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 البحث ممخص
الجراسة إلى وضع إطار مقةخح لةطبيق الزخاجعة الزخةزخة لةطويخ دور الزخاجعة الجاخليةة الجووميةة  هجفت

(. وفةةس سةةبيا قجقيةةق GFMISمةةأ أجةةا إدارة الزحةةاطخ الساجزةةة مةةأ  اةةام إدارة الزعلومةةاو الزاليةةة الجووميةةة  
( قائزةة 300الل إرسةال  هحا الهجف قام الباحث بإجخاء دراسةة ميجا يةة ىلةى بعةو الوحةجاو الجووميةة مةأ خة

(، والزةةةخاجعيأ الةةةجاخلييأ ومزتلةةةس وزارة الزاليةةةة GFMISاسةقذةةةاء ىلةةةى ىيسةةةة موو ةةةة مةةةأ مخةةةةحجمس  اةةةام  
بالوحةةةجاو الجووميةةةة، ومخاقبةةةس الجخةةةاباو بالثهةةةاز الزخةةةةدد، وأىرةةةاء هياةةةة الةةةةجريذ بالثامعةةةاو الجووميةةةة 

 قائزة.( 240%( بزا يعادل  80الزذخية، وقج بلغت  خبة الخدود  
الجراسةةة إلةى وجةةود حاجةةة لةطبيةق الزخاجعةةة الزخةةزخة داخةةا الوحةجاو الجووميةةة فةس  ةةا محةةاطخ  تؽصلمت

(، ةةةحلت قوتةةلت الجراسةةة إلةةى وجةةود ىالقةةة ارقبةةاط معسويةةة بةةيأ قطبيةةق GFMISالةجةةول اكلرةخو ةةس لساةةام  
ة فةةةس ال جةةةت الزخةةةةزخ (، حيةةةث قمخةةةها الزخاجعةةةة الزخةةةةزخ GFMISالزخاجعةةةة الزخةةةةزخة ومدارة محةةةاطخ  اةةةام  

للخقابة الجاخلية وقججيجها لالمةانأ اكنتةخ ىخضةل للحطةخ وقخقيبهةا حخةي أولوياقهةا، فرةالي ىةأ ققةجيزها للةجور 
الةأنيجد واكسةدارد فيزا يحت قلت الزحاطخ لإلدارة ولألطخاف الزعسية، باكضافة إلى قجرقها ىلةى مخةاىجة 

 ة والزخاجعة الالحقة بو اءة وفعالية.الثهاز الزخةدد للزجاسباو فس اجخاء الخقاب
الجراسةةة برةةخورة إىةةجاد بةةخامة قجريبيةةة وقأهيليةةة مساسةةبة للزةةخاجعيأ بالوحةةجاو الجووميةةة لزواجهةةة  أوصللت

مةع ضةخورة إتةجار مريةار مخاجعةة خةاح بةالةجول اكلرةخو ةس  (GFMISمحاطخ الةجول اكلرةخو ةس لساةام  
وةةةحلت ضةةخورة قطةةويخ بياةةة الخقابةةة الجاخليةةة الجووميةةة لةةةالئا لزخةةاىجة الزخاجةةع فةةس مواجهةةة قلةةت الزحةةاطخ، 

الةجول اكلرةخو س، وذلت فرالي ىةأ ضةخورة قةوفيخ الرةوادر البدةخية الزاهلةة الزجر ةة ىلةى الةجةول اكلرةخو ةس 
 .GFMIS)للةطبيق ال عال لساام  

ومةةةاو الزاليةةةة الجووميةةةة  اةةةام إدارة الزعل –إدارة الزحةةةاطخ  –الزخاجعةةةة الزخةةةةزخة  :سفتاحيللل الكمسلللات ال
 GFMIS.)       
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A proposed framework for the application of continuous 

auditing to develop the role of government internal audit        

to manage the risks of the system (GFMIS): a field study          

on government units 

Abstract 

The study aimed to develop a proposed framework for the application of 
continuous auditing to develop the role of government internal audit in order to 
manage the risks arising from the Government Financial Information Management 
System (GFMIS). In order to achieve this goal, the researcher conducted a field study 
on some government units by sending (300) survey lists to a sample of users of the 
GFMIS system, internal auditors and representatives of the Ministry of Finance in 
government units, auditors in the central apparatus, and faculty members in 
government universities. The response rate reached (80%), equivalent to (240) lists. 

The study concluded that there is a need to implement continuous auditing 
within government units in light of the risks of electronic transformation of the 
(GFMIS) system. The study also found a significant correlation between the 
application of continuous auditing and risk management of the (GFMIS) system, 
where the continuous audit contributes to the continuous examination and 
identification of internal control. To the places most exposed to risk and arrange 
them according to their priorities, as well as providing them with an affirmative and 
advisory role with regard to those risks to the management and the concerned 
parties, in addition to its ability to assist the Central Auditing Organization in 
conducting the control and subsequent review efficiently and effectively. 

The study recommended the need to prepare appropriate training and 
qualification programs for auditors in government units to face the risks of electronic 
transformation of the GFMIS system, with the need to issue an audit standard for 
electronic transformation to assist auditors in facing these risks, as well as the need to 
develop the governmental internal control environment to suit electronic 
transformation, in addition to the need to provide Qualified human cadres trained on 
electronic transformation for the effective implementation of the GFMIS system. 
Keywords: continuous audit - risk management - government financial 
information management system (GFMIS). 
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 اإلطار العام لمجراس  -1
 السقجم  1-1

فس مجاولة لةحفيف أوجل قذور الساةام الزجاسةبس الجوةومس اليةجود الةقليةجد قامةت وزارة الزاليةة 
( والةةحد يعةبةةخ إحةةجت  اةةا قحطةةي  مةةوارد GFMISبةطبيةةق  اةةام إدارة الزعلومةةاو الزاليةةة الجووميةةة  

ويةةأقس قطبيةةق هةةحا الساةةام ةسقلةةة  وليةةة فةةس مثةةال الزجاسةةبة الجووميةةة مةةأ خةةالل  (،ERPالزسدةةأة  
؛ 97، ح 2018الةجةةةول مةةةأ اكسةةةاليي اليجويةةةة الورليةةةة إلةةةى اكسةةةاليي الججيتةةةة الةرسولوجيةةةة  ىقةةةا،

(، وىليل أتبح الزخاجعيأ الجاخلييأ بالوحةجاو الجووميةة يواجهةون مثزوىةة مةأ 4، ح2020أحزج،
 الساقثة مأ الةجول اكلرةخو س داخا الوحجاو الجوومية.الةججياو بالزحاطخ 

 (GFMISنعام إدارة السعمؽمات السالي  الحكؽمي  ) - أ
( بأ ةةةل ظ  اةةةام مةةةالس ومجاسةةةبس ومدارد GFMIS(  اةةةام  65-64، ح ح2017ىةةةخف   ، 

الجووميةة حوومس مجوسي مةراما ومةخاب  بوافة العزلياو الزجاسبية والزالية لرةا الةوزاراو والةجوائخ 
والزخاند الزالية مع وزارة الزالية، بهجف الةجول مأ الزواز ةة الةقليجيةة إلةى مواز ةة البةخامة واكداء مةأ 
أجا قجقيق مخالبة اك  اق الجوةومس بزةا يجقةق الةوجةل الذةجيح، مةأ أجةا إحوةام الخقابةة ىلةى الزةال 

زجةةورد الةةحد يلربةةل هةةحا الساةةام فةةس العةةام والجةةج مةةأ ال خةةاد الزةةالس واكدارد، باكضةةافة إلةةى الةةجور ال
 مخاىجة وزارة الزالية كداء دورها قثاه الجولة ظ.

ياةةةج ىلةةى  2018لخةةسة  )50والثةةجيخ بالةةحةخ أن الرةةةار الةةجورد الذةةادر مةةأ وزارة الزاليةةة رقةةا  
ضةةخورة مطابقةةة الجخةةاباو الحةاميةةة الورليةةة الذةةادرة مةةأ الوحةةجاو الجخةةابية بالثهةةاو اكداريةةة مةةع 

      ( GPS؛GPOS ( ومساومةةةةة الةةةةجفع والةجذةةةةيا اكلرةخو ةةةةسGFMISيخ الذةةةةادرة مةةةةأ  اةةةةام  الةقةةةةار 
 .)2018وزارة الزالية ، )50 الرةار الجورد رقا  

( أن قطبيةةةةق  اةةةةةام 2021؛  ،2020؛ أحزةةةةةج،2019وأشةةةةارو العجيةةةةج مةةةةةأ الجراسةةةةاو  مخىةةةةس،
 GFMIS الةدةغيا  –( سوف ياثخ ىلى طبيعة الساام الزجاسبس الجوومس فس مخاحا  الزجخالو– 

اكمخ الحد سوف يسعوذ ىلى طبيعةة الخقابةة الجاخليةة بالوحةجاو الجووميةة، حيةث أدو الزحخجاو(، 
هةحه الةغييةةخاو إلةى فةةخع مثزوىةةة ججيةجة مةةأ ضةةواب  الخقابةة الجاخليةةة لةا قرةةأ موجةةودة مةأ قبةةا فةةس 

( أن اال ةقةةةال مةةةأ 184-183، ح ح 2014ةةةةحلت أشةةةارو دراسةةةة   ، الةقليةةةجد.   ةةةا الساةةةام
الساام الةقليجد إلى الساةام اكلرةخو ةس داخةا الوحةجاو الجووميةة تةاحبل العجيةج مةأ الزحةاطخ، ومةأ 

 –محةةةةاطخ أمةةةةأ الزعلومةةةةاو الزجاسةةةةبية  –أهةةةةا هةةةةحه الزحةةةةاطخ:  ضةةةةعة إجةةةةخاءاو الخقابةةةةة الجاخليةةةةة 
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محةاطخ ىةجم اقخةاق  –محاطخ فقج وقلةة الزل ةاو مةأ البةخامة  –جخيف البيا او محاطخ االخةخاق وق
 الدبواو ال خلية بالدبواو الزخةدية(.

يخةةةةسةة الباحةةةث مزةةةا سةةةبق، أ ةةةل بةةةالخ ا مةةةأ الزدايةةةا الةةةةس يجققهةةةا الةجةةةول اكلرةخو ةةةس بالوحةةةجاو 
ة الساةةةةام (، إال أن قطبيقةةةةل سةةةةوف يةةةةاثخ ىلةةةةى طبيعةةةةGFMISالجووميةةةةة مةةةةأ خةةةةالل قطبيةةةةق  اةةةةام  

الزجاسبس الجوومس فس مخاحلل الزحةل ة، وةةحلت ىلةى إجةخاءاو  اةام الخقابةة الجاخليةة، و الةةالس البةج 
مأ قوافخ آليةاو للزخاجةع قةوائا هةحه الةغيةخاو وقعزةا ىلةى الجةج مةأ ارق ةاا الزحةاطخ الزذةاحبة لهةحه 

 الةغيخاو مأ أجا ضزان جودة الزعلوماو الزجاسبية الجوومية.

( باسةةةحجام الزخاجعةةة الزخةةةزخة مةةأ قبةةا 21، ح2020الدةةأن، أوتةةت دراسةةة  أحزةةج ،وفةةس هةةحا 
( ووجود  اام GFMISفخيق الزخاجعة الجاخلية بالوحجاو الجوومية، حيثم إ ل ال مثال لسثاح  اام  

؛ 182، ح 2014رقابةةة داخليةةة فعةةال بةةجون قطبيةةق الزخاجعةةة الزخةةةزخة. ةةةحلت أشةةار ةةةام مةةأ   ،
Rahma et al.,2016,P.449 أن الةقةاريخ الجووميةة قةةأثخ جودقهةا بزحةاطخ الةجةول اكلرةخو ةس )

للبيا ةةةةاو، وأوتةةةةت قلةةةةت الجراسةةةةاو بأهزيةةةةة اسةةةةةحجام الزخاجعةةةةة الزخةةةةةزخة لح ةةةةو محةةةةاطخ الةجةةةةول 
اكلرةخو ةةس للبيا ةةاو داخةةا الوحةةجاو الجووميةةة، وذلةةت مةةأ أجةةا قجقيةةق الدةة افية ومذةةجالية البيا ةةاو 

 الجوومية.

( أن هسةةةاك بعةةةو الزدةةةوالو والزعوقةةةاو الةةةةس 328، ح 2021هةةةخو دراسةةةة  حةةةاف ،نةةةحلت أ 
(، حيةةةةث يالحةةةة  وجةةةةود بعةةةةو التغةةةةخاو فةةةةس  اةةةةام الخقابةةةةة GFMISقواجةةةةل الةطبيةةةةق ال عةةةةال لساةةةةام  

الجاخليةةةة، باكضةةةافة إلةةةى اىةزةةةاد مةةةو  س الوحةةةجاو الجخةةةابية الزحةذةةةيأ بالزخاجعةةةة ىلةةةى الزخاجعةةةة 
لرةخو س لةخثيا العزلياو، مزا يةطلي ضةخورة قطةويخ و ي ةة الزخاجعةة الورلية بالخ ا مأ الةجول اك

الجاخليةةةة الجووميةةةة والةةةةجريي ىلةةةى اكدواو والوسةةةائا الالزمةةةة للزخاجعةةةة الزخةةةةزخة والةةةةس قزوةةةأ مةةةأ 
 انةداف ومعالثة اكخطاء بذورة دورية دون اكخالل بزوثولية الساام.

 السخاجع  السدتسخة - ب
(، والزعهةةةةج الرسةةةةجد AICPAزعهةةةةج اكمخيوةةةةس للزجاسةةةةبيأ القةةةةا و ييأ  ىخفةةةةت اللثسةةةةة الزدةةةةةخةة لل

الزخاجعةةةةة الزخةةةةةزخة بأ هةةةةا ظ مسهثيةةةةة قمزوةةةةأ الزةةةةخاجعيأ  1999( ىةةةةام CICAللزجاسةةةةبيأ القةةةةا و ييأ  
الزخةةةةةقليأ مةةةةأ قةةةةوفيخ قأنيةةةةج موةةةةةور حةةةةول أد أمةةةةخ مةةةةأ اكمةةةةور الةةةةةس ققةةةةع قجةةةةت مخةةةةاولية اكدارة، 

اجعةةةة الةةةةس قذةةةجر بطخيقةةةة فوريةةةة أو بعةةةج حةةةجو  اكحةةةجا  الةةةةس باسةةةةحجام سلخةةةلة مةةةأ ققةةةاريخ الزخ 
 ,CICA, & AICPA)قةرةزسها العزليةاو الزاليةة مجةا ال جةت أو الزخاجعةة ب ةةخة زمسيةة قذةيخةظ 

1999). 
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وقهةةجف الزخاجعةةة الزخةةةزخة إلةةى ققةةجيا الةقةةاريخ خةةالل فةةةخة زمسيةةة قذةةيخة بالزقار ةةة بزةةا ةا ةةت ىليةةل 
الةقليةةجد، وذلةةت كن الةةةأخيخ فةةس ققةةجيا هةةحه الةقةةاريخ يثعةةا الزعلومةةاو  قلةةت الةقةةاريخ فةةس  ةةا الساةةام

، 2013؛ رويدةج،Alles et al.,2002, P.126الةواردة بهةا أقةا فائةجة، وأقةا مالءمةة للزخةةحجميأ  
 قسقةا (. و الةالس قخاىج الزخاجعة الزخةزخة ىلى انةداف وقذجيح اكخطاء أوالي بأول حيةث68ح 

الخةابقة مةأ خةالل الةخةيةد ىلةى الزسةاطق  الزخاجعةة مخحلةة إلى الالحقة زخاجعةال مخحلة مأ الزخاجعة
 (. Shin et al.,2013,P.593خطورة   اكنتخ

 الجراسات الدابق  1-2
  يسكلؼ اسللتعخاح أحلجث الجراسللات السختبطلل  بسؽالؽ  الجراسلل  الحاليلل  مقدلس  إلللى م سللؽعتيؼ

 فيسا يمي: 
داخل  الؽحلجات  (GFMIS)الس سؽع  األوللى: الجراسلات التلي تشاوللت مسيلدات ومخلاطخ نعلام  - أ

 الحكؽمي :

 (Phusavat et al., 2010دراس  ) -1
الجراسةةة إلةةةى الةعةةخف ىلةةى مزيةةةداو ومحةةاطخ إدخةةال قرسولوجيةةةا الزعلومةةاو فةةس الوحةةةجاو  هللجفت

وجيةا الزعلومةاو واالقذةاالو ( الةحد يعةبةخ مةأ أهةا  اةا قرسولGFMISالجوومية متةا قطبيةق  اةام  
 تؽصلمتفس القطاا الجوومس، أجخيةت دراسةة قطبيةيةة ىلةى ىةجد مةأ الوحةجاو الجووميةة الةايال جيةة، 

( قخقي ىليل مثزوىة مأ الزحاطخ قةا قذةسي يها إلةى مثزةوىةيأ: GFMISالجراسة أن إدخال  اام  
جيةةةةة مةزتلةةةةة فةةةةس الهوةةةةخ محةةةةاطخ داخليةةةةة مةزتلةةةةة فةةةةس قالىةةةةي البيا ةةةةاو والةجخي ةةةةاو، ومحةةةةاطخ خار 

 الجراسة برخورة قجخيأ إجخاءاو الزخاجعة الجوومية للجج مأ قلت الزحاطخ. وأوصتوال يخوساو، 

 (Harelimana,2017دراس  ) -2
( ىلةةى أداء الزاسخةةاو العامةةة فةةس ةيسيةةا. GFMISالجراسةةة إلةةى الةعةةخف ىلةةى أثةةخ  اةةام   هللجفت

( GFMISاسةقذةةةةاء ىلةةةةى الزخةةةةةحجميأ لساةةةةام  ( قائزةةةةة 197لةجقيةةةةق أهةةةةجف الجراسةةةةة قةةةةا قوزيةةةةع  
( يخةةةاها فةةةس قدويةةةج GFMISالجراسةةةة أن  اةةةام   تؽصلللمتبةةةاكداراو العليةةةا فةةةس وزارة الزاليةةةة بويسيةةةا، 

مةححد القخاراو بالزعلوماو الزساسبة والجليقة فس الةوقيت الزساسي، ةةحلت أوضةجت الجراسةة ضةخورة 
مةةأ الةالىةةي الزجةزةةا فةةس  ةةا الةجةةول اكلرةخو ةةس  قةةوفيخ الرةةواب  الزساسةةبة الحاتةةة بالخقابةةة للجةةج

 –للبيا ةةاو حيةةث ي ةةخع هةةحا الساةةام محةةاطخ خاتةةة بةرسولوجيةةا الزعلومةةاو فةةس مخاحةةا  الزةةجخالو 
 الزحخجاو(. –الةدغيا 
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 (Alsharari,& Youssef,2017دراس  ) -3
فةةةةس قجخةةةةيأ جةةةةودة الةقةةةةاريخ الزاليةةةةة  (GFMIS)الجراسةةةةة إلةةةةى الةعةةةةخف ىلةةةةى دور  اةةةةام  هللللجفت

الجووميةةةة بزذةةةةلجة الثزةةةةارك اكرد يةةةة، أجخيةةةةت دراسةةةةة قطبيةيةةةةة ىلةةةى مذةةةةلجة الثزةةةةارك اكرد يةةةةة، 
فةةةس قجخةةةيأ جةةةودة الةقةةةاريخ الزاليةةةة الجووميةةةة حيةةةث  (GFMIS)الجراسةةةة إلةةةى أهزيةةةة  اةةةام  تؽصلللمت

ريةةة لهةةحا الساةةام للجةةج مةةأ يرةةزأ شةة افية الزعلومةةاو، ةةةحلت أوضةةجت الجراسةةة ضةةخورة الزةابعةةة الجو 
 محاطخه الزةوقعة الحاتة بةرسولوجيا الزعلوماو لرزان جودة الةقاريخ الزالية الجوومية.

 (2021دراس  )حافظ، -4
الجراسةةةةة إلةةةةى الةعةةةةخف ىلةةةةى الةةةةجور الزعةةةةجل للةةةةةجريي فةةةةس العالقةةةةة بةةةةيأ اسةةةةةحجام  اةةةةام  هللللجفت

 GFMISلةةت بةةالةطبيق ىلةةى جامعةةة الزسذةةورة، ( وفعاليةةة الخقابةةة الجاخليةةة فةةس الوحةةجاو الجووميةةة وذ
( قائزةةة اسةقذةةاء ىلةةى ىيسةةة مةةأ مةةو  س الوحةةةجاو 160أجخيةةت دراسةةة ميجا يةةة مةةأ خةةالل قوزيةةع  

ومزتلس وزارة الزالية بثامعة الزسذورة، باكضافة إلةى مخاجعةس الثهةاز الزخةةدد للزجاسةباو، وةا ةت 
اسةةة أن هسةةاك وجةةةود قةةأثيخ معسةةةود الجر  تؽصلللمت( اسةةةزارة، 129%( بواقةةةع  80.6 خةةبة االسةةةثابة  
( ىلى جزيع مجاور الخقابة الجاخلية. أوتت الجراسة برخورة الةجةول  جةو GFMISوميثابس لساام  

( مةةأ INTOSAIالزخاجعةةة الزخةةةزخة وقبسةةس معةةاييخ الزسازةةة الجوليةةة لألجهةةدة العليةةا للخقابةةة الزاليةةة  
  .أجا الجج مأ أد ثغخاو قواجل قجقيق ش افية هحا الساام

 (2021دراس  )محخوس، -5
الجراسة إلى ققييا دور الةجول اكلرةخو س فس قطويخ  اةام الزعلومةاو بالوحةجاو الجووميةة  هجفت

الزذةةخية، أجخيةةت دراسةةة ميجا يةةة ىلةةى ىيسةةة موو ةةة مةةأ العةةامليأ بالوحةةجاو الجووميةةة والبةةاحتيأ مةةأ 
الجراسةةةة إلةةةى وجةةةود اخةالفةةةاو  تؽصلللمت( قائزةةةة اسةقذةةةاء، 132أسةةةاقحة الثامعةةةة مةةةأ خةةةالل قوزيةةةع  

معسوية بدأن وجود بعو الةججياو والزحاطخ الةس قواجل الةجول اكلرةخو س فةس الوحةجاو الجووميةة 
(، ةحلت أوتت الجراسة برخورة االىةخاف بوجود قججياو ومحاطخ قةخقب  GFMISالحاتة بساام  

قدةويا لثسةة كدارة اكزمةاو ومدارة بالةجول اكلرةخو س فس الوحجاو الجوومية، باكضافة إلى ضخورة 
الزحاطخ ققوم بزهزة الةسبا بأية محاطخ مجةزلة للةجةول اكلرةخو ةس ووضةع سةيساريوهاو الةعامةا مةع 

 قلت الزحاطخ.

 (2021دراس  )ربيع، -6
( والةةساا الزوزلةةل لةةل GFMISالجراسةةة إلةى معخفةةة أثةةخ ضةةواب  الخقابةةة الجاخليةة فةةس  اةةام   هللجفت

خو س( ىلى جودة الةقاريخ الزالية الجوومية، أجخيت دراسة ميجا ية ىلى ىيسةة  مأ دفع وقجذيا إلرة
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(، ومخةةةةحجمس  اةةةام الةةةجفع GFMISموو ةةةة مةةةأ مسةةةجو س ومزتلةةةس وزارة الزاليةةةة، ومخةةةةحجمس  اةةةام  
( قائزةةةة اسةقذةةةاء داخةةةا 74والةجذةةةيا اكلرةخو ةةةس بالوحةةةجاو الجخةةةابية، وذلةةةت مةةةأ خةةةالل قوزيةةةع  

الجراسةةة إلةةى وجةةود قةةأثيخ معسةةود وميثةةابس لرةةواب  الخقابةةة الجاخليةةة فةةس  تتؽصللمجامعةةة اكسةةوسجرية، 
( والةةةساا الزوزلةةةةل لةةةل ىلةةةةى جةةةودة الةقةةةاريخ الزاليةةةةة الجووميةةةة الساقثةةةةة ىةةةأ قجخةةةةيأ GFMIS اةةةام  

الةدغيا اكلرةخو س للزعامالو الزالية وقوافخ ضواب  الخقابة الجاخلية فس قلت الساا، ةةحلت أوضةجت 
( GFMISوافخ ةا مأ ضواب  الخقابة العامة وضواب  الخقابة الةطبيةية داخةا  اةام  الجراسة أهزية ق

 والساا الزوزلل لل فس زيادة جودة الةقاريخ الزالية فس الوحجاو الجوومية. 

الجراسللات التللي تشاولللت أهسيلل  السخاجعلل  السدللتسخة فللي إدارة مخللاطخ نعللػ الس سؽعلل  النانيلل :   - ب
 ( ERPتخطيط مؽارد السشذأة )

 (2016دراس  )الذاذلي، -1
الجراسةةة إلةةى الةعةةخف ىلةةى دور الزخاجعةةة الزخةةةزخة فةةس بياةةة ققسيةةة الزعلومةةاو اكلرةخو يةةة  هللجفت

للزخةةةاهزة فةةةس ققيةةةيا اكدارة الدةةةاملة للزحةةةاطخ وىليةةةل الزخةةةاهزة فةةةس ة ةةةاءة وفعاليةةةة إدارة الزحةةةاطخ، 
سةةة موو ةةة مةةأ اكنةةاديزييأ، ( قائزةةة اسةقذةةاء ىلةةى ىي157أجخيةةت دراسةةة ميجا يةةة مةةأ خةةالل قوزيةةع  

والزخاجعيأ الجاخلييأ، وأىرةاء مةأ لثةان الزخاجعةة، والزةجيخيأ الزةالييأ، وةةان ىةجد القةوائا الذةالجة 
الجراسةة أن الزخاجعةة الزخةةزخة طةورو مةأ أداء الزخاجةع  تؽصلمت( قائزة اسةقذاء، 138لالسةحجام  

قةجرقها فةس الردةة ىةأ الزسةاطق اكنتةخ الجاخلس فس قجخيأ فعاليةة إدارة الزحةاطخ، وذلةت مةأ خةالل 
خطةةةةورة بالخقابةةةةة الجاخليةةةةة وقوتةةةةيا هةةةةحه الزحةةةةاطخ لةةةةإلدارة فةةةةس الةوقيةةةةت الزساسةةةةي مةةةةأ أجةةةةا إقحةةةةاذ 

 اكجخاءاو الةذجيجية الزساسبة.

 (Lois et al.,2020دراس  ) -2
فةس الجراسة إلى الةعخف ىلى قججياو الزخاجع الجاخلس والجور الزخققةي للزخاجعةة الزخةةزخة  هجفت

( قائزةةة اسةقذةةاء ىلةةى 105 ةةا الةجةةول الخقزةةس للبيا ةةاو، أجخيةةت دراسةةة ميجا يةةة مةةأ خةةالل قوزيةةع  
الجراسةةةة إلةةةى أهزيةةةة  تؽصلللمتىيسةةةة مةةةأ الزةةةخاجعيأ الةةةجاخلييأ بالدةةةخةاو الزقيةةةجة بالبورتةةةة اليو ا يةةةة، 

لهثزةةاو الزخاجعةةة الزخةةةزخة فةةس  ةةا الةجةةول الخقزةةس للبيا ةةاو، حيةةث أ هةةخ هةةحا الةجةةول العجيةةج مةةأ ا
اكلرةخو يةةة، اكمةةخ الةةحد يبةةخز أهزيةةة حزايةةة البيا ةةاو مةةأ خةةالل الزخاجعةةة الزخةةةزخة الةةةس قلعةةي دوريا 
ةةا فةةس ق عيةةا آليةةاو الخقابةةة ومدارة الزحةةاطخ، وىليةةل جةةودة الةقةةاريخ الزاليةةة فةةس  ةةا الةجةةول الخقزةةس  هامي

 للبيا او. 
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 (El-Serafy,2020دراس  )  -3
الجراسةةة إلةةى وضةةع إطةةار مقةةةخح لعزةةا الزخاجعةةة الزخةةةزخة مةةأ أجةةا قجخةةيأ ة ةةاءة وفعاليةةة  هللجفت

جةةودة الزخاجعةةة الجاخليةةة مةةأ أجةةا قجقيةةق جةةودة الزعلومةةاو الزجاسةةبية فةةس  ةةا  اةةا قحطةةي  مةةوارد 
( قائزةةة اسةقذةةاء ىلةةى ىيسةةة مةةأ 150(، أجخيةةت دراسةةة ميجا يةةة مةةأ خةةالل قوزيةةع  ERPالزسدةةأة  

زةةةجيخيأ ومةةةو  س قرسولوجيةةةا الزعلومةةةاو داخةةةا مثزوىةةةة مةةةأ الدةةةخةاو، الةةةةس قطبةةةق الزةةةخاجعيأ، وال
 تؽصللمت( شةةخةاو، 10( والبةةالع ىةةجدها  ERPالزخاجعةةة الزخةةةزخة مةةع  اةةا قحطةةي  مةةوارد الزسدةةأة  

( يجخةةةأ مةةةأ أداء ERPالجراسةةةة أن الةرامةةةا بةةةيأ الزخاجعةةةة الزخةةةةزخة و اةةةا قحطةةةي  مةةةوارد الزسدةةةأة  
مخاجعةةة وقائيةةة  الزخاجعةةة الزخةةزخة  ةةة باسةةحجام الزخاجعةةة الةقليجيةةة، حيةث قعةبةةخالزخاجةع الةةجاخلس مقار 

قخةةةةاىج ىلةةةةى الزسةةةةع والردةةةةة الزبوةةةةخ ىةةةةأ اكخطةةةةاء قبةةةةا  هورهةةةةا فةةةةس القةةةةوائا الزاليةةةةة، وىليةةةةل إدارة 
 الزحاطخ.

