكل مجال من مجاالت االستبانة تتمتع بدرجة ثبات عالیة،25.%60الدراسة وھو 

اإلستبانة للتطبیق على عینة مما یشیر إلى صدق وصالحیة ) 0.909(معامل الثبات الكلي ھي قیمة مرتفعة نسبیا وتبلغ
.تتمتع بدرجة عالیة من المصداقیةالدراسة وھي

معامالت ألفا كرونباخ لكل مجال من مجاالت اإلستبانة) : 05(الجدول رقم 

أسالیب الرقابة العامة

معامل ألفاكرونباخعدد الفقراتالـــــــــــمــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــال

080.870ى إلتزام البنك بتطبیق إجراءات الرقابة على العاملین في البنكبیان مد

بیان مدى إلتزام البنك بتطبیق إجراءات حمایة البیانات والملفات  في 
البنك

090.842

بیان مدى إلتزام البنك بتطبیق إجراءات تكوین فریق مراقبة على تطویر 
البرامج في البنك

050.789

لتزام البنك بتطبیق إجراءات مراجعة نظام المعلومات بیان مدى إ
المحاسبیة في البنك

060.821

األسالیب التطبیقیة

بیان مدى إلتزام البنك بتطبیق إجراءات الرقابة الوقائیة على مدخالت 
البیانات في البنك

060.825

جة بیان مدى إلتزام البنك بتطبیق إجراءات الرقابة التحذیریة أثناء معال
البیانات في البنك

060.856

بیان مدى إلتزام البنك بتطبیق إجراءات الرقابة العالجیة للمخرجات من 
بیانات وتقاریرفي البنك

060.848

460.909مجموع اإلستبیان

spssمخرجات البرنامج اإلحصائي من إعداد الباحثان بناءا على : المصدر

حساب معامل إرتباط بیرسون بین كل لتحقق من صدق اإلتساق الداخلي من خالتم ال: صدق اإلتساق الداخلي-4-3
:بحیث)SPSS(فقرة من فقرات اإلستبانة والدرجة الكلیة للمجال الذي تنتمي إلیھ وذلك بواسطة برنامج

.0.05و0.01إذا بلغ مستوى المعنویة بین α=0.05معامل اإلرتباط دال إحصائیا عند مستوى داللة *
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.0.01إذا كانت قیمة مستوى المعنویة أقل من α=0.01عامل اإلرتباط دال إحصائیا عند مستوى داللة م**
بیرسون بین كل فقرة من فقرات المجال والدرجة الكلیة لھذا ت، أن كافة معامال)07(، )06(ولینیالحظ من الجد

فقرة من فقرات اإلستبانة تتمتع بدرجة وھذا یبین أن كل) 0.05، 0.01(ذات داللة إحصائیة عند مستوى المجال
.عالیة من اإلتساق الداخلي

:إختبار صحة الفرضیات -4-4

یحقق نظام الرقابة الداخلیة في ظل إستخدام " تنص الفرضیة األولى على: إختبار صحة الفرضیة األولى-4-4-1
".-لوالیة تبسة -لعمومیة الجزائریةالبنوك اوكاالت في العامةتكنولوجیا المعلومات إجراءات الرقابة 

:اآلتي إلى النتائج اإلحصائیة لفقرات محاور الفرضیة كما یلي)06(ویشیر الجدول رقم 
الفرضیة األولىمحاور المتوسطات الحسابیة واإلنحراف المعیاري ومعامالت اإلرتباط لفقرات ) :06(الجدول رقم 

الوسط العددأسالیب الرقابة العامة
يالحساب

اإلنحراف 
المعیاري

معامل 
اإلرتباط

( Sig)
م الداللة

أسالیب الرقابة على العاملین   أوال

01
ھناك فصل بین الوظائف المختلفة داخل البنك خاصة 
في معالجة البیانات بین المبرمجین، المستخدمین، 

.المراقبین
544.300.7170.774**0.000

البنك لوصف اإلجراءات یوجد دلیل مكتوب داخل 02
0.000**544.300.8610.790.والمسؤولیات لكل الوظائف بما فیھم قسم الحاسوب

