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 كمدخل على خصائص المعلومات المحاسبية GFMISأثر تطبيق نظام 
 )دليل تطبيقي من وزارة المالية المصرية( لتحسين جودة التقارير المالية
 )*(محمد السيد ؤمن فرحات د/ م

 ملخص البحث
 Government (GFMIS) ادارة المعلومةة ا المةة للةة  ال  وملةة  أثر نظةة  : دراسةةةةةةةةةةةةةةةة  الهددد 

Financial Management Information System  على المعلومةة ا الم ةة سةةةةةةةةةةةةةة لةة  ع ر
 الخص ئص النوعل  والمعززة وجودة التق رير الم لل  ال  ومل .

 (384): اعتمدا الدراس  على التط يق الفعلي لوزارة الم لل  لعين  م ون  من التصميم والمنهجية
  نلمن موظفي وزارة الم لل  والمديري ا الم لل  والوحداا ال سةةةةة بل  للعا الت مع ا المصةةةةةري  المع

من كةة  على  GFMISنظةة   ممثلةة  وي الةة ث رةة ثير الختلةة ر وروا الل ةة   GFMISبتط يق 
ه ، ب إلضةةة و   لى ال ث ر ثير لمسةةة  ل  الم  سةةة ل  / حوكم  رينولوجل  المعلوم ا()الرق ب  الداخلل  / ا

 ا   نته  وكذلك الخصةةةة ئص المعززة،  المعلوم ا الم  سةةةة ل  ال  ومل  ع ر الخصةةةة ئص النوعل على 
رس ع نط ق اإلوص ح الم  س ي ور سين الم توى اال  ومل  ع ر  جودة التق رير الم لل  بت ثيره على
 ررف ع درج  المنفع  وخفا ح ل  عد  رم ث  المعلوم ا.اللمعلوم ا و  والمضمون 

على المعلوم ا  GFMISرشةةةةةةةةةةةةةير نت ئل  ذا الل    لى وجود ر ثير نظ   : النتائج والتوصدددددددديات
الم  سةة ل  وي زي دة الم توى والمن وا المتولدة من المديري ا الم لل  والوحداا ال سةة بل  الموازنل  وهن   

يسةةةةةةةةةةةة    وي زي دة  GFMISمن المعلوم ا الم  سةةةةةةةةةةةة ل  وجودة التق رير الم لل ، ونظ    عالق   يت بل 
ررف ع جودة التق رير الم لل  وزي دة نط ق اإلوصةةةةةةةةةةةةة ح امنفع  المعلوم ا الم  سةةةةةةةةةةةةة ل  مم  ل  ا ثر على 

وأوضةةة ل الدراسةةة  التط لىل   لى  .ختل ري  لى اإلوصةةة ح اإلجل ري وصةةة ح االالم  سةةة ي والت ون من اإل
يس عد وي  GFMISالدراس ، كم  أوض ل أن نظ    أداة رس ق مم  يدن على صدق اررف ع مع م  اال

بضةةرورة  الدراسةة  وروصةةي.  ضةةف   الثق  وي المعلوم ا الم  سةة ل  وي ظ  ضةةعا نظ  الرق ب  الداخلل 
لخفا   غراا رقيل  المخةة رر GFMISكةةارةة ر م مةة  لنظةة    رط يق حوكمةة  رينولوجلةة  المعلومةة ا

 الفس د الم لي واإلداري.
  
 mfarahat653@gmail.com  .جامعة أسوان –كلية التجارة  ، مدرس بقسم المحاسبة)*(   
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: رتمث  حدود  ذا الل   وي قيد موضةةةةةةةةةةةةةةوعي يت دد وي ال ث أثر رط يق نظ   حدود الدراسدددددددددة
GFMIS  على المعلوم ا الم  سةةةةةةةةةةةةةة ل  وجودة التق رير الم لل  ال  ومل ، وقيد م  ني يتمث  وي

 جرا  الدراسةةةةةةةةةةةةةةة  الميدانل  كدلي  رط لقي على )وزارة الم لل  قط ع الموازن  الع م  ب إلضةةةةةةةةةةةةةةة و   لى 
نع  سةة ا ري (، وقيد زم ني يتمث  وي ال ث ا لت مع ا المصةةبالمديري ا الم لل  والوحداا ال سةة بل  

على المعلوم ا الم  س ل  وجودة التق رير الم لل  ع ر الشترة الث لث  ووق   إلصدار  GFMISنظ   
acle (12) (2020/2019). 

نظري  وي  ذا الل   للتط يق على وزارة الم لل  دون بىل  : ر   خضةةة ع الدراسةةة  التطبيقات عملية
تدوق  من المديري ا الم لل  بهدف مط ق ع ر شةةةةةةةةةةةةةةل   معلوم ا م GFMISالوزاراا  ن نظ   

رخ ذ والتق رير الم لل  للمسةةةةةةةةةةة عدة وي ا ريوين ق عدة بل ن ا ور سةةةةةةةةةةةين جودة المعلوم ا الم  سةةةةةةةةةةة ل 
لعين   GFMIS لى الق ئمين لنظ    االسةةةةةتل ن القراراا ذاا الصةةةةةل  ب لشةةةةةمون الم لي ور   خضةةةةة ع 

لىل ث للعالق  بين المزاي  والم تسةةةةةةةةل ا سةةةةةةةةتت ب  و ح    اردود واالمطمئن  امتث  له  الصةةةةةةةةدق وي ال
 وي حوكم  مخ رر رينولوجل  المعلوم ا واإلوص ح ا والشف فل . GFMISلنظ   

يث  وي ال يئ  المصةةري  العلمل  والتط لىل  ال د ا : رعد  ذه الدراسةة  من الدراسةةضافةاألصالة واإل
ر  ار ثير و  GFMISنظ    رسلط الضو ث  النظ   وولسف  التط يق خ ص  وأن  ذه الدراس  نظرا  ل دا

على وع لل  الرق ب  الداخلل  ورعزيز المسةةةة  ل  الم  سةةةة ل  وحوكم  رينولوجل  المعلوم ا وزي دة منفع  
وجد دراسةةةةةة  رعرضةةةةةةل لذلك من  سةةةةةةين جودة التق رير الم لل  حي   ن  ال ر  المعلوم ا الم  سةةةةةة ل  ور

 لى أ مل  رط يق  انتهل   ذه الدراسةةةةةةة ، والتي الل ح  حتى كت ب عل  الدراسةةةةةةة ا السةةةةةةة بق  وي حدود
ور ثيره اإليت بي على المعلوم ا الم  سةةةةةةة ل  والتق رير وي عين  مع يير الم  سةةةةةةةل   GFMISنظ   

 ال  ومل  وي ال يئ  المصري .
 المعلوم ا الم  س ل ، جودة التق رير الم لل . ئصخص ، GFMIS: المفتاحية الكلمات
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The effect of applying GFMIS on the quality of accounting information 

as an approach to improve the quality of financial reports 

(An applied guide from the Egyptian Ministry of Finance) 

Abstract 

Objective: Study the effect of Government Financial Management 

Information System (GFMIS) on accounting information through the 

qualitative and enhancing characteristics and the quality of government 

financial reports. 

Design and Methodology: The study relied on the actual application of the 

Ministry of Finance of a sample consisting of (384) employees of the 

Ministry of Finance and Financial Directorates and the accounting units of 

some Egyptian universities concerned with the application of GFMIS to test 

research hypotheses are represented in measuring the effect of the GFMIS 

system on each of (Internal Control / Accounting Accountability / 

Information Technology Governance), in addition to measuring its impact 

on government accounting information through qualitative characteristics as 

well as enhancing characteristics, ending with its impact on the quality of 

government financial reports through the expansion of the scope of 

accounting disclosure. Improving the content and content of information, 

increasing the degree of utility, and reducing information asymmetry. 

Findings and recommendations: The results of this research indicate the 

existence of the effect of the GFMIS on the accounting information in 

increasing the content and benefits generated by the financial directorates 

and budgetary account units. There is a positive relationship from the 

accounting information and the quality of financial reports. The GFMIS 

contributes to increasing the usefulness of accounting information, which 

has an effect on the increase in the quality of financial reports and increase 

the scope of the accounting disclosure and the shift from voluntary disclosure 

to compulsory disclosure, and the applied study showed a high coefficient of 

consistency, which indicates the validity of the study tool, it also explained 

that the GFMIS helps to impart confidence in accounting information in light 

of the weakness of internal control systems. The study recommends the 

necessity of applying information technology governance as a 

complementary framework to the GFMIS system for the purposes of risk 

assessment to reduce financial and administrative corruption. 

Research limitations: The limits of this research are an objective constraint 

determined in measuring the impact of applying the GFMIS on accounting 

information and the quality of government financial reports, and a spatial 



 لتقارير الماليةكمدخل لتحسين جودة ا GFMISأثر تطبيق نظام          د. مؤمن فرحات 

 

283 

 2021 -العدد األول التحاد الجامعات العربية                       مجلة المحاسبة والمراجعة 
 

 

restriction represented in conducting the field study as an applied evidence 

on (the Ministry of Finance, the general budget sector in addition to the 

financial directorates, and accounting units in Egyptian universities), and a 

time limit represented in measuring the reflections of the GFMIS on the 

accounting information and the quality of the financial reports through the 

third tree according to acle (12) issue (2019/2020). 

Practical applications: The theoretical study in this research was applied to 

the Ministry of Finance without the rest of the ministries because the GFMIS 

is applied through a network of information flowing from the financial 

directorates with the aim of creating a database and improving the quality of 

accounting information and financial reports to help in making decisions 

related to financial inclusion. The questionnaire was submitted to the 

administrators of the GFMIS for a reassuring sample, complying with 

honesty in responses, responsiveness, and measurement of the relationship 

between the benefits and gains of GFMIS in IT risk governance, disclosures, 

and transparency. 

Originality and Addition: This study is considered one of the modern 

scientific and applied studies in the Egyptian environment due to the incident 

of the system and the philosophy of application, especially since this study 

highlights the GFMIS system and its impacts on the effectiveness of internal 

control, enhancing accounting accountability and governance of information 

technology, increasing the utility of accounting information and improving 

the quality of financial reports as there is no study that has been subjected to 

this from the precedent studies within the limits of the researcher's 

knowledge until the writing of this study, which ended with the importance 

of applying the GFMIS and its positive impact on accounting information 

and reports in the sample of governmental accounting standards in the 

Egyptian environment. 

Key words: GFMIS, Accounting Information Characteristics, Quality 

FinancialReports. 
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 دراسةالعام لل اإلطار: ولالقسم األ 
 المقدمدددة: 1-1

 Government Financial (GFMIS) ادارة المعلومةة ا المةة للةة  ال  وملةة  يعةةد نظةة  

Management Information System   أحد أسةةةةةةةةةة ليا رينولوجل  المعلوم ا وخ صةةةةةةةةةة  نظ
والذي ال  ومل  والذي يسةةةة    وي رووير انسةةةةل م المعلوم ا الم  سةةةة ل   (ERP)رخطلط المشةةةةروع 

يع ني منه  النظ   الم  سةةة ي ال  ومي وي ال يئ  المصةةةري  خ صةةة  وي غيل  مع يير م  سةةة ل  رخد  
عةةد  وجود قةة عةةدة معلومةة ا مةة للةة   امةة للةة ، بتةة نةةعتمةة داا الللةة  الرقةة بةة  الةةداخللةة  على حت  االوعةة 

رسةةةةةة ع ق ال  ومي والذي أصةةةةةةةل  ي ت    لى اح ومل  رتسةةةةةةة  ب لمصةةةةةةةداال  والوثوال  عن حت  اإلنف 
 نط ق اإلوص ح الم  س ي والشف فل .

رخ ذ القراراا ومن ث  الم  سةةةةةةةةةةةةةة ل  وي اوقد ا ت  ا دم الم  سةةةةةةةةةةةةةة ي ب لدور اله   للمعلوم ا 
رير  ال أن القصةةةةور وي نظ  المعلوم ا الم  سةةةة ل  رنتل عنه  ضةةةةعا المسةةةة  ل  ر سةةةةين جودة التق 

الم  سةةةةةةة ل وسةةةةةةةو  التخصةةةةةةةلص ا مث  للموارد ب إلضةةةةةةة و   لى صةةةةةةةعو    جرا  المق رن ا عن ا دا  
 الم لي.

وقد أث را الصةةةةةةعو  ا التي أصةةةةةةل ل ريتنا النظ   الم  سةةةةةة ي ال  ومي مث  ضةةةةةةعا أدا  
ررل ط والت ثيراا المل شةةرة للموازن  الع م  للدول   لى أزم  معلوم ا ذاا االالم لل  ورضةة رم الاإلدارة 

خف ا جودة  توى والمضةةةةةةةةةمون للمعلوم ا بت نا انالثق  كنتلت  حتمل  للخل  الم لي وقصةةةةةةةةةور الم
آلل  إلح    الرق ب  على حت  اإلنف ق ال  ومي  GFMISالتق رير الم لل  ال  ومل  ، ويعت ر نظ   

 103)مللةة ر جنلةة ( بتةة نةةا حت  اإليراداا  615)ررليون  2019/2020والةةذي بلو ووقةة   لموازنةة  

الصرف الفعلي  ررليون( للس  ذا و سا وان  ن   رض رم وي المعلوم ا الم  س ل  بش ن مت بع 
 ستثم ري .ل ت  المشروع ا اال

 ب ا ان قط ع الموازن  بوزارة الم لل  ك ن يواج  ظ  رة  بط   رق رير ال سةةةةةةووي  ذا السةةةةةةل ق و
نضةةةةةةةةةل ط الم لي والشةةةةةةةةةمون الم لي، ه   السةةةةةةةةةن  الم لل  وعد  ر قيق االنتالخت مل  للموازن  وي ح ل  ا

اسةةةةتط ع رووير المعلوم ا الم  سةةةة ل  وال سةةةة ب ا الخت مل  وي التوقيل المن سةةةةا  GFMISونظ   
والخصةةةة ئص  GFMISلتن ؤ ب لتدوق ا الم لل  مم  يؤكد أن  ن   عالق  بين نظ   بت نا سةةةةهول  ا

النوعل  للمعلوم ا والخصةةةة ئص المعززة للمعلوم ا وخفا ح ل  عد  رم ث  المعلوم ا وي التق رير 
 الم لل  ال  ومل .
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وي القضةةةةةةةةةةةةة   على مشةةةةةةةةةةةةة الا عد  رت وز سةةةةةةةةةةةةة     GFMISكم  أن التط يق التيد لنظ   
الم لل  المقررة لي  وزارة من خالن رووير معلوم ا م  سةةةةةةةةةةةةةة ل  عن الموازن ا والهيئ ا عتم داا اال

ر، بتةة نةةا حوكمةة  مخةة رر رينولوجلةة  المعلومةة ا ورعزيز المسةةةةةةةةةةةةةةةة  لةة  يوالوحةةداا التةة بعةة  ليةة  وز 
يس عد وي رغليا اللعد الم  س ي وي بيئ   GFMISالم  س ل  )ا وىل  والرأسل ، بت نا أن نظ   

ل  ومل  على اللعد الق نوني مم  ك ن ل  ا ثر وي ر سةةةةةةةين جودة التق رير الم لل  وزي دة الم  سةةةةةةةل  ا
  درج  منفع  المعلوم ا الم  س ل  لدى متخذي القراراا ال  ومل .