 (et al.,2020 Cardoniدراس  ) -4
اليي الةسقيي فس البيا ةاو فةس الجراسة إلى الةعخف ىلى الةراما بيأ الزخاجعة الزخةزخة وأس هجفت

إدارة الزحةاطخ، وذلةت للجةج مةأ  ةاهخة ال خةاد فةس  ةا الةجةول الخقزةس للبيا ةاو، أجخيةت دراسةة حالةةة 
( وهةةس الدةةخةة ATS  (Acciai Speciali Terni Spa)ىلةى إحةةجت الدةخةاو اكيطاليةةة قخةزى 

الجراسةة أن  تؽصمت، (ISO 37001) الوحيجة كىزال الذلي فس أورو ا الةس حذلت ىلى شهادة،
الةراما بيأ الزخاجعة الزخةزخة والةسقيي فس البيا ةاو سةاها فةس إدارة الزحةاطخ، اكمةخ الةحد أدت إلةى 

 انةداف حاالو الةالىي واكخطاء، وىلية ا ح اع معجل ال خاد.

 (Al-Tarawneh et al.,2020دراس  ) -5
الجراسة إلى الةعخف ىلى مجت اىةزاد الزخاجع الحارجس ىلةى أىزةال الزخاجةع الةجاخلس فةس  هجفت

(. أجخيةت دراسةة ميجا يةة ERP ا قطبيقل للزخاجعة الزخةزخة فس ضوء  اةا قحطةي  مةوارد الزسدةأة  
( شةخةة ارد يةة 13( قائزة اسةقذاء ىلى ىيسة مأ الزخاجعيأ الجاخلييأ داخا  68مأ خالل قوزيع  

( شةةخةة ارد يةةة 44( والزخاجعةةة الزخةةةزخة، باكضةةافة إلةةى  ERPبةةق  اةةا قحطةةي  مةةوارد الزسدةةأة  قةط
الجراسةة أن  تؽصلمت( مع ىجم قطبيقهةا للزخاجعةة الزخةةزخة. ERPقةطبق  اا قحطي  موارد الزسدأة  

الدةةخةاو الةةةس قطبةةق الزخاجعةةة الزخةةةزخة يوةةون لةةجت الزخاجةةع الحةةارجس ثقةةة ةبيةةخة فةةس ىزةةا الزخاجةةع 
الجاخلس ىلى ىوذ الدخةاو الةس ال قطبق الزخاجعة الزخةزخة ال يوةون هسةاك ثقةة فةس ىزةا الزخاجةع 

 اةا قحطةي  مةوارد  الجاخلس، ةحلت أبخزو الجراسة أهزية اسةحجام الزخاجعةة الزخةةزخة فةس  ةا قطبيةق
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( مأ أجا قجخيأ جةودة الةقةاريخ الزاليةة  ةيثةة قةوفيخ ققخيةخ الزخاجعةة بدةوا فةورد أو ERPالزسدأة  
 بعج وقت قذيخ مأ وقوا اكحجا . 

 :تؽص  الباحث مؼ الجراسات الدابق  إلى ما يمي 
    الحةةةة  الباحةةةةث مةةةةأ الجراسةةةةاو الخةةةةابقة أن  اةةةةامGFMIS سةةةةوف يةةةةاثخ ىلةةةةى طبيعةةةةة الساةةةةام )

الزحخجةاو(، اكمةخ الةحد سةوف يةسعوذ  –الةدةغيا  –الزجاسبس الجوةومس فةس مخاحةا  الزةجخالو 
ىلةةى طبيعةةة الخقابةةةة الجاخليةةة بالوحةةجاو الجووميةةةة، وىليةةل اسةةةججا  مثزوىةةةة ججيةةجة مةةأ ضةةةواب  
الخقابةةة الجاخليةةة لةةا قرةةأ موجةةودة مةةأ قبةةا فةةس  ةةا الساةةام الةقليةةجد قةةج قةةاثخ ىلةةى جةةودة الزعلومةةاو 

 ية الجوومية.الزجاسب
   قالحةة  للباحةةث أهزيةةة الزخاجعةةة الزخةةةزخة فةةس إدارة محةةاطخ  اةةا قحطةةي  مةةوارد الزسدةةأة(ERP) ،

وهةةةحا مةةةا يج ةةةد الباحةةةث لةسةةةاول قلةةةت الجراسةةةة خاتةةةة أن  اةةةام إدارة الزعلومةةةاو الزاليةةةة الجووميةةةة 
 GFMIS الزطبةةق داخةةا الوحةةجاو الجووميةةة يعةبةةخ إحةةجت  اةةا قحطةةي  مةةوارد الزسدةةأة )(ERP) ،

 ولرسل خاح بالقطاا الجوومس.
   لةةا قهةةةا الجراسةةاو الخةةابقة فةةس البياةةة الزذةةخية بةةجور الزخاجةةع الةةجاخلس الجوةةومس فةةس  ةةا الةجةةول

(، وىليةةل هسةةاك GFMISاكلرةخو ةةس للبيا ةةاو داخةةا الوحةةجاو الجووميةةة خاتةةة بعةةج قطبيةةق  اةةام  
  جرة بجتية  فس حجود ىلا الباحث(.

  ة أن هحه الجراسة قساولت قطبيق الزخاجعة الزخةزخة ىلى الوحجاو الجووميةة ما يزيد الجراسة الجالي
الزذةةةخية الغيةةةةخ هادفةةةةة للةةةخ ح، بيسزةةةةا قساولةةةةت الجراسةةةاو الخةةةةابقة قطبيةةةةق الزخاجعةةةة الزخةةةةةزخة ىلةةةةى 

 الوحجاو الهادفة للخ ح.

 مذكم  الجراس  1-3
الةقليةجد قامةت وزارة الزاليةة فس مجاولة لةحفيف أوجل قذور الساةام الزجاسةبس الجوةومس اليةجود 

( والةةحد يعةبةةخ إحةةجت  اةةا قحطةةي  مةةوارد GFMISبةطبيةةق  اةةام إدارة الزعلومةةاو الزاليةةة الجووميةةة  
ويةةأقس قطبيةةق هةةحا الساةةام ةسقلةةة  وليةةة فةةس مثةةال الزجاسةةبة الجووميةةة مةةأ خةةالل  (،ERPالزسدةةأة  

 ةرسولوجية.الةجول مأ اكساليي اليجوية الورلية إلى اكساليي الججيتة ال

(، إال أن قطبيقةةل سةةوف يةةاثخ ويغيةةخ مةةأ طبيعةةة GFMISو ةةالخ ا مةةأ الزدايةةا الةةةس يجققهةةا  اةةام  
الساةةةام الزجاسةةةبس الجوةةةومس فةةةس مخاحلةةةل الزحةل ةةةة، وةةةةحلت ىلةةةى إجةةةخاءاو  اةةةام الخقابةةةة الجاخليةةةةة، 

 ةةاا الزحةةاطخ و الةةةالس البةةج مةةأ قةةوافخ آليةةاو للزخاجةةع قةةوائا هةةحه الةغيةةخاو وقعزةةا ىلةةى الجةةج مةةأ ارق
 الزذاحبة لهحه الةغيخاو مأ أجا ضزان جودة الةقاريخ الزالية الجوومية الزخةحخجة مأ هحا الساام.  
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( أن هسةةةاك بعةةةو الزدةةةوالو والزعوقةةةاو الةةةةس 328، ح 2021نةةةحلت أ هةةةخو دراسةةةة  حةةةاف ،
(، حيةةةةث يالحةةةة  وجةةةةود بعةةةةو التغةةةةخاو فةةةةس  اةةةةام الخقابةةةةة GFMISقواجةةةةل الةطبيةةةةق ال عةةةةال لساةةةةام  

الجاخليةةةة، باكضةةةافة إلةةةى اىةزةةةاد مةةةو  س الوحةةةجاو الجخةةةابية الزحةذةةةيأ بالزخاجعةةةة ىلةةةى الزخاجعةةةة 
نزةةةا يالحةةة  أن الهيوةةةا الةسايزةةةس لساةةةام  الورليةةةة بةةةالخ ا مةةةأ الةجةةةول اكلرةخو ةةةس لةخةةةثيا العزليةةةاو.

 GFMIS ي ةقةةج إلةةى وجةةود إدارة محةةاطخ، مزةةا سةةيةخقي ىليةةل ضةةعة محخجةةاو هةةحا الساةةام، اكمةةخ )
 (.330، ح2021حد يبخز أهزية اكهةزام بإدارة الزحاطخ   ،ال

وىليةل قوجةج حاجةة مملجةة إلةى ضةخورة إحةجا  قطةويخ جةوهخد فةس مهسةة الزخاجعةة داخةا الوحةةجاو 
( لرةةس قالئةةةا البياةةةة اكلرةخو يةةةة الثجيةةجة الةةةةس اخة ةةةت فيهةةةا GFMISالجووميةةة كدارة محةةةاطخ  اةةةام  
ة اكلرةخو يةةةة، اكمةةةخ الةةحد دفةةةع الباحةةةث إلةةةى وضةةةع إطةةةار مقةةةةخح اكدلةةة الورليةةةة وحلةةةت مجلهةةةا اكدلةةة

(، ERPلةطبيق الزخاجعة الزخةزخة، خاتة أن هحا الساام يعةبةخ إحةجت  اةا قحطةي  مةوارد الزسدةأة  
ولرسةةةةةةةةةةل خةةةةةةةةةةاح بالقطةةةةةةةةةةاا الجوةةةةةةةةةةومس، وفةةةةةةةةةةس هةةةةةةةةةةحا الدةةةةةةةةةةأن أشةةةةةةةةةةارو العجيةةةةةةةةةةج مةةةةةةةةةةأ الجراسةةةةةةةةةةاو 

 Kuhn,&Sutton,2010 ؛Shin et al.,2013 ؛Haynes & Li, 2016،؛ 2019؛ شجاقلEl-
Serafy,2020  إلى أهزية قطبيق الزخاجعةة الزخةةزخة فةس  ةا  اةا قحطةي  مةوارد الزسدةأة )ERP )

 لديادة فعالية وجودة الزخاجعة مأ  احية ومدارة الزحاطخ مأ  احية أخخت.

وفي الؽ  ملا سلبق، يسكلؼ صلياك  مذلكم  الجراسل  فلي سلهال راليذ هلؽ: ملا اللجور السختقل  
، وملؼ ملػ يسكلؼ صلياك  مذلكم  الجراسل  فلي (GFMIS)جع  السدتسخة في إدارة مخاطخ نعام لمسخا

 م سؽع  مؼ التداؤالت تتسن  فيسا يمي: 
   ما الزقذود بالزخاجعةة الزخةةزخةو ومةا ال ةخق بةيأ الزخاجعةة الزخةةزخة والزخاجعةة الةقليجيةةو ومةا هةس

 أهجافهاو 
   مةةةا الزقذةةةود بساةةةام إدارة الزعلومةةةاو الزاليةةةة الجووميةةةة(GFMIS) و ومةةةا هةةةس أهجافةةةلو ومةةةا هةةةس

 محاطخ قطبيق هحا الساامو 
   مةةةةةا هةةةةةو دور الزخاجعةةةةةة الزخةةةةةةزخة فةةةةةس إدارة محةةةةةاطخ  اةةةةةام إدارة الزعلومةةةةةاو الزاليةةةةةة الجووميةةةةةة

GFMIS)و) 
  ها يزوأ االخةبار ميجا يياو 

 أهجاف الجراس  1-4
دور الزخاجعةةة الزخةةةزخة فةةس إدارة محةةاطخ  اةةام إدارة  الةةخئيذ للجراسةةة فةةس قوضةةيحيةزتةةا الهةةجف 

 (، وذلت مأ خالل قجقيق اكهجاف ال خلية الةالية: GFMISالزعلوماو الزالية الجوومية  
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 .قجليا ماهية وطبيعة الزخاجعة الزخةزخة 
  قجليا ماهية وطبيعة ومحاطخ  اام إدارة الزعلوماو الزالية الجووميةGFMIS).) 
  الةعةةةخف ىلةةةى دور الزخاجعةةةة الزخةةةةزخة فةةةس إدارة محةةةاطخ  اةةةام إدارة الزعلومةةةاو الزاليةةةة الجووميةةةة
 GFMIS .) 
  الةعةةةخف ىلةةةى دور الزخاجعةةةة الزخةةةةزخة فةةةس إدارة محةةةاطخ  اةةةام إدارة الزعلومةةةاو الزاليةةةة الجووميةةةة
 GFMIS .ميجا ييا ) 

 أهسي  الجراس  1-5
 ما يمي:يسكؼ تقديػ أهسي  الجراس  إلى 

 : قجخةةيأ ة ةةاءة وفعاليةةة الزخاجةةع الةةجاخلس الجوةةومس  بالشدللب  لمسللخاجعيؼ داخلل  الؽحللجات الحكؽميلل
 (.GFMISخاتة فس  ا الةجول اكلرةخو س بالوحجاو الجوومية مأ خالل قطبيق  اام  

  :)قجخةةةةيأ ة ةةةةاءة وفعاليةةةةة الزةةةةخاجعيأ بالشدللللب  لم اللللات الخلاهيلللل  )ال اللللاز السخ للللد  لمسحاسللللبات
 ييأ داخا الوحجاو الجوومية يعود بالس ع ىلى الثهاو الخقابية فس قجقيق أهجافها الخقابية. الجاخل

  ةةةائة هةةحه الجراسةةة سةةوف قرةةون مجةةا اهةزةةام وزارة الزاليةةة للةعةةخف ىلةةى وزارة الساليلل  السرللخي  :
(، باكضةةافة إلةةى الةعةةخف ىلةةى ةيفيةةة الجةةج مةةأ قلةةت الزحةةاطخ مةةأ خةةالل GFMISمحةةاطخ  اةةام  

 عة الزخةزخة.الزخاج

 مشا ي  الجراس   1-6
 لتحقيق أهجاف الجراس  سؽف تعتسج الجراس  عمى أسمؽبيؼ:

  : يقةةةوم ىلةةةى الزةةةسهة االسةةةةقخائس االسةةةةسباطس، وذلةةةت بالجراسةةةة الةجليليةةةة للزخاجةةةع األسلللمؽب الشعلللخ
ا السةسباط الزقةخحاو والسةائة   الالزمة.والزاقزخاو واكبجا  الزةعلقة بهحه الجراسة، وذلت قزهيجي

  :يعةزةةج هةةحا اكسةةلور ىلةةى إجةةخاء دراسةةة ميجا يةةة قهةةجف إلةةى الةعةةخف ىلةةى دور األسللمؽب العسمللي
(، وذلةةت مةةأ خةةالل إجةةخاء اسةقذةةاء ميةةجا س GFMISالزخاجعةةة الزخةةةزخة فةةس إدارة محةةاطخ  اةةام  

(، والزةةةةةةخاجعيأ الةةةةةةجاخلييأ ومزتلةةةةةةس وزارة الزاليةةةةةةة بالوحةةةةةةجاو GFMISموجةةةةةةل لزخةةةةةةةحجمى  اةةةةةةام  
ميةةة، ومخاقبةةس الجخةةاباو بالثهةةاز الزخةةةدد للزجاسةةباو، وأىرةةاء هياةةة الةةةجريذ، وذلةةت مةةأ الجوو 

 أجا جزع البيا او الزةعلقة ب خوع الجراسة واخةبارها.

 تشعيػ الجراس   1-7
 لتحقيق أهجاف الجراس  تػ تشعيػ الجراس  إلى ما يمي:

  إطار  اخد. –الزخاجعة الزخةزخة 
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  الزعلوماو الزالية الجوومية  محاطخ قطبيق  اام إدارةGFMIS.داخا الوحجاو الجوومية ) 
  إطةةةار مقةةةةخح لةطبيةةةق الزخاجعةةةة الزخةةةةزخة كدارة محةةةاطخ  اةةةام إدارة الزعلومةةةاو الزاليةةةة الجووميةةةة
 GFMIS.) 
 .الجراسة الزيجا ية 

 اإلطار الشعخ  لمجراس   -2
 تأصي  نعخ   –السخاجع  السدتسخة  2-1
 السدتسخةماهي  السخاجع   2-1-1

للزخاجعةة الزخةةزخة، حيةث أن  لا ق خق معاا الجراساو بيأ اسةحجام الزخاجع الجاخلس أو الحارجس
ال رخة الةس بسيت ىليها قلت الزخاجعة واحجة إال أن آلية قس يحها وأهجافها محةل ة، وقج قعةجدو قعخي ةاو 

 الزخاجعة الزخةزخة فس أدبياو الزخاجعة، مسها ما يلس:
  (Chiu et al., 2014, P.41؛Alles et al.,2002,P.126؛(Kogan,1999,P.88ىخفهةةا ةةةام مةةأ 

بأ ها ظ  وا مأ أ واا الزخاجعة الةس ققوم باسةحالح  ةائة ىزلية الزخاجعة باسةحجام ققخيخ أو سلخةلة 
مةأ أجةا اقحةاذ  مةأ الةقةاريخ بطخيقةة مةدامسةة مةع حةجو  اكحةجا  أو بعةج حةجوثها ب ةةخة زمسيةة قذةيخة

 القخاراو الزساسبة فس وقت قذيخظ. 

( بأ هةا ظمخاجعةة إلرةخو يةة قنزوةأ فخيةق الزخاجعةة الجاخليةة مةأ El-Serafy,2020,P.30ىخفها  
الةخةيةةد ىلةةى الزسةةاطق اكنتةةخ خطةةخيا لةةةزوأ اكدارة مةةأ قلبيةةة الزةطلبةةاو القا و يةةة والةدةةخيرية والقةةجرة 

 بدوا تجيحظ. ىلى ققييا هيوا الخقابة الجاخلية

فس ضوء ما سبق ىخضل يةرح للباحث أن الزخاجعة الزخةزخة ققجم قأنيج مخةزخيا حول مذجالية 
الزعلوماو والةقخيخ ال ورد ىسها باسةزخار فور وقةوا اكحةجا  أو بعةج حةجوثها ب ةةخة زمسيةة قذةيخة مةأ 

 وقوىها بزا يحجم مخةحجمس الزعلوماو الزجاسبية.

   السدتسخة والسخاجع  التقميجي الفخق هيؼ السخاجع 2-1-2
  -يؽجج عجة اختالفات رايدي  هيؼ السخاجع  السدتسخة والسخاجع  التقميجي ، تتسن  فيسا يمي: 

قهةا الزخاجعة الزخةزخة بالزعلوماو الزالية، باكضافة إلةى الزعلومةاو  يةخ  :أواًل: مؼ حيث م ال السخاجع 
الزاليةةةة، فةةةس حةةةيأ قهةةةةا الزخاجعةةةة الةقليجيةةةة بالزعلومةةةاو الزاليةةةة فقةةة  الةةةواردة فةةةس الةةةجفاقخ والخةةةثالو اليجويةةةة 

 (.Hazar, 2021,P.255؛et al.,2016,P.90 Appelbaum؛ Rafaat,2010,P.35؛ 15، ح 2009 أحزج،
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قسةهةس الزخاجعةة ىةادة بعةج إ ةهةاء الخةسة الزاليةة، و الةةالس ق قةج الزعلومةاو  مانًيا: ملؼ حيلث تؽليلت التقخيلخ:
الةةةس قجزلهةةا القةةوائا الزاليةةة تةةالحيةها مةةأ حيةةث الةوقيةةت، ولرةةأ الزخاجعةةة الزخةةةزخة قةةوفخ خاتةةية الةوقيةةت 

 لقةةةةوائا والةقةةةةاريخ الزاليةةةةة ال وريةةةةةالزساسةةةةي، والةةةةةس قعةبةةةةخ إحةةةةجت الحذةةةةائت الهامةةةةة والززيةةةةدة ىسةةةةج إىةةةةجاد ا
Rafaat,2010,P.33) ؛TÜM,2013,PP.2-3 ؛et      al.,2016,P.90 Appelbaum؛(Hazar, 2021,P.256. 

حيةةث قوجةةج أدلةةة اكثبةةاو فةةس  ةةا الزخاجعةةة الزخةةةزخة فةةس شةةوا إلرةخو ةةس،  مالًنللا: مللؼ حيللث أدللل  اإلمبللات:
اىةزةاد الزخاجةع ىلةى اك ازةة الزخةةحخجة مسهةا قلةت اكدلةةة،  وقعةزةج مذةجالية هةحه اكدلةة ىلةى مةجت إموا يةة

ىلةى مةجت فعاليةة الخقابةة الجاخليةة، وفةس الزقابةا قةرةون أدلةة اكثبةاو فةس الزخاجعةة الةقليجيةة  والةس قعةزج بةجوره
 (.Hazar,2021,P.256؛ 16، ح2009مأ الزخةسجاو الورلية الةقليجية  أحزج،

جعةةةة الزخةةةةزخة مةةةع الزخاجعةةةة الةقليجيةةةة فةةةس بعةةةو السقةةةاط، أق ةةةاق الزخامزةةةا سةةةبق يةرةةةح للباحةةةث 
فرالهزةةا مخاجعةةة مخةةةقلة يديةةج مةةأ جةةودة الزعلومةةاو الزقجمةةة، وةالهزةةا يهةةجف فةةس السهايةةة إلةةى قةةوفيخ 
قأنيج ىأ مجت تجق الةقاريخ الزالية الزقجمة، وقحةلة الزخاجعة الزخةزخة ىأ الزخاجعة الةقليجية فةس 

جعةة الزخةةزخة بالزعلومةاو الزاليةة و يةخ الزاليةة فةس حةيأ قهةةا الزخاجعةة بعو السقاط حيث قهةا الزخا
الةقليجية بالزخاجعة الزالية فق ، وةحلت قةوفخ الزخاجعةة الزخةةزخة خاتةية الةوقيةت الزساسةي، فةس حةيأ 
الزخاجعة الةقليجية ال قوفخ خاتية الةوقيت الزساسي للزعلوماو، باكضافة إلس أدلةة اكثبةاو فةس  ةا 

عةةة الزخةةةزخة موجةةودة فةةس شةةوا إلرةخو ةةس، أمةةا الزخاجعةةة الةقليجيةةة موجةةودة فةةس شةةوا مخةةةسجاو الزخاج
 ورلية. 

 أسباب الطم  عمى السخاجع  السدتسخة   2-1-3
 ,Warren,& Smith, 2006)بجأ الطلي ىلى الزخاجعة الزخةزخة  ةيثة ىجة أسبار يةزتا أهزها 

27 P.؛ P.212 2006, Alles et al.,؛ P.169 2006, Rogers,2014؛,  Almeida, & Silva,
P.438): 

مةةأ الز ةةةخع أن قرةةون هةةحه الزعلومةةاو أواًل: حاجلل  متخللح القللخار إلللى تخالليل خطللخ السعمؽمللات: 
خاليةةة مةةأ اكخطةةاء، لةةحلت يثةةي أن قعةةخع هةةحه الزعلومةةاو بدةةوا ىةةادل وقرةةون قةةج قزةةت مخاجعةهةةا 

 القخاراو.مخاجعة مخةزخة، حةى يزوأ االىةزاد ىليها فس اقحاذ 
قعةبخ أداة أنتخ فاىلية للخقابة الحارجية الزخةزخة، مانًيا: حاج  السالك لمخلاب  السدتسخة عمى اإلدارة: 

 ومأ ثا الجوةزة ال ورية مأ جا ي الزالك ىلى مثالذ إداراو هحه الدخةاو.
 هةةةخو الزخاجعةةةة الزخةةةةزخة  مالًنلللا: االسلللت اب  للملللار الساشيللل  ال ؽهخيللل  لتكشؽلؽجيلللا السعمؽملللات:

ناسةةةثابة مهسيةةة ل ثةةار الجةزيةةة لةرسولوجيةةا الزعلومةةاو ىلةةى الزجاسةةبة والزخاجعةةة، فلةةا قعةةج الزخاجعةةة 
 الةقليجية الورلية مساسبة ومالئزة للةجول اكلرةخو س للبيا او.
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اخلييأ ( الزةةةخاجعيأ الةةةجSarbanes-Oxleyدفةةةع قةةةا ون   رابًعلللا: االسلللت اب  لمقلللؽانيؼ والتذلللخيعات:
للبجةةةث ىةةةأ طةةةخق وأسةةةاليي ججيةةةجة لةعديةةةد ة ةةةاءة وفعاليةةةة الزخاجعةةةة، كن الزخاجعةةةة الةقليجيةةةة لةةةا قعةةةج 

 مالئزة فس ضوء القوا يأ والةدخيعاو.

يخةةةةةسةة الباحةةةةث مزةةةةا سةةةةبق أن الطلةةةةي ىلةةةةى الزخاجعةةةةة الزخةةةةةزخة جةةةةاء ةسةيثةةةةة مسطةيةةةةة للةقةةةةجم 
لها مأ خالل الةدخيعاو والقوا يأ الةس قج د  الةرسولوجس، ةحلت هساك طلي يسبع مأ الطلي القا و س

الزخاجعيأ لةجخيأ جودة الزخاجعة، باكضةافة إلةى طلةي اكدارة للزعلومةاو الزخةةزخة ال وريةة الزوثةوق 
فيهةةا مةةأ أجةةا اقحةةاذ القةةخاراو الزساسةةبة، وىليةةل يةرةةح للباحةةث أن اكسةةبار الخةةابقة ةا ةةت دافةةع قةةود 

 لةطبيق الزخاجعة الزخةزخة.

 أهجاف السخاجع  السدتسخة 2-1-4
يةزتا الهجف اكساسس للزخاجعة الزخةزخة فس قطويخ ىزلية الزخاجعةة باىةبارهةا مةجخالي بةجيالي ىةأ 

 الزخاجعة الةقليجية، ولةجقيق ذلت الهجف يوجج ىجة أهجاف فخلية البج مأ قجةيقها قةزتا فيزا يلس:
  زمسيةةة أقةةا بوتيةةخ مزةةا ةةةان ىليةةل فةةس  ةةا ققةةجيا ققةةاريخ الزخاجعةةة فةةس الةوقيةةت الزساسةةي وخةةالل فةةةخة

الساةةام الةقليةةجد، وذلةةت كن الةةةأخيخ فةةس ققةةجيا ققةةاريخ الزخاجعةةة يثعةةا الزعلومةةاو الةةواردة بهةةا أقةةا 
؛ Alles et al.,2002, P.126فائةةةةةةجة، وأقةةةةةةا مالءمةةةةةةة لزخةةةةةةةحجمس القةةةةةةوائا والةقةةةةةةاريخ الزاليةةةةةةة  

 (. 68، ح2013رويدج،
  مخحلة إلى الالحقة الزخاجعة مخحلة مأ الزخاجعة قسةقا ل حيثانةداف وقذجيح اكخطاء أوالي بأو 

         الخةةةةةةابقة كضةةةةةة اء الذةةةةةةجق الزخةةةةةةةزخ للزعلومةةةةةةاو وزيةةةةةةادة ثقةةةةةةة مخةةةةةةةحجمس الزعلومةةةةةةاو الزخاجعةةةةةةة
 (. 147، ح 2014 سالا ،

  الجزايةةةة مةةةأ اكزمةةةاو الزاليةةةة مةةةأ خةةةالل قجخةةةيأ شةةة افية وجةةةودة الزعلومةةةاو واكفذةةةاح ىسهةةةا فةةةس
الةوقيةةةةت الزساسةةةةي، وذلةةةةت مةةةةأ خةةةةالل ال جةةةةت الزخةةةةةزخ للخقابةةةةة الجاخليةةةةة، لةةةةحلت قعةبةةةةخ الزخاجعةةةةة 
الزخةةةةةةةةةةةةةةزخة  اةةةةةةةةةةةةةام قجةةةةةةةةةةةةةحيخ مبوةةةةةةةةةةةةةخ لردةةةةةةةةةةةةةة قذةةةةةةةةةةةةةور الخقابةةةةةةةةةةةةةة الجاخليةةةةةةةةةةةةةة بدةةةةةةةةةةةةةوا وقةةةةةةةةةةةةةةس 

Chan,&Vasarhelyi,2018,P.274) .) 
  الةأنةج مةةأ أن الزعلومةةاو آمسةةة ودليقةةة وموثةوق فيهةةا، ويمزوةةأ االىةزةةاد ىليهةةا فةس ىزليةةة اقحةةاذ القةةخار، حيةةث

ا مخةزخيا بدأن مةجت ة ةاءة العزليةاو الةدةغيلية، ومةجت فاىليةة الخقابةة الجاخليةة،  ققجم الزخاجعة الزخةزخة قأنيجي
 .Singh,& Best, 2015, P.307)؛(Zhao et al., 2004, P.394ومجت االلةدام بالقوا يأ 

يةرةةح للباحةةث مزةةا سةةبق، أن الةطةةوراو الهائلةةة الةةةس طةةخأو ىلةةى البياةةة الجاليةةة ةدةة ت قذةةور 
الزخاجعة الةقليجية فس قجقيق أهجافها الخقابية، لحلت  هخو الزخاجعة الزخةزخة ةسةيثة مسطةية لقذور 
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خ خطخيا، والقةجرة ىلةى الةقيةيا الذةجيح الزخاجعة الةقليجية، وذلت مأ خالل قخةيدها ىلى االمانأ اكنت
مةةأ خةةالل الزةابعةةة الزخةةةزخة للخقابةةة الجاخليةةة، مزةةا يزوةةأ مةةأ انةدةةاف اكخطةةاء فةةس الوقةةت الزساسةةي 

 ومقحاذ اكجخاءاو الةذجيجية الزساسبة فس الةوقيت الزساسي. 