یعطى لموظفي قسم الحاسوب إجازاتھم السنویة في 03
0.000*543.091.3210.496.مواعیدھا المبرمجة سلفا

توجد إجراءات تأمین على موظفي البنك في قسم 04
0.000*542.931.2950.596.نك في حاالت الغش والتالعبالحاسوب تحمي الب

یحدد لكل مستخدم كلمة سر وبرامج محددة مسموح 05
0.000**544.440.8390.786.الوصول إلیھا

06
یتم إستخدام الحاسوب خالل ساعات العمل المقررة 
فقط وإیقاف تشغیلھا مباشرة بعد اإلنتھاء من ساعات 

.العمل
544.330.8900.878**0.000

0.000**544.330.8240.831.تتغیر كلمات السر للمستخدمین دوریا داخل البنك07
تعطي البرامج المستخدمة إشارات تنبیھ في حاالت 08

0.000**543.441.2690.644.اإلستخدام الغیر ناجح للنظام وتتم الرقابة علیھا

544.16200.73235جمیع فقرات المجال

أسالیب الرقابة على حمایة الملفات وأجھزة الكمبیوترثانیا

یتم اإلحتفاظ بالبیانات الخاصة بالبنك والملفات على 09
0.000**544.300.7170.749.أسطوانات أو أشرطة ممغنطة أو فالش دسك

یتم نسخ كل الملفات مع نھایة كل یوم على وسائل 10
0.000*544.300.8610.650.التخزین الخارجیة

11
یوجد ضمان إلسترجاع البیانات والملفات من 
الوسائط الخارجیة في حالة ضیاعھا من حواسیب 

.البنك
543.091.3210.713**0.000

0.000**543.281.2950.843.یحتفظ المدیر بالنسخ حفاظا على سریة البیانات12
جھزة اإلنذار تستخدم الكامیرات الخفیة في البنك وأ13

0.000**544.430.8380.941.خاصة في غرفة الحاسوب المركزي

یحتفظ في البنك بكشف عن الرموز المستخدمة 14
0.000**544.330.8900.859.للوصول إلى ملفات البرامج المطبقة لدیھ

یتم اإلحتفاظ بالمجامیع الرقابیة لكل من الملفات 15
0.000**544.330.8240.660.تالرئیسیة وملفات العملیا

توجد وسائل كافیة لحمایة حواسیب البنك من 16
0.000**544.300.7430.640السرقة، الحریق، الكوارث الطبیعیة، وحاالت إنقطاع 
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.الكھرباء

تستخدم برامج كافیة لحمایة أجھزة البنك من 17
0.000**544.300.7170.856.الفیروسات

544.29630.74301المجالجمیع فقرات

أسالیب الرقابة على تكوین فریق مراقبة تطویر وتغییر البرامج في البنكثالثا

تجرى تعدیالت البرامج بعد موافقة الجھات المعنیة 18
0.000**544.300.8610.677.في البنك

یتم تطویر البرامج بناءا على مصادقة المستوى 19
0.000**543.091.3210.772.اإلشرافي المعني

یشارك المراقبون في عملیات التغییر والتطویر 20
0.000**543.281.2950.823.للبرامج في البنك

21
یتم إشعار كل المستخدمین وكل الفروع بالتعدیالت 
على البرامج بعد إعتمادھا وموافقة الجھات المعنیة 

.في البنك
544.440.839

0.633**
0.000

22
یتم تسجیل كل التعدیالت المجراة على النظام في 
سجالت خاصة داخل البنك، مع اإلحتفاظ بكل الوثائق 

.الخاصة بذلك
544.330.890

0.806**
0.000

543.88890.78348جمیع فقرات المجال

أسالیب الرقابة على مراجعة نظام المعلومات المحاسبي في البنكرابعا

یانات البنك على تخزین وإسترجاع تعمل قاعدة ب23
0.000**544.300.7170.775وحذف، عرض، طباعة وعدم تكرار البیانات المخزنة 

یتم التحویل اإللكتروني لكل العملیات الیومیة للبنك 24
0.000**544.300.8610.795.إلى اإلدارة العامة عبر الحاسوب المركزي