 طبيعة المشكلة ودوافع الدراسة: 2-1
وي رووير المعلوم ا الم  سةةةةةةةة ل  ال  ومل   GFMISمن رط يق نظ    يتمث  الهدف الرئلس

عتم داا زن  الع م  للدول  ورتلا حرك  االذاا المنفع  لمتخذي القراراا ذاا الصةةةةةةةةةةةةةةل  بقط ع الموا
الم لل  المخصةةةةةةةةةصةةةةةةةةة  بت نا رقيل  ا دا  الم لي لالدارة الم لل  من خالن ال ث الت ثيراا المل شةةةةةةةةةرة 

  ورعزيز دور المسةةةةةةةةةةةةةة  ل  الم  سةةةةةةةةةةةةةة ل  بت نا حوكم  على وع لل  الرق ب  الداخلل GFMISلنظ   
مخةة رر رينولوجلةة  المعلومةة ا، لةةذلةةك وةةان دقةة  ال لةة نةة ا والمعلومةة ا الورالةة  رمثةة  دالةة  وي جودة 
التق رير الم لل  من خالن خفا ح ل  رم ث  المعلوم ا الم  سةةةةةةةةة ل  ال  ومل  ووق   لمتطلل ا نظري  

  التةةة كةةةد التةةة   للمعلومةةة ا المتةةةدوقةةة  من لةةةالىلملةةة  وزيةةة دة حةةة الوكةةة لةةة  والتةةة كيةةةد على زيةةة دة المال مةةة  
سلم ن  GFMISستخدا  نظ   س بل  والت مع ا المصري  كم  أن االمديري ا الم لل  والوحداا ال 

ختل ري مم  ينخفا مع  وتوة المعلوم ا وصةةةةةة ح الم  سةةةةةة ي اإلجل ري وللس االمن زي دة نط ق اإل
دة الشةةةةةةةةةةف فل  وي زي  انعتم داا الم لل  بت التن ؤ ب ال رم ن من وريوين ق عدة لل ل ن ا الم  سةةةةةةةةةة ل 

من مشةةةةةة ك  التضةةةةةةلي  قتصةةةةةة دي وال د ردوق المعلوم ا وانسةةةةةةل به  واالسةةةةةةتف دة منه  وي التخطلط اال
ن راو ا الم لل  و ح    الرق ب  والسةةةةةلطرة على ا دا  الم لي لقط ع الموازن  الع م  الم لي وخفا اال

 للدول .
 لى زي دة رعظل  الم  المعلوم ا الم  سةةةةةةةةةةةةة ل  لزي دة درج  جودة  GFMISظ   ويسةةةةةةةةةةةةة    ن

التق رير الل ظل  الفعلل  المسةةةةةةةةةتخدم  وي قط ع ال سةةةةةةةةة ب ا الخت مل  وذلك  غراا المق رن  و جرا  
 الت ليالا الم لل  عن حت  اإلنف ق ال  ومي وحت  الدين الع   الداخلي والخ رجي.

مل   ال أن  ل  يت  رط لق  بصةةةةةةةةةةورة شةةةةةةةةةة  GFMISلتي يقدمه  نظ   وعلى الرغ  من ا  مل  ا
عتم د، بت نا أن نط ق ال رامل وا دا  حي  يتطلا رط يق ال رامل وا دا  ك دي  لموازن  ال نود واال

سةةةتخدام ا للموازن  الع م  للدول    ا ثر وي ر سةةةين دق  رقديراا االسةةةل ون له GFMISما نظ   
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من رووير المعلوم ا التي رتصةةةةا ب لخصةةةة ئص النوعل  والخصةةةة ئص  GFMISحي  يم ن نظ   
المعززة والتي رسةة عد وي زي دة الثق  ب لمعلوم ا الم  سةة ل  التي أم ن ال صةةون عليه  ع ر التق رير 

يلعا دورا  جو ري   ومؤثرا  وي جودة  GFMISالفرعل  وكذلك ال سةةةةةةةةةةةةةةة ب ا الخت مل ، كم  أن نظ   
 ع الموازن  الع م  للدول  حي  يؤدي  لى رط يق م دأ المسةةةةةةةةةة  ل  الم  سةةةةةةةةةة ل  التق رير الم لل  وي قط

 ا وىل  والرأسل  وخفا من ا خط   المتعمدة وي التق رير الم لل  وجودة اإلوص ح الم  س ي.
 يس    وي زي دة القدرة التفسيري  للمعلوم ا الم  س ل . GFMISويالحظ أن نظ   

اوا لهذه الدراسةةةةةةةةة  ر رز المته  المضةةةةةةةةة و  من أ مه  أن يتضةةةةةةةةة  مم  سةةةةةةةةة ق أن  ن   عدة دو 
والمعلوم ا الم  سةةةة ل   GFMISالدراسةةةة ا السةةةة بق  ل  رقد  أدل  رط لىل  بشةةةة ن العالق  بين نظ   

من خالن الخص ئص النوعل  للمعلوم ا وكذلك جودة التق رير الم لل ، ومن ث  وان  يس    وي زي دة 
ى التق رير م  سةةةةةةة ل  من خالن الخصةةةةةةة ئص النوعل  للمعلوم ا علرفسةةةةةةةير العالق  بين المعلوم ا ال

عتم د على زي دة نط ق اإلوصةةة ح الم  سةةة ي واإليضةةة ح ا المتمم  التي يوور   الم لل  ال  ومل  ب ال
حدي  التط يق وي  م  زان GFMIS، كم  أن غ ل ل  الدراس ا الس بق  رت ه نظ   GFMISنظ   

وا جن ل  وي حدود عل  الل ح  أدرة الدراسةة ا الم  سةة ل  سةةوا  العر ل  ال يئ  العر ل  ب إلضةة و   لى ن
مم  ك ن ل  ا ثر وي صةةةةةةةةةةةةةةعو   رعمل  النت ئل و  لت لي رتمث  الفتوة الل ثل  وي ندرة الدراسةةةةةةةةةةةةةةة ا 

والمعلوم ا الم  سةةةةةة ل  من خالن )الخصةةةةةة ئص  GFMISالم  سةةةةةة ل  وي مت ن العالق  بين نظ   
( بتودة التقةةة رير المةةة للةةة  GFMISص المعززة( بتةةة نةةةا عالقةةة  )النوعلةةة  للمعلومةةة ا/الخصةةةةةةةةةةةةةةةةة ئ

 ال  ومل .
 :النقاط التاليةويمكن التعبير عن مشكلة البحث في 

على الرق ب  الداخلل  والمسةةةةةةةة  ل  الم  سةةةةةةةة ل   GFMISل شةةةةةةةةرة لنظ   مم   ي الت ثيراا ال (1
 وحوكم  رينولوجل  المعلوم ا؟

على المعلوم ا الم  سةةةةةةةة ل  ال  ومل  و    GFMISم   ي الىلم  المضةةةةةةةة و  من نظ    (2
 يؤثر على الخص ئص النوعل  للمعلوم ا والخص ئص المعززة؟

على جودة التقةة رير المةة للةة ؟ و ةة  جودة  GFMISمةة   ي الىلمةة  المضةةةةةةةةةةةةةةةة وةة  من نظةة    (3
 التق رير الم لل  رؤثر  يت ب   على قراراره ؟

 أهمية الدراسة: 3-1
  األهمية العلمية: 1-1-3
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 تم   والل   الي وي ليون  يتن ون قضةةةةةةةةةةةةل  مهنل  ل  رلق  اال أ مل  أك ديمل  ا الل  سةةةةةةةةةةةةي ت
وندرر  وي ال يئ  المصةةةةةةةري  والعر ل  كم  ي تسةةةةةةةا الل   أ مل  مهنل  كون  يمث  دلي  رط لقي على 

نسةةةل م ورداون المعلوم ا الم  سةةة ل  ال سةةة بل  من خالن اوزارة الم لل  والمديري ا الم لل  والوحداا 
ومل  وخفا وتوة التوقع ا وخفا عد  رم ث  المعلوم ا بت نا ر سةةةةةةةةةةةةين جودة اإلوصةةةةةةةةةةةة ح ال  

لخص ئص النوعل  وا GFMIS ر العالق  بين لختوذلك من خالن مدخ   يت بي يمهد الالم  س ي 
م  الىلمل  / التع ير الصةةةةةةةةةةةة دق / الق بلل  للمق رن  / التوقيل المن سةةةةةةةةةةةةا / الق بلل  للمعلوم ا )المال 

وجودة التقةة رير المةة للةة  من خالن )رغليةةا  GFMIS( بتةة نةةا اختلةة ر العالقةة  بين العالقةة  للت قق
علوم ا وي ضةةةةةةةةةةةةةةو  نظري  الوك ل  /  دارة ماللعد الم  سةةةةةةةةةةةةةة ي على اللعد الق نوني / عد  رم ث  ال

 المخ رر / منفع  المعلوم ا الم  س ل (.
 :العمليةاألهمية  1-3-2

ال  من وزارة الم لل  وي ال يئ  المصةةةةةةري  عن أثر رط يق نظ   ر  ون الدراسةةةةةة  ال  لل  رقدي  دلي
GFMIS   على ا دا  الم لي لالدارة الم لل  وقط ع الموازن  والمديري ا الم لل ، و ل يئ  المصةةةةةةةةةةةةةةري

ممثلةة  وي وزارة المةة للةة  اررفعةةل ويهةة  المخةة رر المةة للةة  وغير المةة للةة  وي ظةة  عةةد  وجود معةة يير 
ال  ومل ، كم  رمتث  متطلل ا اإلوصةةةة ح  لى زي دة الم توى والمضةةةةمون م  سةةةة ل  ر    الم  سةةةةل  

  ومل  ستدع ئه  عند  عداد التق رير الم لل  الوزي دة الثق  والتوقيل المن سا الللمعلوم ا الم  س ل  
 قتص دي.لخدم  التخطلط الم لي واال

 تمةة   كةة  من وزارة المةة للةة  والتهةة ز المركزي  ئل  ةةذه الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةة  قةةد ريون م ةة  ا كمةة  أن نتةة
  يظهر رقيل  أدا GFMISللم  سةةةةةةةةةةةةةةل ا والمديري ا الم لل  والمراجعين الم ليين الداخليين ونظ   

رت ه ن و الشةةةةمون الم لي معلوم ا وريوين ق عدة بل ن ا واالنسةةةةل م الاإلدارة الم لل  بت نا مت بع  ا
 ه التالعا وي ا رصةةةدة الم  سةةة ل  ومسةةة  مت  وي القدرة والضةةةلط الم  سةةة ي وررسةةةلة المسةةة  ل  رت

رت ه ن و خصةةةةةةةةةةةلص ا مث  للموارد المت ح  واالعلى وه  ور لي  المعلوم ا الم  سةةةةةةةةةةة ل  بت نا الت
ى جودة التق رير الم لل  ومن ث  رط يق )الموازن  الصةةةةةةةةفري ( ب إلضةةةةةةةة و   لى  حدال ر ثير  يت بي عل

ا وزي دة المال م  الىلمل  للمعلوم ا الم  سةةةةةةةةةةةةةة ل  ال  ومل   ذا نخف ا ح ل  عد  رم ث  المعلوم ا
سةةةةةةتمراري  رقيل  المخ رر ذاا بت نا حوكم  المخ رر الن رت  من اسةةةةةةتخدا  رينولوجل  المعلوم ا وا

الصل  بتينولوجل  المعلوم ا للمديري ا والوحداا ال س بل ، كم  أن الدراس  ال  لل  رس    وي زي دة 
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ي وزارة الم لل  وروا اليف  ة المهنل  للمراجعين والمراق ين الم ليين ب إلضةةةةةةةةةةةةةة و   لى وه  و درا  موظف
 كتش ف ا خط   التو ري  وي التق رير الم لل .مشروع  واالم رس ا الم  س ل  غير ال د من الم

 أهدا  الدراسة: 4-1
على المعلوم ا الم  سةةةةةةةةةةة ل   GFMISختل ر مدى ر ثير نظ   يسةةةةةةةةةةةتهدف الل   دراسةةةةةةةةةةة  ا

ضة و   لى ر ثيره على جودة التق رير الم لل  ب إلضة و   لى ر ثيره على الرق ب  الداخلل  / المسة  ل  ب إل
الم  سةةةةةةةةةةةة ل  ل وكم  رينولوجل  المعلوم ا، وكذلك ال ث ر ثيره على الخصةةةةةةةةةةةة ئص النوعل  وي دلي  

 رط لقي على وزارة الم لل  وقط ع الموازن .
 منهج البحث: 5-1

ع سةةةةةتقرائي وي مراجع  أدبل ا الم  سةةةةةل  ذاا الصةةةةةل  بموضةةةةةو االاعتمد الل ح  على المنهل 
ل ر ختن المتغيراا المستقل  والت بع  واستف دة منه  وي رقيل  العالق  بيالدراس  الل ثل  بهدف زي دة اال

سةةةةتنل ري السةةةةتيشةةةة ف ورفسةةةةير ر لع  العالق  العالق  الت ثيري  رمهيدا  الختل ر الفروا، والمنهل اال
 والخص ئص النوعل  للمعلوم ا والخص ئص المعززة للمعلوم ا الم  س ل . GFMISبين نظ   

  مسةةةةةةةةتخدم   أسةةةةةةةةلوم ر لي  الم توى السةةةةةةةةتيشةةةةةةةة ف مال م  لكم  ق   الل ح  بدراسةةةةةةةة  رط لى
 المعلوم ا الم  س ل  المتداول  بين وزارة الم لل  والمديري ا الم لل .

 حدود البحث: 6-1
ل دود المررلط  ب ت  العين  وررق ال ث المتغيراا رمث  حدود الدراسةةة  بشةةة   أسةةة سةةةي وي ا

على  GFMISوا سةةةة ليا اإلحصةةةة ئل  المسةةةةتخدم ، يخر  عن نط ق الل   م  يررلط بت ثير نظ   
 GFMISلن يتن ون الل   نظ   أن  أدا  المراجعين الداخليين، وا دا  الم لي لالدارة الم لل ، كم  

  أيضةةة   بعا الوزاراا والهيئ ا الضةةةري ل ، كم  رقتصةةةر ختل ري ويخر  عن نط ق ح االعلى اإلوصةةة
الدراسةةةةةةةةة  التط لىل  وي شةةةةةةةةةقيه  الميداني على متتما وزارة الم لل  والمديري ا الت بع  له  والت مع ا 

، كم  لن يتن ون الل   الدراسةةةةةةة  ا م ريىل  نظرا   ن التط يق GFMISذاا الصةةةةةةةل  بتط يق نظ   
لتي الرهدف  لى ر قيق ر   مم  يصةةةةةعا مع   عداد ق ئم  الدخ  ينصةةةةةا على الوحداا ال  ومل  ا

وق ئم  ا ر  ح، وأخيرا  وان ق بلل  رصةةةةةةةةةةةةةةمل  نت ئل الل   سةةةةةةةةةةةةةةتيون مقيدة على حت  العين  المخت رة 
 والس بق اإلش رة  ليه .