( داخللل  GFMISمخلللاطخ تطبيلللق نعلللام إدارة السعمؽملللات الساليللل  الحكؽميللل  ) 2-2
 الؽحجات الحكؽمي  

 (GFMISماهي  وطبيع  نعام إدارة السعمؽمات السالي  الحكؽمي  ) 2-2-1
فس مجاولة لةحفيف أوجل قذور الساةام الزجاسةبس الجوةومس اليةجود الةقليةجد قامةت وزارة الزاليةة 

مةةوارد ( والةةحد يعةبةةخ إحةةجت  اةةا قحطةةي  GFMISبةطبيةةق  اةةام إدارة الزعلومةةاو الزاليةةة الجووميةةة  
(، ويةةأقس قطبيةةق هةةحا الساةةام ةسقلةةة  وليةةة فةةس مثةةال الزجاسةةبة الجووميةةة مةةأ خةةالل ERPالزسدةةأة  

 (.4، ح2020الةجول مأ اكساليي اليجوية الورلية إلى اكساليي الججيتة الةرسولوجية  أحزج،

ةا لساةام   ( ىلةى موقعهةا الحةاح حيةث ىخفةةل GFMISقامت وزارة الزاليةة الزذةخية بوضةع قعخي ي
بأ ل ظ اام الرةخو س يخ   بةيأ جزيةع أجهةدة الجوومةة العامةة ويجةةود ىلةى ةافةة و ةائة إدارة الزاليةة 
العامةةة مةةأ العزليةةاو الزاليةةة والزجاسةةبية الةةةس قةةةا فةةس ةافةةة مخاحةةا إىةةجاد وقس يةةح الزواز ةةة مةةأ مخحلةةة 

، مةةةةةةةاح ىلةةةةةةس: الةحطةةةةةةي  االسةةةةةةةخاقيثس ا ةهةةةةةةاءي بزخحلةةةةةةة الزجاسةةةةةةبة واكبةةةةةةال ظ  موقةةةةةةع وزارة الزاليةةةةةةة
http://www.gfmis.gov.jo.) 

 (GFMIS: أهجاف نعام إدارة السعمؽمات السالي  الحكؽمي  )2-2-2
( قجقيةةةق ة ةةةةاءة ىزليةةةةاو GFMISقةزتةةةا أهةةةةا أهةةةجف  اةةةةام إدارة الزعلومةةةةاو الزاليةةةة الجووميةةةةة  

الجوةومس، ويةرةح قحطي  ومدارة الزوارد الزالية الجووميةة، لةجىا ىزليةاو اكتةالح اكدارد والزةالس 
؛ 97، ح 2018؛ ىقةةةةةا، Hamdan,2017,P.26ذلةةةةةت مةةةةةأ خةةةةةالل اكهةةةةةجاف ال خليةةةةةة الةاليةةةةةة  

Kofahe et al.,2019, P.40:) 

 .قجخيأ مخةوت الد افية واكفذاح ىأ ةافة الزعامالو الزالية الجوومية 
  والزذةةةالح زيةةةادة القةةةجرة ىلةةةى الزخالبةةةة الزخةديةةةة ومةابعةةةة الزذةةةخوفاو والزةجذةةةالو فةةةس الةةةوزاراو

 والوحجاو الجوومية.
  زيةةةادة قةةةجرة الجذةةةول ىلةةةى الزعلومةةةاو الةةةةس قةعلةةةق بوةةةا اكداء الزةةةالس والةدةةةغيلس والوضةةةع الزةةةالس

 للجوومة واكداء االقةذادد. 



 إطار مقترح لتطبيق المراجعة المستمرة لتطوير دور المراجعة الداخلية.........                  عالء أمحد حممـد حممود/أ

466 

 

  قجقيةةةق اال رةةةباط واالمةتةةةال الزةةةالس والجةةةج مةةةأ اكخطةةةاء والر ةةةاءة وال عاليةةةة فةةةس اسةةةةحجام الزةةةوارد
 الزةابعة والخقابة والزخاءلة الزالية.  الجوومية، باكضافة إلى قجقيق

  قةةوفيخ البيا ةةاو والزعلومةةاو الجليقةةة واللجايةةة ىةةأ ةافةةة الزعلومةةاو الزاليةةة الجووميةةة والةةةس قخةةاىج
 ىلى ققجيا الحجماو بو اءة وفعالية والةحطي  االقةذادد الخليا.

 (GFMISمخاطخ تطبيق نعام إدارة السعمؽمات السالي  الحكؽمي  ) 2-2-3
محاطخ  اا الزعلوماو  Abu-Musa,2006) ؛2009تس ت العجيج مأ الجراساو  الحذاو ة،

 الزجاسبية الجوومية اكلرةخو ية بدوا ىام إلى أر عة أتساف رئيخية، هس ما يلس:
وهةةس الزحةةاطخ الةةةس قةعلةةق بةةأول مخحلةةة مةةأ مخاحةةا الساةةام وهةةس أواًل: مخللاطخ مللجخالت البيانللات: 

 وقةزتا قلت الزحاطخ فس البسود الةالية:مخحلة إدخال البيا او، 
  .اكدخال أو الةجميخ  يخ الزةعزج   يخ الزقذود( لبيا او  يخ سليزة بواسطة الزو  يأ 
 .اكدخال أو الةجميخ الزةعزج  الزقذود( لبيا او  يخ سليزة 

ساةام وهةةس وهةس الزحةاطخ الةةس قةعلةق بالزخحلةة التا يةة مةأ مخاحةا ال مانًيلا: مخلاطخ تذل ي  البيانلات:
 مخحلة قدغيا البيا او الزحد ة فس ذانخة الساام، وقةزتا قلت الزحاطخ فس البسود الةالية:

 أو مأ خارجها. الوتول  يخ الدخىس أو  يخ الزحول لها باالسةحجام مأ داخا الوحجة 
  .إشةخاك العجيج مأ الزو  يأ فس   ذ ةلزة الخخ 
  .إدخال فيخوس للساام ياثخ ىلى قدغيا البيا او 

وهس الزحاطخ الزةعلقة بالزخحلة اكخيخة مأ مخاحا الساةام الزةعلقةة  مالنًا: مخاطخ مخخجات البيانات:
بزخحلةةة معالثةةة البيا ةةاو ومةةا يذةةجر ىةةأ هةةحه الزخحلةةة مةةأ قةةوائا للجخةةاباو أو ققةةاريخ وقةزتةةا قلةةت 

 الزحاطخ فس البسود الةالية:
  أو قجميخ بسود معيسة مأ الزحخجاو.طزذ 
  .خلق محخجاو زائ ة أو  يخ تجيجة 
 طبع وقوزيع الزعلوماو بواسطة أشحاح  يخ مذخح لها. 

قجج  بخبي الروار  الطبيرية والةس قج قاثخ ىلى الساام الزجاسبس الجوومس، رابًعا: مخاطخ هيئي : 
ا يةاثخ ىلةى جةودة الزعلومةاو الزجاسةبية وقج قادت إلى قعطا ىزا الساام وقوق ل ل ةةخاو طويلةة، مزة

 اكلرةخو ية.
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( بجراسة اسةطاللية للوقةوف ىلةى أهةا الزدةوالو 328، ح 2021نحلت قامت دراسة  حاف  ،
(، والةس قةاثخ ىلةى جةودة الزعلومةاو الزجاسةبية الجووميةة، وقةج GFMISوالزحاطخ الزخقبطة بساام  

 ا يلس:أ هخو قلت الجراسة مثزوىة مأ الزحاطخ أهزها م
   قج يجج  قعزج مأ قبا مجخا البيا او بالةالىي فس الزل او بعج مخاجعةها مأ خالل قعزةج إحةجا

 خطأ ىسج إدخال البيا او ليةا إىادة رفع الزلة بخقا ججيج.
  ،يذعي قةبع مبلع موجود بودة حخار ىزيا للوتول لخقا الزلة الزخفوا مأ خاللل هةحا الزبلةع

لزةةخقب  بةةل ضةةزأ ةدةةة حخةةار الوحةةجة الزخةديةةة مزةةا يهةةجر الوقةةت وةةةحلت يذةةعي ر طةةل بةةالزبلع ا
ويذةةعي معةةل فجةةت حةةواد  االخةةةالس، وخاتةةة إذا ةةةان مةةجخا البيا ةةاو مجةةةخف، مزةةا يةطلةةي 
ضةةةخورة مخاجعةةةة ىيسةةةة ىدةةةوائية مةةةأ الزل ةةةاو الزخفوىةةةة ومطابقةهةةةا باالسةةةةزاراو الورليةةةة وةدةةةوف 

 حخار الوحجة الزخةدية وةدة حخار ىزيا.
 ويا مبالع مأ حخةاباو بعةو اكشةحاح يخةخيأ مةأ خةالل محاطبةة البسةت الزةعاقةج مةع مدولة قج

الثهةةة ىةةأ طخيةةق خطابةةاو ورليةةة أو إيزةةيالو إلرةخو يةةة مزةةا ي ةةةح ثغةةخة للةالىةةي مةةأ قبةةا مةةجخلس 
البيا ةاو، مزةا يةطلةي الزخاجعةة الجوريةة للزوقةة الزةالس وىزةا الةخةوياو الحاتةة بالوحةجة الزخةديةةة 

 اجعة الةقاريخ ايلية مع اليجوية.باسةزخار ومخ 
  ال قةةةدال قةةةةا الزخاجعةةةة مةةةأ قبةةةا مخاجعةةةس الوحةةةجة الجخةةةابية بالطخيقةةةة الورليةةةة فقةةة  دون االخةةةح فةةةس

 االىةبار قطبيق الزخاجعة اكلرةخو ية.

( أن اسةةةحجام الةرسولوجيةةا بالوحةةجاو الجووميةةة 106، ح2021نةةحلت أ هةةخو دراسةةة  مجةةخوس،
إموا ية قعخع  اام الزعلوماو للهثزةاو والقختةسة اكلرةخو يةة، وىةجم  يواجل ىجة محاطخ قةزتا فس

القجرة ىلى الجخول إلى البيا او الزحد ة، باكضافة إلى إموا ية حةجو  قوقةة م ةاجل للساةام. وىليةل 
( داخةا الوحةجاو الجووميةة قةج GFMISيخت الباحث أن هساك العجيج مةأ الزحةاطخ الزخقبطةة بساةام  

الزعلوماو الزجاسبية الجوومية، اكمخ الحد يبةخز أهزيةة إدارة قلةت الزحةاطخ لةثسةي قاثخ ىلس جودة 
 الروار  الساقثة مأ هحا الساام.

 (GFMISأهسي  إدارة مخاطخ نعام إدارة السعمؽمات السالي  الحكؽمي  ) 2-2-5
س يجةاج إلى إدارة محاطخ حةى يزوأ قثسةي الرةوار  الةةس قةأق (GFMIS)يخت الباحث أن  اام 

فلا يذاحي قطور الساا اكلرةخو ية قطور مزاثا فس الززارسةاو والرةواب  الخقابيةة  مأ هحا الساام،
والزخاجعة. ةزا يالح  أن الهيوا الةسايزس لهحا الساام ي ةقج إلى وجةود إدارة للزحةاطخ، مزةا سةيةخقي 
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يبةةخز أهزيةةة  اكمةةخ الةةحد(، 330، ح2021ىليةةل ضةةعة محخجةةاو الةقةةاريخ الزاليةةة الجووميةةة   ،
 (.GFMISاكهةزام بإدارة الزحاطخ لساام  

( بأ هةةةا ظ 45، ح 2016وىةةةخف العجيةةةج مةةةأ البةةةاحتيأ إدارة الزحةةةاطخ، حيةةةث ىخفهةةةا  الدةةةاذلس،
مثزوىة مأ اكجخاءاو الةس يزوأ دمثهةا ضةزأ اكطةار العةام للدةخةة، والزوجهةل  جةو ققيةيا وليةاس 

االسةةةةخاقيثاو الالزمةةةة كدارقهةةةا، فةةةى حيسةةةا يةةةخت   ، حةةةاالو الحطةةةخ الزجةزلةةةة إلةةةى جا ةةةي وضةةةع 
( بأ هةةا ظ ىزليةةة قسةةجرج قجةةت مثزةةوىةيأ مةةأ اك دةةطة هزةةا ققيةةيا الزحةةاطخ وقثسةةي 147، ح2011

الزحةةاطخ، وذلةةت مةةأ خةةالل اسةةةحجام مثزوىةةة مةةأ الوسةةائا واكجةةخاءاو للقةةجرة ىلةةى إدارة الزحةةاطخ 
 (.147، ح2011بذورة فعالةظ    ،

لعجيج مأ الجراساو أهزية الجور ال عال للزخاجةع الةجاخلس فةس إدارة الزحةاطخ فةس القطةاا وقساولت ا
( مةةأ 2018؛ ال قةةس،2016؛ الخةةثيسس وآخةةخون،2011؛  ،Turlea, et al.,2009الجوةةومس  

خةةالل مخالبةةة وققيةةيا مةةجت فاىليةةة  اةةا إدارة الزحةةاطخ، ةةةحلت الزخةةاهزة فةةس قطةةويخه وقجخةةيسل بهةةجف 
 وحجة الجوومية، وذلت مأ خالل قجقيق ما يلس:إضافة ليزة لل

 .ققجيا الةأنيج بدأن فعالية العزلياو الةس قامت بها اكدارة لةججيج ةا الزحاطخ الثوهخية 
  ققجيا الةأنيج بأن اكدارة قةج قامةت بةقيةيا الزحةاطخ بذةورة تةجيجة ىةأ طخيةق ىزةا أولويةاو لةلةت

 الزحاطخ لةخقيبها.
 مأ أ ل يةا االسةثابة للزحاطخ بطخيقة مالئزةة قة ةق مةع سياسةة الوحةجاو  ققييا ىزلياو إدارة للةأنج

 الجوومية.
  .ققييا الزحاطخ الهامة الةس يقوم بها الزجيخون لةقجيزها لزثلذ اكدارة 
  مخاجعة ىزلية إدارة الزحاطخ الهامة الةس يقوم بها الزجيخون للةأنج مأ أن ىزلية الخقابة قةا بطخيقة

 مةابعةها. تجيجة وأ ل قج قا

يجةةةاج إلةةى إدارة الزحةةاطخ حةةةى يزوةةأ قثسةةي الرةةوار  الةةةس  (GFMIS)ويةةخت الباحةةث أن  اةةام 
قأقس مأ هحا الساام، ةزا يزوأ للزخاجع الجاخلس إضافة ليزة فس إدارة الزحاطخ فس  ةا قطبيةق هةحا 

 الساام، وذلت مأ خالل ما يلس:
 لزحاطخ بذ ة مخةزخة.فجت وققييا  اام الخقابة الجاخلية وىزلياو إدارة ا 
  ققجيا خجماو اسةدارية فس ققييا وقجخيأ  اا الخقابة الجاخلية للجج مأ الزحاطخ الةس قةعةخع لهةا

 الوحجة الجوومية.
  .قس يح ىزلية الزخاجعة الجاخلية طبقيا لزسهة مسةاا قائا ىلى أساس الحطخ 
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  اكنتخ خطورة فس الوحجة.الةأنج مأ أن موارد الزخاجعة الجاخلية موجهة  جو اكمانأ 
  .ا ىلى خبخة واسةدارة الزخاجعة الجاخلية  قججيج الحطخ الزقبول معةزجي

( GFMISو الساخ إلى قلت اكهجاف الزطلو ة كدارة محاطخ الوحجاو الجوومية فةس  ةا  اةام  
وقذةور خاتةةي مةع ضةعة يعثد الساام الةقليجد للزخاجعة الجاخلية الجوومية قجقيةق قلةت اكهةجاف، 

مةةأ واقةةع قجليةةا الجراسةةاو الخةةابقة الةةةس قساولةةت الزخاجعةةة الزخاجعةةة الجووميةةة الةقليجيةةة، حيةةث أقرةةح 
، ولعةا (GFMIS)الجاخلية الجوومية أ هةا  يةخ ماهلةة للةيةام بو ي ةة الزخاجعةة فةس  ةا قطبيةق  اةام 

 (:347، ح 2018؛ زيجان ،307-306، ح ح 2017مأ أسبار ذلت ما يلس  إبخاهيا، 
 قوافخ بياة مساسبة للةيام بعزا الزخاجعة الجاخلية، باكضافة ىجم وجود إدارة مخةقلة.  ىجم 
  ىجم اسةحجام طخق وأساليي حجيتة ىسج إجخاء ىزليةاو الزخاجعةة الجاخليةة بزةا يةساسةي مةع اكىزةال

فةةس  الةةةس يةةةا مخاجعةهةةا ومحوةةام الخقابةةة ىليهةةا وممةةجاد الزخةةة يجيأ بالزعلومةةاو فةةس الةوقيةةت الزساسةةي
  ا الةجول اكلرةخو س للبيا او.

  ىةجم ة ةةاءة الزةةخاجعيأ القةةائزيأ بأىزةةال الزخاجعةةة الجاخليةة ةسةيثةةة مسطةيةةة لرةةعة الحبةةخاو، وىةةجم
 الةةأهيا الرافس لها، وا ح اع جودة بخامة الةأهيا والةجريي الزهسس والةقسس للزخاجعيأ.

 الةجول اكلرةخو س للبيا او.فس  ا  ىجم وجود معاييخ أو إرشاداو للزخاجعة الجاخلية 

وىليةةل يةرةةح للباحةةث أن هسةةاك العجيةةج مةةأ ال ثةةواو، حيةةث يوجةةج فثةةوة احةياجةةاو  ةيثةةة ىثةةد 
الزخاجعةةة الجاخليةةة الجووميةةة الةقليجيةةة ىةةأ إمةةجاد الزخةةة يجيأ والزخةةةحجميأ بالزعلومةةاو فةةس الةوقيةةت 

(، ةةةحلت وجةةود فثةةوة معةةاييخ لعةةجم GFMISالزساسةي  اةةخيا لطبيعةةة الجيساميويةةة الةةةس يةزةةةع بهةةا  اةةام  
وجةود معةةاييخ ملدمةةة للزخاجةةع فةةس  ةةا البياةةة اكلرةخو يةةة، باكضةةافة إلةةى وجةةود فثةةوة أداء  ةيثةةة ىةةجم 

 قجريي الزخاجعيأ ىلى هحا الساام ومحاطخه.

( GFMISومةةأ هسةةا جةةاء الطلةةي ىلةةى الزخاجعةةة الزخةةةزخة الةةةس اتةةبجت قالئةةا وقساسةةي  اةةام  
فلةةةا  لةةةة الورليةةةة وحلةةةت مجلهةةةا اكدلةةةة اكلرةخو يةةةة كدارة محةةةاطخ هةةةحا الساةةةام،الةةةحد أخة ةةةت فيةةةل اكد

اكمةةخ يذةاحي قطةةور الةةساا اكلرةخو يةةة قطةةور مزاثةةا فةس الززارسةةاو والرةةواب  الخقابيةةة والزخاجعةةة، 
 (GFMIS) اةام الحد يبخز أهزية الزخاجعة الزخةزخة فس إدارة محاطخ الوحجاو الجوومية فةس ضةوء 

اكسةةةةاليي الججيتةةةةة فةةةةس الزخاجعةةةةة الةةةةةس قساسةةةةي البياةةةةة اكلرةخو يةةةةة الثجيةةةةجة داخةةةةا الوحةةةةجاو نأحةةةةج 
 الجوومية.



 إطار مقترح لتطبيق المراجعة المستمرة لتطوير دور المراجعة الداخلية.........                  عالء أمحد حممـد حممود/أ

470 

 

إطللار مقتللخح لتطبيللق السخاجعلل  السدللتسخة إلدارة مخللاطخ نعللام إدارة السعمؽمللات  2-3
 (GFMISالحكؽمي  ) السالي 

 مفاهيػ اإلطار السقتخح 2-3-1
 باكطار الزقةخح، ما يلس:يزوأ بلورة أها الز اهيا الزخقبطة 

 :هس مخاجعة إلرةخو ية ققوم باسةةحالح  ةةائة ىزليةة الزخاجعةة باسةةحجام ققخيةخ  السخاجع  السدتسخة
أو سلخلة مأ الةقاريخ بطخيقة مةدامسة مع حجو  اكحجا  أو بعج حجوثها ب ةخة زمسية قذيخة، وذلت 

 (. et al.,1999,P.88 Koganمأ أجا اقحاذ القخاراو الزساسبة فس وقت قذيخ  
 (  نعلللام إدارة السعمؽملللات الساليللل  الحكؽميلللGFMIS:)  اةةةام إلرةخو ةةةس يةةةخ   بةةةيأ جزيةةةع أجهةةةدة 

الجوومةةة العامةةة ويجةةةود ىلةةى ةافةةة و ةةائة إدارة الزاليةةة العامةةة مةةأ العزليةةاو الزاليةةة والزجاسةةبية 
اقيثس ا ةهةةاءي بزخحلةةة الةةةس قةةةا فةةس ةافةةة مخاحةةا إىةةجاد وقس يةةح الزواز ةةة مةةأ مخحلةةة الةحطةةي  االسةةةخ 

 (. http://www.gfmis.gov.joالزجاسبة واكبال   موقع وزارة الزالية، مةاح ىلس: 
 :هةةةس ىزليةةةة قسةةةجرج قجةةةت مثزةةةوىةيأ مةةةأ اك دةةةطة هزةةةا ققيةةةيا الزحةةةاطخ وقثسةةةي  إدارة السخلللاطخ

الزحةةاطخ، وذلةةت مةةأ خةةالل اسةةةحجام مثزوىةةة مةةأ الوسةةائا واكجةةخاءاو للقةةجرة ىلةةى إدارة الزحةةاطخ 
 (147، ح2011بذورة فعالة    ،

 مبخرات وأسباب اإلطار السقتخح 2-3-2
 -لزثزوىة مأ الزبخراو واكسبار، أهزها ما يلس:  قام الباحث بإىجاد هحا اكطار الزقةخح قلبية

(، والةةةحد يعةبةةةخ GFMIS: قطبيةةق وزارة الزاليةةةة مةةةاخخيا  اةةةام إدارة الزعلومةةةاو الزاليةةةة الجووميةةةة  أوالً 
 (، والحد يسةة معلوماو لجاية وققاريخ فورية.ERP اام مجاسبس إلرةخو س فورد  إحجت  اا 

ىجم قجرة الزخاجعة الجاخلية الجوومية بدولها الةقليجد ىلى الوفاء بزةطلباو الزخاجعةة فةس  ةا  مانًيا:
( والحد يجةةاج إلةى مخاجعةة مخةةزخة  اةخيا للطبيعةة الجيساميويةة الةةس يةزةةع بهةا GFMISقطبيق  اام  
 هحا الساام.

(، ويخجةةع ذلةةت إلةةى GFMISقدايةةج وقسةةامس محةةاطخ الزخاجعةةة الجووميةةة فةةس  ةةا قطبيةةق  اةةام  مالًنللا: 
ىةجم اسةةةحجام طةةخق وأسةةاليي حجيتةة ىسةةج إجةةخاء ىزليةةاو الزخاجعةةة الجاخليةة بزةةا يةساسةةي مةةع اكىزةةال 
الةس يةا مخاجعةهةا ومحوةام الخقابةة ىليهةا، باكضةافة إلةى ىةجم اسةةقطار الوحةجاو الجووميةة للر ةاءاو 

للةيام بعزا الزخاجعة الجاخليةة، باكضةافة والحبخاو الةرسولوجية الزاهلة، أخيخيا ىجم قوافخ بياة مساسبة 
إلى ىجم وجود إدارة مخةقلة فس بعو الوحجاو الجوومية، فرالي ىةأ ىةجم وجةود معةاييخ مخاجعةة أو 

 إرشاداو.

http://www.gfmis.gov.jo/
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: قثسةةي محةةاطخ فثةةوة قوقعةةاو الزخاجعةةةة الجووميةةة، حيةةث يةةخت الباحةةث أن الزخاجعةةة الجاخليةةةة رابًعللا
( قعةةا س العجيةةج مةةأ ال ثةةواو الةةةس قةةادد GFMISق  اةةام  الجووميةةة بدةةولها الةقليةةجد فةةس  ةةا قطبيةة

بالسهاية إلى ىجم قجرقها ىلى الجج مأ الزحةاطخ الساجزةة مةأ هةحا الساةام، ومةأ أهةا قلةت ال ثةواو مةا 
 -يلس: 
 :ةيثةةةةة ىثةةةةد الزخاجعةةةةة الجاخليةةةةة الجووميةةةةة الةقليجيةةةةة ىةةةةأ إمةةةةجاد الزخةةةةةحجميأ  ف للللؽة احتياجللللات 

 ي  اخيا للطبيعة الجيساميوية الةس يةزةع بها هحا الساام.بالزعلوماو فس الةوقيت الزساس
 حيث ال يوجج معاييخ ملدمة للزخاجع فس  ا هحا الساام.ف ؽة معاييخ : 
 : ةيثة ىجم قجريي الزخاجعيأ بعج ىلى هحا الساام ومحاطخه. ف ؽة أدا  

الزقةابالو الدحذةية : قام الباحث بإجخاء دراسة اسةطاللية، وذلت مأ خالل إجةخاء ىةجد مةأ خامًدا
ىلةةةةى ىيسةةةةة موو ةةةةة مةةةةأ مخاجعةةةةس ومزتلةةةةس وزارة الزاليةةةةة داخةةةةا الوحةةةةجاو الجووميةةةةة، باكضةةةةافة إلةةةةى 

ةةةةةةةةاGFMISمخةةةةةةةةةحجمس  اةةةةةةةةام إدارة الزعلومةةةةةةةةاو الزاليةةةةةةةةة الجووميةةةةةةةةة   كهةةةةةةةةجاف الجراسةةةةةةةةة  (، وقجةيقي
 -االسةطاللية قا قججيج مثزوىةيأ مأ اكسالة: 

 :ىلى محاطخ  اام  هجفت إلى الةعخف  الس سؽع  األوليGFMIS .) 
  هجفت إلى ققييا مخاجعس الوحجاو الجوومية فس  ا  اام  الس سؽع  الناني :GFMIS  .) 

 وقج أس خو  ةائة الجراسة االسةطاللية ىأ مثزوىة مأ السةائة الةس يزوأ قججيج أهزها ما يلس:
   ىةةجم الةأهيةةا الرةةافس لزخةةةحجمس  اةةامGFMIS قةةج يةةادد إلةةى إدخةةال بعةةو البيا ةةاو الحاطاةةة )

ولرةةأ بذةةورة  يةةخ مةعزةةجة  ةيثةةة  قةةت الحبةةخاو والةعامةةا مةةع قلةةت الةةساا، باكضةةافة إلةةى إموا يةةة 
إدخةةال بيا ةةاو خاطاةةة  ةيثةةة قعقةةج الساةةام ووجةةود ةةةا هائةةا مةةأ العزليةةاو اليوميةةة داخةةا الوحةةجاو 

 الجوومية. 
 يا ةاو مةأ قبةا العةامليأ مزةا يعسةس أن البيةان الواحةج الزحةدن إموا ية الخزاح بالةجخول إلةى قاىةجة الب

داخةةةا قاىةةةجة البيا ةةةاو الزخةديةةةة يزوةةةأ أن يذةةةا إليةةةل أو يخةةةةحجمل أنتةةةخ مةةةأ شةةةحت بةةةا ومجةةةخاء 
قعجيالو ىلى هحا البيان، وفيزا يحت هحا البسةج فةس الواقةع العزلةس هسةاك بعةو الزةو  يأ يعطةون 

اكمخ الحد قةج يةادد إلةى الةالىةي الزةعزةج مةأ قبةا اسا الزخةحجم الحاح بها كشحاح آخخيأ، 
 قلت اكطخاف، بحالف الةالىي الزةعزج مأ الزخةحجم   خل. 

  قذور الزخاجعة الجاخلية الجوومية فس موانبل الةطور اكلرةخو س  ةيثةة لديةادة التغةخاو الةةس قةادد
أ، فرةةالي ىةةأ ىةةجم إلةةس زيةةادة حةةاالو الةالىةةي واكخطةةاء، باكضةةافة إلةةى  قةةت خبةةخاو الزةةخاجعي
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وجةةود معةةاييخ ملدمةةة للزخاجةةع، ةةةحلت مدةةولة اخة ةةاء مخةةار الزخاجعةةة، أخيةةخيا قعقةةج إجةةخاءاو الخقابةةة 
 الجاخلية فس الساام اكلرةخو س ىأ الساام الةقليجد اليجود. 

 .زيادة محاطخ اكمأ والحذوتية الساقثة مأ اخةخاق البيا او والهثزاو اكلرةخو ية 

وىليل يةخت الباحةث أن ةةا اكسةبار والزبةخراو الخةابقة ةا ةت دافةع ومبةخر قةود لةطبيةق الزخاجعةة 
الزخةةةزخة، حيةةث لةةا يعةةج قطبيقهةةا خيةةاريا بةةجيالي أو قخفيهييةةا داخةةا الوحةةجاو الجووميةةة، وم زةةا بةةاو خيةةاريا 

ا وضخورييا لزوانبة الزةغيخاو والزخةثجاو الطارئة فس بياة الزخاجعة الجووم  ية. رئيخي

 مبادئ اإلطار السقتخح 2-3-3
 سوف يةا بساء اكطار الزقةخح باالىةزاد ىلى الزبادئ الةالية:

 : حيةةثم يبسةةس اكطةةار الجةةالس ىلةةى اكىةةةخاف بأهزيةةة  اةةام   الؽالعيللGFMIS وةةةحلت بالزحةةاطخ ،)
الزخةةزخة فةس الةس قخقب  بةطبيقةل فةس الوحةجاو الجووميةة، ةزةا يجةجد اكطةار الزقةةخح دور الزخاجعةة 

 إدارة هحه الزحاطخ.
 حيثم يقجم اكطار الجالس رؤية قةزاشس مةع الاةخوف الزعاتةخة والةةس قةزتةا فةس قطبيةق لسعاصخةا :

(، وةةةحلت الةةجور GFMISالةجةةول اكلرةخو ةةس داخةةا الوحةةجاو الجووميةةة مةةأ خةةالل قطبيةةق  اةةام  
( GFMISدارة الزحةاطخ لساةام  الججيث للزخاجع الجاخلس الجوةومس بدةةية الةأنيةجد واالسةدةارد ك

داخا الوحجاو الجوومية، وذلت مأ خةالل قطبيةق الزخاجعةة الزخةةزخة الةةس أتةبجت قالئةا وقساسةي 
 هحا الساام.