25
بمراجعة نظام المعلومات یقوم المراجعین الداخلیین 

المحاسبیة للتأكد من سالمة تنفیذ العملیات الیومیة 
.في البنك

543.091.3210.738**0.000

26
تتضمن نظم تقنیة المعلومات المطبقة في البنك 
برمجیات ذات قدرة عالیة على اإلتصال بعدد كبیر من 

.المستخدمین في آن واحد
543.281.2950.796**0.000

تتم ممارسة الرقابة على كل العملیات في البنك من 27
0.000**544.440.8390.562.خالل الحاسب اآللي

تتوفر لدى البنك ضوابط رقابیة كافیة تحمي نظام 28
0.000**544.300.8610.795.المعلومات المحاسبي من التخریب

543.95060.73375جمیع فقرات المجال
spssالبرنامج اإلحصائي مخرجات إعداد الباحثان بناءا على من :المصدر

 بإستخدام المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیاریة، وتشیر المعطیات األولى تم التأكد من صحة الفرضیة
على إلى أن المتوسطات الحسابیة لجمیع الفقرات المتعلقة بأسالیب الرقابة الداخلیة) 06(اإلحصائیة في الجدول رقم 

، ماعدا الفقرة الخاصة بإجراءات التأمین على موظفي )3.5(العاملین في بیئة تكنولوجیا المعلومات أكبر من 
یعكس تقییما إیجابیا وھذا یعني ) 3.5(الحاسوب وألن المقیاس المستخدم ھو خماسي فإن المتوسط الذي یزید عن 

) 04(، ماعدا الفقرة نوك العمومیة الستة مجتمع الدراسةالتقییم اإلیجابي ألسالیب الرقابة على العاملین في الب
المتعلقة بإجازات الموظفین ) 03(باإلضافة الى الفقرة ) 2.93(المتعلقة بالتأمین ضد الخیانة فقد كان التقییم ضعیف 

قرة، مما یعني عدم موافقة كل المبحوثین على الف) 3.09(فقد كان ھناك تقییم متوسط حیث بلغ المتوسط الحسابي 
كنتیجة یمكن تفسیر معطیات و.حیث تلعب ظروف العمل في البنوك المعنیة دورا في تحدید مدة ووقت اإلجازة

بأن معظم المبحوثین یوافقون على أن مستوى ) 4.162(الفقرات والمتوسط الحسابي لجمیع الفقرات الذي بلغ
.الستة مجتمع الدراسة بمستوى عالالبنوك العمومیة وكاالت تطبیق أسالیب الرقابة على العاملین في 

 أن معظم أسالیب الرقابة على الملفات واإلجھزة بشكل عام مطبقة بدرجة عالیة أیضانالحظ) 06(من الجدول رقم
والتي تبین أن غالبیة مجتمع ) 17-16-15- 14-13-10- 09(جدا وھذا ما دلت علیھ المتوسطات الحسابیة للفقرات
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وھناك تطبیق بدرجة . لیب لحمایة الملفات وأجھزة الكمبیوتر الخاصة بھذه الفقراتالدراسة یؤكد على وجود أسا
متوسطة ألسالیب الرقابة الخاصة بإسترجاع الملفات من الوسائط الخارجیة وإحتفاظ المدیر بالنسخ اإلحتیاطیة 

.التواليعلى) 3.28-3.09( حیث بلغ المتوسط الحسابي لھذه الفقرات) 12-11(ویظھر ذلك في الفقرات 
بقیمة إحتمال ) 4.2963(أن الوسط الحسابي لجمیع الفقرات یساوي) 06(ولكن وبشكل عام یبین الجدول رقم

)sig ((0.000)مما یدل على أن متوسط درجة اإلستجابة لھذا المجال عالیة جدا وھي دالة إحصائیا عند)0.01(،
.لیب رقابة داخلیة لحمایة الملفات واألجھزةوذلك ما یدل على أن معظم المبحوثین یوافقون على وجود أسا

 أن ھناك توجھ إیجابي لدى البنوك العمومیة الستة مجنمع الدراسة في تطبیق كذلك ) 06(نالحظ من الجدول رقم
) 22-21-18(أسالیب الرقابة على تكوین فریق مراقبة تطویر وتغییر البرامج، وھذا ماأظھرتھ الفقرات