 خطة البحث: 7-1
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سةةةةةةةةةةةتيم ن ا ن رسةةةةةةةةةةة ةالر  الل ثل ، وقد ر نطالق   من أ مل  الل   ور ىلق     داو  واإلج ب  عا
 الل   على الن و الت لي:

 اإلر ر الع   للدراس . القسم األول:
 .GFMISنظ    دارة المعلوم ا الم لل  ال  ومل  اإلر ر المف هلمي والمنهتي ل القسم الثاني:
 .GFMISالت ثيري  لنظ     ا: العالقالقسم الثالث
 المعلوم ا الم  س ل .خص ئص و  GFMIS: ر لي  العالق  بين نظ   القسم الرابع
 .الم لل  ال  ومل  وجودة التق رير GFMIS: ر لي  العالق  بين نظ   القسم الخامس
 .الدراس الدراس ا الس بق  ورطوير وروا : القسم السادس
 .الدراس  التط لىل  القسم السابع:

 .المقترح الدراس وروصل ا ومت الا : نت ئل الثامنالقسم 
 بالتفصيل على النحو التالي:وسنعرض لما سبق 

 القسم الثاني
 GFMISنظام إدارة المعلومات المالية الحكومية اإلطار المفاهيمي والمنهجي ل

وم   GFMIS تم   الل ح  بنظ    دارة المعلوم ا الم لل  ال  ومل  وي اآلون  ا خيرة رزايد ا 
يررلط ب  من ظوا ر ور ثيراا على عملل  المراجع  سوا  الداخلل  أو الخ رجل  ا مر الذي ش   داوع   
قوي   لدى الل ح  لىل ث مدى ر ثير  ذا النظ   على جودة عملل  المراجع  وم  ول  ال ث ورفسير 

  .أبع ده والمخ رر ذاا الصل  على ا موان ال  ومل  والموازن  الع م  للدول
 GFMISويتن ون الل ح  وي  ذا القسةةةةةةةةةةةةةة  ر لع  نظ    دارة المعلوم ا الم لل  ال  ومل  

 .حوكم  رينولوجل  المعلوم ا( –المس  ل  الم  س ل   –لي  من )الرق ب  الداخلل  وعالق ر  الت ثيري  
ن  ذا النظ   يعد أحد   :GFMISطبيعة نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية  2-1

خةةةد  أنمةةة ط العمةةة  و ي حزمةةة  من ال رمتلةةة ا ر (ERP)رواوةةةد نظ  رخطلط الموارد للمشةةةةةةةةةةةةةةروع 
حتل ج ر  ومع مالر  الم لل  من عملل ا ر صةةةةي  ومدووع ا بم  يتواوق ما أنم ط المؤسةةةةسةةةةي ووق   ال

ل نود اإلنف ق وكذلك  مع يير الم  سةةةةةةةةةةةةةةل  الدولل  للقط ع الع  ، حي  يركز على عملل  التتلا العقلي
عملل ا الت صةةةةةةةةةي  حي  رنع س وع لل  الرق ب  على جودة المعلوم ا الم  سةةةةةةةةة ل  الم لل  ال  ومل  
ب إلضةةةةةةةةةةةةةة و   لى زي دة الفع لل  واليف  ة على  جرا اا ومراح  الموازن  الع م  للدول  ور قيق ا م ن 

 Ibrahim and Dauda, (2014) ;Abushamsiehمث  المعلوم ري.وأكدا دراسةة ا عديدة 
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et al., (2013)    على أن ر لع  نظGFMIS   رسةةةةةة عد وي ر سةةةةةةين جودة اإلوصةةةةةة ح والشةةةةةةف فل
يعطي رفصيالا أدق لل س ب ا الفرعل  كم  أن  يتواوق ما رعللم ا صندوق النقد   ن الم لل ، حي  
بهدف  ع دة الهل ل  للدوراا  GFMISاسةةةةةةةةةةةةةةتط عل وزارة الم لل  الت ون  لى نظ    دالدولي. وق

ري ي أو م  يطلق عليه  شةةةةةةةةةترة ال سةةةةةةةةة ب ا. Oracleالم  سةةةةةةةةة ل  والتتلا الم  سةةةةةةةةة ي ع ر رط يق 
نسل م المعلوم ا الم  س ل  ال  ومل  ق ئ  على سم ا ش   متطور ال GFMISنظ    أنالل ح  

ي و  أجهزة ال  وم  متضةةةةةةةةةةةةةمن ك و  لالتوحيد وي المع لت ا الم  سةةةةةةةةةةةةة ل ، يعتمد على عملل  الر ط 
الوكالة العمللةة ا المةة للةة  والم ةة سةةةةةةةةةةةةةةلةة  التي رت  ع ر مراحةة   عةةداد الموازنةة  العةة مةة  للةةدولةة .وعروتةة  

" ب ن  نظ   ق ئ  على ال وكم  الم لل  والم  سةةةةةةةةةةةةةة ل  لي و  ا جهزة 2014  األمريكية للتنمية الدولية
الوحداا ال سةةة بل  بهدف  جرا  دمل لي و  العملل ا والوزاراا والمصةةة ل  والهيئ ا ال  ومل  وكذلك 

الم لل  ال  ومل  ع ر مراح   عداد الموازن  الع م  للدول .وقد ارخذا وزارة الم لل   ع دة هل ل  نظ  
شةةةةةةةةةةةف فل  عتم داا ورعزيز م دأ البهدف ضةةةةةةةةةةةلط عملل  الرق ب  على اال 2008ال سةةةةةةةةةةة ب ا منذ ع   

الم لل  وك ن  ن   دراسة ا رشةخلصةل  لوزارة الم لل  أسةندا  ن راو اواإلوصة ح ال  ومي وكشةا اال
واسةةتط عل الشةةرك   (Oracle)والتي اعتمدا على أحدل  صةةداراا  (Booz & Co) لى شةةرك  

وقد ر   GFMISهل   ال سةةةةة ب ا ما شةةةةةترة ال سةةةةة ب ا لنظ    لمضةةةةة   ةرهيئ  ال يئ  الم  سةةةةة ل  
نسةةةةةةةةةةةةةةل م عمو  الوحداا ال سةةةةةةةةةةةةةةة بل  لضةةةةةةةةةةةةةةلط ادي لللنظ   على منظور أح  رنفيذي رخ ذ خطواا ا

بت نا المنظور  سةةةةةةةةةةةةةةتخدام ا.ح    الرق ب  على ك و  اال المعلوم ا الم  سةةةةةةةةةةةةةة ل  بين الوحداا و 
يتروني ويسةةتلز  لتط لق  رصةةمل  نموذ  لالأنظم  الدوا وعملل ا الت صةةي  ا الشةةمولي على عملل ا

بندا ( ويتطلا أيضةةة   )وجود وحدة حسةةة بل  مركزي  لنظ   حسةةة م الخزان  الموحد ي ون  16يتضةةةمن )
وتت حل  وي  ثل ا ك و  ا رصةةةةةةةةةةدة اال، لم  سةةةةةةةةةة ي لي و  الصةةةةةةةةةةفق ا ال  ومل اإلثل ا ا أحد مه مه :

 نش   ، و (Cash Flow) نش   وحدة التدوق ا النقدي  ، و الستالا الم  س ل  ورستيله  على النظ  
 .(Oracle 12)حس ب ا شترة 

لتزا  بوجوم حد أقصى / أدنى لعملل ا الصرف الم لي وي ضو  خط  )وحدة ما ضرورة اال
حون حت  التدوق ا النقدي  للت كد من المط بق  ما  التدوق ا النقدي ( ما أ مل   عداد رق رير مركزي 

 12 ا اإلصةةةةةةةةةةةةةةةدار ا نظم  الفرعل  ووق   لمتطلل (GFMIS)وقد قسةةةةةةةةةةةةةة  نظ    ررل ر ا.حت  اال
 منه : Oracleال دي  ل رن مل 

 نظ   المت صالا والمق وض ا النقدي .*   قتن   )المشتري ا(.نظ    دارة اإلمداد واال 
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 نظ    دارة النقدي .*    ستخدام ا والمدووع ا.نظ   اال 

 .  نظ   ا ست ذ الع  .*     نظ   موازن ا القط ع الع 

 قتص دي.نظ   التخطلط والتنسيق اال 
ولي  نظ   وظلف  رس    وي  عداد الموازن  الع م  للدول  وال ث معدن التضخ  وال ث الن رل 
الم لي، كم  يسةةةةةةةةة عد وي  جرا  رعديالا على خطط التنمل  والتدوق ا النقدي ، بت نا حسةةةةةةةةةن  دارة 

 ب ا الدين ورووير معلوم ا م  سةةةةةةةةةةة ل  عن حت  الموازن  الفعلل  مم ن يسةةةةةةةةةةةتخدمه  )قط ع ال سةةةةةةةةةةة
الخت مل ( وي التوكيد والرق ب  الداخلل  وكشةةةةةةةةةةةةةةا ا خط   التو ري  و عداد رق رير عن المخ لف ا 

ع  ( من خالن )نظة   ا سةةةةةةةةةةةةةةتة ذ ال GFMISالمة للة .ويرى اللة ح  أن ال لة ن ا التي يوور   نظة   
 عتم داا المخصص  والتي رستلزمه  الته ا ذاا الصل  مث :معلوم ا عن حت  اإلنف ق واال

 *  الته ز المركزي للم  سل ا.    *  رئ س  التمهوري .
 *  الته ز المركزي للتع ئ  واإلحص  .   *  رئ س  متلس الوزرا .
 *  نشراا ال نك المركزي.

وحدة  2600ويرى الل ح  أن  جم لي الوحداا ال سةةةةةةةةةةةةةةة بل  بلغل ووق   لوزارة الم لل  حوالي  
عتم د على  واقعل   للتط يق خ صةةةةة  وي ظ  االأصةةةةةل  أمرا   (GFMIS)حسةةةةة بل  ومن ث  وان نظ   

ل  يالئ  وحداا الدوا والت صةةةةةةةةةةةةي  كم  أن نظ    دارة ال سةةةةةةةةةةةة ب ا الم لل  ال  وم .الت ويا الوظلفي
يتروني من خالن وجود عملل ا الر ط الشةةةل ي ومل دل  المعلوم ا الم  سةةة ل  ال  ومل  بين ك  االل

ل  والهيئ ا ب إلضةة و   لى بنك االسةةتثم ر / وزارة الم لل  / المصةة  المركزي للم  سةةل ا الته زمن )
حتمل  على الرق ب   يفرارل ع  ذا النظ   سةةةةةةةةةةةةةةوف القومي(. كم  أن عا  الرق ب  الم لل  وي ظ  ا

على ال سةة ب ا ع ر )وحدة ال سةة ب ا المركزي ( ونشةةير وي  ذا السةةل ق  لى أن  ذا النظ   سةةلم ن 
وزارة الم لل ( من ال صةةةةةةةةون على منفع  المعلوم ا الم  سةةةةةةةة ل  ال  ومل   /ك  من )وزارة التخطلط 

سةةةةتخدام ا والموارد عن الهيئ ا يذ الواقعي والفعلي لي و  حت  االالل ظل  رت ه عملل ا ا دا  والتنف
سةةةةةةةةةةةةةةتدالن المعروي عن حت  النفق ا الفعلل  / رئلس ج مع  / م  وظ( بت نا اال الت بع  لي  )وزير

سلسل   (GFMIS)ستثم ري  الي يرة، وقد س عد على و علل  رط يق نظ   المشروع ا االرت ه حت  
 2374 القرار(/ 2017 لسددددنة 123 القرارمن القراراا الصةةةةةة درة عن رئ سةةةةةة  متلس الوزرا  أ مه  )

يتروني ع ر ثالث  الرق ب  الم لل  على حت  الدوا االل، واسةةةتط عل وزارة الم لل   ح    2017 لسددنة
 .من ضمنه  نظ    دارة ال س ب ا الم لل  ال  ومل  أنظم 
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عتم داا الم لل  المخصص  ب إلض و   لى  دارة الوحداا ال س بل  لمقدار حت  اال وعد  رت وز
 حت  التدوق ا.

 وس  مل عملل ا التي م  بين ا نظم  الثالث  وي ر قيق عدة أ داف م لل  منه :
 الوحداا ال س بل .سهول  المت بع  على حت  التدوق ا بين  (1
 نسل م حت  المعلوم ا الل ظل  وقل ال  ج  عليه .ا (2

 رخ ذ القراراا على مستوى ك  )وزير / م  وظ / رئلس ج مع (.السرع  وي ا (3

 فهناك عدة مسئوليات تتمثل في اآلتي: GFMISوعن المسئوليات والمهام لنظام 
مسةةةةةةةئولل  الموازن  ب لهيئ  الموازنل  ع ر ر وي  عملل  نق  الموازن   لى نظ   ا سةةةةةةةت ذ الع    -أ

على أن يت  ر وي  ك و  المخصةةةةصةةةة ا الم لل   لى الوحداا ال سةةةة بل  ما صةةةةالحل  عملل  
 .GFMISالتعزيز الم لي ووق   للوائ  الم لل  ع ر نظ   

ن حتز ا موان   اإللغ   دون غيره من خالررل ط الم لي ل  سةةةلطمن يملك سةةةلط  عملل  اال -م
 عتم داا.وخفضه  من الم  اال

مسةةةةةةةةةةةةةةئولل  النظ   عن حت  التدوق ا النقدي ، حي  رتولى الوحدة ال سةةةةةةةةةةةةةةة بل   عداد خط   -ا
التدوق ا ث   رسةةةةةةةةةةةةةة له  إلدارة النقد بقط ع التموي  ث  الىل ث الم  سةةةةةةةةةةةةةة ي للف ئا / العتز 

الع   وي ال ث حت  التموي  المطلوم خالن وترة رنفيذ اإلجم لي بهدف مس عدة  دارة الدين 
 الموازن .

ليتروني من واقا المع لت ا الم  سةةةةة ل  ال  ومل  ويم نن  القون مسةةةةةئولل   صةةةةةدار الدوا اال -ل
 سوف يؤدي  لى: GFMISنظ     ن
  اراا والمصةةةةةةةةةةةةةة ل  والهيئ ا ر قيق الرق ب  الفع ل  على المخصةةةةةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةةةةة ا الم لل  وي الوز

 .ال  ومل 

  عد وي ر قيق الشف فل  واإلوص ح عن الم  سل  عن ال ل ن ا الم لل .يس 

   يمثةةة  بةةةديةةة  عن النظةةة   التقليةةةدي وي الوحةةةداا المةةة للةةة  وقطةةة عةةة ا الموازنةةة  وي مراحةةة
 رخصلص الموازن ا و جرا اا رعزيز ال نود الم لل  اله م .

    يسةةةةةة    نظGFMIS  وي ر قيق المسةةةةةة  ل  الم  سةةةةةة ل  عن الفسةةةةةة د الم لي عن أوامر
ن راف لمت بع  المسةةةةةةةةةةتمرة ور ديد أوج  االالدوا المصةةةةةةةةةةدرة للمديري ا الم لل  ال  ومل  وا

 الم لي.
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  يم ن من رفعيةة  ملةة دل وآللةة ا ال وكمةة  بهةةدف القضةةةةةةةةةةةةةةةة   على الغ  والخةةداع المةة لي
 للمخصص ا الم لل  للهيئ ا ال  ومل .

 سةةةةةةةتثم ري  ومن ث  يسةةةةةةةم  المخصةةةةةةةصةةةةةةة ا الم لل  والمشةةةةةةةروع ا اال ل  رق بل  علىيعد آل
 بتط يق الموازن  الصفري .