 : حيثم يةوفخ اكطةار الجةالس درجةة دقةة مساسةبة قخةاىج جزيةع اكطةخاف الزهةزةة مةأ الجذةول  الجل
، باكضةافة إلةى الةعةخف ىلةى مةجت GFMIS)ىلى ققييا مالئا لثزيع الزحاطخ الساقثة مةأ  اةام  
 قأثيخ الزخاجعة الزخةزخة فس إدارة قلت الزحاطخ.   

 :حيثم يخةحجم اكطار الجالس مذطلجاو واضجة وقابلة لإلسةحجام فس  ا الةجول  القاهمي  لمفاػ
 اكلرةخو س داخا الوحجاو الجوومية.

 متطمبات ومعؽلات تطبيق اإلطار السقتخح  2-3-4
 متطمبات تطبيق السخاجع  السدتسخة داخ  الؽحجات الحكؽمي  2-3-4-1

أ ل لرس يةا قطبيق الزخاجعة باسةقخاء اكدر الزجاسبس الحاح بالزخاجعة الزخةزخة يقةخح الباحث 
 -(، يسبغس قجقيق الزةطلباو الةالية: GFMISالزخةزخة داخا الوحجاو الجوومية فس  ا  اام  
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  يثةي أن قوضةع إدارة الزخاجعةة الجاخليةة فةس  ةا اجعل  الجاخميل : هيك  تشعيسي مشاس  إلدارة السخ
قطبيةةق الزخاجعةةة الزخةةةزخة فةةس الزوةةان الزساسةةي داخةةا الهيوةةا الةسايزةةس للوحةةجة الجووميةةة بالدةةوا 

 الحد يخاىجها ىلى الةيام بالعزا الزسوط بها بو اءة وفعالية.
 : قعةةةج أهةةةا الدةةةخوط الةةةةس يثةةةي أن قةةةةوافخ لةةةجت ال خيةةةق القةةةائا بالزخاجعةةةة  السلللؽارد البذلللخي  السههمللل

 الزخةزخة هس امةالنها لزخةوت مخق ع مأ الزهارة والزعخفة فس مثال قرسولوجيا الزعلوماو. 
 :لرس قجقق الزخاجعة الزخةزخة أهجافها يةطلي أن يوون قدغيا البيا او  تؽافخ تكشؽلؽجيا السعمؽمات

 فإن قوافخ قرسولوجيا الزعلوماو يزتا أحج مةطلباو قطبيق الزخاجعة الزخةزخة. إلرةخو س، و الةالس
 : قزتةةا ة ةةاءة الخقابةةة الجاخليةةة أهةةا الدةةخوط الةةةس يثةةي أن قةةةوافخ فةةس  ةةا  كفللا ة الخلابلل  الجاخميلل

قطبيق الزخاجعة الزخةزخة، ك ةل فةس  ةا الةدةغيا اكلرةخو ةس للبيا ةاو قاهةخ بعةو الزحةاطخ الةةس 
 رقابة داخلية فعالل. قجةاج إلى

 مأ أها مةطلباو قطبيق الزخاجعة الزخةزخة هو قوحيج لغةة او قسزةي   :تؽحيج أو تشسيط ل   البيانات
 البيا او لزالءمةها وقوفيخها لزةححد القخار فس الةوقيت الزساسي.

 معؽلات تطبيق السخاجع  السدتسخة داخ  الؽحجات الحكؽمي  2-3-4-2
اقرةح للباحةث مةأ خةالل اسةةقخاء طبيعةةة الوحةجاو الجووميةة وجةود بعةو الةجةجياو والذةةعو او 

والةةةس يزوةةأ قوضةةيجها مةةأ خةةالل  (،GFMISفةةس  ةةا  اةةام  الةةةس ققابةةا قطبيةةق الزخاجعةةة الزخةةةزخة 
 قساول الزعوقاو الةالية: 

اللجاخمي الحكلؽمي: أواًل: فقجان الايك  التشعيسي لخرلااص الؽالؽح والسخونل  والسال مل  لمسخاجلع 
إن ىةةةجم وضةةةوح ىساتةةةخ الهيوةةةا الةسايزةةةس وىةةةجم قججيةةةجها بدةةةوا دقيةةةق يةةةاثخ ىلةةةى ىزةةةا الزخاجةةةع 
الةةةجاخلس الجوةةةومس، وةةةةحلت فقجا ةةةل لحاتةةةيةس الزخو ةةةة والزالءمةةةة مزةةةا يةةةادد إلةةةى ىةةةجم الةريةةةف مةةةع 

، باكضةافة إلةى الةغيخاو الطارئة ىسج قجةول بياةة الزخاجعةة مةأ الساةام اليةجود إلةى الساةام اكلرةخو ةس
أن بعو الوحجاو الجوومية يوجج بها إدارة للزخاجعةة الجاخليةة ووحةجاو حووميةة أخةخت ال يوجةج بهةا، 

 فرالي ىأ ىجم وجود معاييخ للزخاجعة الجوومية فس  ا الةجول اكلرةخو س.
خةةةا معاةةةا الرةةةوادر الزهسيةةةة دا مانًيلللا: علللجم تلللؽافخ الكلللؽادر الساشيللل  السههمللل  بالؽحلللجات الحكؽميللل :

الوحةةجاو الجووميةةة مةةا زلةةوا حةةجيتس العهةةج فةةس اسةةةحجام قرسولوجيةةا الزعلومةةاو أد فةةس مخحلةةة الةةةجريي 
 و الةالس ال قةوافخ لجيها الر اءة والزهارة الالزمة.

قالحةةة  للباحةةةث ىةةةجم قةةةوافخ بياةةةة قرسولوجيةةةة  مالًنلللا: بيلللاب تلللؽافخ التكشؽلؽجيلللا بالؽحلللجات الحكؽميللل :
 ومية.مساسبة فس بعو الوحجاو الجو
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يةةخت الباحةةث أن  رابًعللا: اللعع وتعقللج إجللخا ات الخلابلل  الجاخميلل  اإللكتخونيلل  بالؽحللجات الحكؽميلل :
ضعة إجخاءاو الخقابة الجاخلية سوف قرون ىائقيا لةطبيق الزخاجعةة الزخةةزخة الةةس قجةةاج إلةى رقابةة 

الئزة فس  ةا قطبيةق داخلية فعالل حةى يزوأ االىةزاد ىليها وحذول الزخاجع ىلى أدلة اكثباو الز
 (.GFMIS اام  

ا، فزةةأ أهةةا مةطلبةةاو قطبيةةق خامًدللا: مذللكم  تؽحيللج وتشسلليط البيانللات : قعةبةةخ الزدةةولة اكنتةةخ قعقيةةجي
 (.97، ح2013الزخاجعة الزخةزخة قوحيج وقسزي  البيا او  رويدج،

جيةةةا مةقجمةةةة يجةةةةاج قطبيةةةق الزخاجعةةةة الزخةةةةزخة إموا يةةةاو قرسولو سادًسلللا: مذلللكم  ارتفلللا  التكلللالي : 
(. ويةةخت 75، ح2019ومخةةاحاو قحةةديأ هائلةةة، اكمةةخ الةةحد يةةادت إلةةى ارق ةةاا الةرةةاليف  شةةجاقل،

ةةا ةبيةةخيا  خاتةةة إن الوحةةجاو الجووميةةة هةةس وحةةجاو  يةةخ هادفةةة الباحةةث أن هةةحه الزدةةولة قزتةةا ىائقي
 .للخ ح

 الحكؽمي الحمؽل السقتخح  لح  مذاك  تطبيق السخاجع  السدتسخة داخ  الؽحجات  2-3-5
يخت الباحث أ ل يزوأ الةغلي ىلةى معوقةاو قطبيةق الزخاجعةة الزخةةزخة داخةا الوحةجاو الجووميةة 

   -(، مأ خالل الزقةخحاو الةالية:GFMISفس  ا قطبيق  اام إدارة الزعلوماو الزالية الجوومية  
يةة الزخةةزخة أىلةةى إدارة الزخاجعةة الجاخلوضةةع أواًل: حل  مذلكم  الايكل  التشعيسللي لمسخاجلع اللجاخمي: 

الهيوا الةسايزةس ةةأداة مخةةقلة قابعةل فقة  كىلةى مخةةوت فةس اكدارة العليةا، وهةحا يخةاىجها فةس الةيةام 
بعزليةةة الزخاجعةةة بو ةةاءة وفعاليةةة، باكضةةافة إلةةى إتةةجار معةةاييخ خاتةةة بالزخاجعةةة الزخةةةزخة لرةةزان 

 (.GFMISجودة الزخاجعة فس  ا  اام  
مأ خالل قأهيا الزخاجةع فخ الكؽادر الساشي  السههم  بالؽحجات الحكؽمي : مانًيا: ح  مذكم  عجم تؽا

الجاخلس الجوومس وفخيقل قأهيالي ىلزييا وىزلييا يةعلق بةرسولوجيا الزعلوماو، باكضافة إلى ىقج دوراو 
 مخةزخة ىلى أد مخةثجاو قطخأ والةس مأ شا ها قخاها فس الةطبيق ال عال للزخاجعة الزخةزخة.

سةةةاىج قطبيةةةق  اةةةام : حللل  مذلللكم  علللجم تلللؽافخ تكشؽلؽجيلللا السعمؽملللات بالؽحلللجات الحكؽميللل : مالًنلللا
 GFMIS ىلةةةى قةةةوفيخ بياةةةة قرسولوجيةةةا مساسةةةبة، لةةةحلت يةةةخت الباحةةةث أن قطبيةةةق هةةةحا الساةةةام داخةةةا )

ةةةا فةةةس قطبيةةةق الزخاجعةةةة الزخةةةةزخة  اةةةخيا ك هةةةا قالئةةةا وقساسةةةي هةةةحا  الوحةةةجاو الجووميةةةة ةةةةان سةةةببيا رئيخي
  الساام. 

( حةةول الخقابةةة GFMISيةةخت الباحةةث أن قطبيةةق  اةةام   رابًعللا: حلل  مذللكم  اللعع الخلابلل  الجاخميلل :
الجاخلية مأ رقابة ققليجية إلى رقابة إلرةخو ية، وىليةل أتةبجت الزخاجعةة الزخةةزخة قالئةا وقساسةي هةحا 

 . أخة ت فيل اكدلة الورلية وحلت مجلها اكدلة اكلرةخو ية الساام الحد
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يزوةةأ قوحيةةج أو قسزةةي  اللغةةة مةةأ خةةالل لغةةة ققةةاريخ خامًدللا: حلل  مذللكم  تؽحيللج أو تشسلليط البيانللات: 
؛ رويدةةج، Chou,& Chang, 2010,P. 27(، فأشةةار ةةةام مةةأ  XBRLاكىزةةال الزوسةةعة  

( أن اسةحجام هحه اللغة يجقق العجيج مأ الزدايا أهزها قوحيج Wen,2021,P.1 ؛144، ح 2013
الةقةةاريخ، وذلةةت لةخةةهيا ليةةام الزخاجةةع بةةإجخاءاو الزخاجعةةة الزخةةةزخة فةةس إىةةجاد قلةةت وقسزةةي  معلومةةاو 

( هس اللغة اك خي لجا مدولة قوحيةج أو XBRLالةقاريخ بذ ة مخةزخة. لحلت يخت الباحث أن لغة  
 (. GFMISقسزي  البيا او لةطبيق الزخاجعة الزخةزخة بو اءة وفعالية فس  ا  اام  

 Cloudيزوأ حا قلت الزدولة مأ خالل الجوسةبة الخةجابية رتفا  التكالي : سادًسا: ح  مذكم  ا
computing)  حيث اقةخحت دراسةة ،)Raja,& Ramakrishnan, 2017 اىةزةاد الزخاجةع ىلةى )

الجوسةبة الخةةجابية فةةس  ةةا اسةةةحجام الزخاجعةةة الزخةةةزخة لزةا لهةةا مةةأ مدايةةا مةعةةجدة أهزهةةا قةةجرقها ىلةةى 
لة داخا قواىج بيا او  اا الزعلوماو، باكضافة إلى قوفيخ  خخ احةياطية قوفيخ مخاحاو قحديأ هائ

للبيا ةةاو الزمحد ةةةة دون الجاجةةة إلةةةى قةةوفيخ مخةةةاحاو قحةةةديأ إضةةافية، ةةةةحلت سةةهولة قبةةةادل البيا ةةةاو، 
اكمةةةخ الةةةحد يةةةادت بةةةجوره إلةةةى قحفةةةيو الةرةةةاليف، ويةةةخت الباحةةةث أن  اةةةام إدارة الزعلومةةةاو الزاليةةةة 

( لجيةل قةجرة قحديسيةة هائلةة قةجىا خاتةية الجوسةبة الخةجابية، وىليةل فةإن الةرامةا GFMISالجوومية  
بةةيأ هةةحا الساةةام والزخاجعةةة الزخةةةزخة سةةوف يةةادت إلةةى قحفةةيو الةرةةاليف مةةأ  احيةةة وحزايةةة وسةةالمة 

 البيا او مأ  احية أخخد. 

 الاجف مؼ اإلطار السقتخح 2-3-6
الهجف اكساسس لإلطار هو قوضيح دور الزخاجعة الزخةزخة فس إدارة محاطخ الوحجاو الجوومية 

 ، مأ خالل ما يلس:(GFMIS)فس ضوء قطبيق  اام إدارة الزعلوماو الزالية الجوومية 
قردة الزخاجعة الزخةةزخة الزسةاطق اكنتةخ ىخضةل للزحةاطخ، باكضةافة إلةى قةجرقها ىلةى الةقيةيا   -1

لةلت الزحاطخ ىأ طخيق الزةابعة الزخةةزخة للخقابةة الجاخليةة مةأ أجةا انةدةاف اكخطةاء الزخةزخ 
 (.Klimova,2018,P.306  فس الوقت الزساسي واقحاذ اكجخاءاو الةذجيجية الزساسبة

قجج الزخاجعة الزخةزخة مأ الزحاطخ حيث قعزا ىلى قس يح إجخاءاو آلية ال قجةاج إلى وقت أو   -2
، حيث يجةجد الزخاجةع ىزليةاو ىاليةة الزحةاطخ وقخقيبهةا حخةي أولوياقهةا مخةبقاي جهج ةبيخ لةس يحها

لةججيج  وا الخقابة واالخةباراو الزساسبة لةلةت الزحةاطخ مةع قذةزيا وقس يةح أدواو الخقابةة الزساسةبة 
 (.170، ح 2015؛ ةوشان،Malaescu,&Sutton,2015,P.97كدارقها بطخيقة آلية  

فس الةعخف ىلى أ ةواا الزحةاطخ الزحةل ةة وقرةويأ مج اةة شةاملة لةلةت  قخاها الزخاجعة الزخةزخة  -3
الزحةةةةاطخ، وةةةةةحلت ققةةةةجيا اسةدةةةةاراو لةةةةإلدارة ولألطةةةةخاف الزعسيةةةةة فيزةةةةا يةعلةةةةق بويفيةةةةة االسةةةةةثابة 

 (. 165، ح2016للزحاطخ وققليا ايثار الخلبية لها  الداذلس،
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أ خةةالل إدارة الزحةةاطخ وقحفيةةةف قجخةةأ الزخاجعةةة الزخةةةزخة جةةودة الزخاجعةةة الجاخليةةة، وذلةةت مةة  -4
 Eulerich) ؛Oringel,&Aldhizer,2009,P.17حةجقها لةذةبح فةس حةجود الزخةةود الزقبةول 

et al.,2020,P.141)؛ Hazar,2021,P.253؛Cetinoglu,2021,P.339. 
قجىا الزخاجعة الزخةزخة ىزلياو الزخاجعة الحارجية حيث قججد اكمانأ اكنتخ ىخضةل للحطةخ،   -5

 (.173، ح2014اقثاه الزخاجع الحارجس إلى الزساطق اكنتخ خطخاي مباشخاي  رضوان، وىليل 

يخةسةة الباحث مزا سبق أهزية الزخاجعة الزخةزخة فس إدارة محاطخ  اام إدارة الزعلومةاو الزاليةة 
(، وذلةت مةأ خةالل فجذةها الزخةةزخ للخقابةة الجاخليةة وقججيةجها لألمةانأ اكنتةخ GFMISالجوومية  
للحطةةخ وقخقيبهةةا حخةةي أولوياقهةةا، فرةةالي ىةةأ ققةةجيا االسةدةةاراو فيزةةا يحةةت قلةةت الزحةةاطخ  ىخضةةل

لةةإلدارة ولألطةةةخاف الزعسيةةةة، باكضةةةافة إلةةةى مخةةةاىجة الثهةةاز الزخةةةةدد للزجاسةةةباو فةةةس إجةةةخاء الخقابةةةة 
 ويسكؼ تؽايح ما سبق مؼ خالل الذك  التالي: والزخاجعة الالحقة بو اءة وفعالية،

 
 (GFMISدور السخاجع  السدتسخة في إدارة مخاطخ نعام ) :1شك  

 الشكل هي إعذاد الببحث
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 (GFMISتقخيخ السخاجع  السدتسخة السقتخح عؼ إدارة مخاطخ نعام ) 2-3-7
وفقةةاي يخةةخ قعخيةةف للزخاجعةةة الجاخليةةة الجووميةةة قعةةخف بأ هةةا ظ  دةةاط قأنيةةجد واسةدةةارد مخةةةقا 

ىزليةةةاو الوحةةةجة وقجخةةةيسها، وقخةةةاىج الوحةةةجة الجووميةةةة فةةةس وموضةةةوىس، مذةةةزا كضةةةافة ليزةةةة إلةةةى 
قجقيق أهجافها مأ خةالل إقبةاا أسةلور مةساا لةقيةيا وقجخةيأ فعاليةة إدارة الزحةاطخ والخقابةة وىزليةاو 

  .(INTOSA,2016,P.4الجوةزةظ  

الةأنيجد ويخةسةة الباحث مأ الةعخيف الخابق أن الزخاجع الجاخلس الجوومس مطالي بةقجيا الجور 
(، لةحلت يقةةخح الباحةث الةقخيةةخ GFMISواالسةدةارد بدةوا مخةةقا وموضةعس فةس  ةا قطبيةق  اةام  
مةةأ هةةحا الةقخيةةخ ال جةةت الزخةةةزخ للخقابةةة  ىةةأ إدارة الزحةةاطخ فةةس  ةةا قطبيةةق هةةحا الساةةام، والغةةخع

ا الجاخليةةةةة وقججيةةةةجها لألمةةةةانأ اكنتةةةةخ ىخضةةةةل للحطةةةةخ وقخقيبهةةةةا حخةةةةي أولوياقهةةةةا، فرةةةةالي ىةةةةأ ققةةةةجي
االسةدةةاراو فيزةةا يحةةت قلةةت الزحةةاطخ لةةإلدارة ولألطةةخاف الزعسيةةة، باكضةةافة إلةةى مخةةاىجة الثهةةاز 

ويتزللح ذلللغ مللؼ خللالل الزخةةةدد للزجاسةةباو فةةس إجةةخاء الخقابةةة والزخاجعةةة الالحقةةة بو ةةاءة وفعاليةةة، 
 :التقخيخ التالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تقخيخ السخاجع  السدتسخة الخاص بإدارة مخاطخ نعام إدارة السعمؽمات السالي   :2شك  
 (GFMISالحكؽمي  )

 الشكل هي إعذاد الببحث

 اى٘عذة /........................

 (GFMISإداسة اىَعيٍ٘بث اىَبىٞت اىغنٍ٘ٞت )اىخقشٝش عِ إداسة ٍخبغش ّظبً 

 اىصبدس عِ إداسة اىَشاصعت اىذاخيٞت اىَغخَشة )حقشٝش ٍغخَش(

 عِ اىفخشة ٍِ .......... إىٜ ................

 أوالً: الذور التأكُذٌ للوزاجع

ٍِّٞخااابغش اى٘عاااذة اىغنٍ٘ٞااات حاااٌ إداسحٖاااب ونفاااب ة ٗالعبىٞااات ٗوبى ااانو اىَ  اااٌ ٗرىااال ٗالق اااب ىيقااا٘ا 

 ٗاإلصذاساث اىَْٖٞت اىَْظَت.

  اىَخاابغش اىخااٜ حااٌ امخ اابالٖب الااٜ عَيٞاات إداسة اىَخاابغش هااذ حااٌ اإلواا ت عْٖااب صَٞعااب  ٗالااٜ اىخ٘هٞااج

 اىَْبعب ىيضٖبث اىعيٞب اىَخخصت وبى٘عذة اىغنٍ٘ٞت.

 . اىَخبغش اىخٜ حٌ امخ بالٖب هذ حٌ ٍعبىضخٖب صَٞعب 

 االطتشبرٌ للوزاجع الذور: ثبًًُب

 اىَشاصعت اىذاخيٞات اىَغاخَشة واذٗسٕب اشعخ ابسٛ حضابٓ اى٘عاذة اىغنٍ٘ٞات ىخحا٘ٝش ٗحغغاِٞ هبٍج

عَيٞاابث إداسة اىَخاابغشت ٗحخعاابُٗ اىَشاصعاات اىذاخيٞاات ٍااع اىضٖاابث اىَعْٞاات ٗاىضٖاابص اىَشمااضٛ 

 ىيَغبعببث و نو صٞذ ع٘ه الغص ٗحقٌٞٞ اىَخبغش و نو ٍغخَش.

 هذَز الوزاجعت الذاخلُت الوظتوزة                                                 

 .................................  ...اشعٌ: ......                                                            

 ....................................اىخ٘هٞع: .....                                                           
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 خطؽات تطبيق اإلطار السقتخح 2-3-8
اسةسب  الباحث مخاحا قطبيق الزخاجعةة الزخةةزخة داخةا الوحةجاو الجووميةة فةس  ةا قطبيةق  اةام 

 GFMIS  مأ دراسة ،)IIA,2006,PP.17-25  الةس قام بهةا معهةج الزةخاجعيأ الةجاخلييأ )IIA ،)
(، ويزوةأ قوضةيح هةحه الزخاحةا مةأ Chan, &Vasarhelyi, 2011,P.15باكضةافة إلةى دراسةة  

 خالل ما يلس:
وقهةجف هةحه الزخحلةة إلةى اخةيةار فخيةق الزخاجعةة  السخحم  األولى: تحجيج أهجاف السخاجع  السدلتسخة:

الزول ةةيأ بةةأداء مهزةةة الزخاجعةةة ويثةةي أن يوةةون هةةحا ال خيةةق ماهةةا، باكضةةافة إلةةى قججيةةج مةطلبةةاو 
خةباراو للخقابة الزخاجعة، ةحلت الجذول ىلى الجىا الرافس مأ اكدارة العليا، وأخيخيا قججيج  طاق اال

 والزحاطخ.
يخةزح للزخاجةع  السخحم  الناني : مخحم  الؽصؽل إلى البيانات )التخطيط لعسمي  السخاجع  السدتسخة(:
(، ةةحلت GFMISفس هحه الزخحلة الةحطي  لعزلية الزخاجعة واالطالا ىلى الزعلوماو داخةا  اةام  

ت مةةةةأ خةةةةالل ق هةةةةا طبيعةةةةة الوحةةةةجة يثةةةي أن يوةةةةون الزخاجةةةةع ىلةةةةى درايةةةةة بزذةةةةادر الزعلومةةةاو، وذلةةةة
الجوومية، باكضافة إلى الجذول ىلى الزعخفةة الرافيةة ىةأ بياةة الخقابةة الجاخليةة الجووميةة فةس  ةا 
الةجول اكلرةخو س، وقججيج اكداء الزساسبة للةجليا بياة الخقابة الجاخلية، وأخيخاي قطبيةق  زةوذج خطةخ 

 الزخاجعة ومجخاء الزخاجعة الةجليلية. 
السخحم  النالن : العالل  هيؼ التقييػ السدلتسخ لمخطلخ ولمخلابل  )مخحمل  ت سيلع وتقيليػ أدلل  اإلمبلات 

يةا فس هحه الزخحلة جزع أدلةة  (:GFMISاإللكتخوني  داخ  نعام إدارة السعمؽمات السالي  الحكؽمي  )
معلومةةاو موثةةوق قثةةاه قةةوفيخ  (GFMISاكثبةةاو اكلرةخو يةةة الزالءمةةة بحذةةوح جةةودة وسةةالمة  اةةام  

 (EAM)فيها، ومأ أها البخامة الزساسبة للزخاجعة الزخةزخة فةس هةحه الزخحلةة،  زةوذج الزخاجعةة الزجمثةة 
Emebedded Audit Modules  حيث يخةحجم فةس قطبيقةاو قاىةجة البيا ةاو، ويةةيح هةحا البخ ةامة أداء

 مةةةةا أنجقةةةل العجيةةةةج مةةةأ الجراسةةةةاو اخةبةةةاراو االلةةةةدام واالخةبةةةةاراو اكساسةةةية بدةةةةوا مةةةةدامأ وفةةةةورد، وهةةةحا
 Debreceny et al.,2005,P.8؛ Kuhn,& Sutton,2010,P.92,P.123،462، ح 2020؛ مخعود:)  

( أن هسةةةاك العجيةةةج مةةةأ البةةةخامة الةةةةس 96-95، ح ح 2016نةةةحلت أشةةةارو دراسةةةة  الدةةةاذلس،
الزخةةةزخة، وهةةحه البةةخامة يخةةةحجمها الزخاجةةع الةةجاخلس والةةةس قعةبةةخ مةةأ ضةةزأ بةةخامة وأدواو الزخاجعةةة 

قخةةةاىج الزخاجةةةع الةةةجاخلس ىلةةةى قطبيةةةق الزخاجعةةةة الزخةةةةزخة بدةةةوا يزوسةةةل مةةةأ الةقيةةةيا ال ةةةورد للخقابةةةة 
 الجاخلية وانةداف ومدارة الزحاطخ، ومأ أها هحه البخامة ما يلس:

 ( (هللخامACL:)  يخةةاىج الزةةخاجعيأ الةةجاخلييأ ىلةةى انةدةةاف الزحةةاطخ، ةزةةا يةةادد اسةةةحجامل إلةةى
قوفيخ الوقت وقخةيد  طاق ال جت فةس ىزليةاو معيسةة، ةةحلت يخةاىج ىلةى إموا يةة الجذةول ىلةى 
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الزعلومةةاو الزطلو ةةة بخةةخىة ةبيةةخة، ةزةةا يخةةاىج ىلةةى مخاجعةةة حثةةا ةبيةةخ مةةأ البيا ةةاو، فرةةالي ىةةأ 
اةةام الخقابةةة الجاخليةةة، ولقةةج قةةا اسةةةحجام هةةحا البخ ةةامة ةسةةوا مةةأ بةةخامة انةدةةاف  قةةاط الرةةعة فةةس  

 الزخاجعة الزخةزخة، الةس قخاىج ىلى إدارة الزحاطخ. 
 ( (هخنلللامXyea:)  يخةةةاىج البخ ةةةامة الزخاجةةةع الةةةجاخلس ىلةةةى قحفةةةيو الزحةةةاطخ والةرةةةاليف، ةةةةحلت

 يخاىج ىلى قذزيا وقدغيا بخامة الزخاجعة ومدارة الزحاطخ.
  (هخنام(Auditor:) .هو بخ امة مخاجعة يخاىج الزخاجعيأ ىلى قجليا وققييا الزحاطخ 
 ( (هخنللامSymbiant Tracker :) يعةبةةخ هةةحا البخ ةةامة أداة فعالةةة للزخاجعةةة الجاخليةةة فيزةةا يةعلةةق

 بالزحاطخ، والةوتياو الزةعلقة بها، والعزلياو الخقابية، واقحاذ اكجخاءاو الةذجيجية الزساسبة.
 ( (هخنلللامBarn Owl:)  بخ ةةةامة مةرامةةةا للزخاجعةةةة الجاخليةةةة ومدارة الزحةةةاطخ والةجقةةةق مةةةأ االلةةةةدام

 باللوائح.

مزا سبق يةرح للباحةث أن هسةاك العجيةج مةأ البةخامة الةةس قزوةأ الزخاجةع الةجاخلس الجوةومس مةأ 
 (، حيةث قخةاها قلةت البةخامةGFMISقجقيق الزخاجعة الزخةزخة بو اءة وفعالية فس  ا قطبيق  اام  

فةس قجقيةق الزةابعةة الزخةةةزخة للخقابةة والزحةاطخ وىليةةل انةدةاف ومدارة الزحةاطخ فةةس  ةا هةحا الساةةام، 
( حيةةث أثبةةةت قلةةت البةةخامة مةةجت أهزيةهةةا فةةس  اةةا قحطةةي  مةةوارد EAM  /ACLومةةأ أهةةا البةةخامة  

( إحةةجت GFMIS(، وهةةحا مةةا دفةةع الباحةةث إلةةى اقةةةخاح قلةةت البةةخامة خاتةةة أن  اةةام  ERPالزسدةةأة  
 ( ولرسل خاح بالقطاا الجوومس.  ERP اا قحطي  موارد الزسداة  

يقةةوم الزخاجةةع الةةجاخلس الجوةةومس فةةس هةةحه الزخحلةةة بإتةةجار  السخحملل  الخابعلل : مخحملل  إدارة الشتللاا):
سلخةةلة مةةأ ققةةاريخ الزخاجعةةة الةةةس قذةةجر بطخيقةةة فوريةةة أو بعةةج حةةجو  اكحةةجا  كقحةةاذ اكجةةخاءاو 

 الةذجيجية الزساسبة بدأن قلت الزحاطخ.