وھناك تطبیق متوسط لتطویر البرامج بناءا على المستویات .على التوالي) 4.33-4.44-4.30(بمتوسطات
حیث أن البنوك العمومیة الستة ) 3.09(الذي بلغ ) 19(اإلشرافیة، كما یظھر من خالل المتوسط الحسابي للفقرة 

روع المبحوثة بتطویر یتم تطویر برامجھا على مستوى اإلدارات الجھویة والعلیا، لذلك ال یتم إشراك العاملین في الف
ھذه البرامج إال نادرا ومن دون مشاركة واضحة والزمة للمراقبون في عملیات التطویر، وھذا ما تؤكده 

أن الوسط الحسابي لجمیع الفقرات ) 07(وبشكل عام یبین الجدول رقم).3.28(بمتوسط حسابي بلغ) 20(الفقرة
المجال عالیة وأن المبحوثین یوافقون على وجود أسالیب مما یدل على أن درجة اإلستجابة لھذا ) 3.88(یساوي

. الرقابة على تكوین فریق المراقبة
 أن ھنالك تطبیق ألسالیب الرقابة على مراجعة نظام المعلومات المحاسبیة في أیضانجد) 06(من الجدول رقم

بمتوسطات حسابیة تتراوح ) 28-27-24-23( البنوك الستة بدرجة عالیة جدا حسب ما تؤكده إجابات الفقرات 
وھذا ما یدل على إھتمام البنوك مجتمع الدراسة بوضع إجراءات لمراجعة نظام المعلومات )4.44-4.30(بین 

المحاسبي فیھا، ویرجع األمر لكون مدخالت البنوك بالذات مھمة جدا ألنھا تتعامل بالنقود ویراعى فیھا الدقة وذلك 
.یة على كل المعلومات المحاسبیة للنظامیستوجب وجود إجراءات رقابیة كاف

 یعد ) 3.28-3.09(بمتوسطات حسابیة على التوالي) 26-25(كما نالحظ في نفس الجدول بأن تطبیق الفقرتین
تأیید متوسط من قبل المبحوثین ویعود ذلك إلى غیاب وظیفة التدقیق الداخلي في البنوك العمومیة الستة محل 

ث تتم المراجعة الداخلیة في كثیر من األحیان في ھذه الفروع فقط تحت إشراف مدیر الدراسة كوظیفة مستقلة، حی
) 26(متوسط بین المبحوثین، في حین الفقرة) 25(الوكالة أو نائبھ، ولھذا السبب كان اإلتجاه نحو تأیید الفقرة 

ل الدراسة رغم تعدد الخاصة بتوفر البرمجیات المتطورة جدا أیضا عرفت تأیید متوسط ألن أحجام البنوك مح
فروعھا في البلدیات المختلفة لوالیة تبسة، إال أن البرمجیات المستخدمة لیست على درجة عالیة جدا بحیث تكون 

.رة متوسطةقكل الفروع متصلة ببعضھا البعض إلكترونیا في آن واحد وھذا ما جعل إستجابة المبحوثین لھذه الف
وھو ) 3.9506(يالوسط الحسابي لجمیع فقرات المجال یساو) 06(قمرولكن كنتیجة وبشكل عام یبین الجدول

نظام المعلومات مراجعةن على وجود أسالیب الرقابة على تقدیر عال ویدل على أن معظم المبحوثین یوافقو
.وكل ھذه التحلیالت تؤكد صحة الفرضیة األولى. المحاسبي في البنوك الستة محل الدراسة

یحقق نظام الرقابة الداخلیة في ظل إستخدام " علىلثانیةتنص الفرضیة ا: الثانیةضیة إختبار صحة الفر-4-4-2
".- لوالیة تبسة -في وكاالت البنوك العمومیة الجزائریةالتطبیقیةتكنولوجیا المعلومات إجراءات الرقابة 

:ياآلتي إلى النتائج اإلحصائیة لفقرات محاور الفرضیة كما یل) 07(ویشیر الجدول رقم 
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ثانیةالفرضیة المحاور المتوسطات الحسابیة واإلنحراف المعیاري ومعامالت اإلرتباط لفقرات ) :07(الجدول رقم 
الوسط العددأسالیب الرقابة التطبیقیة