وما التسةةةةةةةةلل  بصةةةةةةةةعو   الىل ث الم  سةةةةةةةة ي وي الوحداا ال  ومل  ووجود أنم ط من الفسةةةةةةةة د 
المم رسةةةةةةةة ا الم لي وعد  الترشةةةةةةةةيد وي اإلنف ق ب إلضةةةةةةةة و   لى ضةةةةةةةةعا آلل ا المراجع  وي كشةةةةةةةةا 

جته د م  سةةةةةةةةةةة ي وي التسةةةةةةةةةةةتي  ما رزيلو ا دا  الفعلي للف ئا وروج   لى الم  سةةةةةةةةةةة ل  و وجود ا
يظ  مطروح   بشةةةة ن م   ذا ك ن النظ   الم سةةةة بي ال  ومي  رسةةةة ةنم  وآا غير ع دي  وي ن  ن   

 نخف ا  وارخ ذ القراراا وضلط آلل ا الموازن  الع م  للدولنت   لمعلوم ا م  س ل  رم ن من ا  و
ليتروني من  ذا المنطلق، وي ظ  منظوم  الدوا والت صي  اال حت  الفس د الم لي واإلداري خ ص 

بشةةةةةة ن العالق  بين )ضةةةةةةعا النظ   الم  سةةةةةة ي ال  ومي، الفسةةةةةة د الم لي  رتري ل ونظرا  لوجود أدل  
السةةةة بق   ب ن العالق  بين المتغيرااري الل ح  يو وانخف ا جودة المعلوم ا الم  سةةةة ل  ال  ومل  ، 

أن  سةةةة ل  ووجود نظ  وآلل ا لل وكم  ب إلضةةةة و   لى قد رت ثر ب  ل  الرق ب  الداخلل  والمسةةةة  ل  الم 
ضةةةةةةةةةةةةةةعا جودة المعلوم ا الم  سةةةةةةةةةةةةةةل  ال  ومل  ينع س على جودة التق رير الم لل  / غير الم لل  

 ال  ومل .
لل ا التقديراا يم ن من عم لننخف ا جودة المعلوم ا الم  سةةةةةةةةةةةةةة ل  ب إلضةةةةةةةةةةةةةة و   لى أن ا

الم لل  عند  عداد الموازن  الع م  للدول  الوتق د    لى )الخصةةةةةةةةةةةةةة ئص النوعل  للمعلوم ا( والتي أكد 
م  / الموثوال   والمتمثل  وي )الق بلل  للفه  / المال FASBعليه  متلس مع يير الم  سةةةةةةةةل  الم لل  

 الق بلل  للمق رن (. /
على أ مل  جودة التق رير ودور   وي  GASBفلم  أكد متلس مع يير الم  سةةةةةةةةةةةةةل  ال  ومل  

 ر قيق أغراا المس  ل  ال  ومل  وكذلك حت  التدوق ا النقدي  بت نا القدرة على التن ؤ.
يم ن من ر سةةةةةةين جودة المعلوم ا الم  سةةةةةة ل  ال  ومل  ومن  GFMISو  لت لي وان نظ   

 ير الم لل  / غير الم لل .ث  ر سين جودة التق ر 
 ليالئ  موازن  ال رام GFMISن نظ   أكدا أ (2017) ،عطية من ن حل  أخرى وان دراسةةةةة 

سةةةةةوف رسةةةةة عد وي رقدي  حلون لمشةةةةة الا  عداد الموازن  الع م   بل ن ادا  خ صةةةةة  وأن  سةةةةةيوور وا 
( والذي يهت  بمدى قدراا الموازن  PEFAللدول  بم  يسم  بدخون جمهوري  مصر العر ل  )مؤشر 
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سةةةةةتغالن ترشةةةةةيد اإلنف ق ال  ومي ومن ث  االالع م  للدول  وي ر قيق خفا العتز به  بم  يسةةةةةم  ل
عدة  رشةةةةةةةةةةةةة داا رتواوق ما  2016أصةةةةةةةةةةةةةدرا وي  PEFAا مث  للموارد ويرى الل ح  أن منظم  

GFMIS  منه: 
 حسن  دارة الموجوداا والمطلو  ا ال  ومل . (1
 عتم داا الم لل .ع ا ل ت  االاإلوص ح الش م  عن ك و  ال نود والمتمو صالحل   (2

 جودة التق رير الم لل  / غير الم لل  ال  ومل . (3
عداد الموازن ا وي الوالي ا المت دة ا مري ل  ر ين أنه  اسةةةةةةةةةةةةتعدا و  سةةةةةةةةةةةةتقرا  أنم ط رطور   

وج   ذلك بعدم  وج   GFMISبتط يق موازن  ا دا  ومن ث  ك ن  ن   الفرصةةةةةةةةةةةةةةة  ن و رط يق 
الرق ب  الداخلل   نتق ده رت ه ضةةةةةةةةةةةةةةعا نظ  عملل ا (GAO 2018)م تا الم  سةةةةةةةةةةةةةةل  ال  ومي 

نخف ا درج  التوكيد والثق  الم لل  ال  ومل  مم  رررا علل  انخف ا جودة التق رير ب إلضة و   لى ا
ومن ث  أوصى بضرورة رل ع رينولوجل  المعلوم ا لوم ا الم  س ل  ال  ومل  وي ظ  اوي نظ  المع

ر  رط يق  احوكم  رلك التق رير ورواور التوقيل المن سةةةةةةةةةةةةةةةا ل ت  المعلوم ا و و م  سةةةةةةةةةةةةةةل ون  ذ
GFMIS. 

 GFMISالعالقات التأثيرية لنظام :   القسم الثالث
م دداا رئلسةةةةةةةةةةل   ي  ثالليرريز على  GFMISأن العالق ا الت ثيري  لنظ    يري الل ح 

فلم  يلي   ل  الم  سةةةةةةةةةةةةةة ل ، حوكم  رينولوجل  المعلوم ا ويتن وله  الل ح الرق ب  الداخلل ، المسةةةةةةةةةةةةةة 
 :رفصيلل   

 2013  (AICPA)لقد ا ت  متما الم  سةةةةةةةةةةةةةة ين الق نونيين ا مري ي  الرقابة الداخلية: 3-1

بموضوع الرق ب  الداخلل  ب عتل ر   الركيزة ا س سل  التي يركن  ليه  الدور المهني للمراجا الخ رجي 
والتي انتهل وي روصةةل ره   لى وضةةا  ر ر متي م  للرق ب   COSOبتشةة ي  لتن   ا  أصةةدر قرار  وقد

 مشةةةروع  والتي رتضةةةمن وي و وا   أخط  الالداخلل  يهدف  لى كشةةةا المم رسةةة ا الم  سةةة ل  غير 
 تم   بف ص بضةةةةةةةةرورة اال Sarbanes Oxley 2002  لز  ق نون جو ري  ب لقوائ  الم لل  ، وقد أ

قرير الصةةةةةةة در عن منظم  ، وقد سةةةةةةة    الت(302) ق ب  الداخلل  خ صةةةةةةة  فلم  ورد وي القسةةةةةةة نظ  الر 
قتصةةةةةةةةةةةةةةة دي والتنمل  بعنوان )الرق ب  الداخلل  و دارة المخ رر من أج  النزا   الع م  وي التع ون اال

 منطق  الشرق ا وسط وشم ن أوريىل (.
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ل  يقوا وريىل  أصةةةأا وسةةةط و حي  أوضةةة ل أن الفسةةة د الم لي وي ح وم ا منطق  الشةةةرق 
وي       م ا  لي و  ورص النمو وأن نظ  الرق ب  الداخلل  رمث  عنصةةةةةةةةةةةةةةر  عنصةةةةةةةةةةةةةةر التنمل  ويمث    دارا  

وركزا على أ مل  دور المراجع  الداخلل  ، م  و   ك و  أش  ن الفس د الم لي وي الوحداا ال  ومل 
رركيز المراجع  الداخلل  وي ضةةةةةةةةةةةو  وأن ، القط ع الع   وال  ومي وحدااوي كشةةةةةةةةةةةا الفسةةةةةةةةةةة د وي 

رط لقه  لمل دل وآلل ا ال وكم  سةةةةةةةةةةةةةةل ون ل  أثر وي خفا المخ رر الن جم  من الفسةةةةةةةةةةةةةة د الم لي 
 نتش ره وي الوحداا ال  ومل .اوخفا معدن 
ري  القط ع الع   الت با لالدارة الع م  والمديالتقرير الذي أعده قسةةةةةةةةةةةةةة  النزا   وي نتهى وقد ا

قتصةةةةةة دي والتنمل  والذي رضةةةةةةمن عدة دون )مصةةةةةةر / ا ردن / ل ن ن /   التع ون االاإلقللمل  بمنظم
وي نظ  الرق ب  الداخلل  وي     المغرم / رونس / ولسةةةةةةةةةةةطين / سةةةةةةةةةةةلطن  عم ن(  لى أن  ن   ضةةةةةةةةةةةعف

والبةةةد من وجود ) دارة المخةةة رر( التي رةةةدع  وظلفةةة  المراجعةةة   .الوحةةةداا ال  وملةةة  والقطةةة ع العةةة  
ا  رقيلم ا مسةةتمرة عن نظ  الرق ب  الداخلل  بم  يم ن من كشةةا ا خط   التو ري  الداخلل  وي  جر 

لي وي ظ  ضةةعا المسةة  ل    للفسةة د الم أصةةل ل بمث ب  أحد ا سةةل م الرئلسةةالتي  ره وخفا وتو 
 .الم  س ل 

دور المراجع  ال  ومل  على رركيز على أ مل   Alanezi etal., 2012وقد أكدا دراسةةةةةة : 
رل ع نظري  ا موان المخصص  والت كيد على  نف قه  وي ضو  الرق ب  الداخلل  خ ص  وي ظ  اظ  ن

ا بع د المخصةةةةةةصةةةةةة  له ، والبد أن يت  دع  دور المراجع  الداخلل  ال  ومل  ب سةةةةةة ليا حديث  رعتمد 
 .مشةةةةةةروع  وي الوحداا ال  ومل الغير ديث  وي كشةةةةةةا ا خط   والمم رسةةةةةة ا على التينولوجل  ال 

زي دة نط ق أ مل  دور المراجع  المشةةةةةةةترك  وي و و م  يتفق ما الدراسةةةةةةة  الل ثل ، حي  أوضةةةةةةة ل 
اإلوصةةةةةةة ح وي ضةةةةةةةو  المع يير الدولل  لالبالم الم لي وي المؤسةةةةةةةسةةةةةةة ا الم لل  التي رسةةةةةةةتخد  برامل 

كتشةةةةةة ف ا خط   والغ  والتالعا الم  سةةةةةة ي وي ظ    سةةةةةةل  ال  ومل ، والتي يصةةةةةةعا معه  االم
   المراجع  ال  ومل .ضعا نظ

  وي كشةةةةةةةةةةةةا المم رسةةةةةةةةةةةة ا على أ مل  دور الرق ب  الداخلل (2010) ،متوليوتتفق دراسدددددددة 
للمعلوم ا الم  س ل  التي رس عد وي الثق   ا  ي م  مع  رتويد ا  حتل لل   نه  رمث   ر ر الم  س ل  اال

على  (2005) ،لطفيوتؤكد دراسددددة  والتوكيد الم  سةةةةةة ي ومن ث  خفا حدة التالعا الم  سةةةةةة ي.
رتواوق ما ، و أ ملةة  دور الرقةة بةة  الةةداخللةة  ورووير رةة كيةةداا معقولةة  رم ن من رتويةةد التقةة رير المةة للةة 

et al.,  Lisicوقد حددت دراسدددددة  مع يير الم  سةةةةةةةل  المتع رف عليه  ومن ث  حم ي  الموجوداا.
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متال  المراجعين  نم ط التينولوجل  ال ديث  واللعد المعروي يؤثر ب إليت م وي خ رة أن ا (2017)
و و م  يعزز جودة  ، أثن   المراجع وي كتشةةة ف مخ رر ضةةةعا نظ  الرق ب  الداخلل  االمراجا ن و 

، 406أن القسةةةةةمين يري الل ح مشةةةةةروع ، و الكتشةةةةة ف المم رسةةةةة ا الم  سةةةةة ل  غير اا دا  المهني و 
كتشةةةةةةةةة ف ا خط   المقصةةةةةةةةةودة على اللعد المعروي والخ رة وي ا اركز  SOX  2002ق نون  من 407

خطر المراجعة  سةةةةةةةةةةةةةةوا  وي القط ع   خفا معهةينوأنهمة  يووران حمة ي  لعمة  المراجا  ، والتالعا
نخف ا ال  ومل  وي ال يئ  المصةةةري   و ا م  يؤخذ على المراجع  لع الخ ص / الع   / ال  ومي، 

 ،الم  سةةةة ي وضةةةةعا الشةةةةف فل  ب إلضةةةة و   لى ضةةةةعا نظ  المعلوم ا الم  سةةةة ل  نط ق اإلوصةةةة ح
 ارسةةةةةةةةمل، حي  ك ن ضةةةةةةةةعلف    GFMISو  لت لي نالحظ أن نظ   الرق ب  الداخلل  ق   رط يق نظ   

نخف ا مم  ك ن ل  ا ثر على ا ،ب لتل رؤ والت خير الوقتي معلوم ا الم  سةةةةةةةةةةة ل الانسةةةةةةةةةةةل م عملل  
عتم د عليه  وي   المل لو المنصةةةةةةةرو  التي يم ن االحركي وضةةةةةةةعا رتلا جودة اإلوصةةةةةةة ح الم  سةةةةةةة 

د من أن عمللةة  الت    وي الموارد والتةة كةة ومن ث  ضةةةةةةةةةةةةةةلط ،الت قق من ررشةةةةةةةةةةةةةةيةةد اإلنفةة ق ال  ومي
، 1981لسةةةةةةةةةن   127المنصةةةةةةةةةرف ووق   للنظ  والسةةةةةةةةةل سةةةةةةةةة ا واإلجرا اا المتواوق  ما أح    الق نون 

وي زي دة المط لل ا ب إلوصةةة ح الم  سةةة ي عن ك و  المعلوم ا سةةة     GFMISو  لت لي وان نظ   
الم لل  للوحداا ال  ومل  بهدف حم ي  ك و  الموجوداا ور ديد مصةةةةةةةةةةة در اإلسةةةةةةةةةةةراف الم لي ورتلا 
حرك  ا موان المخصةةةةصةةةة  بم  يدع  عملل  التوازن الم  سةةةة ي ما شةةةةترة ال سةةةة ب ا، كم  أن نظ   

GFMIS  ذ اإلجرا اا التصةةةة ل ل  وي رخ  الم لل  على الوزاراا واالرق ب يسةةةة عد وي رعزيز عملل 
وي رسةةةللط الضةةةو  على ضةةةوابط  (2010) ،وسدداهمد دراسددة ها ددم ن راو ا م لل .كتشةةة ف اح ل  ا

، وذلك وي رطوير الرق ب  الداخلل  الم  سةةةةةة ل  عن رريق  ع دة  ندسةةةةةة  النظ   الم  سةةةةةة ي ال  ومي
   للت كد من  تم منظ  الرق ب  الداخلل  رتطلا ا  أصةةةةةةةةةةةةةةل ل ذ ليترونل  اال ال  وم رل ع نظ   ظ  ا

نخف ا المخ رر الم لل  وغير الم لل  ب إلضةةةةةةةة و   لى وجود عملل  الضةةةةةةةةلط الداخلي وحم ي  الم ن ا
التي ظهرا وي اآلون  ا خيرة داخ  الته ز ال  ومي، وم  و   ك و  صةةةةةةةةةور الفسةةةةةةةةة د الم لي الع   

اا م  سةة ل  وي هل   النظ   الم  سةة ي ال  ومي بسةة ا عد  ويعزي السةة ا وي ذلك  لى وجود ثغر 
 صةةةةةةةةةدار مع يير م  سةةةةةةةةة ل  رخد  أ داف الم  سةةةةةةةةةل  ال  ومل  وي ال يئ  المصةةةةةةةةةري  حتى كت ب   ذه 

ليترونل  سةة    وي المعلوم ا وال رامل الم  سةة ل  االسةةتخدا  رينولوجل  االدراسةة .كم  أن الت خير وي 
سةةةتف دة من اإلصةةةداراا ا ال يئ  المصةةةري  اال  ول  رسةةةتطالمشةةةروع زي دة المم رسةةة ا الم  سةةة ل  غير

ر ةة د الةةدولي للم ةة سةةةةةةةةةةةةةة ين المراجعةة  ال  وملةة  مثةة  م ةة ولةة  االالتي ظهرا لتطوير الم ةة سةةةةةةةةةةةةةةلةة  و 
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(IFAC) 2009  استط ع صل غ  مع يير الم  سل  الدولل  للقط ع الع    الذيIPSASB2005 ،
 لى رطوير نظ   الرق ب  الداخلل  والمسةةة  ل  الم لل  وحوكم  ك و  المؤسةةةسةةة ا ال  ومل   رهدفوالتي 

 (INTOSAI) 2015 وخفا الفسةةةةةةةة د الم لي وي الوحداا ال  ومل ، كم  أن منظم  ا نتوسةةةةةةةة ي
قةدمةل متموعة  من اإلصةةةةةةةةةةةةةةةداراا رهت  بتطوير المراجعة  ال  وملة  وي ظة  المخة رر النة رتة  من 