وفةةةةةةس السهايةةةةةةة، يةةةةةةخت الباحةةةةةةث أن إدخةةةةةةال بةةةةةةخامة إلرةخو يةةةةةةة خاتةةةةةةة بالزخاجعةةةةةةة الزخةةةةةةةزخة متةةةةةةا 
 EMA/ACL مةةع قطبيةةق  اةةام )(GFMIS)  سةةوف يخةةاىج ىلةةى إدارة الزحةةاطخ لهةةحا الساةةام، وذلةةت

مأ خالل إجخاء الزةابعة الزخةةزخة للخقابةة الجاخليةة بذة ة مخةةزخة، وىليةل انةدةاف الزحةاطخ ومدارقهةا 
ويتزلح ذللغ أوالي بأول بدوا تجيح، باكضافة إلى الزةابعة الزخةةزخة فيزةا قةا بدةأن قلةت الزحةاطخ، 

 خالل الذك  التالي: مؼ
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 (GFMISخطؽات تطبيق السخاجع  السدتسخة إلدارة مخاطخ نعام ) :3شك  

 (الشكل هي إعذاد الببحث)

 الجراس  السيجاني  -3
 هجف الجراس  السيجاني   3-1

مةجت الجاجةة يهجف الباحث مأ الجراسة الزيجا ية إلى الةعخف ىلى آراء ىيسة الجراسةة بحذةوح 
الزخةةزخة داخةا الوحةجاو الجووميةة  ةيثةة قطبيةق وزارة الزاليةة مةاخخيا  اةام إدارة  إلى قطبيق الزخاجعة

(، ومةةةا  ةةةةة ىةةةأ هةةةحا الساةةةام مةةةأ محةةةاطخ خاتةةةة بةةةالةجول GFMISالزعلومةةةاو الزاليةةةة الجووميةةةة  
اكلرةخو س، باكضافة إلى وضع إطار مقةخح للةعخف ىلى دور الزخاجعةة الزخةةزخة فةس إدارة محةاطخ 

 هحا الساام.

 فخوح الجراس   3-2
 فس ضوء هجف الجراسة يزوأ للباحث اخةبار ال خوع البجتية ايقية:

   :H01)الفخح األول )
ظ ال قوجج اخةالفاو معسوية فس قذوراو الزخةقذةس مةسها، وةةحلت ال قوجةج اخةالفةاو دالةة إحذةائييا 

 (.GFMISبيأ فااو الزخةقذس مسها فيزا يةعلق بزحاطخ الةجول اكلرةخو س لساام  
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   :H02)) الفخح الناني
ظ ال قوجج اخةالفاو معسوية فس قذوراو الزخةقذةس مةسها، وةةحلت ال قوجةج اخةالفةاو دالةة إحذةائييا 
بةةةيأ فاةةةاو الزخةقذةةةس مةةةسها فيزةةةا يةعلةةةق بزةطلبةةةاو ومعوقةةةاو والجلةةةول الزقةخحةةةة لزعالثةةةة معوقةةةاو 

وميةةة فةةس  ةةا  اةةام إدارة الزعلومةةاو قطبيةةق اكطةةار الزقةةةخح للزخاجعةةة الزخةةةزخة داخةةا الوحةةجاو الجو
 (.GFMISالزالية الجوومية  

 : ويسكؼ اختبار الفخح الخايذ الناني مؼ خالل اختبار الفخوح الفخعي  اآلتي 
 ( الفخح الفخعي األول(H021":  ال قوجج اخةالفاو معسوية فس قذوراو الزخةقذةس مةسها، وةةحلت

بةةةيأ فاةةةةاو الزخةقذةةةةس مةةةةسها حةةةول مةطلبةةةةاو اكطةةةةار الزقةةةةةخح ال قوجةةةج اخةالفةةةةاو دالةةةةة إحذةةةةائييا 
للزخاجعةةةة الزخةةةةةزخة داخةةةةا الوحةةةةجاو الجووميةةةةة فةةةس  ةةةةا  اةةةةام إدارة الزعلومةةةةاو الزاليةةةةة الجووميةةةةة 

 GFMIS.ظ) 
 ( الفخح الفخعي الناني(H022:  ظال قوجج اخةالفاو معسوية فس قذوراو الزخةقذس مسها، وةحلت

ا بةةةةيأ فاةةةةاو الزخةقذةةةةس مةةةةسها حةةةةول معوقةةةةاو اكطةةةةار الزقةةةةةخح ال قوجةةةةج اخةالفةةةةاو دالةةةةة إحذةةةةائيي 
للزخاجعةةةة الزخةةةةةزخة داخةةةةا الوحةةةةجاو الجووميةةةةة فةةةس  ةةةةا  اةةةةام إدارة الزعلومةةةةاو الزاليةةةةة الجووميةةةةة 

 GFMIS.ظ) 
 الفللخح الفخعللي النالللث ((H023:  ،ظ ال قوجةةج اخةالفةةاو معسويةةة فةةس قذةةوراو الزخةقذةةس مةةسها

ائييا بةةةيأ فاةةةاو الزخةقذةةةس مةةةسها حةةةول الزقةخحةةةاو الزةعلقةةةة وةةةةحلت ال قوجةةةج اخةالفةةةاو دالةةةة إحذةةة
بزعالثة معوقاو قطبيق اكطار الزقةخح للزخاجعة الزخةزخة داخا الوحجاو الجووميةة فةس  ةا  اةام 

 (ظ.GFMISإدارة الزعلوماو الزالية الجوومية  

 H03):النالث ) حالفخ 
 (ظGFMISومدارة محاطخ  اام  ظ ال قوجج ىالقة معسوية بيأ قطبيق الزخاجعة الزخةزخة 

 م تسع الجراس  وعيش  الجراس   3-3
(، والزخاجعيأ الجاخلييأ GFMISيةرون مثةزع الجراسة الحد حجده الباحث مأ مخةحجمس  اام  

ومزتلس وزارة الزالية بالوحجاو الجوومية، ومخاقبس الجخةاباو بالثهةاز الزخةةدد للزجاسةباو، وأىرةاء 
 هياة الةجريذ.
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 إدارة لااس  االستقرا  3-4
قةةام الباحةةةث بةةإدارة وقس يةةةح قائزةةة االسةقذةةةاء مةةةأ خةةالل الةوزيةةةع اكلرةخو ةةس والةوزيةةةع الدحذةةةس، 
ةةا كسةةةحجام مبةةجأ الةوزيةةع الزةخةةاود لرةةزان الجذةةول ىلةةى معةةجل مساسةةي مةةأ الةةخدود، وقةةج قةةا  وطبقي

ت بسةاءي ىلةى اخةةالف قائزة اسةقذاء ىلةى مثزوىةة مةأ م ةخداو مثةزةع الجراسةة، وذلة( 300 قوزيع 
( قائزةةة، ويةرةةح ذلةةت مةةأ 240%( بزةةا يعةةادل  84مخةةةوياقها الو يفيةةة، وقةةج بلغةةت  خةةبة الةةخدود  

 خالل الثجول الةالس:

 ( لؽااػ االستقرا  السؽزع  عمى فئات العيش 1ججول )

 فئبث العٌُت

عت
ىس

لو
 ا
ئن

ىا
لم

ا
 

دة
ى
فم

لو
 ا
ئن

ىا
لم

ا
وت 

تل
ظ

لو
 ا
ئن

ىا
لم

ا
ضت 

فى
وز

ال
ن 

ائ
ى
لم

ا
 

ن 
 ت

ٍ
لت
 ا
ئن

ىا
لم

ا

هب
ُل
حل

ت
 

%
د 

و
زد

ال
ت 

ظب
ً

 

 60 10 50 5 45 67 (GFMISٍغخخذً ّظبً )

ٍشاصع داخيٜ وبى٘عذاث 

 اىغنٍ٘ٞت
60 5 55 3 52 87 

ٍَزو ٗصاسة اىَبىٞت وبى٘عذاث 

 اىغنٍ٘ٞت
60 4 56 3 53 88 

ٍشاهب اىغغبوبث وبىضٖبص 

 اىَشمضٛ ىيَغبعببث
60 7 53 5 48 80 

 70 42 6 48 12 60 عع٘ ٕٞئت اىخذسٝظ

 %80 240 22 262 38 300 ٜاإلصَــبىـ
 

 أسمؽب جسع البيانات وترسيػ لااس  االستقرا  3-5
 أىةزج الباحث فس جزع البيا او وتيا ة قائزة االسةقذاء ىلى أسلو يأ هزا:

 : حيةث قةام الباحةث بةإجخاء ىةجد مةأ الزقةابالو الدحذةية مةع  األسلمؽب األول: السقاهمل  الذخرلي
بعةةةةو م ةةةةخداو ىيسةةةةة الجراسةةةةة للةعةةةةخف ىلةةةةى آرائهةةةةا، ومساقدةةةةةها فةةةةس اكمةةةةور الةةةةةس لةةةةا يوضةةةةجها 

 االسةقذاء.     
 : قةةا تةةيا ة أسةةالة قائزةةة االسةقذةةاء بأسةةلور بخةةي ، ويزوةةأ  األسللمؽب النللاني: لااسلل  االستقرللا

مةسها، وجةاءو اكسةالة لةغطةس الثوا ةي الساخيةة لهةحه الجراسةة،  فهزل بخهولة مأ جا ي الزخةقذس
 وقدزا قائزة االسةقذاء ىلى:

 :وذلةةت لةوضةةيح خبةةخة وماهةةا الزخةقذةةس مسةةل وقججيةةج  هيانللات شخرللي  عللؼ السدتقرللي مللشاػ
 درجة االىةزاد ىلى إجابةل.
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 : يحةار الزخةقذس مسل لإلجابة ىليهةا إجابةة مةأ خزةذ درجةاو،  م سؽع  مؼ األسئم  الستجرج
الزوةةون مةةأ خزةةذ إجابةةاو، وقةةج قةةا  مةيةةاس ليوةةخو الزةةةجرج الحزاسةةسوذلةةت ةأسةةاس السةةةحجام 

 إىطاء أوزان قخجيجية لألسالة الزةجرجة ىلى السجو الةالس:

 غُز هىافك بشذة غُز هىافك هحبَذ هىافك هىافك بشذة

 دسصت ٗاعذة دسصخبُ ر د دسصبث أسوع دسصبث خَظ دسصبث

4.2-5 3.4-4.2 2.6-3.4 1.8-2.6 1-1.8 
 

 األسالي  اإلحرااي  السدتخجم  في اختبار فخوح البحث 3-6
قام الباحث بزخاجعة قوائا االسةقذاء بعج قلقيها مأ الزخةقذيأ للةأنج مأ انةزالهةا وتةالحيةها، 
وذلت كدخال البيا او ىلى الجاسي ايلس كجخاء الةجليا االحذةائس، حيةث قةا اسةةبعاد القةوائا  يةخ 

ةةا لبخ ةةامة الجدمةةة الزوةزلةةة، ثةةا قةةا قرويةةج  قخميةةد( الزةغيةةخاو والبيا ةةاو ثةةا ق خيغهةةا بالجاسةةي ايلةةس وف قي
 ، وفس إطار ذلت قا اسةحجام اكساليي ايقية:(SPSS)اكحذائية للعلوم االجةزالية 

 (  اختبار الرالحي  واالعتساديلAlpha Cronbach:)  يهةجف هةحا الةجليةا إلةى الةأنةج مةأ مةجت
 درجة ثباو وتجق قائزة االسةقذاء.

 (  م سؽعل  اإلحرلا ات الؽصلايDescriptive Statistics:)  ويدةزا اكحذةاء الوتة س ةةام
اال جخاف الزريارد( لةججيج سزاو وخذائت واقثاهاو ىيسة الجراسة  جةو  –مأ  الوس  الجخابس

 فخوع الجراسة.
 ( اختبلللار اإلشلللارةSign test :) هةةةو اخةبةةةار ال معلزةةةس يخةةةةحجم الخةبةةةار فخضةةةياو مةوسةةة  ىلةةةى

 مخةود العيسة. 
 ( كخوسلكال واللذKruskal-Wallis Test) هةو اخةبةار ال معلزةس يخةةحجم فةس قجليةا الةبةايأ :

 لةياس مجت اكق اق أو اكخةالف فس آراء مثزوىاو العيسة أد ىلى مخةوت ال ااو. 
 ( مرفؽف  معام  ارتباط هيخسؽنPearson Correlation Matrix :) لةياس قوة واقثاه العالقة

 بيأ أبعاد ومةغيخاو الجراسة.
  االنحجار الخطلى( البدليطSimple Liner Regression :) لةججيةج شةوا العالقةة بةيأ الزةغيةخ

الزخةةةقا والةةةابع، حةةةى يةخةةسى ق يةةخ شةةوا العالقةةة والةةةجوا فةةس الزخةةةقبا ىةةأ طخيةةق الةسبةةا بةيزةةة 
 الزةغيخ الةابع فس ضوء ليزة الزةغيخ الزخةقا. 

 ( تحميللل  اختبلللارT-Test(  وتحميللل )One Way ANOVAلةججيةةةج مةةةجت وجةةةود :)  فةةةخوق فةةةس
ا للزةغيخاو الجيزوجخافيا   .اسةثاباو الةوتيف للزةغيخاو، معسوياقها قبعي
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 التحمي  اإلحرااي لعشاصخ لااس  االستقرا   3-7
 :اواًل: التؽزيع الشدبي لمبيانات الذخري  لمسدتقري مشاػ

فةس ضةةوء الةةخدود الذةةجيجة الةةس قةةا الجذةةول ىليهةةا، قزوةةأ الباحةث مةةأ قوتةةيف م ةةخداو ىيسةةة 
 الجراسة، وذلت وفقاي للثجول الةالس:

 تؽصي  مفخدات العيش  :2ججول 
 %الٌظبت  عذد الزدود الوظتمصٍ هٌهن

 ٙ
خ٘
غ
ىَ
ب ا
غ
ع

ٜ
ٞف
ظ
ى٘
ا

 

 45 18.8 (GFMISٍغخخذً ّظبً )

 21.7 52 ٍشاصع داخيٜ وبى٘عذاث اىغنٍ٘ٞت

 22.1 53 ٍَزو ٗصاسة اىَبىٞت وبى٘عذاث اىغنٍ٘ٞت

 20 48 وبىضٖبص اىَشمضٛ ىيَغبعببثٍشاهب اىغغبوبث 

 17.5 42 عع٘ ٕٞئت حذسٝظ

 100 240 اإلصَبىٜ

ث 
٘ا
عْ
ب 
غ
ع

شة
خب
اى

 

 22.1 53 عْ٘اث 5اهو ٍِ 

 29.6 71 عْ٘اث 10إىٚ اهو ٍِ  5ٍِ 

 25.8 62 عْت 15إىٚ اهو ٍِ  10ٍِ 

 22.5 54 عْت الأمزش 15

 100 240 اإلصَبىٜ

و 
ؤٕ
ىَ
ب ا
غ
ع

ٜ
يَ
ىع
ا

 

 55.4 133 الٜ اىَغبعبت ونبى٘سٝ٘ط

 24.2 58 دويً٘ دساعبث عيٞب الٜ اىَغبعبت

 10.8 26 ٍبصغخٞش الٜ اىَغبعبت

 9.6 23 دمخ٘سآ الٜ اىَغبعبت

 100 240 اإلصَبىٜ
 

 ( لقااس  االستقرا   ك :Alpha Cronbachمانًيا: درج  النبات والرجق )
ةوةا باىةبارهةا قزتةا اكداة الزخةةحجمة فةس يزوأ ليةاس درجةة التبةاو والذةجق لقائزةة االسةقذةاء 

 لياس وقجليا السةائة، وذلت باسةحجام معاما ال ا ةخو باخ، والحد يوضجل الثجول الةالس:

 درج  مبات وصجق لااس  االستقرا  :3ججول 
 عذد األطئلت عببراث لبئوت االطتمصبء

Alpha Cronbach 

 هعبهل الثببث
 هعبهل الصذق الذاتٍ

 0.865 0.749 7 اىفشض األٗه

 0.959 0.921 18 اىفشض اىزبّٚ

 0.949 0.902 12 اىفشض اىزبىذ

 0.971 0.943 37 اصَبىٜ اشعخقصب  منو

( لرةةا مةغيةةخ مةةأ مةغيةةخاو Alpha Cronbachيةرةةح مةةأ الثةةجول الخةةابق أن معامةةا التبةةاو  
 الزةغيخاو.( مزا يجل ىلى ثباو الرباراو لرا مةغيخ مأ هحه 0.5الجراسة أنبخ مأ  
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( الةوتةا لزعامةا الذةجق الةحاقس Alpha Cronbachويزوأ للباحث مأ خالل معاما التباو  
 لرا مةغيخ مأ مةغيخاو، حيث إن:

  معام  الرجق الحاتي = ال حر التخبيعي لسعللللللللللللللام  النباتAlpha Cronbach 

مةغيةةخ مةةأ مةغيةةخاو الجراسةةة يةرةةح للباحةةث مةةأ الثةةجول الخةةابق أن معامةةا الذةةجق الةةحاقس لرةةا 
 ( مزا يجل ىلى تجق الرباراو الزوو ة لرا مةغيخ مأ هحه الزةغيخاو.0.5أنبخ مأ  

 مالًنا: إعتجال  البيانات:
قبا الةجقق مأ تجة افةخاضاو الجراسة مأ خةالل إجةخاء االخةبةاراو ىلةى ال ةخوع الزوضةوىة 

 ة، ويةرح ذلت مأ خالل الثجول الةالس:يثي أوالي الةأنج مأ مجت مالئزة قوزيع بيا او الجراس

 اختبار اعتجالي  البيانات   :4ججول 

 الفزوض

Test of Normality 

 Shapiro-Wilk Kolmogorov-Smirnov التىسَع

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

 غٞش غبٞعٜ 0.000 240 0.168 0.000 240 0.887 اىفشض األٗه

 غٞش غبٞعٜ 0.000 240 0.179 0.000 240 0.828 اىفشض اىزبّٜ

 غٞش غبٞعٜ 0.000 240 0.183 0.000 240 0.848 اىفشض اىزبىذ
 

( امةةام جزيةةع اقخةةام .Sigمةةأ السةةةائة الخةةابقة يةرةةح أن مخةةةوت الزعسويةةة أو الجاللةةة اكحذةةائية  
(، و سةةةاءي ىليةةةل ال قحرةةةع البيا ةةةاو للةوزيةةةع الطبيعةةةس، 0.05االسةقذةةةاء وفةةةخوع الجراسةةةة أقةةةا مةةةأ  

وذلةت بالسخةبة لل ةخع اكول والتةا س ولحلت سوف يةا اسةحجام مثزوىة مةأ اكحذةاءاو الالمعلزيةة، 
 Nonparametic Statistics:هس ) 
   اخةبار اكشارةSign test العيسة. ( ىلى مخةوت 
   اخةبار ةخوسوال والذKruskal -Wallis Test.ىلى مخةوت ال ااو ) 

أمةةا ال ةةخع التالةةث سةةوف يعةزةةج الباحةةث ىلةةى اسةةةحجام ا جةةجار الحطةةس البخةةي ، وهةةو يةطلةةي أن 
قرةةون اىةجاليةةة الةوزيةةع االحةزةةالس للبةةواقس، و ةةود اكشةةارة هسةةا إلةةى أن الةقيةةج بهةةحا الدةةخط مةةخقب  بجثةةا 

يعةبةةخ شةةخطيا ضةةخورييا فةةس حالةةة العيسةةاو الذةةغيخة، أمةةا فةةس حالةةة العيسةةاو الربيةةخة فةةيزوأ العيسةةة، إذا 
ةةةا لساخيةةةة الجةةةج الزخةديةةةة  ثةةةج أن الةوزيعةةةاو االحةزاليةةةة قةةةاول إلةةةى الةوزيةةةع  الةحلةةةس ىسةةةل، وذلةةةت وفقي

(، وهةةحا مةةةا Palta,2003,P.6( مدةةاهجة  30الطبيعةةس فةةس حالةةة العيسةةاو الةةةس قديةةج حثزهةةا ىةةأ  
 (.240ى ال خع التالث، حيث بلغت حثا العيسة  يسطق ىل
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 اإلحرااي لمفخوح:  رابًعا: التحمي 
 اختبار الفخح األول: -1

ال تؽجللج اختالفللات معشؽيلل  فللي ترللؽرات وهةةو ظ  ،H01))يةةةا اخةبةةار مةةجت تةةجة ال ةةخع اكول 
يتعملق السدتقري مشاػ، و حلغ ال تؽجج اختالفات دال  إحرااًيا هيؼ فئلات السدتقرلي ملشاػ فيسلا 

 ىلى السجو الةالس: (،GFMISبسخاطخ التحؽل اإللكتخوني لشعام )

 التحمي  الؽصفي لمفخح األول 
يخةةةةعخع الباحةةةث  ةةةةائة قوتةةةيف ايراء حةةةول الةخةةةاؤالو الزخقبطةةةة بةةةال خع اكول مةةةأ خةةةالل 
الزقةةةةاييذ اكحذةةةةائية  الةرةةةةخار والسخةةةةي الزاويةةةةة والوسةةةة  الجخةةةةابس واال جةةةةخاف الزريةةةةارد واالهزيةةةةة 

 السخبية(.

 (GFMIS( اإلحرا  الؽصفي الخاص بسخاطخ التحؽل اإللكتخوني لشعام )5ججول )

 األطئلت
ر 

زا
تك

ال

بت
ظ

لٌ
وا

 

 درجت الوىافمت

ظ
ط

لى
ا

 ٍ
بب

ظ
ح

ال
ف 

زا
ح

الً
ا

 

ٌ
بر

عُ
لو

ا
 

ت 
وُ

ه
أل
ا

ُت
ظب

لٌ
ا

ك  
اف

ى
ه

ذة
ش

ب
ك 

اف
ى
ه

 

َذ
حب

ه
 

ز 
غُ

ك
اف

ى
ه

 

ز 
غُ

ك 
اف

ى
ه

ذة
ش

ب
 

إٍنبّٞاات القااذ ٍغاابس اىَشاصعااتت ٗرىاال 

ٍغااااابس اىَشاصعااااات الاااااٜ اىبٞئااااات ألُ 

 اإلىنخشّٗٞت ٍغبس غٞش ٍش ٜ.

 6 14 24 119 77 ك

4.03 0.939 6 
% 32.1 49.6 10 5.8 2.5 

صٝبدة عبشث اىخ عب ٗاألخحب  الاٜ 

ظاااااو اىخغااااا٘ه اإلىنخشّٗاااااٜ ّخٞضااااات 

ظاااعق ٗهصاااا٘س ظااا٘اوػ اىشهبواااات 

 اىذاخيٞت.

 1 17 14 98 110 ك

4.25 0.883 5 
% 45.8 40.8 5.8 7.1 0.4 

إُ عااااذً اىخإٔااااو اىناااابالٜ ىيَشاصااااع 

اىااذاخيٜ اىغنااٍٜ٘ الااٜ ظااو اىخغاا٘ه 

اإلىنخشّٗاااٜ ىيبٞبّااابث عااا٘  ٝاااؤدٙ 

إىاااٚ اّخفااابض هاااذسة اىَشاصاااع عياااٚ 

 امخ ب  األخحب  ٗاىخ عب.

 1 3 1 80 155 ك

4.60 0.612 1 
% 64.6 33.3 0.4 1.3 0.4 

ٍِ ٍخبغش ٍشعيت اىَذخ ث إدخبه 

صغٞغت عا٘ا  اىبٞبّبث وحشٝقت غٞش 

 وقصذ أٗ وذُٗ هصذ.

 1 6 3 91 139 ك

4.50 0.691 2 
% 57.9 37.9 1.3 2.5 0.4 

ٍااااااِ ٍخاااااابغش ٍشعياااااات اىخ اااااا ٞو 

اى٘ص٘ه غٞش اى شعٜ ىيبٞبّابث ٍاِ 

خااا ه أصاااخبم غٞاااش ٍخااا٘ه ىٖاااٌ 

 ٗعيٞٔ اىخ عب الٜ اىبٞبّبث.

 3 6 4 89 138 ك

4.47 0.765 3 
% 57.5 37.1 1.7 2.5 1.3 

ٍخاااابغش ٍشعياااات اىَخشصاااابث ٍااااِ 

اعااخخشاس ٍخشصاابث صا فاات أٗ غٞااش 

 صغٞغت.

 3 32 40 113 52 ك

3.75 0.984 7 
% 21.7 47.1 16.7 13.3 1.3 

عاااشهت اىبٞبّااابث ٗاىَعيٍ٘ااابث ّخٞضااات 

واااشاٍش اشخخاااشا  اىخاااٜ حٖاااذد أٍاااِ 

 ٗع ٍت اىَعيٍ٘بث.

 1 6 9 93 131 ك

4.45 0.724 4 
% 54.6 38.8 3.8 2.5 0.4 

  0.511 4.29 اإلصَبىٜ
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( وهةحا يةجل أ ةل يوجةج 3يةرح للباحث مأ الثجول الخابق أن مةوسة  جزيةع الربةاراو أنبةخ مةأ  
ةةا  جةةو الزوافقةةة ىلةةى أن هسةةاك محةةاطخ للةجةةول اكلرةخو ةةس داخةةا الوحةةجاو الجووميةةة فةةس  اقثاهيةةا ىامي

ةةةا أن اال جةةةخاف (، ةزةةةا يالحةةة  4.29(، وذلةةةت بزةوسةةة  حخةةةابس  GFMIS ةةةا قطبيةةةق  اةةةام   أيري
الزريارد لثزيع الرباراو أقا مأ الواحج، وهحا يجل ىلى ا ح اع الةدةت فس اسةةثاباو العيسةة لهةحه 

 الرباراو.

 نتاا) أختبار الفخح األول 
" ال تؽجلللج اختالفلللات  (، والةةةحد يةةست ىلةةىH01يخةةةعخع الباحةةث  ةةةةائة اخةبةةار ال ةةخع اكول 

معشؽيللل  فلللي ترلللؽرات السدتقرلللي ملللشاػ، و لللحلغ ال تؽجلللج اختالفلللات دالللل  إحرلللااًيا هللليؼ فئلللات 
 ("، عمى الشحؽ التالى:GFMISالسدتقري مشاػ فيسا يتعمق بسخاطخ التحؽل اإللكتخوني لشعام )

 اختبار الفخح عمى مدتؽى العيش : -1
( ىلةى مخةةوت العيسةة والةةس  هةةخو Sign testقةا اخةبةار هةحا ال ةخع بةطبيةق اخةبةار اكشةارة  

  ةائثل فس الثجول الةالس:

( فيسا يتعمق بسخاطخ التحؽل اإللكتخوني لشعام Sign Testنتاا) اختبار ) :6ججول 
(GFMIS)  عمى مدتؽى العيش 

 Category N الوجوىعت الفزض
Obesrve

d Prop 

Test 

Prop 

Exact Sig. 

(2-tailed) 

ٍخاااابغش اىخغاااا٘ه 

اإلىنخشّٜٗ ىْظابً 

(GFMIS) 

Group 1 >=3.4 13 0.05 

0.50 0.000 
Group 2 <3.4 227 0.95 

 100 240 اإلصَبىٚ
*

 0.05داه إعصب ٞ ب عْذ ٍغخ٘ٙ ٍعْ٘ٝت 

 (SPSSاىَصذس: ٍِ ّخب ش ٍخشصبث وشّبٍش )

البةجيا، ( فإ ةل يةةا رفةو فةخع العةجم وقبةول ال ةخع 0.05و اخيا كن مخةوت الزعسوية أقا مةأ  
تؽجللج اختالفللات معشؽيلل  فللي ترللؽرات السدتقرللي مللشاػ فيسللا يتعمللق بسخللاطخ التحللؽل “وهةةحا يعسةةس 

 (".GFMISاإللكتخوني لشعام إدارة السعمؽمات السالي  الحكؽمي  )

 اختبار الفخح األول عمى أساس الفئات -2
زوىةاو العيسةة يخةعخع الباحث هسةا  ةةائة قجليةا الةبةايأ  مةجت اكق ةاق واكخةةالف( فةس آراء مث

الزخةقذةةس مةةسها حةةول الةخةةاؤالو الزخقبطةةة بةةال خع اكول وذلةةت حخةةي الو ي ةةة، وذلةةت مةةأ خةةالل 
 الثجول الةالس: 
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نتاا) اختبار )كخوسكال والذ( لبيان اختالف آرا  الساتسيؼ فيسا يتعمق  :7ججول 
 ( عمى مدتؽى الفئاتGFMISبسخاطخ التحؽل اإللكتخوني لشعام )

ذد الفئبث التظبؤالث
لع

ا
ظ  

ط
ى
ال

ٍ
بب
ظ

ح
ال

 

ت 
وُ

ه
أل
ا

ُت
ظب

لٌ
ا

 

وت
لُ

 C
h

i-

S
q

u
a
re

 

َت
ى
عٌ

ه
 

كب
2

 

ٍخبغش 

اىخغ٘ه 

اإلىنخشّٜٗ 

الٜ ظو 

ّظبً 

(GFMIS) 

 45 107.69 5 (GFMISٍغخخذً ّظبً )

5.532 0.237 

 2 119.63 52 ٍشاصع داخيٜ وبى٘عذاث اىغنٍ٘ٞت

ٍَزاااااو ٗصاسة اىَبىٞااااات وبى٘عاااااذاث 

 اىغنٍ٘ٞت
53 115.74 4 

ٍشاهب اىغغبوبث وبىضٖبص اىَشمضٛ 

 ىيَغبعببث
48 139.66 1 

 3 119.43 42 عع٘ ٕٞئت حذسٝظ
*

 0.05داه إعصب ٞ ب عْذ ٍغخ٘ٙ ٍعْ٘ٝت 

 (SPSSاىَصذس: ٍِ ّخب ش ٍخشصبث وشّبٍش )

(، وىليةل فإ ةل يةةا قبةول فةخع 0.05ويةرح مأ الثجول الخةابق أن مخةةوت الزعسويةة أنبةخ مةأ  
تؽجللج اختالفللات داللل  إحرللااًيا هلليؼ فئللات السدتقرللي  ال“ال ةةخع البةةجيا، وهةةحا يعسةةس العةةجم ورفةةو 

مللللشاػ فيسللللا يتعمللللق بسخللللاطخ التحللللؽل اإللكتخونللللي لشعللللام إدارة السعمؽمللللات الساليلللل  الحكؽميلللل  
(GFMIS.")  و الةةةةةةةالس يوجةةةةةةج اق ةةةةةةاق بةةةةةةيأ فاةةةةةةاو الزخةقذةةةةةةس مةةةةةةسها ىلةةةةةةى محةةةةةةاطخ قطبيةةةةةةق  اةةةةةةام
 GFMIS.) 