الحسابي
اإلنحراف 
المعیاري

معامل 
اإلرتباط

( Sig)
م الداللة

ي البنك   أسالیب الرقابة الوقائیة على المدخالت فأوال

29
یتم إرسال المستندات للمعالجة اإللكترونیة بإستخدام 
نماذج للرقابة تحمل عدد المستندات وتوقیع الشخص 

.المسؤول عن إعتماد ھذه العملیات
544.300.7170.771**0.000

30
تستخدم بطاقة تعلریف الملف الخارجي للتعرف على 

لخارجیة لتسھیل البیانات المخزنة على وسائط التخزین ا
.الوصول إلیھا عند الحاجة

544.300.8610.701**0.000

31
توجد رقابة كافیة إلكتشاف أي نقص في بیانات المدخالت 
ویقوم بالرقابة شخص آخر بخالف موظفي إدخال 

.البیانات
544.430.8380.730**0.000

في حالة وجود أخطاء في اإلدخال توجد إنذارات من 32
0.000**544.300.7430.807.امج وتظھر العملیة الخاطئة في یومیة البنكالبر

إلغاء العملیات الخاطئة تظھر في یومیة البنك مع سبب 33
0.000**544.440.8390.659.اإللغاء

معالجة كل البیانات یتم إدخالھا برموز تمنع إعادة إدخالھا 34
0.000**544.330.8900.814.مرة أخرى للنظام في البنك

544.34560.74055جمیع فقرات المجال
ثان
أسالیب الرقابة التحذیریة أثناء معالجة البیانات في البنكیا

35
في حالة ظھور إشارات تبین وجود خلل في برامج 
الكمبیوتر المستخدمة في معالجة البیانات تتم الرقابة على 

ة المركزیة لمعالجة البیانات من خالل معالجتھا في الوحد
.البیانات في البنك

544.330.8240.584**0.000

یتم إعداد البیانات في مجامیع ذات ترتیب متتالي 36
0.000**544.430.8380.908.إلستخدامھا في الرقابة على معالجة البیانات

الكشف عن تسلسل المستندات  في البنك یتم من خالل 37
0.000**544.300.7170.705.في الرقابةالبرامج المستخدمة 

تتم الرقابة على تحویل البیانات من قبل شخص آخر غیر 38
0.000**544.300.8610.681.الذي قام بإعداد المستند األصلي للعملیة

یمكن إعادة تشغیل البرامج من أي نقطة توقف إذا ما 39
0.000**543.091.3210.809.توقفت دورة التشغیل ألي سبب من األسباب

543.79010.7405جمیع فقرات المجال
ثال
أسالیب الرقابة العالجیة للمخرجات في البنكثا

تتم مقارنات للبیانات بعد إجراء التعدیالت على الملفات 41
0.000**544.430.8380.894.مع تلك البیانات قبل التعدیل

ات بتتبع مصادر المعلومات یتم التأكد من مجامیع المخرج42
0.000**544.330.8900.842.من المستندات األصلیة

توزع تقاریر المخرجات على كل األقسام المستفیدة مع 43
0.000**544.330.8240.872.ذلكوجود رقابة

تتم مطابقة البیانات المعدلة بعیدا عن القسم المنشئ 44
0.000**544.300.7430.640.للعملیة في البنك

یتم اإلعتماد على دقة تقاریر المخرجات من قبل قسم 45
0.000**544.300.7170.863.التدقیق لتقییم نظام الرقابة الداخلیة في البنك

یراجع قسم التدقیق الداخلي إجراءات الرقابة العامة 46
0.000**544.300.7170.863.والتطبیقیة المطبقة من قبل الرقابة الداخلیة في البنك

544.33330.59962جمیع فقرات المجال
spssالبرنامج اإلحصائي مخرجات من إعداد الباحثان بناءا على :المصدر
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 نالحظ من الجدول رقم فبإستخدام المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیاریة،الثانیة تم التأكد من صحة الفرضیة
جدا لجمیع إجراءات الرقابة الوقائیة وھذا ما یدل علیھ الوسط الحسابي إلجابات عالیة أن ھناك تطبیق بدرجة ) 07(