 ا ورتويةةد التقةة رير المةة للةة  / غير المةة للةة  وكل  جمةة ح الفسةةةةةةةةةةةةةةةة د المةة لي داخةة  رينولوجلةة  المعلومةة
الوحداا ال  ومل  ووحداا القط ع الع  ، ب إلضةةةةةة و   لى رطوير ولسةةةةةةف   عداد التق رير ووق   لمع يير 

 ,Koritkoم  سةةةةةةة ل  ح ومل  رعطي درج ا معقول  من المصةةةةةةةداال  والوثوال .وقد أكدا دراسةةةةةةة  

 ، ل  دور الرق ب  الداخلل  والعم  على ر سةةةةينه  وي المؤسةةةةسةةةة ا الع م  ال  ومل على أ م (2020)
عتم داا وي وي زي دة اإلنف ق الم لي وحت  اال ن ريلف  الفس د الم لي المتررا على ضعفه  يس    

سةةةةتخدا  ، وأشةةةة ر  لى أن أ مل  اظ  ضةةةةعا الشةةةةف فل  واإلوصةةةة ح الم  سةةةة ي وي الوحداا ال  ومل 
روا كف  ة نظ  الرق ب  الداخلل   لى هدف نظ  االرصةةةةةةةةةةةة الا وي وزارة الم لل  يالمعلوم ا و رينولوجل  
وأن  ،نسل م رل دن المعلوم ا الم  س ل  ال  ومل  لوزارة الم لل ،  ذ يس    وي اOracleع ر نظ   

 سةة ل  م ن راو ا الجرا اا الم  سةة ل  لمعرو  أوج  االالمراجع  الداخلل  له  دور ك ير وي ضةةلط اإل
 ,Minaevaرل ع نظ  رينولوجل  المعلوم ا، فلم  أشةة را دراسةة  والعم  على رصةة ل ه  وي ظ  ا

على أ مل  دور الرق ب  الم لل  ك حد أنواع الرق ب  الداخلل  على موازن  اإلنف ق الفيدرالي  (2015)
لا مسةةةةةةةةةةةتهدو  لالنف ق ومن ث  رت حي  يتا وضةةةةةةةةةةةا حدود GFMISالروسةةةةةةةةةةةي ع ر رقنل  برن مل 

وأشةة را الدراسةة   لى  ،نف ق الفعلي للموازن  لمعرو    دار الم ن الع   ورط يق المسةة  ل  الم  سةة ل اإل
% من الميزانل  السةةةةةةةةةةةةةةنوي   ون 80سةةةةةةةةةةةةةةتخدا  م  يق رم ا ر  2012نل  الر ا ا ون من ع   أن ميزا
والذي يعزي السةة ا فل  نف ق الم لي غير كو  للموارد المت ح  لال    سةةتخدام أشةةهر، و ذا يمث  ارسةةع

سةةةةةةةوف يمث  آلل  للرق ب  على  GFMISأن نظ    يري الل ح  لى ضةةةةةةةعا نظ  الرق ب  الداخلل ، و 
لي وغير الم لي على رينولوجل  المعلوم ا ومعرو  مصةة در اإلسةةراف الم لي وك و  صةةور الفسةة د الم 

 ستثم ري .المشروع ا اال
 سةةةةة ل  أداة من أدواا الرق ب  الداخلل  رهدف رمث  المسةةةةة  ل  الم  المسدددا لة المحاسدددبية: 3-2

ن  وي ظ  الم لي ب لوحداا ال  ومل ، حي     لى روضةةل  الشةةف فل  واإلوصةة ح والمتسةة ا وي الفسةة د
نتشةةة ر منظوم  الفسةةة د الم لي/غير الم لي، ورعتمد ي م  اغل م المسةةة  ل  الم  سةةة ل  يت كد بشةةة   مت
ملا المع مالا الم  سةةةة ل  ال  ومل  و و م  أكدر  وك ل  المسةةةة  ل  الم  سةةةة ل  على عملل  التتلا لت
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، حيةة  أكةةدا وي رقرير ةة  على أ ملةة  2019 ,(USAID) الواليةة ا المت ةةدة ا مري لةة  وي رقرير ةة 
رل ع أسةةةة ليا أكثر حداث  إلنف ق ال  ومي خ صةةةة  وي ظ  امراع ة المسةةةة  ل  الم  سةةةة ل  على أوج  ا

ن راو ا ل  ر ثير وي كشةةةةةةةا اال GFMISل رامل نظ  المعلوم ا الم  سةةةةةةة ل  مؤكدة على أن نظ   
التي رت  عملل ا الشةةةةةةةةةةةةةةرا  وعد  دق  المواصةةةةةةةةةةةةةةف ا المطلو   والتالعا وي ا رصةةةةةةةةةةةةةةدة والترحيالا 

 الم  س ل  لدى وزارة الم لل .
سةةةةوف يسةةةة    وي ضةةةةلط  GFMISظ    لى أن ن Kahariet al, (2015)ورشةةةةير دراسةةةة  
سةةةةةةتثم ري  والموازن  الع م  للدول  وي كينل  لى حت  اإلنف ق على المشةةةةةةروع ا االعملل  المسةةةةةة  ل  ع

حي  يرى أن  نظ   متي م  يسةةةةةةةةة عد وي حم ي  أمن المعلوم ا وجرائ  المعلوم رل ، كم  أن  سةةةةةةةةةوف 
ترة ة اإلوصةة ح ع ر  دارة ق عدة ال ل ن ا وشةةيمث  رعزيز لليف  ة والفع لل  والم  سةةل  والمسةة  ل  وزي د

 منه :و نتق داا ال س ب ا  ال أن  يرى بعا اال
يتطلا كف  اا عملل  على رط يق النظ   ودراسةةةةة  أوج  المخ رر التي رنشةةةةة  نتلت  بعا  (1

الثغراا وي رط لق  ومعرو  التعديالا على النظ   والتنسةةةةةةةةةةةةيق بينه  و ين الوحداا الفرعل  
جود شةةل   من المم رسةة ا الم  سةة ل  رسةةتطلا التنسةةيق فلم  بينه  دون أن بم  يؤدي  لى و 
 .GFMISي شفه  نظ   

 يتطلا موارد م لل  ك يرة وجهد لدراست  والقض   على الثغراا. (2

يسةةةةةةةةةةتلز  النظ   رغيير ا وراد الق ئمين على عملل ا التشةةةةةةةةةةغي  ورق ب  ا رصةةةةةةةةةةدة من وقل  (3
 آلخر.

وي ررسةةةةةلة مفهو  المسةةةةة  ل  الم  سةةةةة ل  وي ظ  نظ   Torres, (2004)وسةةةةة  مل دراسةةةةة  
حي  يهدف  لى  (IPSAS)من مع يير  1المعلوم ا الم لل  ال  ومل  وي ظ  رط يق المعل ر رق  

رعزيز جودة الم توى المعلوم ري لل ل ن ا الم لل  ال  ومل ، وأوضةةةةةةةةةةةة ل أن رعزيز م دأ المسةةةةةةةةةةةة  ل  
عتم د على الخصةةةة ئص النوعل  للمعلوم ا ورط لقه  الالقط ع الع   يسةةةةتلز  االم  سةةةة ل  وي وحداا 

على وحداا القط ع الع   وال  ومي ب إلضةةةةةةةةةةةةة و   لى ررشةةةةةةةةةةةةةيد عملل ا اإلنف ق الم لي وي الوحداا 
 .ال  ومل 

بواسددطة وزارة  GFMISأن المسددا لة المحاسددبية سددو  تفعل في يل تطبيق نظام  يري الباحثو 
 المالية عن طريق:
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ع  الداخلل  وي قط ع الموازن  والتعرف على صور التالعا وي ا رصدة رطوير أس ليا المراج (1
 المرحل  ع ر الدورة الم  س ل .

أثن   التط يق وي لمعرو  السةةةةل ل ا ومراع ره   GFMISدراسةةةة  التت رم السةةةة بق  لتط يق نظ    (2
بهدف رضةةةةةةةةةةةييق وتوة الفسةةةةةةةةةةة د الم لي وي زي دة نط ق اإلوصةةةةةةةةةةة ح الشةةةةةةةةةةة م  ورووير المعلوم ا 

 الم  س ل  وي التوقيل المالئ  له .

عتم د علل  سةةوف يمهد لمعرو  ا رصةةدة الل ال  و م  نل  رتلعه  ا خذ بم  سةةل  االسةةت ق ق واال (3
 .GFMISما  م  نل  رطوير التق رير الم لل  ال  ومل  حتى رتوا   ما متطلل ا 

ل  الم  سةةةةةة ل  على أ مل  دراسةةةةةة  المسةةةةةة   Baki et al, (2019)-Abdulفلم  أكدا دراسةةةةةة   (4
حتالن نلتيري  مررل  متقدم  وي الفسةةةةةة د الم لي ف فل  والرق ب  على الم ن وي ظ  ا غراا الشةةةةةة

دول  وحددا  180من بين  148حي  ج  ا ررري ه   ،خ صةةةة  وي ك و  المؤسةةةةسةةةة ا ال  ومل 
 أ مل  رواور عنصر المس  ل  ع ر برامل م  س ل  متقدم  رسه  اكتش ف المم رس ا الم  س ل 

 IPSAS  2017 نتشةة ر الفسةة د الم لي موضةة    أن المعل رالمشةةروع  والتي رسةة    وي اغير 

يسةة    وي رعظل  م دأ المسةة  ل  الم  سةة ل  خ صةة  وي وحداا القط ع الع   بت نا مراع ة  17
المصةةداال  المعقول  التي رنع س  يآلل ا الرق ب  الداخلل  ودور   وي ثل ا الت قق الم  سةة ي ذ

 ة المعلوم ا الم  س ل  ومن ث  جودة التق رير الم لل  ال  ومل .على جود

دور المسةةةةةةةة  ل  وي رقيل  ا دا  وي  AgyemangandRyan, (2013)وقد اخت را دراسةةةةةةةة   (5
م  زان دور المسةةةةة  ل  غير واضةةةةة  داخ  وحداا القط ع  أن  وانتهل  لى، وحداا القط ع الع  

الع   ووحداا القط ع ال  ومي ب لرغ  من الدراسةةةةةةةةةةةةة ا الل ثل  التي ن دا بتطويره وي ضةةةةةةةةةةةةةو  
أن دور المسةةةةةةةةةةةةةةة  ل  يتوقا على أنواعه  وهن    يري الل ح . و متطلل ا رينولوجل  المعلوم ا

الداخلل  رمتث  لمتطلل ا نظ  الرق ب  الداخلل   و لمس  ل . المس  ل  الداخلل  والمس  ل  الخ رجل 
ورعتمد على مه راا المراجا الداخلي وي الوحداا ال  ومل   GFMISوي ظ  رط يق نظ   

ووحداا القط ع الع  ، بينم  ين صةةر دور المسةة  ل  الخ رجل  وي نظ   دارة ال سةة ب ا المركزي  
بوزارة الم لل  بت نا مراجع  الته ز المركزي للم  سةةةةةةةةةةةةةةل ا والت كيد على صةةةةةةةةةةةةةة   ا رصةةةةةةةةةةةةةةدة 

ررل ط وثيق بدور ال وكم  وي عملل  الضةةةةةةةةةةلط ل ، وال شةةةةةةةةةةك أن عنصةةةةةةةةةةر المسةةةةةةةةةة  ل  ل  االمرح
لتي رتطلا مراجع  عملل  الم  سةةة ي لل سةةة ب ا ال  ومل  وي ظ  شةةةترة ال سةةة ب ا ال  ومل  ا

ليتروني ورعزيز الشةةةةةةف فل  والثق ، وقد وضةةةةةةا ال نك الدولي عنصةةةةةةر المسةةةةةة  ل  وي نظ  الدوا اال
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وي التوصةةةةةةةةةل  الرابع   (COVID-19) دارة ال سةةةةةةةةة ب ا ال  ومل  وي ظ  ا زم ا مث  أزم  
بعنوان ) ال  ج   لى نظ   وع ن للمشةةةتري ا يخضةةةا للمسةةة  ل  الم  سةةة ل  وي ظ  زي دة الطلا 

ورقيل  المخةة رر التي يم ن أن رنتل من عمللةة   GFMISعلى المشةةةةةةةةةةةةةةتريةة ا وي ظةة  نظةة   
لا االحتل ن وضةةةةةةةةةةةةةرورة احتف ج أوراد المراجع  الداخلل  بسةةةةةةةةةةةةةتالا عملل  المراجع  لق ون السةةةةةةةةةةةةة

ليترونل  لوزارة الم لل ، وقد   التوثيق ونشةةةةةةةةةةةةر   على ال واب  االوالخدم ا وضةةةةةةةةةةةةرورة  جرا  عملل
 ,.Nyamori et alأش را دراس   السل قأش را التوصل ا خ ص  الخ مس  منه  ووي ذاا 

 لى أن عنصر المس  ل  وي أوريىل  خ ص  وي )غينل  / جنوم أوريىل  / غ ن ( يس عد  (2017)
اإلوصةة ح الم  سةة ي وي الوحداا ال  ومل  وقد اسةةتندا الدراسةة   لى روصةةل ا )ال نك وي دع  

اإلوريقي للتنمل  وال نك الدولي( من أن المسةةةةةة  ل  الم  سةةةةةة ل  سةةةةةةوف ردع  عملل  م  و   أنواع 
الم  سةة ل  وال وكم   الفسةة د الم لي من خالن مل دل وآلل ا ال وكم  وأن العالق  بين المسةة  ل 

كتشةةةةةةةة ف ا خط   والغ  داخ  م  سةةةةةةةة ل  للمراجعين الداخليين وي اتواور المه رة الر رزيد عندم 
نظ  ال سةةةةةةةةة ب ا ال  ومل ( ويرى الل ح  أن المسةةةةةةةةة  ل  الم  سةةةةةةةةة ل  ل  ر قق أ داوه  وي وزارة 

عتم د عليه  واسةةةةةةةت داله  ور  اال (2006)   ع   ة الم لل  خ صةةةةةةة  الشةةةةةةةترة ا ولى التي ر   نشةةةةةةة 
مشةروع  على الالث نل ( التي سة  مل وي كشةا المم رسة ا الم  سة ل  غير  )بشةترة ال سة ب ا

)ال سةةةةةة ب ا ال  ومل  وقد سةةةةةة  مل وي اكتشةةةةةة ف ا خط   المقصةةةةةةودة وي نظ   موازن  القط ع 
الع   حي  اعتمدا على ثم نل  أبع د م  سةةةةةةةةةة ل  )اللعد التمويلي للموازن  / اللعد المؤسةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةي 

لل ا ال رامل الدوا والت صةةي  / اللعد المعلوم ري لاليضةة ح ا والمعتمد على آلل ا ال وكم  / آ
والتفةةة صةةةةةةةةةةةةةةيةةة  / بعةةةد الموقا / بعةةةدين ل  يت  رفعيلهمةةة  بعةةةد ( ونود اإلشةةةةةةةةةةةةةةةةة رة  لى أن موازنةةة  

اعتمدا على عنصر المس  ل  الم  س ل  وي مرحل   عداد الموازن  الع م  للدول   2017/2016
ل وزارة الم لل  رصةةةةةمل  شةةةةةترة لل سةةةةة ب ا سةةةةةميل ع ر قط ع )ال سةةةةة ب ا الخت مل ( واسةةةةةتط ع

 Oracleمن نظ    12)شترة ال س ب ا الث لث ( شملل عدد رسا مق را رتواوق ما اإلصدار 
 :(1رقم ) يحاول الباحث صياغتها في الشكل التالي
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  جرة الحسابات الثالثة  (1الشكل رقم )
 

 :بتصريف المصدر وزارة المالية
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 .(2017اعتمادًا على دراسة عبد العزيز، )بتصريف من الباحث ، وزارة المالية :لمصدرا
 

 وعالقته بالمسا لة المحاسبية: GFMISات لنظام ر ابتعمن الشكل السابق عدة اويتضح 
ع ر الشةةةل   الث لث   لى ر قيق عملل ا التوازن الم  سةةة ي على مسةةةتوى  GFMISنظ    يؤدي (1

 الوحداا ال س بل  من منظور اللعد المؤسسي.
 ذا  ويشةةةةة  ، سةةةةةتخدام ا للموازن  الع م  للدول التوازن بمصةةةةةدر التموي  لي و  اال ررل ط عملل ا (2

كم  عتم ده على نظ   التيويد على ك و  ال نود واالسةةةةةةةةةةةةتخدام ا ال عنصةةةةةةةةةةةةر رق ب  وع ل  النظ  
( مصةةةة در 5يخصةةةةص لي  ) كذلك وان يعزز المسةةةة  ل  الم  سةةةة ل  على ك و  اإليراداا الع م  

( مسةةةةةةةةةةةتوي ا إلعط   نط ق  وصةةةةةةةةةةة ح شةةةةةةةةةةة م  )موارد من الموازن  الع م  / قروا دولل  / 5)
 صن ديق خ ص  / من  / قروا ثن ئل (.