 اختبار الفخح الناني -2
 أواًل: الفخح الفخعى األول لمفخح الخايدي النانى

وهةو  ،H02))مةأ ال ةخع الةخئيذ التةا س  (H021)يةا اخةبار مجت تةجة ال ةخع ال خىةس اكول 
ال تؽجج اختالفات معشؽي  في ترلؽرات السدتقرلي ملشاػ،  لحلغ ال تؽجلج اختالفلات دالل  إحرلااًيا “

السقتللخح لمسخاجعلل  السدللتسخة داخلل  الؽحللجات هلليؼ فئللات السدتقرللي مللشاػ حللؽل متطمبللات اإلطللار 
 (، ىلى السجول الةالسظGFMISالحكؽمي  في ظ  نعام إدارة السعمؽمات السالي  الحكؽمي  )

 التحمي  الؽصفي لمفخح الفخعى األول لمفخح الخايدي النانى 
 يخةعخع الباحث  ةائة قوتيف ايراء حةول الةخةاؤالو الزخقبطةة بةال خع ال خىةس اكول لل ةخع
الخئيذ التا س مةأ خةالل الزقةاييذ اكحذةائية  الةرةخار والسخةي الزاويةة والوسة  الجخةابس واال جةخاف 

 الزريارد واالهزية السخبية(.
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اإلحرا  الؽصفي لستطمبات تطبيق السخاجع  السدتسخة داخ  الؽحجات الحكؽمي   :8ججول 
 (GFMISفي ظ  نعام )
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ٝضاااب أُ ٝناااُ٘ ح ااا ٞو اىبٞبّااابث 

إىنخشّٗٞ ااابت ٗوبىخااابىٜ الااائُ حااا٘االش 

حنْ٘ى٘صٞااب اىَعيٍ٘اابث َٝزااو أعااذ 

ٍخحيباااااابث ححبٞاااااا  اىَشاصعاااااات 

 اىَغخَشة.

 0 2 18 89 131 ك

4.45 0.671 4 
% 54.6 37.1 7.5 0.8 0 

ٝضااب أُ ح٘ظااع إداسة اىَشاصعاات 

اىذاخيٞت الٜ ظو ححبٞ  اىَشاصعات 

اىَغاااخَشة الاااٜ اىَنااابُ اىَْبعاااب 

داخاااو اىٖٞناااو اىخْظَٞاااٜ ىي٘عاااذة 

اىغنٍ٘ٞات وبى اانو اىاازٛ ٝغاابعذٕب 

عياااٚ اىقٞااابً وبىعَاااو اىَْااا٘غ وٖاااب 

 ونفب ة ٗالعبىٞت.

 0 4 18 77 141 ك

4.48 0.708 3 
% 58.8 32.1 7.5 1.7 0 

ٝضب أُ ٝخ٘االش ىذٙ اىفشٝ  اىقب ٌ 

وبىَشاصعاااات اىَغااااخَشة ٍغاااااخ٘ٙ 

ٍشحفع ٍاِ اىَٖابسة ٗاىَعشالات الاٜ 

 ٍضبه حنْ٘ى٘صٞب اىَعيٍ٘بث.

 1 2 16 59 162 ك

4.58 0.692 1 
% 67.5 24.6 6.7 0.8 0.4 

ظااااشٗسة أُ ٝغصااااو اىَشاصااااع 

عيااٜ اىفٖااٌ اىناابالٜ ىْظاابً اىشهبواات 

اىَشاصعات اىذاخيٞت الٜ ظو ححبٞ  

اىَغخَشةت ألّأ الاٜ ظاو اىخ ا ٞو 

اإلىنخشّٜٗ ىيبٞبّبث حظٖاش وعاط 

اىَخاابغش اىخااٜ حغخاابس إىااٚ سهبواات 

داخيٞت العبىٔ عخٚ َٝنِ اىغص٘ه 

عيااٚ أدىاات اإلرباابث اىَ  َاات ٍااِ 

 ٕزا اىْظبً.

 0 2 18 66 154 ك

4.55 0.670 2 
% 64.2 27.5 7.5 0.8 0 

ٝغخبس ححبٞ  اىَشاصعت اىَغخَشة 

ح٘عٞااااذ أٗ حَْااااٞػ اىبٞبّاااابث  إىااااٚ

ىيقٞااابً وعَيٞااات اىَشاصعااات ونفاااب ة 

 ٗالعبىٞت.

 2 5 25 123 85 ك

4.18 0.765 6 
% 35.4 51.2 10.4 2.1 0.8 

ٝغخبس ححبٞ  اىَشاصعت اىَغخَشة 

إىااٚ إٍنبّٞاابث حنْ٘ى٘صٞااب ٍخقذٍاات 

 ٍٗغبعبث حخضِٝ ٕب يت.

 0 2 29 128 81 ك

4.20 0.673 5 
% 33.8 53.3 12.1 0.8 0 

       0.520 4.40 اإلصَبىٜ
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( وهةةةحا يةةةجل ىلةةةى أن هسةةةاك مةطلبةةةاو لةطبيةةةق الزخاجعةةةةة 3مةوسةةة  جزيةةةع الربةةةاراو أنبةةةخ مةةةأ  
(، ةزةا 4.40(، وذلةت بزةوسة  حخةابس  GFMISالزخةزخة داخا الوحجاو الجوومية فةس  ةا  اةام  

ةةا أن اال جةةخاف الزريةةةارد لثزيةةع الربةةاراو أقةةةا مةةأ الواحةةج  وهةةةحا يةةجل ىلةةى ا ح ةةةاع  –يالحةة  أيري
 الةدةت فس اسةثاباو العيسة لهحه الرباراو.

  :نتاا) اختبار الفخح الفخعى األول لمفخح الخايدي النانى 
 اختبار الفخح عمى أساس العيش :  -1

( ىلةى مخةةوت العيسةة والةةس  هةخو  ةائثةل Sign Testقةا اخةبةار هةحا ال ةخع بةطبيةق اخةبةار  
 فس الثجول الةالس:

لستطمبات تطبيق اإلطار السقتخح لمسخاجع  السدتسخة داخ   (Sign Test)اختبار  :9ججول 
 (GFMISالؽحجات الحكؽمي  في ظ  نعام )

 Category N الوجوىعت الفزض
Obesrved 

Prop 

Test 

Prop 

Exact Sig. 

(2-tailed) 
ٍخحيببث 

اإلغبس 

 اىَقخشط

Group 1 >=3.4 16 0.07 

0.50 0.000 Group 2 <3.4 224 0.93 

 100 240 اإلصَبىٚ
*

 0.05داه إعصب ٞ ب عْذ ٍغخ٘ٙ ٍعْ٘ٝت 

 (SPSSاىَصذس: ٍِ ّخب ش ٍخشصبث وشّبٍش ) 

( فإ ةل يةةا رفةو فةخع العةجم وقبةول ال ةخع البةجيا، 0.05و اخيا كن مخةوت الزعسوية أقا مةأ  
بستطمبلات اإلطلار تؽجج اختالفلات معشؽيل  فلي ترلؽرات السدتقرلي ملشاػ فيسلا يتعملق وهحا يعسةس ظ 

السقتلللخح لمسخاجعللل  السدلللتسخة داخللل  الؽحلللجات الحكؽميللل  فلللي ظللل  نعلللام إدارة السعمؽملللات الساليللل  
 ظ. (GFMISالحكؽمي  )

 اختبار الفخح عمى أساس الفئات -2
 قا اخةبار هحا ال خع بةطبيق اخةبار ةخوسوال والذ والةس  هخو  ةائثل مأ خالل الثجول الةالس:
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اختبار )كخوسكال والذ( لبيان اختالف آرا  الساتسيؼ بستطمبات اإلطار  :10ججول 
 (GFMISالسقتخح لمسخاجع  السدتسخة داخ  الؽحجات الحكؽمي  في ظ  نعام )
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ٍخحيببث 

اإلغبس 

 اىَقخشط

 45 113.67 4 (GFMISٍغخخذً ّظبً )

6.577 0.160 

 2 123.51 52 ٍشاصع داخيٜ وبى٘عذاث اىغنٍ٘ٞت

 3 121.87 53 ٍَزو ٗصاسة اىَبىٞت وبى٘عذاث اىغنٍ٘ٞت

 1 137.91 48 ٍشاهب اىغغبوبث وبىضٖبص اىَشمضٛ ىيَغبعببث

 5 102.48 42 عع٘ ٕٞئت حذسٝظ
*

 0.05داه إعصب ٞ ب عْذ ٍغخ٘ٙ ٍعْ٘ٝت 

 (SPSS)اىَصذس: ٍِ ّخب ش ٍخشصبث وشّبٍش 

(، وىليةل يةةا قبةول فةخع العةجم 0.05يةرح مأ الثجول الخةابق أن مخةةوت الزعسويةة أنبةخ مةأ  
ال تؽجلج اختالفلات دالل  إحرلااًيا هليؼ فئلات السدتقرلي ملشاػ ورفو ال ةخع البةجيا، وهةحا يعسةس ظ 

داخل  الؽحلجات الحكؽميل  فلي ظل  نعلام  فيسا يتعملق بستطمبلات اإلطلار السقتلخح لمسخاجعل  السدلتسخة
وىليل يوجةج اق ةاق بةيأ فاةاو الزخةقذةس مةسها ىلةى  (".GFMISإدارة السعمؽمات السالي  الحكؽمي  )

 (.GFMISأن هساك مةطلباو لةطبيق الزخاجعة الزخةزخة داخا الوحجاو الجوومية فس  ا  اام  

  النانى:مانًيا: اختبار الفخح الفخعى الناني لمفخح الخايدي 
وهةو ظ  ،H02)مأ ال ةخع الةخئيذ التةا س   (H022)يةا اخةبار مجت تجة ال خع ال خىس التا س

ال تؽجج اختالفات معشؽي  في ترؽرات السدتقرلي ملشاػ، و لحلغ ال تؽجلج اختالفلات دالل  إحرلااًيا 
هلليؼ فئللات السدتقرللي مللشاػ حللؽل معؽلللات اإلطللار السقتللخح لمسخاجعلل  السدللتسخة داخلل  الؽحللجات 

 :ىلى السجو الةالس("، GFMISالحكؽمي  في ظ  نعام إدارة السعمؽمات السالي  الحكؽمي  )
  الفخعى الناني لمفخح الخايدي النانىلمفخح التحمي  الؽصفي 

يخةعخع الباحث  ةةائة قوتةيف ايراء حةول الةخةاؤالو الزخقبطةة لل ةخع ال خىةى التةا س لل ةخع 
اكحذائية  الةرةخار والسخةي الزاويةة والوسة  الجخةابس واال جةخاف الخئيخس التا ى مأ خالل الزقاييذ 

 الزريارد واالهزية السخبية(.
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الىصفٍ لوعىلبث اإلطبر الومتزح للوزاجعت الوظتوزة داخل الىحذاث  ءاإلحصب :11ججول 

 (GFMISالحكىهُت فٍ ظل ًظبم )
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ش ٝ٘صااذ الااٜ وعااط اى٘عااذاث 

اىغنٍ٘ٞاااااات إداسة ىيَشاصعاااااات 

اىذاخيٞاااات اىغنٍ٘ٞاااات ىخحبٞاااا  

 اىَشاصعت اىَغخَشة.

 5 15 45 108 67 ك

3.90 0.948 5 
% 27.9 45 18.8 6.3 2.1 

عااذً ٗصاا٘د ٍعاابٝٞش ىيَشاصعاات 

اىغنٍ٘ٞاااات خبصاااات واااابىخغ٘ه 

اإلىنخشّٗااااٜ ٝفقااااذ اىَشاصعاااات 

 اىَغخَشة مفب حٖب ٗالعبىٞخٖب.

 9 4 20 117 90 ك

4.15 0.919 3 
% 37.5 48.8 8.3 1.7 3.8 

ٍعظااٌ اىناا٘ادس اىَْٖٞاات داخااو 

اى٘عااذاث اىغنٍ٘ٞاات ٍااب صاىاا٘ا 

عاااذٝزٜ اىعٖاااذ الاااٜ اعااااخخذاً 

حنْ٘ى٘صٞاااااااااب اىَعيٍ٘اااااااااابثت 

ٗوبىخاااااابىٜ ش حخاااااا٘االش ىااااااذٌٖٝ 

اىنفااااب ة ٗاىَٖاااابسة اى صٍااااتت 

األٍش اىزٛ ٝغ٘ه دُٗ حغقٞا  

اىخحبٞااااا  اىفعااااابه ىيَشاصعااااات 

 اىَغخَشة.

 1 12 23 58 146 ك

4.40 0.886 1 
% 60.8 24.2 9.6 5 0.4 

ظااعق إصااشا اث اىشهبواات الااٜ 

ظو اىخغ٘ه اإلىنخشّٜٗ داخاو 

اى٘عااااذاث اىغنٍ٘ٞاااات عاااا٘  

ٝنُ٘ عب ق ب ىخحبٞا  اىَشاصعات 

اىَغاااخَشة اىخاااٜ حغخااابس إىاااٚ 

سهبوااااات داخيٞااااات راث مفاااااب ة 

ٗالعبىٞت عخاٚ َٝناِ اىغصا٘ه 

 عيٚ أدىت اإلرببث اىَ  ٍت.

 7 1 17 84 131 ك

4.38 0.869 2 
% 54.6 35 7.1 0.4 2.9 

اسحفااااااابف حنااااااابىٞق ححبٞااااااا  

اىَشاصعاااات اىَغااااخَشة ٝضعااااو 

ا صااعب بت خبصاات  ححبٞقٖااب أٍااش 

أُ اى٘عاااذاث اىغنٍ٘ٞااات غٞاااش 

 ٕبدالت ىيشوظ.

 2 9 33 121 75 ك

4.07 0.820 4 
% 31.3 50.4 13.8 3.8 0.8 

  0.675 4.18 اإلصَبىٜ
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سةةةوف قواجةةةل قطبيةةةق  ( وهةةةحا يةةةجل ىلةةةى أن هسةةاك معوقةةةاو3مةوسةة  جزيةةةع الربةةةاراو أنبةةةخ مةةأ  
(، وذلت بزةوس  حخابس GFMISالزخاجعة الزخةزخة داخا الوحجاو الجوومية فس  ا قطبيق  اام  

ا أن اال جخاف الزريارد لثزيع الرباراو أقا مأ الواحج 4.18  وهةحا يةجل ىلةى  –(، ةزا يالح  أيري
 ا ح اع الةدةت فس اسةثاباو العيسة لهحه الرباراو.

 الفخعى النانى لمفخح الخايدي النانى  نتاا) اختبار الفخح 
 أختبار الفخح عمى أساس العيش  -1

( ىلةى مخةةوت العيسةة والةةس  هةخو  ةائثةل فةس Sign Testاخةبار هةحا ال ةخع بةطبيةق اخةبةار  
 الثجول الةالس:

لسعؽلات تطبيق اإلطار السقتخح لمسخاجع  السدتسخة  (Sign Testاختبار ) :12ججول 
 (GFMISالحكؽمي  في ظ  نعام )داخ  الؽحجات 

 Category N الوجوىعت الفزض
Obesrved 

Prop 

Test 

Prop 

Exact Sig. 

(2-tailed) 
ٍع٘هبث 

ححبٞ  اإلغبس 

 اىَقخشط

Group 1 >=3.4 32 0.13 

0.50 0.000 Group 2 <3.4 208 0.87 

 100 240 اإلصَبىٚ
*

 0.05داه إعصب ٞ ب عْذ ٍغخ٘ٙ ٍعْ٘ٝت 

 (SPSS)اىَصذس: ٍِ ّخب ش ٍخشصبث وشّبٍش  

( فإ ةل يةةا رفةو فةخع العةجم وقبةول ال ةخع البةجيا، 0.05و اخيا كن مخةوت الزعسوية أقا مةأ  
" تؽجللج اختالفللات معشؽيلل  فلي ترللؽرات السدتقرللي مللشاػ فيسلا يتعمللق بسعؽلللات اإلطللار وهةحا يعسةس 

ظللل  نعلللام إدارة السعمؽملللات الساليللل  السقتلللخح لمسخاجعللل  السدلللتسخة داخللل  الؽحلللجات الحكؽميللل  فلللي 
 (".GFMISالحكؽمي  )

 اختبار الفخح عمى أساس الفئات -2
 قا اخةبار هحا ال خع بةطبيق اخةبار ةخوسوال والذ والةس  هخو  ةائثل مأ خالل الثجول الةالس:
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اختبار )كخوسكال والذ( لبيان اختالف آرا  الساتسيؼ بسعؽلات اإلطار  :13ججول 
 (GFMISالسقتخح لمسخاجع  السدتسخة داخ  الؽحجات الحكؽمي  في ظ  نعام )
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ٍع٘هبث 

ححبٞ  

اإلغبس 

 اىَقخشط

 45 105.81 4 (GFMISٍغخخذً ّظبً )

9.359 0.053 

 2 125.41 52 ٍشاصع داخيٜ وبى٘عذاث اىغنٍ٘ٞت

 3 122.48 53 ٍَزو ٗصاسة اىَبىٞت وبى٘عذاث اىغنٍ٘ٞت

ٍشاهاااااب اىغغااااابوبث وبىضٖااااابص اىَشماااااضٛ 

 ىيَغبعببث
48 141.39 1 

 5 103.79 42 عع٘ ٕٞئت حذسٝظ
*

 0.05داه إعصب ٞ ب عْذ ٍغخ٘ٙ ٍعْ٘ٝت 

 (SPSS)اىَصذس: ٍِ ّخب ش ٍخشصبث وشّبٍش 

(، وىليةةل فإ ةةل يةةةا قبةةول فةةخع 0.05يةرةةح مةةأ الثةةجول الخةةابق أن مخةةةوت الزعسويةةة أنبةةخ مةةأ  
ال تؽجلج اختالفلات دالل  إحرلااًيا هليؼ فئلات السدتقرلي  “العجم ورفةو ال ةخع البةجيا، وهةحا يعسةس 

تسخة داخلل  الؽحللجات الحكؽميلل  فللي ظلل  ملشاػ فيسللا يتعمللق بسعؽلللات اإلطللار السقتللخح لمسخاجعلل  السدلل
وهةةةةحا يعسةةةةس أ ةةةةل يوجةةةةج اق ةةةةاق بةةةةيأ فاةةةةاو  (".GFMISنعللللام إدارة السعمؽمللللات الساليلللل  الحكؽميلللل  )

الزخةقذةةةس مةةةسها ىلةةةى أن هسةةةاك معوقةةةاو سةةةوف قواجةةةل قطبيةةةق الزخاجعةةةة الزخةةةةزخة داخةةةا الوحةةةجاو 
 (.GFMISالجوومية فس  ا قطبيق  اام  

 الفخعى النالث لمفخح الخايدي النانىمالًنا: اختبار الفخح 
ال ، وهةوظ (H02)مةأ ال ةخع الةخئيذ التةا س  H023)اخةبار مجت تجة ال خع ال خىةس التالةث  

تؽجج اختالفات معشؽي  في ترؽرات السدتقري مشاػ، و حلغ ال تؽجج اختالفات دال  إحرلااًيا هليؼ 
ات تطبيق اإلطار السقتلخح لمسخاجعل  فئات السدتقري مشاػ حؽل السقتخحات الستعمق  بسعال   معؽل

، ("GFMISالسدتسخة داخل  الؽحلجات الحكؽميل  فلي ظل  نعلام إدارة السعمؽملات الساليل  الحكؽميل  )
 ىلى السجو الةالس:

 التحمي  الؽصفي لمفخح الفخعى النالث لمفخح الخايدي النانى 
ال خىةس التالةث لل ةخع يخةعخع الباحث  ةائة قوتيف ايراء حول الةخاؤالو الزخقبطة بةال خع 

مأ خالل الزقاييذ اكحذائية  الةرةخار والسخةي الزاويةة والوسة  الجخةابس واال جةخاف  الخئيخس التا س
 الزريارد واالهزية السخبية(:
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اإلحرا  الؽصفي لسقتخحات معال   معؽلات اإلطار السقتخح لمسخاجع   :14ججول 
 (GFMISالسدتسخة داخ  الؽحجات الحكؽمي  في ظ  نعام )
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عاااابعذ ححبٞاااا  ّظاااابً إداسة اىَعيٍ٘اااابث 

( عيااااااٚ GFMISاىَبىٞااااات اىغنٍ٘ٞاااااات )

حااا٘الٞش وٞئااات حنْ٘ى٘صٞاااب ٍْبعااابتت األٍاااش 

ححبٞاا  اىَشاصعاات اىَغااخَشة اىاازٛ ٝااذعٌ 

 اىخٜ أصبغج ح  ٌ ٗحْبعب ٕزا اىْظبً.

 1 4 18 63 154 ك

4.52 0.743 4 
% 64.2 26.3 7.5 1.7 0.4 

ٗظاااع إداسة اىَشاصعااات اىذاخيٞااات أعياااٚ 

اىٖٞنو اىخْظَٜٞ مأداة ٍغخقيت حبوعأ القاػ 

ألعيااٚ ٍغااخ٘ٙ الااٜ اإلداسة اىعيٞااب ىيقٞاابً 

 ٗالعبىٞت.وبىَشاصعت اىَغخَشة ونفب ة 

 1 3 19 80 137 ك

4.45 0.730 5 
% 57.1 33.3 7.9 1.3 0.4 

إصاااااذاس ٍعااااابٝٞش خبصااااات وبىَشاصعااااات 

اىَغااااااخَشة ىعااااااَبُ مفااااااب ة ٗالعبىٞاااااات 

اىَشاصعاات الااٜ ظااو اىخغاا٘ه اإلىنخشّٗااٜ 

ٍااع ظااشٗسة حغااذٝذ حياال اىَعاابٝٞش مااو 

الخشة وَب ٝخ  ً ٍاع وعاط اىَ٘ظا٘عبث 

 اىَغخغذرت.

 0 2 9 89 140 ك

4.53 0.613 3 
% 58.3 37.1 3.8 0.8 0 

حإٔٞاااااو اىَشاصاااااع اىاااااذاخيٜ اىغناااااٍٜ٘ 

ٗالشٝقاااأ حااااإٔٞ   عيَٞ ااااب ٗعَيٞ ااااب ٝخعياااا  

وخنْ٘ى٘صٞاااب اىَعيٍ٘ااابثت وبإلظااابالت إىاااٚ 

عقذ دٗساث ٍغخَشة عياٚ أٛ ٍغاخضذاث 

 ححشأ.

 0 0 6 87 147 ك

4.59 0.542 2 
% 61.3 36.3 2.5 0 0 

اىغنٍ٘ٞاات  ححاا٘ٝش ّظاابً اىشهبواات اىذاخيٞاات

ىناااٜ ٝاااخ  ً ٍاااع اىخغااا٘ه اإلىنخشّٗاااٜت 

ٗوبىخااابىٜ عصااا٘ه اىَشاصاااع عياااٚ أدىااات 

 اإلرببث اىَ  ٍت ٍِ ٕزا اىْظبً.

 0 0 7 76 157 ك

4.63 0.542 1 
% 65.4 31.7 2.9 0 0 

ح٘عٞااذ أٗ حَْااٞػ ى اات اىبٞبّاابث ٍااِ خاا ه 

ى اااااااات حقاااااااابسٝش األعَاااااااابه اىَ٘عااااااااعت 

(XBRL ت ٗرىل ىخغاٖٞو هٞابً اىَشاصاع)

وااائصشا اث اىَشاصعااات اىَغاااخَشة وصااافت 

 ٍغخَشة.

 0 0 25 160 55 ك

4.13 0.565 7 
% 22.9 66.7 10.4 0 0 

ّظاابً إداسة اىَعيٍ٘اابث اىَبىٞاات اىغنٍ٘ٞاات 

(GFMIS ىذٝااأ هاااذسة حخضْٝٞااات ٕب يااات )

حذعٌ خبصٞت اىغ٘عابت اىغاغبوٞتت ٗعيٞأ 

الائُ اىخنبٍااو وااِٞ ٕاازا اىْظاابً ٗاىَشاصعاات 

إىاااٚ حخفاااٞط اىَغاااخَشة عااا٘  ٝاااؤدٙ 

اىخنااابىٞق ٍاااِ ّبعٞااات ٗعَبٝااات ٗعااا ٍت 

 اىبٞبّبث ٍِ ّبعٞت أخشٙ.

 0 0 22 154 64 ك

4.17 0.574 6 
% 26.7 64.2 9.2 0 0 

  0.422 4.43 اإلصَبىٚ
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( وهةةةحا يةةةجل ىلةةةى أهزيةةةة الزقةخحةةةاو الةةةةس قعةةةالة معوقةةةاو 3مةوسةةة  جزيةةةع الربةةةاراو أنبةةةخ مةةةأ  
(، وذلةت بزةوسة  GFMISالوحجاو الجوومية فس  ا قطبيق  اةام  قطبيق الزخاجعة الزخةزخة داخا 

ةا أن اال جةخاف الزريةارد لثزيةع الربةاراو أقةا مةأ الواحةج 4.43حخةابس   وهةةحا  –(، ةزةا يالحة  أيري
 يجل ىلى ا ح اع الةدةت فس اسةثاباو العيسة لهحه الرباراو.

  نتاا) اختبار الفخح الفخعى النالث لمفخح الخايدي النانى 
 اختبار الفخح عمى أساس العيش  -1

( ىلةى مخةةوت العيسةة والةةس  هةخو  ةائثةل Sign Testقةا اخةبةار هةحا ال ةخع بةطبيةق اخةبةار  
 فس الثجول الةالس:

لسقتخحات معال   معؽلات تطبيق السخاجع  السدتسخة  (Sign Test) اختبار :15ججول 
 (GFMISداخ  الؽحجات الحكؽمي  في ظ  نعام )

 Category N الوجوىعت الفزض
Obesrved 

Prop 

Test 

Prop 

Exact Sig. 

(2-tailed) 
ٍقخشعبث 

ٍعبىضت ٍع٘هبث 

ححبٞ  اإلغبس 

 اىَقخشط

Group 1 >=3.4 8 0.03 

0.50 0.000 
Group 2 <3.4 232 0.97 

 100 240 اإلصَبىٚ
 0.05*داه إعصب ٞ ب عْذ ٍغخ٘ٙ ٍعْ٘ٝت 

 (SPSS)اىَصذس: ٍِ ّخب ش ٍخشصبث وشّبٍش 

( فإ ةل يةةا رفةو فةخع العةجم وقبةول ال ةخع البةجيا، 0.05و اخيا كن مخةوت الزعسوية أقا مةأ  
" تؽجج اختالفات معشؽي  في ترؽرات السدتقري مشاػ فيسلا يتعملق بالسقتخحلات الخاصل  وهحا يعسس

إدارة بسعال   معؽلات اإلطلار السقتلخح لمسخاجعل  السدلتسخة داخل  الؽحلجات الحكؽميل  فلي ظل  نعلام 
 (".GFMISالسعمؽمات السالي  الحكؽمي  )

 اختبار الفخح عمى أساس الفئات -2
 قا اخةبار هحا ال خع بةطبيق اخةبار ةخوسوال والذ والةس  هخو  ةائثل مأ خالل الثجول الةالس:
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اختبار )كخوسكال والذ( لبيان اختالف آرا  الساتسيؼ بسقتخحات معال    :16ججول 
 (GFMISمعؽلات تطبيق السخاجع  السدتسخة داخ  الؽحجات الحكؽمي  في ظ  نعام )

ذد الفئبث التظبؤالث
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ٍقخشعبث 

ٍعبىضت 

ٍع٘هبث 

اإلغبس 

 اىَقخشط

 45 115.22 4 (GFMISٍغخخذً ّظبً )

3.055 0.552 

 2 124.05 52 ٍشاصع داخيٜ وبى٘عذاث اىغنٍ٘ٞت

ٍَزااااااو ٗصاسة اىَبىٞاااااات وبى٘عااااااذاث 

 اىغنٍ٘ٞت
53 123 3 

ٍشاهب اىغغبوبث وبىضٖابص اىَشماضٛ 

 ىيَغبعببث
48 130.33 1 

 5 107.37 42 عع٘ ٕٞئت حذسٝظ
 0.05ٍعْ٘ٝت *داه إعصب ٞ ب عْذ ٍغخ٘ٙ 

 (SPSSاىَصذس: ٍِ ّخب ش ٍخشصبث وشّبٍش )

(، وىليةةل فإ ةةل يةةةا قبةةول فةةخع 0.05يةرةةح مةةأ الثةةجول الخةةابق أن مخةةةوت الزعسويةةة أنبةةخ مةةأ  
تؽجلج اختالفللات دالل  إحرلااًيا هليؼ فئلات السدتقرللي  الالعةجم ورفةو ال ةخع البةجيا، وهةحا يعسةس ظ 

اإلطار السقتخح لمسخاجع  السدلتسخة داخل  الؽحلجات  مشاػ حؽل السقتخحات الخاص  بسعال   معؽلات
وهةحا يعسةس أ ةل يوجةج اق ةاق  (".GFMISالحكؽمي  في ظ  نعام إدارة السعمؽمات الساليل  الحكؽميل  )

بةةيأ فاةةاو الزخةقذةةس مةةسها ىلةةى أهزيةةة الزقةخحةةاو الةةةس قعةةالة معوقةةاو قطبيةةق الزخاجعةةة الزخةةةزخة 
 (.GFMISام  داخا الوحجاو الجوومية فس  ا قطبيق  ا

 اختبار الفخح النالث -3
ال تؽجلللج عاللللل  معشؽيللل  هللليؼ تطبيلللق ، وهةةةو ظ H03)يةةةةا اخةبةةةار مةةةجت تةةةجة ال ةةةخع التالةةةث  

ىلةى السجةو ("، GFMISالسخاجع  السدتسخة وإدارة مخاطخ نعام إدارة السعمؽملات الساليل  الحكؽميل  )
 :الةالس

 التحمي  الؽصفي لمفخح النالث 
 لمست يخ السدتق  لمفخح النالثأواًل: التحمي  الؽصفي 

يخةةةةعخع الباحةةةث  ةةةةائة الةجليةةةا الوتةةة س ايراء حةةةول الةخةةةاؤالو الزخقبطةةةة بةةةالزةغيخ الزخةةةةقا 
بال خع التالث مأ خالل الزقاييذ اكحذائية  الةرخار والسخي الزاويةة والوسة  الجخةابس واال جةخاف 

 الزريارد واالهزية السخبية(:
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خاص بالسخاجع  السدتسخة في تحديؼ  فا ة وفعالي  اإلحرا  الؽصفي ال :17ججول 
 (GFMISالسخاجع الجاخمي الحكؽمي في ظ  نعام )

 

 األطئلت

بت
ظ

لٌ
وا

ا 
كز

لت
ا

 

 درجت الوىافمت
ظ

ط
لى

ا
 ٍ

بب
ظ

ح
ال

ف 
زا

ح
الً

ا
 

ٌ
بر

عُ
لو

ا
 

ُت
ظب

لٌ
 ا
ُت

هو
أل
ا

ذة 
ش

 ب
ك

اف
ى
ه

 

ك
اف

ى
ه

 

َذ
حب

ه
ك 
اف

ى
 ه

ُز
غ

ك  
اف

ى
 ه

ُز
غ

ذة
ش

ب
 

ٍشاصعات اىَشاصعت اىَغخَشة ٕٜ 

ٍْظَااااات ىخضَٞاااااع ٗحقٞاااااٌٞ أدىااااات 

 اإلرببث اإلىنخشّٗٞت.