وقائیة وھذا یدل على أن البنوك المعنیة تھتم بوضع إجراءات ) 4.44-4.30(فقرات ھذا المجال الذي تراوح بین
ومعھ سبب اإللغاء، باإلضافة المدخالت نظرا ألھمیتھا وھذا ما یؤكده وجود إلغاء أي عملیة ضمن یومیة البنك ىعل

الوسط الحسابي لجمیع فقرات ) 07(وبشكل عام یبین الجدول رقم.مدخلة من قبلإلى عدم قبول برامج لبیانات
.وھو تأیید عال للمبحوثین على وجود رقابة وقائیة على المدخالت) 4.345(يالمجال یساو

 لدى البنوك العمومیة الستة بتطبیق أسالیب الرقابة أن ھناك توجھا إیجابیا) 07(من الجدول رقم أیضا نالحظ
وھذا . التحذیریة أثناء معالجة البیانات في البنك تفادیا لألخطاء والغش والتالعبات التي تؤثر عادة في سمعة البنك

-4.43-4.33(بمتوسطات حسابیة على التوالي بلغت)38-37-36-35(إجابات الفقرات فسرهالتقدیر العال ت
) 3.28-3.09(بمتوسطات حسابیة )40-39(في حین ھناك إتجاه متوسط في إجابات الفقرتین).4.30-4.30

والتي تشیر إلى أن إعادة تشغیل البرامج عند توقفھا یلقى بعض الصعوبات في ھذه البنوك العمومیة الستة محل 
الكبیرة وھو ما جعل تقدیرات الدراسة، ألنھ عادة ما یتم التوجھ إلى الجھات الجھویة في حاالت المشاكل الفنیة

الخاصة بإعادة تشغیل البیانات ) 40(متوسط على العموم، ونفس الشيء في ما یخص الفقرة) 39(المبحوثین للفقرة 
التي رفضت البرامج تشغیلھا وھو ما یفسر بتبعیة البنوك العمومیة محل الدراسة إلى إدارات جھویة وإدارة مركزیة 

أن الوسط الحسابي لجمیع فقرات المجال ) 10(وبشكل عام یبین الجدول رقم.عطال الفنیةتوفر الحلول لمثل ھذه األ
.رقابة تحذیریة أثناء معالجة البیانات في البنكبوجود أسالیوھو تقدیر  عال للمبحوثین على ) 3.7901(یساوي

 بمستوى عال جدا لدى البنوك أن أسالیب الرقابة العالجیة للمخرجات في البنك مقیمة) 07(نالحظ من الجدول رقم
والذي ھو ) 46-45-44-43-42-41(مجتمع الدراسة وھذا ما دل علیھ المتوسط الحسابي للفقرات الستة للمجال 

، ویعود ذلك حسب رأي المبحوثین إلى إھتمام ھذه البنوك بوضع إجراءات تسمح لفئة معینة )4.43-4.30(بین
ا مع الوثائق المعدة یدویا  قبل المعالجة واإلھتمام بكل ما یتعلق بالحصول على المخرجات مع مطابقة مجامیعھ

.برامجھا اإللكترونیة، مما یزید من الثقة في بیانات مخرجاتھا لدى كل األطراف المتعاملة معھابمخرجات
وھو تقدیر  عال ) 4.33(أن الوسط الحسابي لجمیع فقرات المجال یساوي) 07(وبشكل عام یبین الجدول رقم

وكل ھذه التحلیالت تؤكد صحة .للمخرجات في البنوك محل الدراسةمبحوثین على وجودأسالیب الرقابة العالجیة لل
.الفرضیة الثانیة

:أظھرت الدراسة النتائج اآلتیة:النتائج
ات لبنوك العمومیة لوالیة تبسة اإلجراءوكاالت ایحقق نظام الرقابة الداخلیة في ظل بیئة تكنولوجیا المعلومات ل-1

العامة للرقابة، إال أنھ یوجد ضعف في بعض الجوانب مثل إجراءات منح اإلجازات السنویة لموظفي قسم الحاسوب 
التي ال تتماشى في مطلق األحوال مع البرمجة السنویة ولكن تتحكم فیھا ظروف العمل واإلدارة، كذلك غیاب إجراء 