الزي دة وي اإلنف ق وي الفتراا الت لل   يراعيوي الت    وي العتز الم لي وي الموازن   يسةةةةةةةةةةةةةة عد (3
من  حي  ك ن يسةةةةم  ب لصةةةةرف على حسةةةة ب ا الموازن  ووق   لتعللم ا ال نك المركزي المصةةةةري 

ع ر الشةةةةةةةةةةةةةةل    GFMISعتم داا الم لل  وي الموازن  لين وي ظ  نظ   خالن  جم لل ا اال
عتم داا ك ن لزام   أن يت  التموي  من اال اللعد ا ون( المصةةةةةةةةةةةةةةةدر التمويليالث لث  من خالن )

 صص  وقط.خالم

يسةةةةةة عد وي رعزيز دور المراجع  الداخلل  من خالن الرق ب  على أرق   أكواد الوحداا ال سةةةةةة بل   (4
 موجةةا اليود ر   ثلةة ا وقيةةد كةة وةة  المعةة لتةة ا الم ةة سةةةةةةةةةةةةةة لةة  )ع ر اليود المعتمةةد وي نطةة ق و 

(GFMIS)  و نظ   وحيد  ر ا مستوي ا:و  

 : )الته ز اإلداري / اإلدارة الم لل  / الهيئ ا الخدمل (.المستوى األول
 ./ الت مع ا ال  ومل  والهيئ ا المستقل ( الم  وظ ا: )الوزاراا / المستوى الثاني
 : )الهيئ ا الموازنل  / الهيئ ا الموازنل  / الهيئ ا الموازنل (.المستوى الثالث
 .: )الوحداا ال س بل  / الوحداا ال س بل  / الوحداا ال س بل (المستوى الرابع

 (2017، )المصدر: عبد العزيز
  ارمثةةةةة  حوكمةةةةة  رينولوجلةةةةة  المعلومةةةةة  حوكمدددة مخددداطر تكنولوجيدددا المعلومدددات: 3-3

Governance رواود حوكم  الشرك ا التي يم ن أن رس عد منظم ا ا عم ن وي اليشا   حدى
لنظ  المعلوم ا  ا  عن مخ رر رينولوجل اإلوصةةةةةةةةةةةةةة ح والشةةةةةةةةةةةةةةف فل  عن رلك المخ رر التي رمث  رهديد

الم  سةةةةةة ل  عن رريق التالعا وي ظ  ضةةةةةةعا نظ  الرق ب  الداخلل ، ب إلضةةةةةة و   لى القصةةةةةةور وي 
نته   ا جهزة وال رامل وضةةةةعا اختراق و   والسةةةةالم  من مشةةةة ك  االرج  السةةةةرير مين المعلوم ا ود
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ريون التواوىل   من أن( 2011، )و و م  أكد علل  معهد حوكم  رينولوجل  المعلوم ا ، دارة الموارد
ما منظم ا ا عم ن واسةةتمراري  ال ث ا دا  المنظمي وحسةةن  دارة الموارد والمخ رر  حدى المه   

 .ينولوجل  المعلوم اا س سل  ل وكم  ر
ويرى الل ح  أن جو ر حوكم  رينولوجل  المعلوم ا  و ال ف ج على الم تسةةةل ا المؤسةةةسةةةل  

سترارلتل  إلنت ز التشلا والرق ب ( ورغ  وراد مؤ لين / أ داف / عملل ا / اوحم يته  ع ر )برامل / أ
آلل  ورعل  ل وكم  الشةةةةةةةةةةةةةةرك ا  ا دل  والت ثيراا اإليت بل  ل وكم  رينولوجل  المعلوم ا من كونه 

ور ثير   اإليت بي وي زي دة نط ق اإلوص ح والشف فل ،  ال أنه  مؤثرة وي جودة التق رير و و م  أكدر  
De Haes et al., (2017) س  مل وي زي دة نط ق اإلوص ح المعلوم ا م  رينولوجل  كن أن حو م

  لال  ومل  بت نا منظم ا ا عم ن المستالم  س ي وي المؤسس ا ال لتل ل  خ ص  المؤسس ا 
أن  ن   رفرق  بين  دارة  وي رصةةةةة الا، وال شةةةةةكاق الم لل  مث  ال نو  وشةةةةةرك ا االوي سةةةةةوق ا ور 

ويوضدددددددددحها  GFMISوي ظ  رط يق نظ    المعلوم ا رينولوجل  المعلوم ا وحوكم  رينولوجل 
 :(2رقم ) الشكل التالي

 (2الشكل رقم )
 GFMISفي يل تطبيق  وكمة تكنولوجيا المعلوماتحإدارة تكنولوجيا المعلومات و 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 المصدر: الباحث

إدارة 

 تكنولوجيا

 المعلومات

حوكمة 

تكنولوجيا 

 المعلومات

 تقارير نظم التشغيل ومتابعة األرصدة المحاسبية

تقييم المخاطر 

والمطابقة وضع 

استراتيجية 

 التشغيل
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وضع األنظمة الفرعية لرقابة 

 داخلية / توزيع المهام

خفض الجرائم 

 المعلوماتية

 األمن والسرية

كشف المخاطر 

المرتبطة بنظام 
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 تخطيط
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حوكم  رينولوجل   لى ضةةةةةةرورة وجود مىل ث لتقيل   (2006) ،أبوموسددددىوقد أشةةةةةة را دراسةةةةةة  
زاي  والصعو  ا التي رواج  حوكم  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالمعلوم ا مث  نموذ  الىل ث المتوازن لمعرو  الفرص والم

 ,.Clara et alد روصلل ةةةةةةةةةووي  ذا السل ق وق . ا وي منظم ا ا عم نةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرينولوجل  المعلوم

غير الم  سةةة ل   ثر وي كشةةةا المم رسةةة ا لى أن حوكم  رينولوجل  المعلوم ا ك ن له  ا  (2018)
عتم د على برامل ، وأدى االمشةةةةةةةةةةةةةةروع  والغ  والتالعا وي ا رصةةةةةةةةةةةةةةةدة وي موازن  دول  ال رازي ال

Oracle  وي رووير المعلومةةة ا الم ةةة سةةةةةةةةةةةةةة لةةة  ال  وملةةة  التي رةةةدع  القراراا وي أوقةةة ا ا زمةةة ا
 ا التي من النسةةةةةةةةةةةل م المعلوم ا وي ظ  المل دل والتوجهالسةةةةةةةةةةةتخدا  ا مث  واآلب إلضةةةةةةةةةةة و   لى ا
، وأكدا المنظم  العر ل  العلل  للرق ب  الم لل  والم  سةةةةةةةةةةةة ل  (رينولوجل  المعلوم ارروضةةةةةةةةةةةةه  حوكم  

على أ مل  دراسة  المخ رر الن رت  من رقنل  المعلوم ا وضةرورة وجود ضةوابط  2014 ،سة ي(نتو )أ
سةةةةةةةةةةةةةةتخدا   ب GFMISرق بل  على نظ    دارة ال ل ن ا وي الوحداا ال  ومل  والتي يعم  به  نظ   

ر ين أنه   COBIT 2016سةةةةةةةةةتقرا  متطلل ا  و ، حوكم  رينولوجل  المعلوم او  (ACL)برن مل 
عتم د على حوكم  رينولوجل  المعلوم ا وي ال سةةةة ب ا ال  ومل  الرتفق ما  نتوسةةةة ي وي ضةةةةرورة ا

ح والشةةةةف فل  زي دة نط ق اإلوصةةةة   نوقد أصةةةةلل مف هل  الشةةةةف فل  والمسةةةة  ل  وي ظ  ) عالن للم ( 
رينولوجل  يم ن أن ر د من الفسةةةةةةةة د الم لي وي ظ  رعزيز م دأ المسةةةةةةةة  ل  ور سةةةةةةةةين رط يق حوكم  

  الص درة عن المنظم  الدولل  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةللمع يير الدولي والث منو و م  ورد وي الم دأ الث ل  ، المعلوم ا
 ,.Hajiet alق دراس  ةةةةةةتفور (INTOSAI)  )أنتوس ي( ةةةةةةةةةلألجهزة العلل  للرق ب  الم لل  والم  س ي

وي أن حوكم  رينولوجل  المعلوم ا رس عد وي ال د من الفس د الم لي وي القط ع الص ي  (2014)
نلتيري  على  ح وم حي  حقق زي دة وي معدن الشةةةةةةةةةةةف فل  والمسةةةةةةةةةةة  ل  الم  سةةةةةةةةةةة ل  وي ظ  اعتم د 

عتمةة د على برنةة مل البةة ليترونلةة  خةة صةةةةةةةةةةةةةةة  المنظومةة  الرقملةة  لمخةة زن ا دويةة    االمنظومةة  ال  ومةة
GFMIS ،  وقد أكدر  الوك ل  ا مري ل  للتنمل  الدولل  ع ر التق رير التي أصدرره  صوم المنظوم

 تم   ب ال ختل ر رقيل  حوكم  رينولوجل  المعلوم ا  ال أنه  ل  ر ظاالرقمل  لألرصةةةةةةةةةةدة، ورغ  أ مل  
حدة خ صةةةةة  ل وكم  رينولوجل  المعلوم ا يسةةةةةتوجا  نشةةةةة   و ا مر ك ن  ،  ذالي وي وي وزارة الم لل 

لالشةةةةةةةةةراف على انسةةةةةةةةةل م المعلوم ا الم  سةةةةةةةةة ل  من الوحداا ال  ومل  والمديري ا الم لل ،  ال أن 
عتم د علل  وال س  كمل   بهدف الضلط الم  س ي وي ظ  ل ا الم  س ل  ركزا على أ مل  االا دب

ومن ث  ر سةةةةةةةين جودة ودق  الضةةةةةةةلط الم  سةةةةةةة ي وي ظ  بيئ  رينولوجل   ،بيئ  رينولوجل  المعلوم ا
ر سةةةةةةين جودة ودق  التق رير الم  سةةةةةة ل  ال  ومل  التي م  زالل ر ت    لى  ع دة هل ل  و المعلوم ا 
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ستف دة منه  وي  عداد ال س ب ا الخت مل  على مستوى لزي دة نط ق اإلوص ح الم  س ي واالورطوير 
عتم داا الم لل ، وقد حقق نظ   سةةةةةةةةةةةةةةة    وي  ع دة التخصةةةةةةةةةةةةةةلص ا مث  لالبم  يالوزارة والهيئ ا 

GFMIS  مزاي  عند رط لق  وي الموازن  الع م  للدول  منه : ح    الرق ب  على عملل ا الصةةةةةةةةةةةةةةرف
حوكم  ال ل ن ا الفوري  والل ظل  بدق  ، و عتم داا المخصص  للصرف ورتلعه العن رريق حوكم  ا
المتةة بعةة  المسةةةةةةةةةةةةةةتمرة ل ركةة  التةةدوقةة ا النقةةديةة  ، و ا والوحةةداا التةة بعةة  ليةة  وزارةليةة  موازنةة ا الهيئةة 

 للمس عدة والدع  وي  دارة خدم  الدين الع  .
تحسدددددددددين جودة المعلومات المحاسدددددددددبية في يل حوكمة تكنولوجيا  GFMISهل يمكن لنظام 
 المعلومات؟

سةةةةةةةةةةةةةةتت ب  نف    ال أن االآكم  ذكر معلوم ا رغ  دالل  الت ثيراا اإليت بل  ل وكم  رينولوجل  ال
وي ال يئ  المصةةةةةةةةةري  خ صةةةةةةةةة  )وزارة الم لل ( م  زالل ر ت    لى  ع دة هل ل  وي المنظوم  الرقمل ، 

م ون ر  ا سةةة سةةةل   ىحدريون   GFMISحي  يقترح الل ح  أن ي ون  ن   هل   رنظلمي لنظ   
والتوكيد الم  سةةةةةةةةةةةةةة ي  GFMIS)حوكم  رينولوجل  المعلوم ا( إلضةةةةةةةةةةةةةةف   الثق  وي خدم ا نظ   

 يري الل ح للمعلوم ا الفوري  التي ينتته   ذا النظ   لم  ك ة ا زم ا الم لل  لقط ع ا الموازن  
نسةةةةةل م  ز عليه  لمراال  امن اإليت بل ا عند االرري أن حوكم  رينولوجل  المعلوم ا سةةةةةل قق المزيد

من خالن النق ط الت لل :ضةةم ن سةةري  المعلوم ا الم  سةة ل   GFMISالمعلوم ا الم  سةة ل  لنظ   
وجود رلة دن للمعلومة ا بين قطة عة ا الموازن  ، و ال  وملة  ما المسةةةةةةةةةةةةةةتوية ا اإلدارية  لوزارة المة للة 

مسةةةةةة  م  وي  دارة المخ رر  من الو ، والمديري ا الم لل  والوحداا ال سةةةةةة بل  وي أسةةةةةةرع وقل مم ن
، رينولوجل  المعلوم ا ورقدي  التوصةةةل ا للمراجا الداخلي ال  ومي عن رفصةةةيالا ا رصةةةدة الم لل 

من )المعهد  ك و و م  أكدر  روصةةةةةةةةةةةةل ا  Trust servicesوي رقدي  خدم ا الثق   المسةةةةةةةةةةةة  م و 
( ب إلضةةةةةةةةة و   لى AICPAن ، معهد الم  سةةةةةةةةة ين الق نونييCICAاليندي للم  سةةةةةةةةة ين الق نونيين( 

الذي يعطي صةةةةةةةةةالحل ا ل وكم  منظم ا ا عم ن لم  له  من أ مل .ووي  ذا  (2011)معل ر رق  
أن حوكم  رينولوجل  المعلوم ا  Merhout & Havelka, (2008)السةةةةةةةل ق وقد أكدا دراسةةةةةةة  

 ذ يمث  الم  مضةةة و  لألدا  المهني على  ،أصةةةل ل أحد ا نشةةةط  ا سةةة سةةةل  لدور المراجا الداخلي
 2011 الرغ  من القصةةور الواضةة  رت ه حوكم  رينولوجل  المعلوم ا من معهد المراجعين الداخليين

(IIA) ، حي  ل  يصةةةةةةةةةةدر حتى كت ب   ذه الدراسةةةةةةةةةة  الل ثل  أي دور ومسةةةةةةةةةةئولل ا للمراجا الداخلي
  لتينولوجل  رطوير المراجع  الداخللسةةةةةةةةةةةةةةة    وي  (SOX) 2002  ال أن ق نون  المعلوم ال وكم  
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سةةةةةةةةةةةةةةترارلتل ا واآللل ا والمل دل التي ر    بتقيل  مخ رر أمن المعلوم ا المعلوم ا وخ صةةةةةةةةةةةةةة  اال
 مصداال  نظ   المعلوم ا، وأصدر متلس الرق ب  الع م  ويالثق   علىالم  س ل  ال  ومل  والت كيد 