 1 3 3 104 129 ك

4.49 0.634 2 
% 53.8 43.3 1.3 1.3 0.4 

حَناااااااِ اىَشاصعااااااات اىَغاااااااخَشة 

اىَااااشاصعِٞ ٍااااِ اىخأمٞااااذ عيااااٚ 

اىَعيٍ٘ااابث اىَغاااخَشة الاااٜ ٗهاااج 

عاذٗرٖب أٗ وعاذ الخاشة هصاٞشة ٍااِ 

 عذٗرٖب.

 1 2 5 108 124 ك

4.47 0.626 3 
% 51.7 45 2.1 0.8 0.4 

ٝاااااخٌ أدا  اىَشاصعااااات اىَغاااااخَشة 

و نو ٍغخَش ٍٗخضاٍِ ٍع ٗه٘ف 

اىغاااااذدت أٗ وَعْاااااٚ  خاااااش حاااااخٌ 

اىَشاصعاات أرْااب  اىخ اا ٞوت ٗرىاال 

 ىيقٞبً وبإلصشا اث اىخصغٞغٞت.

 0 3 11 98 128 ك

4.46 0.646 4 
% 53.5 40.8 4.6 1.3 0 

اىَشاصعااااات اىَغاااااخَشة ٍشاصعااااات 

عااااذٗد األخحااااب  ٗهب ٞاااات حَْااااع 

ٗاىخغشٝفااابث هباااو ظٖ٘سٕاااب الاااٜ 

 اىق٘ا ٌ اىَبىٞت.

 1 4 10 103 122 ك

4.42 0.692 6 
% 50.8 42.9 4.2 1.7 0.4 

حُقااذً حقاابسٝش اىَشاصعاات اىَغااخَشة 

 و نو ال٘سٙ ٗوصفت ٍغخَشة.

 0 4 11 96 129 ك
4.46 0.665 5 

% 53.8 40 4.6 1.7 0 

حقااذً اىَشاصعاات اىَغااخَشة س ٝاات 

صبٍيت عِ ّظابً اىشهبوات اىذاخيٞات 

 وص٘سة ال٘سٝت ٍٗغخَشة.

 0 3 7 97 133 ك

4.50 0.620 1 
% 55.4 40.4 2.9 1.3 0 

  0.495 4.46 اإلصَبىٚ

( وهةةةحا يةةةجل أن 3يةرةةةح للباحةةةث مةةةأ الثةةةجول الخةةةابق أن مةوسةةة  جزيةةةع الربةةةاراو أنبةةةخ مةةةأ  
ةةا  جةةو الزوافقةةة ىلةةى أهزيةةة قطبيةةق الزخاجعةةة  اقثاهةةاو م ةةخداو ىيسةةة الجراسةةة قةةج أ هةةخو اقثاهيةةا ىامي

وذلةةةةت بزةوسةةةة  حخةةةةابس  ،(GFMISالزخةةةةةزخة داخةةةةا الوحةةةةجاو الجووميةةةةة فةةةةس  ةةةةا قطبيةةةةق  اةةةةام  
ا أن اال جةخاف الزريةارد لثزيةع الربةاراو أقةا مةأ الواحةج، وهةحا يةجل ىلةى 4.46  (، ةزا يالح  أيري

 ا ح اع الةدةت فس اسةثاباو العيسة لهحه الرباراو.

 مانًيا: التحمي  الؽصفي لمست يخ التابع لمفخح النالث
يخةةةةعخع الباحةةةث هسةةةا  ةةةةائة قوتةةةيف ايراء حةةةول الةخةةةاؤالو واالسة خةةةاراو الزخقبطةةةة بةةةالزةغيخ 
الةةةةابع بةةةال خع التالةةةث مةةةأ خةةةالل الزقةةةاييذ اكحذةةةائية  الةرةةةخار والسخةةةي الزاويةةةة والوسةةة  الجخةةةابس 

 :واال جخاف الزريارد واالهزية السخبية(
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 ( GFMISاإلحرا  الؽصفي لسهشخات إدارة السخاطخفي ظ  نعام ) :18ججول 
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اىخقٞاٌٞ اىَغاخَش ىيشهبوات اىذاخيٞات 

اىااااذاخيٜت ٍااااِ هبااااو اىَشاصااااع 

ا  ا ٍبنااااش  و ااااشض حقااااذٌٝ إّاااازاس 

ىإلداسة عِ أٛ هص٘س الٜ ّظابً 

 اىشهبوت اىذاخيٞت.

 0 2 8 85 145 ك

4.55 0.604 1 
% 60.4 35.4 3.3 0.8 0 

الغااااص ٗحقٞااااٌٞ ّظاااابً اىشهبواااات 

اىذاخيٞااااااااااات ٗعَيٞااااااااااابث إداسة 

 اىَخبغش وصفت ٍغخَشة.

 0 3 9 110 118 ك

4.43 0.630 3 
% 49.2 45.8 3.8 1.3 0 

حقذٌٝ خذٍبث اعخ بسٝت الٜ حقٞاٌٞ 

ٗحغغااِٞ ّظااٌ اىشهبواات اىذاخيٞاات 

ىيغذ ٍِ اىَخبغش اىخٜ حخعاشض 

 ىٖب اى٘عذة.

 0 3 8 123 106 ك

4.38 0.616 4 
% 44.2 51.2 3.3 1.3  

حْفٞااز عَيٞاات اىَشاصعاات اىذاخيٞاات 

غبقاااب  ىَاااْٖش ٍْاااخظٌ هاااب ٌ عياااٚ 

 أعبط اىخحش.

 0 8 14 82 136 ك

4.44 0.752 2 
% 56.7 34.2 5.8 3.3 0 

حقاااذٌٝ ٍغفظااات صااابٍيت ىيَخااابغش 

ٍااااِ اصااااو حقااااذٌٝ اشعخ اااابساث 

اىخبصااااااااات ىاااااااااإلداسة اىعيٞاااااااااب 

ٗىألغاااااشا  اىَعْٞااااات ى حخااااابر 

اىقاااشاساث اىَْبعااابت و اااأُ حيااال 

 اىَخبغش.

 0 3 11 137 89 ك

4.30 0.615 5 
% 37.1 57.1 4.6 1.3 0 

م ااق اىَْاابغ  األمزااش عشظاأ 

اى٘هاااج اىَْبعاااب ىيَخااابغش الاااٜ 

ٗاحخاابر اإلصااشا اث اىخصااغٞغٞت 

 اىَْبعبت و أُ حيل اىَخبغش.

 1 5 10 141 83 ك

4.25 0.669 6 
% 34.6 58.8 4.2 2.1 0.4 

  0.486 4.39 اإلصَبىٜ 

( وهةحا يةجل ىلةى أن 3يةرح للباحةث مةأ الثةجول الخةابق أن مةوسة  جزيةع الربةاراو أنبةخ مةأ  
وذلةت بزةوسة  حخةابس  (،GFMISأهزية ماشخاو ومدارة محةاطخ  اةام  م خداو العيسة أجزعت ىلى 

ا أن اال جةخاف الزريةارد لثزيةع الربةاراو أقةا مةأ الواحةج، وهةحا يةجل ىلةى 4.39  (، ةزا يالح  أيري
 ا ح اع الةدةت فس اسةثاباو العيسة لهحه الرباراو.
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 اختبار الفخح النالث 
ال تؽجللج عالللل  معشؽيلل  يخةةةعخع الباحةةث هسةةا  ةةةائة اخةبةةار ال ةةخع التالةةث والةةحد يةةست ىلةةى ظ 

 ("،GFMISإدارة مخاطخ نعام إدارة السعمؽمات السالي  الحكؽمي  ) هيؼ تطبيق السخاجع  السدتسخة و
 وقةزتا مةغيخاو هحا ال خع فس ايقس: 

 (  الست يخ السدتقX:)  الزخاجعة الزخةزخة 
  الست يخ( التابعY:)   إدارة محاطخ  اامGFMIS.) 

وقا اسةحجام أسلور قجليةا اال جةجار الحطةى البخةي ، وذلةت لةيةاس العالقةة بةيأ قطبيةق الزخاجعةة 
( Pearson(، وذلةةةت مةةةأ خةةةالل قطبيةةةق مذةةة وفة ارقبةةةاط  GFMISالزخةةةةزخة إدارة محةةةاطخ  اةةةام  

ع، حةةى يمزوةأ قطبيةق  زةوذج اال جةجار للخقي، للةعخف ىلى وجةود ىالقةة بةيأ الزةغيةخ الزخةةقا والةةاب
 الحطى البخي .

( لمتعخف عمى مجى وجؽد عالل  هيؼ تطبيق Pearson)مرفؽف  ارتباط  :19ججول 
 (GFMISالسخاجع  السدتسخة وإدارة مخاطخ نعام )

 الوعٌىَت (Pearson)هعبهل ارتببط  الوتغُز الوظتمل
ححبٞاا  اىَشاصعاات اىَغااخَشة داخااو اى٘عااذاث 

 اىغنٍ٘ٞت
0.686** 0.000 

*
 (0.001داىت عْذ ٍغخ٘ٛ ٍعْ٘ٝت أهو ٍِ )

 (SPSSاىَصذس: ٍِ ّخب ش ٍخشصبث وشّبٍش )

يةرةةح مةةأ الثةةجول الخةةابق وجةةود ىالقةةة ارقبةةاط معسويةةة  طخديةةة( موجبةةة بةةيأ الزةغيةةخ الزخةةةقا 
(، وهةحا 0.001( ىسةج مخةةوت معسويةة أقةا مةأ  0.686والزةغيخ الةابع، حيةث بلةع معامةا االرقبةاط  

تؽجلللج عاللللل  معشؽيللل  هللليؼ تطبيلللق مةةا ياةةةةج رفةةةو ال ةةةخع العةةةجمس وقبةةول ال ةةةخع البةةةجيا القائةةةا ظ 
 (".GFMISالسدتسخة وإدارة مخاطخ نعام إدارة السعمؽمات السالي  الحكؽمي  ) السخاجع 

و ةيثةةة ثبةةوو ىالقةةة بةةةيأ الزةغيةةخ الزخةةةقا والةةةةابع فإ ةةل يزوةةأ قطبيةةةق  زةةوذج اال جةةجار الحطةةةى 
البخي  لةججيج مجت أهزية قطبيق الزخاجعة الزخةزخة داخا الوحجاو الجوومية فس إدارة محاطخ  اةام 

 GFMIS). 
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استخجام نسؽذج االنحجار الخطى البديط لتحجيج األمخ التفاعمي لتحجيج دور  :20جول ج
 (GFMISالسخاجع  السدتسخة في إدارة مخاطخ نعام )

 الوتغُزاث الوظتملت

الوعلىهبث 

الومذرة 

(B) 

T. Test F. Test 

R
2

 
 المُوت

هظتىٌ 

 الوعٌىَت
 المُوت

هظتىي 

 الوعٌىَت
 1.386 6.664 0.000 211.762 0.000 47% (Constantربوج اإلّغذاس )

اىغبصاااات إىااااٚ ححبٞاااا  اىَشاصعاااات 

 اىَغخَشة داخو اى٘عذاث اىغنٍ٘ٞت
0.673 14.552 0.000    

*
 (0.001داىت عْذ ٍغخ٘ٙ ٍعْ٘ٝت أهو ٍِ )

 (SPSSاىَصذس: ٍِ ّخب ش ٍخشصبث وشّبٍش )

 يتزح مؼ ال جول الداهق ما يمي: 
  ( معامللل  التحجيلللجR Square :) أن الزةغيةةةخ الزخةةةةقا يم خةةةخ 20مةةةأ الثةةةجول رقةةةا  يةرةةةح ،)
%( قةةج يخجةةع 53( ظ، و ةةاقس السخةةبة  GFMIS%( مةةأ الزةغيةةخ الةةةابع ظ إدارة محةةاطخ  اةةام  47 

إلةةى الحطةةأ العدةةوائس فةةس الزعادلةةة أو ر زةةا لعةةجم إدراج مةغيةةخاو مخةةةقلة أخةةخت ةةةان مةةأ الز ةةخوع 
 إدراجها ضزأ السزوذج.

  :الخةبةةار معسويةةة مةغيةةخاو السزةةوذج ةوةةا، فقةةج قةةا اختبللار معشؽيلل  جللؽدة تللجليق نسللؽذج االنحللجار
( وهةةس ذاو 211.762( هةةس  F Test(، حيةةث أن ليزةةة اخةبةةار  F Testاسةةةحجام اخةبةةار  

(، وذلةةةت يةةةجل ىلةةةى قةةةأثيخ الزةغيةةةخ الزخةةةةقا ىلةةةى الزةغيةةةخ 0.001معسويةةةة ىسةةةج مخةةةةوت أقةةةا مةةةأ  
 الةابع.  

 باسةةةحجام اخةبةةار   عشؽيلل  الست يللخ السدللتق : اختبللار مT Test يةرةةح أن الزةغيةةخ الزخةةةقا فةةس )
 زوذج اال ججار الحطس البخي  الزةزتا فس قطبيق الزخاجعة الزخةزخة داخا الوحجاو الجوومية فس 

( ذو قةأثخ معسةود وذلةت ىسةج مخةةود معسويةة GFMIS ا  اام إدارة الزعلوماو الزالية الجوومية  
 0.001). 
 :معادل  الشسؽذج 

 
 
 
 
 

Y=1.386+0.673X 
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 الشتاا) والتؽصيات والسقتخحات السدتقبمي  -4
 نتاا) الجراس  4-1
 نتاا) الجراس  الشعخي  - أ
 قلةةةةة  وليةةةةة فةةةةس مثةةةةال الزجاسةةةةبة ( GFMISيعةبةةةةخ  اةةةةام إدارة الزعلومةةةةاو الزاليةةةةة الجووميةةةةة   -1

الجووميةةة مةةأ خةةالل الةجةةول مةةأ اكسةةاليي اليجويةةة الورليةةة إلةةى اكسةةاليي الججيتةةة الةرسولوجيةةة، 
والةس قخاها بدوا ةبيخ فس قةوفيخ قاىةجة بيا ةاو ماليةة شةاملة قةجىا إدارة وتةسع القةخاراو داخةا 

( ولرسةةةةل خةةةةاح ERPة  إحةةةةجت  اةةةةا قحطةةةةي  مةةةوارد الزسدةةةةأالوحةةةجاو الجووميةةةةة، ةةةةةحلت يعةبةةةخ 
 بالقطاا الجوومس.

( فس مخحلة الزةجخالو مةأ GFMISقةزتا أها محاطخ  اام إدارة الزعلوماو الزالية الجوومية   -2
خةةالل إدخةةال البيا ةةاو بطخيقةةة  يةةخ تةةجيجة سةةواء بقذةةج أو بةةجون قذةةج، وفةةس مخحلةةة الةدةةغيا 

ا وىليةل الةالىةي مأ خالل الوتول  يةخ الدةخىس للبيا ةاو مةأ خةالل أشةحاح  يةخ محةول لهة
فس البيا او، ةحلت فس مخحلة الزحخجاو مأ خالل اسةةحخاج محخجةاو زائ ةة أو  يةخ تةجيجة، 
باكضةةةةافة إلةةةةى سةةةةخقة البيا ةةةةاو والزعلومةةةةاو  ةيثةةةةة بةةةةخامة االخةةةةةخاق الةةةةةس قهةةةةجد أمةةةةأ وسةةةةالمة 

 الزعلوماو
أوجةل قذةور ( مةأ GFMISقعا س الزخاجعة الجاخليةة الجووميةة الةقليجيةة فةس  ةا قطبيةق  اةام   -3

وىجة فثواو ىجيجة يةزتا أهزها فس ىثدها ىأ إمجاد الزخةة يجيأ والزخةةحجميأ بالزعلومةاو فةس 
الةوقيت الزساسي  اخيا لطبيعة الجيساميوية الةةس يةزةةع بهةا هةحا الساةام، ةةحلت وجةود فثةوة معةاييخ 

أداء  ةيثة ىجم لعجم وجود معاييخ ملدمة للزخاجع فس  ا هحا الساام، باكضافة إلى وجود فثوة 
 (.GFMISقجريي الزخاجعيأ ىلى  اام  

(، وذلت مأ خالل فجذةها GFMISقلعي الزخاجعة الزخةزخة دوريا هاميا فس إدارة محاطخ  اام   -4
الزخةةةزخ للخقابةةة الجاخليةةة وقججيةةجها لالمةةانأ اكنتةةخ ىخضةةل للحطةةخ وقخقيبهةةا حخةةي أولوياقهةةا، 

لزحاطخ لإلدارة ولألطخاف الزعسية، باكضافة إلى فرالي ىأ ققجيا االسةداراو فيزا يحت قلت ا
 مخاىجة الثهاز الزخةدد للزجاسباو فس اجخاء الخقابة والزخاجعة الالحقة بو اءة وفعالية.

 نتاا) الجراس  السيجاني  - ب
مخللاطخ خاصلل  بللالتحؽل اإللكتخونللي فللي ظلل  يوجةج اق ةةاق بةةيأ الزخةقذةةس مةةسها ىلةةى أن هسةاك  -1

 وحجاو الجوومية.داخا ال (GFMISتطبيق نعام )
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الحةةةاح بةطبيةةةق الزخاجعةةةة  متطمبلللات اإلطلللار السقتلللخحيوجةةج اق ةةةاق بةةةيأ الزخةقذةةةس مةةةسها ىلةةةى  -2
(، ومةأ أهةا قلةت الزةطلبةاو  يثةي GFMISالزخةزخة داخةا الوحةجاو الجووميةة فةس  ةا  اةام  

وضةةةةع إدارة الزخاجعةةةةة الجاخليةةةةة فةةةةس الهيوةةةةا الةسايزةةةةس  –أن يوةةةةون قدةةةةغيا البيا ةةةةاو إلرةخو ييةةةةا 
ال هةةةا الرةةةافس  –قةةةوافخ مخةةةةوت مخق ةةةع مةةةأ الزهةةةارة والزعخفةةةة بةرسولوجيةةةا الزعلومةةةاو  -الزساسةةةي 

قةةوافخ إموا يةةاو قرسولوجيةةا  -قوحيةةج وقسزةةي  البيا ةةاو  -والةقيةةيا الزخةةةزخ لساةةام الخقابةةة الجاخليةةة 
 مةقجمة(.

 سقتللخحالسعؽلللات التللي سللؽف تؽاجللا تطبيللق اإلطللار اليوجةةج اق ةةاق بةةيأ الزخةقذةةس مةةسها ىلةةى  -3
(، ومةةأ GFMISالحةةاح بالزخاجعةةة الزخةةةزخة داخةةا الوحةةجاو الجووميةةة فةةس  ةةا قطبيةةق  اةةام  

 –أهةةا قلةةت الزعوقةةاو   ال يوجةةج فةةس بعةةو الوحةةجاو الجووميةةة إدارة مخةةةقلة للزخاجعةةة الجاخليةةة 
معاةةا الرةةوادر الزهسيةةة داخةةا  -ىةةجم وجةةود معةةاييخ ملدمةةة للزخاجةةع خاتةةة بةةالةجول اكلرةخو ةةس

الجووميةةة مةةا زالةةوا حةةجيتس العهةةج فةةس اسةةةحجام قرسولوجيةةا الزعلومةةاو و الةةةالس ال قةةةوافخ الوحةةجاو 
ارق ةاا  -ضةعة إجةخاءاو الخقابةة فةس  ةا الةجةول اكلرةخو ةس  -لجيها الر اءة والزهةارة الالزمةة 

 قراليف الةطبيق خاتة ان الوحجاو الجوومية  يخ هادفة للخ ح(.
أهسيلل  السقتخحللات التللي تعللال) معؽلللات تطبيللق اإلطللار  يوجةةج اق ةةاق بةةيأ الزخةقذةةس مةةسها ىلةةى -4

الحةةةةةاح بالزخاجعةةةةةة الزخةةةةةةةزخة داخةةةةةا الوحةةةةةجاو الجووميةةةةةة فةةةةةةس  ةةةةةا قطبيةةةةةق  اةةةةةةام  السقتلللللخح
 GFMIS ومةةأ أهةةا قلةةت الزقةخحةةاو  وضةةع إدارة الزخاجعةةة الجاخليةةة أىلةةى الهيوةةا الةسايزةةس ،)

إتةةجار معةةاييخ خاتةةة بالزخاجعةةة  -نةةأداة مخةةةقلة قابعةةة فقةة  كىلةةى مخةةةوت فةةس اكدارة العليةةا 
الزخةةةزخة لرةةزان ة ةةاءة وفعاليةةة الزخاجعةةة فةةس  ةةا الةجةةول اكلرةخو ةةس مةةع ضةةخورة قجةةجيث قلةةت 

قأهيةةةا الزخاجةةةع الةةةجاخلس  -الزعةةةاييخ ةةةةا فةةةةخة بزةةةا يةةةةالءم مةةةع بعةةةو الزوضةةةوىاو الزخةةةةججثة 
كضةةافة إلةةى ىقةةج دوراو الجوةةومس وفخيقةةل قةةأهيالي ىلزييةةا وىزلييةةا يةعلةةق بةرسولوجيةةا الزعلومةةاو، با

قوحيج أو قسزي  لغة البيا او مةأ خةالل لغةة ققةاريخ اكىزةال  -مخةزخة ىلى أد مخةثجاو قطخأ 
 ( وذلت لةخهيا ليام الزخاجع بإجخاءاو الزخاجعة الزخةزخة بذ ة مخةزخة(.XBRLالزوسعة  

اطخ نعلللام تطبيلللق السخاجعللل  السدلللتسخة وإدارة مخللليوجةةةج ىالقةةةة ارقبةةةاط طخديةةةة  معسويةةةة( بةةةيأ  -5
(GFMIS،)  حيةةةث قمخةةةها الزخاجعةةةة الزخةةةةزخة فةةةس ال جةةةت الزخةةةةزخ للخقابةةةة الجاخليةةةة وقججيةةةجها

لالمةةانأ اكنتةةخ ىخضةةل للحطةةخ وقخقيبهةةا حخةةي أولوياقهةةا، فرةةالي ىةةأ ققةةجيزها للةةجور الةأنيةةجد 
واكسةدةةارد فيزةةا يحةةت قلةةت الزحةةاطخ لةةإلدارة ولألطةةخاف الزعسيةةة، باكضةةافة إلةةى قةةجرقها ىلةةى 

 ىجة الثهاز الزخةدد للزجاسباو فس اجخاء الخقابة والزخاجعة الالحقة بو اءة وفعالية.مخا
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 التؽصيات 4-2
قثهيد الوحجاو الجوومية لةطبيق الزخاجعةة الزخةةزخة مةأ خةالل  قطةويخ  قوتس الجراسة برخورة

الزاهلةةة الزجر ةةة  قةةوفيخ الرةةوادر البدةةخية –بياةةة الخقابةةة الجاخليةةة الجووميةةة لةةةالئا الةجةةول اكلرةخو ةةس 
ضةخورة إىةجاد بةخامة قجريبيةة  –قطويخ البسية الةجةية لةرسولوجيةا الزعلومةاو  -ىلى الةجول اكلرةخو س

وقأهيليةةة مساسةةبة للزةةخاجعيأ لزواجهةةة محةةاطخ الةجةةول اكلرةخو ةةس مةةع إتةةجار مريةةار مخاجعةةة خةةاح 
 ةخو س(.بالةجول اكلرةخو س لزخاىجة الزخجع فس مواجهة محاطخ الةجول اكلر

 حجود الجراس  والسقتخحات السدتقبمي   4-3
اقةذةةةةخ البجةةةةث العلزةةةةس ىلةةةةى الةعةةةةخف ىلةةةةى دور الزخاجعةةةةة الزخةةةةةزخة فةةةةس إدارة محةةةةاطخ  اةةةةام 

 GFMIS ولةةا يةطةةخق البجةةث للعوامةةا اكخةةخت للجةةج مةةأ محةةاطخ هةةحا الساةةام، وىليةةل إجةةخاء الزديةةج ،)
 مأ اكبجا  حول:

   دور الزخاجعة الزخةةزخة فةس ق عيةا مبةادئ حوةزةة قرسولوجيةا الزعلومةاو ومجةخاءاو أمةأ الزعلومةاو
 (.GFMISالزجاسبية الجوومية فس  ا قطبيق  اام  

   دور الزخاجعةة الزخةةزخة فةس ق عيةا الرةواب  الخقابيةة للجةج مةأ محةاطخ  اةامGFMIS بالوحةجاو )
 الجوومية. 