وطیة لنظام الرقابة الداخلیة في ھذه البنوك، أما التأمینات على موظفي الحاسوب قد یضعف اإلجراءات التح
الضوابط األخرى الخاصة بحمایة البیانات والملفات وأنظمة المعلومات الحاسبیة والرقابة على إدخال البیانات 
وتشغیلھا وعلى مخرجاتھا فنظام الرقابة الداخلیة في ظل إستخدام الحاسوب في البنوك محل الدراسة قد حققھا بشكل 

. حسب تأیید المبحوثینمرضي
البنوك محل الدراسة للمبرمجین أثناء تطویر عمل البرامج أوتغییرھا في وكاالت إن عدم مشاركة المراقبین في -2

.اإلدارة العلیا للبنك یشكل قصور بالنسبة إلجراءات الرقابة الداخلیة للبنك في ظل بیئة تكنولوجیا المعلومات
محل الدراسة یتبین وجود تكیف لنظام الرقابة الداخلیة مع وكاالتالمیدانیة للمن خالل ماسبق ومن خالل الزیارة-3

المؤھل في ھذه البنوك الیزال دون طموح يالكادر العلمالتطور الحاصل في تكنولوجیا المعلومات، ولكن یبقى 
م على إستیعاب المنشآت الكبرى ذات العالقة، سواء من حیث المبرمجین أو المراجعین الداخلیین ومدى قدرتھ

. التطورات التكنولوجیة السریعة بما یخدم نظام الرقابة الداخلیة
:بناءا على ما سبق یمكن ذكر التوصیات التالیة:التوصیات

المخولة بالرقابة على البنوك في الجھاز المصرفي الرقابیة واإلشرافیةبإعتباره السلطة (بنك الجزائر ضرورة تدعیم-1
واألنظمة الصادرة عنھ الخاصة بأنظمة الرقابة الداخلیة بقوانین تدعو إلى تبني إستخدام ھذه للقوانین )الجزائري

.األنظمة لتكنولوجیا المعلومات، وإلزام كل البنوك بإتباعھا
عالجة نقاط ضعفھا في أقصر اآلجال، مع ضرورة قیام البنوك بتقییم اإلجراءات الرقابیة العامة والتطبیقیة دوریا، لم-2

.تطویر البنوك للبنیة التحتیة لبرامجھا وأجھزتھا إلستیعاب التطورات الحاصلة ومواكبتھاضرورة 
ضرورة إھتمام اإلدارات العلیا للبنوك العمومیة بتأھیل الكادر الوظیفي، حیث یتم إدخال المدققین الداخلیین لدورات -3
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خداماتھ، وإلحاق المبرمجین بدورات محاسبة تدریبیة تطور من إمكانیاتھم العلمیة والعملیة في برامج الحاسوب وإست
وھذا . لیتمكنوا من تحسین آدائھم عند التعامل مع أنظمة المعلومات المحاسبیة وتصمیم البرامج من دون أخطاء كبیرة

.   حتى ال تبقى اإلدارات الجھویة والعلیا لھذه البنوك ھي فقط القادرة على توفیر الدعم الفني في حالة األعطال
وأخیرا، وبالنظر إلى وضعیة البنوك العمومیة الجزائریة في ما یخص تطبیق إجراءات الرقابة الداخلیة في ظل بیئة 

موجود لضمان المعالجة السلیمة للبیانات ومنع الغش والتالعب بالبیانات األمرتكنولوجیا المعلومات، نجد أن اإلھتمام ب
اط ضعفھا وتعزیز إیجابیاتھا عن طریق التعامل مع شركات إستشاریة توفر وجب علیھا معالجة نقمع ذلكالمحاسبیة، و

لھا المعلومات الحدیثة حول تكنولوجیا المعلومات في مجال الرقابة الداخلیة، مما یكسبھا الوقت الالزم لتقلیل الفجوة مع 
.  البنوك العالمیة في ھذا المجال، وھذا ماسیعزز تنافسیتھا محلیا ودولیا
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