2020 PCAOB أ   اإلصداراا التي أكد عليه  أن رواور  روصل ا لتودة المراجع  الداخلل  ومن
اللعةةد المعروي والخ رة للمراجا الةةداخلي رتةة ه حوكمةة  رينولوجلةة  المعلومةة ا سةةةةةةةةةةةةةةل ون لةة  ا ثر وي 

المطلق  وي المؤسةةسةة ا كتشةة ف مخ رر وقد المعلوم ا التو ري  لألرصةةدة الم  سةة ل  ع ر ال رامل ا
 .عتم داا الم لل  المخصص  لالنف قال  ومل  واال

ي ت    لى حوكم  المخ رر وخ صةةةةةةةةةةةةةةة  القط ع ا  GFMISويرى الل ح  أن رط يق نظ   
رينولوجل  عتم داا م لل  ك يرة و ن  ستيون ال  ج   لى مس  م ا حوكم   الموازنل  التي يسم  له  ب

 ن و حوكم  مخ رر التالعا ع ر الت ويالا الم لل  و دخ ن بل ن ا غير حىلىل ، كم   المعلوم ا
وي  عداد رق رير أولل  لتقيلم ا عن ا رصةةةدة الم لل  والضةةةلط الم  سةةة ي ور ديد الفتوة  رسةةة عدانه  

أن الوالي ا المت دة Gheorghe, (2010) وا ولوي ا وي الموازن ا الم لل  وقد أكدا دراسةةةةةةةةةةةةةةة  
 فل  وأن الشةةةةةةةةةةةةةةف ،ررف ع مخ رر رينولوجل  المعلوم ا وقضةةةةةةةةةةةةةةة ي  أمن المعلوم ا ا مري ل  ر ثرا ب

والمسةةةةةةةةة  ل  وضةةةةةةةةةعا نظ  الرق ب  الداخلل  ل  رين متوورة وي نظ  المعلوم ا الم  سةةةةةةةةة ل  ال  ومل  
عتل ر   أحد م ون ا  ، وأن حوكم  رينولوجل  المعلوم ا بGFMISخ صةةةةةةةةةةة  وي ظ  رط يق نظ   

حوكم  الشةةةةةةةةةةةةةةرك ا سةةةةةةةةةةةةةةة  مل وي ال د من رلك المخ رر المررلط  ب لموازن  الم لل ، وأن حوكم  
رينولوجل  لوجل  المعلوم ا رعتمد على خمسةةةةةةةةةةةةةةة  مل دل ووق   لم  صةةةةةةةةةةةةةةةدر عن المعهد حوكم  رينو 

  .م(  دارة المخ رر أ( الىلم  المض و . و ي: المعلوم ا
 د(  دارة ا دا .   .جة(  دارة الموارد

 ن  دارة المخ رر  GFMISا  مل  القصةةةةةةةةةةةةةةوى حل ن رفعي  برن مل  اويعد الم دأ الث ني ذ
ر  كي م  ر   الفسةةةةةةةةةةة د الم لي وي الموازن  الع م  للدول  حي  أج ز التشةةةةةةةةةةةريا وي الوالي ا المت دة 

وقد حدل  ، كتشة ف المخ رر الم لل  وي الموازن  ا مري ل ضةرورة ا 2016يونيو  30مري ل  وي ا 
  ع ر م تا الم  سةةةةةةةل  كتشةةةةةةة و، و و م  ر  ا(COVID-19)وسةةةةةةة د م لي وي المسةةةةةةة عداا الم لل  

عن رريق المسةةةةةةةةةةةةةةة  ل  الم لل  عن )  دار ا موان الفيدرالل ( حي  ك ن  ,(GAO)    2018الع  
و و ، (FISCAM)كتشةةةةة ف الغ  واالحتل ن الم لي ع ر اوي دور إلدارة المخ رر والرق ب  الم لل  

والذي يهدف  لى حم ي   ,(NIST)  2010يتواوق ما  رش داا المعهد الورني للمع يير والتينولوجل 
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أمن المعلوم ا الم لل  ع ر حوكم  رينولوجل  المعلوم ا والتي رسةتلز   ح    الرق ب  والضةوابط على 
 الموازن ا الم لل  والقض   على الثغراا ا منل .

 ب لغ      ارلعا دور  Managerial Abilityالل ح  أن وجود م  يسمى )القدرة اإلداري (  ري وي
وي ميزانل  ح وم ا الوالي ا المت دة   سةةةةةةةةةةةةةةتخدامه، وقد ر  ام  رينولوجل  المعلوم اوي  دارة حوك

رينولوجلةةة  المعلومةةة ا،  ن الملةةة دل الصةةةةةةةةةةةةةةةةة درة عن معهةةةدا مري لةةة  ويتواوق ما الم ةةةدأ الخةةة مس م
وي رسللط الضو  على أ مل  رواور القدرة  Willoughby, (2008)وقد س  مل دراس    (،2011)

اإلداري  وي روجل  ورق ب  ميزانل  الدول  ع ر المسةةة  ل  الم  سةةة ل  عن دق  ا رصةةةدة والمسةةةئولل  وي 
رعني باصالح  سترارلتل اا رل عاظ   ستغالن خ ص  وية ا موان ال  ومل  واستغالله  أوض  ا دار 

ض و   لى ررح رةي  رخطلطل  عن  دارة ميزانل  الدول  ع ر منظوم  الت صي  ب إلالنظ   الضري ي 
سةةةةتن د على آلل ا ومل دل حوكم  رينولوجل   رامل المسةةةةتهدو  وي الموازن  ب الوالت كيد على رط يق ال

المعلوم ا )القدرة اإلداري ( أو م  يطلق عليه   دارة ا دا ، كم  أن القدرة اإلداري  رسةةةةةةةةةةةةةةتهدف زي دة 
ا، واإليراداا الضةري ل  والسةل دي  بم  يسة    وي ر سةين جودة التق رير ال  ومل  الشةف فل  عن النفق 

 GASB)والمسةةةةةةةة  مل  وي زي دة وع لل  المعلوم ا الم  سةةةةةةةة ل  ال  ومل  كمتطلل ا حتمل  لمعل ر 

والذي يتطلا المزيد من نط ق اإلوصةةةةةةةةةةةةةة ح الم  سةةةةةةةةةةةةةة ي والمسةةةةةةةةةةةةةة  ل  وجودة التق رير الم لل  ، (34
)Salterioand  Kotchetova   Oh); 2004 ,:مث  العديد من الدراسةةةةةة اال  ومل .أشةةةةةة را 

(2015) ,.Luna et al; )3201(, Lee and  لى أوضةةةةةلل  رط يق حوكم  رينولوجل  المعلوم ا 
الثق  على جودة المعلوم ا ومن ث  ر سةةةةةةةين جودة  رضةةةةةةةفيحي   ،على نظ  المعلوم ا الم  سةةةةةةة ل 

، كم  أن آلل ا ال وكم  GASRالتق رير الم لل  / غير الم لل  ال  ومل  والتي رعد ووق   لمع يير 
سةةةةةةةةةتم ن المراجعين الداخليين من خفا مسةةةةةةةةةتوي ا الشةةةةةةةةة و  المهنل  والت قق من دق  ا رصةةةةةةةةةدة 

وي ظ  رشةةةةةةةةةةةةةغي   رينولوجل  المعلوم االم  سةةةةةةةةةةةةة ل  من حسةةةةةةةةةةةةة م ا سةةةةةةةةةةةةةت ذ الع  ، كم  أن حوكم  
GFMIS  معمون به .لتزا  ب لنظ  واللوائ  الا دا  ورووير درج ا الثق  وي االسةةةةةةةةةةةةتم ن من ال ث 

 لى أ مل  رطوير الوحداا ال  ومل  وي ب كسةةةةةةةت ن  Imtiza, (2009)ووي ذاا السةةةةةةةل ق أشةةةةةةة را 
ور دي  منظوم  ال سةةةة ب ا ع ر برامل رخد  الم  سةةةةل  ال  ومل  والمراجع  الداخلل  ال  ومل  مث  

  نه  رؤدي  لى: (GFMIS)و رامل رخطلط موارد المشروع  AMIS, GASبرامل 
كتشةةةةة ف ا خط   الختالسةةةةة ا الم لل  وسةةةةةرع  انوع الخدم ا ال  ومل  وخفا مخ رر ارتويد  -أ 

 .ه والعم  على رص ل 
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ويرى الل ح   ،نتشةة ر الفيروسةة ا التي رؤدي  لى وقد ال ل ن ا الم  سةة ل ام  ر    المسةة عدة وي–م 
ب لنسل  إلدارة التينولوجل  داخ  منظم ا     ض بط ا  رمث  متغير  رينولوجل  المعلوم اأن حوكم  

سةةةةةةةةةةةةةةترارلتل  التشةةةةةةةةةةةةةةغي  ل زم  ال رامل التي رخد  اا عم ن من خالن حرك  الت ثير وي أبع د 
 من )جمعلةة  مراالةة  ومراجعةة  نظ  المعلومةة ا رتويةةد المعلومةة ا الم ةة سةةةةةةةةةةةةةة لةة ، وقةةد أكةةد كةة   

2017 (ISACA), ،(COBIT) ل رامل بةةةة  عتراف ال تمي والضةةةةةةةةةةةةةةروري على أ ملةةةة  اال
 (،سةةتف دة من خدم ا المراجع  المسةةتمرة)برامل رخطلط موارد المشةةروع واال الم  سةة ل  الت بع 

يلز  المراجعين بضةةةرورة ر م  مسةةةئوليته   ,(IIA) 2012 كم  أن معهد المراجعين الداخليين
صةةةةةةةةةالحل  ن د على جما أدل  اإلثل ا لت كيد تسةةةةةةةةة  مخ رر رينولوجل  المعلوم ا ب الرت ه رقيل
أن رواور نظ  الرق ب  الفع ل    لى Musa, (2010)-Abuورشةةةير دراسةةة   سةةةتشةةة ري.الالرأي ا

على دور  م ددة على رينولوجل  المعلوم ا وي الته ز المصةةةةةةةةةةةةةةروي أصةةةةةةةةةةةةةةل  يفرا مه  
وروصةةةةةةةةةلل  لى ضةةةةةةةةةعا الدور المهني للمراجا وي الته ز المصةةةةةةةةةروي وي ، المراجا الداخلي
 ستخدا  رينولوجل  المعلوم ا.االمخ رر الن جم  من  كتش فوي اال نو  السعودي  

 القسم الرابع
 المعلومات المحاسبية وخصائصGFMIS تحليل العالقة بين نظام 
  تقاق الفرض األول(ا)

أداة لضةةةةةلط النظ   الم  سةةةةة ي داخ  الوحداا ال  ومل  حي  يشةةةةة    GFMISيعت ر نظ   
الم  سةةة ل  التي رع ني من القصةةةور وي الخصةةة ئص النوعل  تودة المعلوم ا ل    هل لل ا  رط لق  رطوير 

سةةةةةةةةتغالن الموارد ور سةةةةةةةةين ا والتي رم ن متخذي القرار من حل دي  القرار وخفا الفتوة المعلوم رل 
بت نا رقيل  ا دا  الم لي ع ر شةةترة ال سةة ب ا التي روضةة  سةةير الدورة الم  سةة ل  لىلم   ،المت ح 

الفسةةةةةة د الم لي  م  ينخفا مع مليترونل   اضةةةةةةلط اإلنف ق الم لي ل  المخصةةةةةةصةةةةةة  و عتم داا الم لاال
ختالسةة ا عن رريق أكواد رقمل  سةة  مل وي ضةةلط الترحيالا ودق  ا رصةةدة واإلداري رنخفا اال

 الم لل .
 ع دة هل ل  الته ز التي رن دي بضةةةةةةةةرورة  "IMF"ولع  روصةةةةةةةةل ا صةةةةةةةةندوق النقد الدولي 

م  عن الف علل   نم  يسةةةةةةةةةتلز  زي دة متطلل ا اإلوصةةةةةةةةة ح الشةةةةةةةةة ت   لى وجود اليف  ة و ال  ومي وح ج
لتق رير الم لل  ال  ومل ، سةةةةةةةةةتخدام ا حتى يم ن أن رت سةةةةةةةةةن جودة احرك  االعتم داا و جم لي اال

عتم داا المخصةةصةة  للوزاراا والهيئ ا والمصةة ل    ا سةة ليا اإلحصةة ئل  عن حرك  االسةةتخدا ن ا
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مم  ، عتم داا وكلفل  روزيعه  ورتلعه  والرق ب  عليه ك  االوي  عط   صةةةةةةورة م دئل  عن حر يسةةةةةة عد 
ليترونل  التي ردع  رطوير الفير الم  سةةةةة ي ال  ومي ع ر ا نظم  وال رامل االيسةةةةةه  ال ث ا دا  

ورضةةةفي الثق  ، مع يير م  سةةةل  ر    ضةةةلط المسةةة  ل  الم  سةةة ل نعدا  اال  ومي ال سةةةلم  وي ظ  
الم لل  ال  ومل  التي أصةةةةةةةةةةةةةل ل آلل ا مسةةةةةةةةةةةةة عدة وي عملل  التخطلط  جودة التق رير علىوالتوكيد 

ن النظ   يعتمد وي ريوين   والتن ؤ ب ت  النفق ا وررشيد   بت نا الم  وظ  على الم ن الع  ، حي  
ك ن نظ    او ذ ليترونل  / حرك  التعزيز الم لي(.ت  النفق ا والسةة ا )المدووع ا االعلى حق ئق ل 

GFMIS ط موارد المشروع ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةأحد رواود نظ  رخطي(Enterprise Resource Planning) 
سةةةة    وي رطوير  وان والذي أصةةةةل  ل  الت ثير على الهل   التنظلمي والتشةةةةغيلي لمنظم ا ا عم ن 

للمعلوم ا الم  سةةةةةةةةة ل  المالئم  ر سةةةةةةةةةين الىلم  انع س على ومن ث   ،نظ  المعلوم ا الم  سةةةةةةةةة ل 
مشةةةةةةةةةروع  ورؤكد دراسةةةةةةةةة  ال  والت    والسةةةةةةةةةلطرة على المم رسةةةةةةةةة ا الم  سةةةةةةةةة ل  غير والق بلل  للمق رن

)2015( ,Odongo-Okelo andNzuki   أن رط يق نظ  رخطلط المشةةةةةةةةةةةةةةروع على)ERP( 
خفا المخ رر والتالعا وي ال سةةةةةةة ب ا وا رصةةةةةةةدة   ب نواع  وحزم  ال رامل الم  سةةةةةةة ل  اسةةةةةةةتط ع

المرحل  لمنظم ا ا عم ن ب إلضةةةةةةةةةة و   لى مسةةةةةةةةةة  مت  الفع ل  وي دع  نظ  الرق ب  الداخلل  و  لت لي 
ر  على زي دة الشةةةةةةةةف فل  ونط ق اإلوصةةةةةةةة ح الم  سةةةةةةةة ي، ومن ث  زي دة جودة التق رير  نع  سةةةةةةةةاك نل 

يفرا   لى أن  GFMISطلط المشةةروع وخ صةة  نظ   سةةتخدا  نظ  رخاالم لل ، ويعزي السةة ا وي 
متطلل ا رشةةةةةةةغيلل  رتسةةةةةةة  ب لوضةةةةةةةوح وعد  التقلي  والغموا ع ر رووير قواعد بل ن ا مركزي  رررلط 

ن )وحدة رشةةةةةةةةةةةةةةغي  الدوا ب لوحداا الفرعل  لل سةةةةةةةةةةةةةةة ب ا، كم  أن النظ   يتطلا ريوي    وثلق    ررل را
وأصةةةةةةل ل وزارة الم لل  المصةةةةةةري   ،ال نك المركزي ليتروني( ع ر شةةةةةةل   متصةةةةةةل  ما والت صةةةةةةي  اال