 مأ محاطخ الةجول اكلرةخو ةس لساةام   دور الزخاجعة الزخةزخة فس الججGFMIS داخةا الوحةجاو )
 الجوومية.
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 السخاجع
 أواًل: السخاجع بالم   العخبي  

 الجووميةة الوحةجاو فةس الجاخليةة الزخاجعةة وفعالية ة اءة ققويا (،2017  ىبجه، قوفيق رضا إبخاهيا، 
 البحلللؽث م مللل  اك ةاجيةةةة، الر ايةةةة ورفةةةع ال خةةةاد وقج يةةةة ضةةةب  فةةةس واكسةةةساد الةثجيةةةج بةةةيأ

 .338-279 ح ح ،1 العجد ،39 الزثلج الدقازيق، جامعة الةثارة، ةلية ،الت اري 
 (GFMIS) حكؽميل  ماليل  إدارة معمؽملات نعلام تطبيلق أملخ (،2020  فةااد، يخةوت الر احزةج احزج،

 الةثةارة، ةليةة مسدةورة،  يةخ ماجخةةيخ رسةالة ،ميجانيل  دراسل  الساليل : الخلابل  فعاليل  عمى
 الزسذورة. جامعة

 ظل  فلي الحدلابات لسخاجعل   سلجخ  السدتسخة السخاجع  (،2009  سةيج، إبخاهيا حخأ إبخاهيا احزج،
 الةثةةارة، ةليةةة مسدةةورة،  يةةخ دةةةةوراه  رسةةالة ،تطبيقيلل  دراسلل  – اإللكتخونيلل  الت للارة هيئلل 
 اكسوسجرية. جامعة

 الوحةةةةجاو فةةةس اكلرةخو يةةةة الزجاسةةةبية الزعلومةةةاو  اةةةةا محةةةاطخ (،2009  ىقةةةار، ريةةةا الحذةةةاو ة،
 الةثةةارة، ةليةةة ،الت اريلل  لمجراسللات ججيللجة آفللاق الهاشةةزية، اكرد يةةة الززلرةةة فةةس الجووميةةة
 .150-129 ح ح (،1/2  العجد ،21 مثلج الزسوفية، جامعة

 دور (،2016  بةجر، حيجر وأز يخ، أحزج؛ طارق  سزاح حاف ، الخيج؛ الجزيج ىبج تبخد  الخثيسس،
 فةةةس ميجا يةةةة دراسةةةة الجووميةةةة: الوحةةةجاو فةةةس الزحةةةاطخ إدارة ققيةةةيا فةةةس الجاخليةةةة الزخاجعةةةة
 ح ،2العةجد ،38 الزثلةج الدقةازيق، جامعةة الةثةارة، ةةلية ،الت اريل  البحؽث م م  العخاق،
 .165-123 ح

 باسلتخجام لمسخلاطخ الذلامم  للددارة الجاخمي السخاجع تقييػ (،2016   ، وججد هللا هبل الداذلس،
 ماجخةةيخ رسةالة ،وميجانيل  نعخيل  دراسل  – السعمؽملات تقشيل  هيئ  في السدتسخة السخاجع 

  طسطا. جامعة الةثارة، ةلية مسدورة،  يخ
 الزخاجةةع دور لةطةةويخ نزةةجخا (TA  اك ثةةاز ىةةأ الزجاسةةبة (،2018  إبةةخاهيا، ىلةةس رشةةا ال قةةس،

 العمسيللل  الس مللل  قطبيةيةةةة، دراسةةةة مةةةع الجوةةةومس اكداء محةةةاطخ إدارة مخاجعةةةة فةةةس الةةةجاخلس
 ،9 الزثلةةج الخةةويذ، قسةةاة جامعةةة باكسةةزاىلية، الةثةةارة ةليةةة ،والبيئيلل  الت اريلل  لمجراسللات

  .141-71 ح ح ،1 العجد
 ادارة  اةةام اسةةةحجام بةةيأ العالقةةة فةةس للةةةجريي الزعةةجل الةةجور (،2021  أحزةةج، طةةارق  سةةزاح حةةاف ،

 الجووميةةةةة الوحةةةةجاو فةةةةس الجاخليةةةةة الخقابةةةةة وفعاليةةةةة (GFMIS  الجکومةةةةة ماليةةةةة معلومةةةةاو
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 شةةةزذ، ىةةةيأ جامعةةةة الةثةةةارة، ةليةةةة ،السحاسلللبي الفكلللخ م مللل  ميجا يةةةة، دراسةةةة -الزذةةةخية
 .370-320 ح ح ،2 العجد ،25 الزثلج

 الساليلل  التقللاريخ مللؼ التحقللق فللي السدللتسخة السخاجعلل  مال ملل  مللجى (،2013  جزةةال،   رويدةةج،
  يةةةخ اجخةةةةيخم رسةةةالة ،الحدلللابات مخاجلللع اسلللتقالل عملللى وتأميخهلللا إلكتخونيلللاً  السشذلللؽرة
 القاهخة. جامعة الةثارة، ةلية مسدورة،

 الزاليةةةةة الزعلومةةةةاو إدارة  اةةةةام فةةةةس الجاخليةةةةة الخقابةةةةة ضةةةةواب  أثةةةةخ (،2021  إبةةةةخاهيا، مةةةةخوة ر يةةةةع،
 م مل  ميجا يةة، دراسةة – مذةخ فةس الزاليةة الةقةاريخ جودة ىلى لل الزوزلل والساا الجوومية

 ،6 العجد ،58 الزثلج اكسوسجرية، جامعة الةثارة، ةلية ،اإلداري  لمعمؽم اإلسكشجري  جامع 
 .232-191 ح ح

 الوحةةةجاو فةةةس الةةةجاخلس الزخاجةةةع دور لة عيةةةا مقةةةةخح إطةةةار (،2018  أحزةةةج، ىبةةةجه سةةةيج   زيةةةجان،
 العمسيل  الس مل  ميجا يةة، دراسةة الجووميةة: الخقابةة وقطةويخ الس قةاو ضةب  بهةجف الجوومية
 ،9 الزثلةج باكسةزاىيلية، الةثةارة ةليةة - الخةويذ قسةاة عةةجام ،والبيئي  الت اري  لمجراسات

 .357-333ح ح ،4 العجد
 قةةخار ىلةةى الزخةةةزخة الزخاجعةةة أسةةلور قطبيةةق أثةةخ ققيةةيا (،2014   ، أحزةةج جزعةةل أحزةةج رضةةوان،

 ،والتسؽيل  الت لارة العمسيل  الس م  الجاخليةة، الزخاجعة و ي ة ىلى الحارجس الزخاجع اىةزاد
 .222 -163 ح ح ،1 العجد ،1الزثلج طسطا، جامعة الةثارة، نلية

  ا فس الرخيبس ال جت ن اءة رفع فس الزخةزخة الزخاجعة دور (،2014  ىلس، ىلس طاهخ سالا،
 الةثةةارة ةليةةة ،والبيئيلل  الت اريلل  لمجراسللات العمسيلل  الس ملل  الحةيةةة، الرةةخائي بةةخامة

 .197-145 ح ح ،5 الزثلج الخويذ، قساة جامعة باكسزاىيلية،
 هيئل  ظل  فلي السدلتسخة السخاجعل  نعلام لتطلؽيخ مقتلخح ملجخ  (،2019  ال ةةاح، ىبةج دىاء شجاقل،

 القاهخة. جامعة الةثارة، ةلية مسدورة،  يخ دةةوراة  رسالة ،السشذأة مؽارد تخطيط نعػ
 اكلرةخو يةةةةةةة الزساومةةةةةةة مةةةةةةجخا – والقوميةةةةةةة الجووميةةةةةةة الزجاسةةةةةةبة (،2018  حخةةةةةةأ، يةةةةةةو ذ ىقةةةةةةا،

 الطبعةةةة ،ال لللامعي الكتلللاب وتؽزيلللع نذلللخ جالللاز الشاشلللخ: الجووميةةةة، الزاليةةةة للزعةةةامالو
 القاهخة. حلوان، جامعة التامسة،

 الشؽعي  الخرااص مدتؽى  عمى السدتسخة السخاجع  تطبيق أمخ (،2015  مطلور، حيجر نوشان،
 األوراق سلؽق  فلي السقيلجة الذلخ ات عملى ميجانيل  دراسل  – الساليل  لمسعمؽملات الخايدلي 
 الزسذورة. جامعة الةثارة، ةلية مسدورة،  يخ ماجخةيخ رسالة ،بالعخاق السالي 
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 الجوةومس الزعلوماو  اام وقطويخ اكلرةخو س الةجول (،2021  رمران، ىارف رمران مجخوس،
 بورسةعيج، جامعةة الةثةارة، ةليةة ،والت اريل  السالي  البحؽث م م  ميجا ية، دراسة الزذخد:
 .1078-1019 ح ح ،3 العجد ،22الزثلج

 م م  الجوومية، الحجماو قطاا فس اكداء محاطخ إدارة مخاجعة (،2011  ماهخ، أحزج رضوة  ،
 .182-145 ح ح ،3 العجد الدقازيق، جامعة الةثارة، ةلية ،الت اري  البحؽث

 فةةس ودوره (GFMIS) الجووميةةة الزاليةةة الزعلومةةاو إدارة  اةةام (،2017  ىطيةةة، راضةةس    ،
 البحلللؽث م مللل  قطبيةيةةةة، دراسةةة :واكداء البةةةخامة مواز ةةةة وق عيةةا العةةةام الزةةال ىلةةةى الخقابةةة

 .108-60 ح ح ،2 العجد ،39 مثلج الدقازيق، جامعة الةثارة، ةلية ،الت اري 
 فلي الحكؽميل  لمسخاجع  السعخف  إدارة نا) لقياس مقتخح إطار (،2014  الخيج، فخحاو مامأ ، 

 قسةاة جامعةة الةثةارة، ةليةة مسدةورة،  يةخ دةةةوراه  رسةالة ،اإللكتخونيل  الحكؽمل  مشعؽم  ظ 
 يذ.الخو 

 الزعلومةةةةةاو خذةةةةةائت ىلةةةةةى GFMIS  اةةةةةام قطبيةةةةةق أثةةةةةخ (،2021  ،الخةةةةةيج فخحةةةةةاو مةةةةةامأ ، 
 الزذةخية(، الزالية وزارة مأ قطبيقس  دليا الزالية الةقاريخ جودة لةجخيأ کزجخا الزجاسبية

 سةةويف، بسةةس جامعةةة الةثةةارة، ةليةةة ،العخبيلل  ال امعللات التحللاد والسخاجعلل  السحاسللب  م ملل 
 .376-280 ح ح ،1 العجد ،10 الزثلج

 الحكؽميلل  السحاسللب  معلاييخ تطبيللق لتفعيلل  مقتلخح إطللار (،2019  سةيج،   هخيةةجد أحزةج مخىةس،
 ةليةة مسدةورة،  يةخ دةةةوراة  رسةالة ،تطبيقي  دراس -الحكؽمي السحاسبي الشعام في الجولي 
 شزذ. ىيأ جامعة الةثارة،

 الزخةةةةزخة والزخاجعةةةة الرةةةحزة البيا ةةةاو بةةةيأ العالقةةةة قجليةةةا (،2020   د، مةةةاهخ سةةةساء مخةةةعود،
 لمجراسللات العمسيلل  الس ملل  ميجا يةةة، دراسةةة اكلرةخو يةةة: الزاليةةة الةقةةاريخ جةةودة ىلةةس وأثخهةةا

 .529-433 ح ح ،4 العجد ،2 الزثلج الخويذ، قساة جامعة الةثارة، ةلية ،السحاسبي 
  http://www.gfmis.gov.joموقع وزارة الزالية، مةاح ىلس: 

 ىلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس: مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاح 2018 لخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةسة، 50 رقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةجورد  الرةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار – الزاليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة وزارة
-http://www.mof.gov.eg/MOFGallerySource/Arabic/PDF/B50

18.pdf20 
 

http://www.gfmis.gov.jo/
http://www.mof.gov.eg/MOFGallerySource/Arabic/PDF/B50-2018.pdf
http://www.mof.gov.eg/MOFGallerySource/Arabic/PDF/B50-2018.pdf
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 ( استسارة استقرا 1مخفق )
إطار مقتخح لتطبيق السخاجع  السدتسخة لتطؽيخ دور السخاجع  الجاخمي  بعشؽان 

 : دراس  ميجاني  عمى الؽحجات الحكؽمي  (GFMIS)الحكؽمي  إلدارة مخاطخ نعام 
 واالحتخام،،،بعج تقجيػ وافخ التحي  

سةةيادقرا الةرةةخم باسةةةي اء بيا ةةاو االسةقذةةاء الزخفقةةة بزوضةةولية، للوتةةول إلةةى  ةةةائة الخجةةاء مةةأ 
 م يجة فس موضوا الجراسة.

واققجم بحالت الدوخ والةقجيخ لةعاو را معس وق رلرا باكجابةة ىلةى قخةاؤالو القائزةة، موةةجاي أن 
زةةةةا سيقةذةةةةخ إجابةةةةاو سةةةةيادقرا سةةةةوف قعامةةةةا بخةةةةخية مطلقةةةةة لحجمةةةةة البجةةةةث العلزةةةةس دون سةةةةواء، ة

 اسةحجامها ىلى أ خاع البجث العلزس فق .

 والتقجيخ،،،وتفزمؽا بقبؽل فااق االحتخام 

 دمحم محسؽد عبج الخحسؼ أحسجالباحث / عال  
E-Mail: alaa_ahmed2007@com.svu.edu.eg 

  Phone:01062625623 

 السرطمحات في لااس  االستقرا اواًل: أهػ 
  :بأ هةةةا  ةةةوا مةةةأ أ ةةةواا الزخاجعةةةة الةةةةس ققةةةوم باسةةةةحالح  ةةةةائة ىزليةةةة  قعةةةخفالسخاجعللل  السدلللتسخة

الزخاجعة باسةحجام ققخيخ أو سلخلة مأ الةقاريخ بطخيقة مةدامسة مع حجو  اكحجا  أو بعج حةجوثها 
سةةي واقحةةاذ اكجةةخاءاو الةذةةجيجية ب ةةخة زمسيةةة قذةةيخة مةةأ أجةةا انةدةةاف اكخطةاء فةةس الوقةةت الزسا

 الزساسبة فس  ا  اا مجاسبية فورية  يخ ورلية. 

   نعام إدارة السعمؽمات السالي  الحكؽمي(GFMIS):   إحجت قطبيقاوOracle والةحد يعةبةخ أحةج )
(، ويةةأقس قطبيةةق هةةحا الساةةام ةسقلةةة  وليةةة فةةس مثةةال الزجاسةةبة ERP اةةا قحطةةي  مةةوارد الزسدةةأة  

خالل الةجول مأ اكساليي اليجوية الورلية إلةى اكسةاليي الججيتةة الةرسولوجيةة، والةةس الجوومية مأ 
قخاها بدوا ةبيخ فس قوفيخ قاىجة بيا ةاو ماليةة شةاملة قةجىا إدارة وتةسع القةخاراو داخةا الوحةجاو 

 الجوومية فس الوقت الزساسي.

  :العةام للدةخةة، والزوجهةل  مثزوىة مأ اكجةخاءاو الةةس يزوةأ دمثهةا ضةزأ اكطةارإدارة السخاطخ
  جو ققييا ولياس حاالو الحطخ الزجةزلة إلى جا ي وضع االسةخاقيثاو الالزمة كدارقها.

mailto:alaa_ahmed2007@com.svu.edu.eg
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 مانيًا: البيانات الاام  الستكسال االستقرا  
 ...........................................................اسا الزخةقذس مسل  اخةيارد(:  -1

 ..............................................................................اسا الوحجة:  -2

 و ي ة الزدارك فس االسةقذاء -3

هظتخذم لٌظبم 

((GFMIS 

هزاجع داخلٍ 

ببلىحذاث 

 الحكىهُت

هوثل وسارة 

الوبلُت ببلىحذاث 

 الحكىهُت

هزالب حظبببث 

 ببلجهبس الوزكشٌ

عضى هئُت 

 تذرَض

     
 الجالس فس مداولة الزهسةمخةود الحبخة  -4

 طٌت فأكثز 05 طٌت 05إلً ألل هي  00هي  طٌىاث 00إلً ألل هي  5هي  طٌىاث 5ألل هي 

    
 الزخةود الةعليزس للزخةقذس مسل -5

بكبلىرَىص فٍ 

 الوحبطبت

دبلىم درطبث علُب فٍ 

 الوحبطبت
 دكتىارٍ فٍ الوحبطبت هبجظتُز فٍ الوحبطبت

    
 الستكسال االستقرا  مالنًا: االسئم  الاام 

 ( القدػ األول: ياجف هحا القدػ إلى التعخف عمى مخاطخ التحؽل اإللكتخوني لشعامGFMIS) 
           ( GFMISمةةةأ فرةةةلت حةةةجد درجةةةة موافقةةةة سةةةيادقرا ىلةةةى محةةةاطخ الةجةةةول اكلرةخو ةةةس لساةةةام   1-1

 ( امام الحا ة الزعبخة ىأ رأيت:✔مأ خالل وضع ىالمة  
غُز هىافك 

 بشذٍ

غُز 

 هىافك
 هىافك هحبَذ

هىافك 

 بشذة
 م البُــــــبى

     
إٍنبّٞاات القااذ ٍغاابس اىَشاصعااتت ٗرىاال ألُ ٍغاابس اىَشاصعاات الااٜ 

 اىبٞئت اإلىنخشّٗٞت ٍغبس غٞش ٍش ٜ.
1 

     
صٝاابدة عاابشث اىخ عااب ٗاألخحااب  الااٜ ظااو اىخغاا٘ه اإلىنخشّٗااٜ 

 ّخٞضت ظعق ٗهص٘س ظ٘اوػ اىشهبوت اىذاخيٞت.
2 

     
اىخإٔاااو اىنااابالٜ ىيَشاصاااع اىاااذاخيٜ اىغناااٍٜ٘ الاااٜ ظاااو  إُ عاااذً

اىخغاا٘ه اإلىنخشّٗااٜ ىيبٞبّاابث عاا٘  ٝااؤدٙ إىااٚ اّخفاابض هااذسة 

 اىَشاصع عيٚ امخ ب  األخحب  ٗاىخ عب.

3 

     
ٍااِ ٍخاابغش ٍشعياات اىَااذخ ث إدخاابه اىبٞبّاابث وحشٝقاات غٞااش 

 صغٞغت ع٘ا  وقصذ أٗ وذُٗ هصذ.
4 

     
اى٘ص٘ه غٞش اى شعٜ ىيبٞبّبث ٍِ ٍِ ٍخبغش ٍشعيت اىخ  ٞو 

 خ ه أصخبم غٞش ٍخ٘ه ىٌٖ ٗعيٞٔ اىخ عب الٜ اىبٞبّبث.
5 

     
ٍااِ ٍخاابغش ٍشعياات اىَخشصاابث اعااخخشاس ٍخشصاابث صا فاات أٗ 

 غٞش صغٞغت.
6 

     
عااشهت اىبٞبّاابث ٗاىَعيٍ٘اابث ّخٞضاات وااشاٍش اشخخااشا  اىخااٜ حٖااذد 

 أٍِ ٗع ٍت اىَعيٍ٘بث.
7 
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  هحا القدػ إلى التعخف عمى متطمبات ومعؽلات والحملؽل السقتخحل  لدطلار القدػ الناني: ياجف
 (:GFMISالسقتخح الخاص هتطبيق السخاجع  السدتسخة داخ  الؽحجات الحكؽمي  في ظ  نعام )

مأ فرلت حجد درجة موافقة سيادقرا ىلى مةطلباو قطبيق الزخاجعة الزخةةزخة داخةا الوحةجاو  1-2
( امةام الحا ةة الزعبةخة ✔(، وذلةت مةأ خةالل وضةع ىالمةة  GFMISالجوومية فس  ةا  اةام  

 ىأ رأيت:
غُز هىافك 

 بشذٍ

غُز 

 هىافك
 هىافك هحبَذ

هىافك 

 بشذة
 م ـــبىالبُـ

     
ٝضااب أُ ٝنااُ٘ ح اا ٞو اىبٞبّاابث إىنخشّٗٞ اابت ٗوبىخاابىٜ الاائُ حاا٘االش 

حنْ٘ى٘صٞاااب اىَعيٍ٘ااابث َٝزاااو أعاااذ ٍخحيبااابث ححبٞااا  اىَشاصعااات 

 .اىَغخَشة

1 

     

ٝضااااب أُ ح٘ظااااع إداسة اىَشاصعاااات اىذاخيٞاااات الااااٜ ظااااو ححبٞاااا  

اىَشاصعت اىَغخَشة الٜ اىَنابُ اىَْبعاب داخاو اىٖٞناو اىخْظَٞاٜ 

ىي٘عذة اىغنٍ٘ٞت وبى نو اىزٛ ٝغبعذٕب عيٚ اىقٞبً وبىعَو اىَْ٘غ 

 .وٖب ونفب ة ٗالعبىٞت

2 

     
ٝضب أُ ٝخ٘االش ىاذٙ اىفشٝا  اىقاب ٌ وبىَشاصعات اىَغاخَشة ٍغاخ٘ٙ 

 .ٍِ اىَٖبسة ٗاىَعشالت الٜ ٍضبه حنْ٘ى٘صٞب اىَعيٍ٘بث ٍشحفع
3 

     

ظااشٗسة أُ ٝغصااو اىَشاصااع عيااٜ اىفٖااٌ اىناابالٜ ىْظاابً اىشهبواات 

اىذاخيٞااات الاااٜ ظاااو ححبٞااا  اىَشاصعااات اىَغاااخَشةت ألّااأ الاااٜ ظاااو 

اىخ  ٞو اإلىنخشّٜٗ ىيبٞبّابث حظٖاش وعاط اىَخابغش اىخاٜ حغخابس 

عياٚ أدىات اإلربابث  إىٚ سهبوات داخيٞات العبىأ عخاٚ َٝناِ اىغصا٘ه

 .اىَ  َت ٍِ ٕزا اىْظبً

4 

     
ٝغخبس ححبٞا  اىَشاصعات اىَغاخَشة إىاٚ ح٘عٞاذ أٗ حَْاٞػ اىبٞبّابث 

 .ىيقٞبً وعَيٞت اىَشاصعت ونفب ة ٗالعبىٞت
5 

     
ٝغخااابس ححبٞااا  اىَشاصعااات اىَغاااخَشة إىاااٚ إٍنبّٞااابث حنْ٘ى٘صٞااأ 

 ٍخقذٍت ٍٗغبعبث حخضِٝ ٕب يت.
6 

درجة موافقة سيادقرا ىلةى معوقةاو قطبيةق الزخاجعةة الزخةةزخة داخةا الوحةجاو مأ فرلت حجد  2-2
( امةةام الحا ةةة الزعبةةخة ✔(، مةةأ خةةالل وضةةع ىالمةةة  GFMISالجووميةةة فةةس  ةةا  ةةا  اةةام  

 ىأ رأيت:
غُز هىافك 

 بشذٍ

غُز 

 هىافك
 هىافك هحبَذ

هىافك 

 بشذة
 م ــــبىالبُـ

     
ىيَشاصعات اىذاخيٞات  ش ٝ٘صذ الاٜ وعاط اى٘عاذاث اىغنٍ٘ٞات إداسة

 .اىغنٍ٘ٞت ىخحبٞ  اىَشاصعت اىَغخَشة
1 

     
عااااذً ٗصاااا٘د ٍعاااابٝٞش ىيَشاصعاااات اىغنٍ٘ٞاااات خبصاااات واااابىخغ٘ه 

 .اإلىنخشّٜٗ ٝفقذ اىَشاصعت اىَغخَشة مفب حٖب ٗالعبىٞخٖب
2 

     

ٍعظٌ اىن٘ادس اىَْٖٞت داخو اى٘عذاث اىغنٍ٘ٞت ٍاب صاىا٘ا عاذٝزٜ 

اىَعيٍ٘بثت ٗوبىخبىٜ ش حخ٘االش ىذٌٖٝ اىعٖذ الٜ اعخخذاً حنْ٘ى٘صٞب 

اىنفب ة ٗاىَٖبسة اى صٍتت األٍش اىزٛ ٝغ٘ه دُٗ حغقٞ  اىخحبٞ  

 .اىفعبه ىيَشاصعت اىَغخَشة

3 

     

ظااعق إصاااشا اث اىشهبوااات الاااٜ ظااو اىخغااا٘ه اإلىنخشّٗاااٜ داخاااو 

اى٘عااااذاث اىغنٍ٘ٞاااات عاااا٘  ٝنااااُ٘ عب ق ااااب ىخحبٞاااا  اىَشاصعاااات 

سهبوات داخيٞات راث مفاب ة ٗالعبىٞات عخاٚ اىَغخَشة اىخٜ حغخبس إىٚ 

 .َٝنِ اىغص٘ه عيٚ أدىت اإلرببث اىَ  ٍت

4 

 

     
ا  اسحفاابف حناابىٞق ححبٞاا  اىَشاصعاات اىَغااخَشة ٝضعااو ححبٞقٖااب أٍااش 

 .صعب بت خبصت إُ اى٘عذاث اىغنٍ٘ٞت غٞش ٕبدالت ىيشوظ
5 
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قخةاها فةس معالثةة معوقةاو مأ فرلت حجد درجة موافقة سيادقرا ىلى الزقةخحاو الةاليةة الةةس  3-2
(، وذلت مأ خةالل GFMISقطبيق الزخاجعة الزخةزخة داخا الوحجاو الجوومية فس  ا  اام  

 ( امام الحا ة الزعبخة ىأ رأيت:✔وضع ىالمة  
غُز هىافك 

 بشذٍ

غُز 

 هىافك
 هىافك هحبَذ

هىافك 

 بشذة
 م البُـــــبى

     

 اىغنٍ٘ٞااااتعاااابعذ ححبٞاااا  ّظاااابً إداسة اىَعيٍ٘اااابث اىَبىٞاااات 

((GFMIS ٌعيٚ ح٘الٞش وٞئت حنْ٘ى٘صٞٔ ٍْبعبتت األٍش اىزٛ ٝاذع

ححبٞاا  اىَشاصعاات اىَغااخَشة اىخااٜ أصاابغج ح  ااٌ ٗحْبعااب ٕاازا 

 .اىْظبً

1 

     
ٗظااع إداسة اىَشاصعااات اىذاخيٞااات أعيااٚ اىٖٞناااو اىخْظَٞاااٜ ماااأداة 

ٍغاااخقيت حبوعاااأ القاااػ ألعيااااٚ ٍغاااخ٘ٙ الااااٜ اإلداسة اىعيٞاااب ىيقٞاااابً 

 .اىَغخَشة ونفب ة ٗالعبىٞتوبىَشاصعت 

2 

     
إصذاس ٍعبٝٞش خبصت وبىَشاصعت اىَغخَشة ىعَبُ مفب ة ٗالعبىٞت 

اىَشاصعت الٜ ظو اىخغا٘ه اإلىنخشّٗاٜ ٍاع ظاشٗسة حغاذٝذ حيال 

 .اىَعبٝٞش مو الخشة وَب ٝخ  ً ٍع وعط اىَ٘ظ٘عبث اىَغخغذرت

3 

     
عيَٞ ااب ٗعَيٞ ااب حإٔٞااو اىَشاصااع اىااذاخيٜ اىغنااٍٜ٘ ٗالشٝقاأ حااإٔٞ   

ٝخعي  وخنْ٘ى٘صٞب اىَعيٍ٘بثت وبإلظبالت إىٚ عقذ دٗساث ٍغخَشة 

 .عيٚ أٛ ٍغخضذاث ححشأ

4 

     
حح٘ٝش ّظابً اىشهبوات اىذاخيٞات اىغنٍ٘ٞات ىناٜ ٝاخ  ً ٍاع اىخغا٘ه 

اإلىنخشّٗاااٜت ٗوبىخاااابىٜ عصاااا٘ه اىَشاصاااع عيااااٚ أدىاااات اإلرباااابث 

 .اىَ  ٍت ٍِ ٕزا اىْظبً

5 

     
حَْااٞػ ى اات اىبٞبّاابث ٍااِ خاا ه ى اات حقاابسٝش األعَاابه ح٘عٞااذ أٗ 

ت ٗرىااال ىخغاااٖٞو هٞااابً اىَشاصاااع وااائصشا اث (XBRL)اىَ٘عاااعت

 .اىَشاصعت اىَغخَشة وصفت ٍغخَشة

6 

     

ىذٝأ هاذسة  (GFMIS) ّظابً إداسة اىَعيٍ٘ابث اىَبىٞات اىغنٍ٘ٞات

حخضْٝٞااات ٕب يااات حاااذعٌ خبصاااٞت اىغ٘عااابت اىغاااغبوٞتت ٗعيٞااأ الااائُ 

ٕازا اىْظاابً ٗاىَشاصعات اىَغااخَشة عا٘  ٝااؤدٙ إىااٚ اىخنبٍاو وااِٞ 

حخفٞط اىخنبىٞق ٍِ ّبعٞات ٗعَبٝات ٗعا ٍت اىبٞبّابث ٍاِ ّبعٞات 

 .أخشٙ

7 

 ( القدػ النالث: دور السخاجع  السدتسخة في إدارة مخاطخ نعامGFMIS:) 
الزخاجةةع مةةأ فرةةلت حةةجد درجةةة موافقةةة سةةيادقرا ىلةةى دور الزخاجعةةة الزخةةةزخة فةةس رفةةع ة ةةاءة وفعاليةةة  1-3

 ( امام الحا ة الزعبخة ىأ رأيت:✔(، مأ خالل وضع ىالمة  GFMISالجاخلس الجوومس فس  ا  اام  
غُز هىافك 

 بشذٍ

غُز 

 هىافك
 هىافك هحبَذ

هىافك 

 بشذة
 م ــــبىالبُ

     
اىَشاصعاات اىَغااخَشة ٕااٜ ٍشاصعاات ٍْظَاات ىخضَٞااع ٗحقٞااٌٞ أدىاات 

 اإلرببث اإلىنخشّٗٞت.
1 

     
اىَشاصعت اىَغخَشة اىَشاصعِٞ ٍِ اىخأمٞذ عيٚ اىَعيٍ٘بث حَنِ 

 اىَغخَشة الٜ ٗهج عذٗرٖب أٗ وعذ الخشة هصٞشة ٍِ عذٗرٖب.
2 

     
ٝاخٌ أدا  اىَشاصعاات اىَغاخَشة و اانو ٍغااخَش ٍٗخاضاٍِ ٍااع ٗهاا٘ف 

اىغذدت أٗ وَعْٚ  خش حخٌ اىَشاصعت أرْاب  اىخ ا ٞوت ٗرىال ىيقٞابً 

 وبإلصشا اث اىخصغٞغٞت.

3 

     
اىَشاصعااات اىَغاااخَشة ٍشاصعااات ٗهب ٞااات حَْاااع عاااذٗد األخحاااب  

 ٗاىخغشٝفبث هبو ظٖ٘سٕب الٜ اىق٘ا ٌ اىَبىٞت.
4 

 5 حُقذً حقبسٝش اىَشاصعت اىَغخَشة و نو ال٘سٙ ٗوصفت ٍغخَشة.     

     
حقذً اىَشاصعت اىَغخَشة س ٝات صابٍيت عاِ ّظابً اىشهبوات اىذاخيٞات 

 وص٘سة ال٘سٝت ٍٗغخَشة.
6 
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(، وذلت مأ GFMISفرلت حجد درجة موافقة سيادقرا ىلى ماشخاو إدارة محاطخ  اام  مأ  2-3
 ( امام الحا ة الزعبخة ىأ رأيت:✔خالل وضع ىالمة  

غُز هىافك 

 بشذٍ

غُز 

 هىافك
 هىافك هحبَذ

ىافك ه

 بشذة
 م البُــــبى

     
اىخقٞااٌٞ اىَغااخَش ىيشهبواات اىذاخيٞاات ٍااِ هبااو اىَشاصااع اىااذاخيٜت 

ا ىاإلداسة عاِ أٛ هصا٘س الاٜ ّظابً  و شض حقذٌٝ ا ٍبناش  اّازاس 

 اىشهبوت اىذاخيٞت.

1 

     
الغص ٗحقٌٞٞ ّظبً اىشهبوت اىذاخيٞات ٗعَيٞابث إداسة اىَخابغش 

 وصفت ٍغخَشة.
2 

     
حقاااذٌٝ خاااذٍبث اعخ ااابسٝت الاااٜ حقٞاااٌٞ ٗحغغاااِٞ ّظاااٌ اىشهبوااات 

 اىذاخيٞت ىيغذ ٍِ اىَخبغش اىخٜ حخعشض ىٖب اى٘عذة.
3 

     
عَيٞات اىَشاصعات اىذاخيٞات غبق اب ىَاْٖش ٍْاخظٌ هاب ٌ عياٚ حْفٞز 

 أعبط اىخحش.
4 

     
حقااذٌٝ ٍغفظاات صاابٍيت ىيَخاابغش ٍااِ أصااو حقااذٌٝ اشعخ اابساث 

اىخبصت ىإلداسة اىعيٞاب ٗىألغاشا  اىَعْٞات ى حخابر اىقاشاساث 

 اىَْبعبت و أُ حيل اىَخبغش.

5 

     
اىَْبعاب م ق اىَْبغ  األمزش عشظٔ ىيَخابغش الاٜ اى٘هاج 

 ٗاحخبر اإلصشا اث اىخصغٞغٞت اىَْبعبت و أُ حيل اىَخبغش.
6   