ك و  الخدم ا ع ر المنظوم  الرقمل  وي ر صةةةةةةي  وسةةةةةةداد  ومل ن رعتمد على رينولوجل  المعلوم ا 
ليترونل  ن التي م  ما ال واب  اال ل  والت ويالا الخ رجل ، ب   مسةةت ق ا المق ولين والشةةرك ا ا جن

اإليراداا وخ صةةةة  الت صةةةةي  الضةةةةري ي وك و  الخدم ا  ال  ومل  سةةةة    وي ضةةةةلط عملل  ر صةةةةي 
عتم داا المخصةةصةة  ا رصةةدة الىل سةةل  للمتلقي من اال ال  ومل  و عداد رق رير ووري  لتوكيد صةة  

 ع ر الموازن  الع م  للدول .
ا حتمي وي  عداد التق رير المتي مل  وي الوحداا ال  ومل  كمتطل رس  ن الل ح  عن دو توي
ن التق رير الم لل  / غير  حي   ؟GFMISعلى رينولوجل  المعلوم ا وخ صةةةةة  نظ   عتم د ظ  اال

الم لل  ال  ومل  / أصةةةةةةةةل ل وي ح ج   لى  عط   رفسةةةةةةةةيراا وروضةةةةةةةةل  ا للمعلوم ا الم  سةةةةةةةة ل  
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سةةةةةةتثم ري  خف   درج ا الثق  الم  سةةةةةة ل  عند ارخ ذ القراراا التشةةةةةةغيلل  واالالمتداول  ع ر ال رن مل إل
 م  نل  رط يق نط ق اإلوصةة ح  عنأن اإلج ب  على التسةة ةن وي وال شةةك  اا ال  ومل .داخ  الوحد
لزي دة  (Integreated Reports)يسةةةةتلز  ال  ج   لى )التق رير المتي مل (  ريمن وي أن الشةةةة م  

لسةةةن   110سةةةتثم ر رق  ي من وي قرار وزير اال ذلك علىولع  الت كيد . جودة المعلوم ا الم  سةةة ل 
 أن المعلوم ا الم  س ل  البد وأن رمتث   لى )خفا درج ا عد  الت كد /والذي ينص على  2015

 ن مضةةةةةةةةةةةةةةمون التق رير وي ظ  بيئ  رينولوجل  المعلوم ا ، عتم دي (الثق  / القدرة على التن ؤ / اال
أصةةةةةةةةةةةةةل  وي ح ج   لى  ع دة هل ل  م  سةةةةةةةةةةةةة ل  رتواوق ما المتطلل ا ال تمل  التي رفرضةةةةةةةةةةةةةه  بيئ  

، GASBالم  س ل  ال  ومل  الدولل   ب لمع يير االلتزا و ولوجل  المعلوم ا وخدم  متخذي القرار رين
 ، ذا على المسةةةتوى الدولي .وا نتوسةةة ي وصةةةندوق النقد الدولي GAOومع يير المراجع  ال  ومل  

أم  على المسةةةةةةتوى الم لي وان ح ج  التطوير والت سةةةةةةين المسةةةةةةتمر لتلك التق رير سةةةةةةل ون ل  ا ثر 
والذي س عد وي خفا مستوى ، اإليت بي وي خدم  وزارة الم لل  والتخطلط وعد  الت يز وي التق رير

 الشف فل  وي بعا التق رير الم لل  ال  ومل .
لمعلوم ا الم  سةةةةةةةةة ل  من خالن العديد من وي ر سةةةةةةةةةين جودة ا GFMISورتتلى قوة نظ   

 المم رس ا التي نورد أ مه  فلم  يلي:
رؤدي الط لع   مشددددددروعة:الغير ت المالية والممارسددددددات المحاسددددددبية ختالسدددددداالحد من اال 4-1

 لى أك ر قدر من اإلوصةةةةةةةةةةةةة ح والشةةةةةةةةةةةةةف فل  والوضةةةةةةةةةةةةةوح لنظ  المعلوم ا  GFMISالمتي مل  لنظ   
الم  س ل  لتملا الوحداا ال  ومل  الت بع  لوزارة الم لل  و و م  ينع س على ر سين جودة التق رير 

 Annamalaiدراس مشروع  و و م  أكدر  الالمم رس ا الم  س ل  غير وخفا الم لل  ال  ومل  

and Ramayah, (2011)  ر دراسةةةةةةت  وي الهند أن نظ   رخطلط موارد المشةةةةةةروع يسةةةةةة    وي ع
دع  الرق ب  التشةةةةةةةةةةةةةةغيلل  واكتشةةةةةةةةةةةةةة ف ا خط   والغ  وي التق رير الم لل  بواسةةةةةةةةةةةةةةط   دارة رينولوجل  

يدع  دور  ذ  ن   ،المعلوم ا خ صةةةة  وي مؤسةةةةسةةةة ا )التم ر  / ضةةةةريل  الدخ  / الىلم  المضةةةة و (
دا  غير الم لي وأن حوالي رر واالسةةةةةةتن د على ال ث مؤشةةةةةةراا ا ا الداخلي حون رقيل  المخ المراج
الفوائد  حي  حقق: GFMIS% من المؤسةةةةسةةةة ا وي والي  ريسةةةة ث ا مري ل  رعتمد على رقنل  90
ستخدا  كم  أن  وي ظ  ا، ووائد رينولوجل  المعلوم ا، الفوائد التشغيلل ، الفوائد اإلداري ، سترارلتل اال

عتل ر   بمث ب  الداخلل  ب يم ن للمراجا الداخلي أن يت    وي ضةةةةةةةةةةةةلط نظ  الرق ب   GFMISنظ   
عتم دي  على التق رير الم لل  الؤدي  لى ضم ن اةةةةةةةةةةالخط الدو عي وا س سي للوحداا ال  ومل  بم  ي
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  ل  عتم داا الم لل  مموالتشةةةريع ا المنظم  ل رك  سةةةير االال  ومل  والت كد من رواوقه  ما اللوائ  
 ,Turner and Owhosoورؤكد دراس   .يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ثر على جودة اإلوص ح الم  س ي ال  وم

متال  المراجا الداخلي لصةةالحل   عداد التق رير الرق بل  المتآلف  حل ن الت قق على أ مل  ا (2009)
وحوكم  ا خط   والمم رس ا  GFMISمن و ص نظ  الرق ب  الداخلل  والتقسل  الذاري ع ر نظ   

مم  يؤدي  لى رتويد  ، لى لتن  المراجع  ه كتشةةةةةةةةة وه  وروعالمشةةةةةةةةةروع  وسةةةةةةةةةرع  االم  سةةةةةةةةة ل  غير 
المعلوم ا الم  س ل  التي ر   عداد   ومراجعته  وأصل ل أم   متخذ القراراا الم لل  / غير الم لل  

 .ال  ومل  ستثم ري ند  جرا  التقسلم ا للمشروع ا االع
سةةة    وي رعزيز م دأ المسةةة  ل   GFMIS دخ ن نظ    تحسددين جودة اإلفصددام المحاسددبي: 4-2

ن المعلوم ا المتوورة عن  ذا النظ   سةةةةوف رعم   ر  روضةةةةل  ، حي  و الم  سةةةة ل ، و و م  سةةةة ق 
يالا و يضةةة ح ا عن ا رصةةةدة ومت بع  منظوم  ر صةةةي  صةةةعلى ر سةةةين جودة القراراا و عط   رف

و عداد ح وظ  ب لشةةةةةةةةةةل  ا الواردة ور صةةةةةةةةةةيله  ووق   لتعللم ا ال نك المركزي، الشةةةةةةةةةةل  ا وحصةةةةةةةةةةر   
ب إلضةةةةةةة و   لى أن متطلل ا اإلوصةةةةةةة ح والشةةةةةةةف فل  عن حت  الدين الع   الداخلي والخ رجي أصةةةةةةةل  

ب لتنسةةةيق ما  GFMISومن ث  يوور نظ    ،سةةةرع  وي ال سةةة  م  سةةة ل   رمهيدا  لت ليل الي ت    لى 
مل ن  يسةةةةةةةةة    وي دع  اإلوصةةةةةةةةة ح الم  سةةةةةةةةة ي ال  ومي عن     معلوم رل ا   ر ر  (DMFAS)برن مل 

ويمث  نظ   برن مل  (Debt Management Financial Analysis System)الدين الع   
(DMFAS)   رسةةة ع نط ق اإلوصةةة ح الم  سةةة ي عن ال والتقيلم ا كآلل وي  جرا  الت ليالا الم لل

ر ا م  المت دة والتنمل  إلضةةةةةف   مصةةةةةداال  على دق  ا رصةةةةةدة ال سةةةةة ب ا القومل  والذي أقره مؤرم
المةة للةة  عن حت  الةةدين الةةداخلي / الخةة رجي بهةةدف  عةة دة جةةدولةة  حت  القروا الةةدوللةة  والفوائةةد 

فقد أكدت  .GFMISالمررلط  به  وي ضةةةةةةةةةةةةةةو  رووير معلوم ا م  سةةةةةةةةةةةةةة ل  ح ومل  ع ر برن مل 
على  al.et Li ;et al., (2014) Joseph 2019);., (et al Nor, (2014)تالية:الدراسدددات ال

رل ع منظوم  رينولوجل  المعلوم ا اأ مل  اإلوصةةةةةةةةةةةةةة ح الم  سةةةةةةةةةةةةةة ي وي الوحداا ال  ومل  وي ظ  
 ن المعلوم ا الم  سةةةةةةةةةةة ل  ال  ومل   ،خ صةةةةةةةةةةة  وي زي دة الىلم  المالئم  للتق رير الم لل  ال  ومل 

ن معلةة ر ال    على جودة رلةةك التقةة رير التقةة رير المةة للةة  ال  وملةة  حيةة    رررلط بعالقةة  ررديةة  ما
ختل ري  لى اإلوصةةةةةةةة ح  لى الت ون من نط ق )اإلوصةةةةةةةة ح اال يم ن  وه  ر لع  الم لع ا ب إلضةةةةةةةة و 

سةةةةتمراري  وي اإلبط   لنشةةةةر المعلوم ا أن اال BPK (2020، )وكالة المراجعةاإلجل ري(.وكشةةةةفل 
لدى  مهنييمث  دلي  شةةةةةةةك  GFMISسةةةةةةةتخدا  نظ    صةةةةةةة  وي ظ  عد  ا  سةةةةةةة ل  ال  ومل  خالم
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المراجعين ال  وميين وي أندونلسةةل  وم  يسةةتتلع  من وجود وسةة د م لي ومخ لف ا، ب إلضةة و   لى أن 
جودة المعلوم ا ليترونل  و مواقا االختل ري ع ر ال بل  بين ك  من نمط اإلوص ح اال ن   عالق   يت

وي الصةةةةةين شةةةةةريط  رعزيز المسةةةةة  ل   GFMISعتم د على نظ   ا  االالم  سةةةةة ل  وي ظ  اسةةةةةتخد
التي ر   عداد   ووق   و  الم  سةةةةةةةةةةةةةة ل  ورووير المعلوم ا الم  سةةةةةةةةةةةةةة ل  المالئم  وي الوقل المن سةةةةةةةةةةةةةةا

التقيل  ا مث  لنظ  الرق ب  الداخلل  ووق   ، و والمتمثل  وي:كف ي  اإلوصةةةةةةةةةة ح GASBلم دداا مع يير 
ويرى الل ح  أن اإلر ر المف هلمي  عرا التق رير الم لل  ال  ومل .، و COSO  2012لمتطلل ا

يسةةة عد وي رسةةةللط الضةةةو  على كف  ة  2016( الصةةة در وي أغسةةةطس 8للتق رير الم لل  ال ل ن رق  )
ووع لل  نظ  المعلوم ا الم  س ل  ومن ث  ينع س ذلك على زي دة نط ق اإلوص ح الم  س ي وجودة 

مل  ب إلضةةةةةةةةةةةة و   لى أن  يوور معلوم ا رسةةةةةةةةةةةة عد وي رخفلا ح ل  عد  الت كد التق رير الم لل  ال  و 
سةةةتيم ال  لذلك وقد أشةةة ر المعل ر الم  سةةة ي المصةةةري او  ،والتوقع ا ل ت  التدوق ا النقدي  الم صةةةل 

ختل ر المعلوم ا المستق لل " والذي يستهدف  ر ح  معلوم ا و رش داا رم ن بعنوان "ا (3400)رق  
ومي من سةةةةةرع  التقيل  و ن   الرأي الم  يد ويتضةةةةة  من  ن  أن المعلوم ا الم  سةةةةة ل  المراجا ال  

ال  ومل  ر ت    لى الت كيد على اإلوصةةة ح الم  سةةة ي )اإلجل ري( وي ظ  رطوير ال يئ  الم  سةةة ل  
ال  ومل  عن رريق رينولوجل  المعلوم ا وخفا حت  المخ رر الم لل  والتشةةةةةةةةةةةةةةغيلل  والعم  على 

 .(Legitimacy Theory)ويتا  خض ع   لى متطلل ا النظري  الشرعل  حوكمته  
رينولوجلةة   مخةة رروي اآلونةة  ا خيرة  ظهر الحداجدة إلى تطوير التقدارير المداليدة الحكوميدة: 4-3

، وانخف ا ومن ث  ضةةةعا التق رير الم لل أثرا على جودة المعلوم ا الم  سةةة ل  والتي المعلوم ا 
وذلك والذي يتطلا رواور  يضةةةةة ح ا ورفسةةةةةيراا للمعلوم ا الم  سةةةةة ل  نط ق اإلوصةةةةة ح الم  سةةةةة ي 

ويرى الل ح  أن التق رير الم لل  ، للمسةةةةةةة عدة وي زي دة القدرة التفسةةةةةةةيري  لمسةةةةةةةتخدمي التق رير الم لل 
رل ع أنظم  رقنل  حديث  رخد  المؤسةةةةةةةةةسةةةةةةةةة ا درة ب ثل  من حي  التطوير وي ظ  اال  ومل  رواج  ن
تطور أصةةل  يمث  ر دي   وي بيئ  التق رير الم لل  ال  ومل  ال  لل ، و تط يق نظ   ال  ومل ، و ذا ال

GFMIS  سةةةةةةةةةةةةةةتت ب  ووري  ن و مث  االذي أحدل رفرة وي رطوير نظ  المعلوم ا الم  سةةةةةةةةةةةةةة ل  و
على لز  أن ي ون التركيز م  والتوقيل المن سةةةةةةةةةةا  الخصةةةةةةةةةة ئص النوعل  للمعلوم ا من حي  المال

و ذا  لت سةةةةةةةةةةةةةين القراراا ذاا الصةةةةةةةةةةةةةل .    المعلوم ري للتق رير الم لل  ال  ومل  مطللرطوير الم توى 
ك نل جودة التق رير الم لل  ل  ر ظ بتعريو يتفق علل  وي ا دم الم  سةةةةةةةةةةةة ي وهن   من يعتقد أنه  

واللعا ينظر  ليه  من حي  ، رتمث  وي  عداد   على متطلل ا )الخصةةةةةةةةةةة ئص النوعل  للمعلوم ا(
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ورواور المصداال  وعد  رم ث  المعلوم ا به  واللعد عن الت يز والمم رس ا الم  س ل  غير المن وا 
مشةةروع ، ويتسةة  ن الل ح  عن متطلل ا جودة التق رير وي بيئ  رينولوجل  المعلوم ا خ صةة  نظ  ال

أ   لل  بيئ  الم  سةل  ال  ومل  وي ح ج   لى  ع دة هل ل  للتق رير الم م   ذا ك نلرخطلط المشةروع 
 الج ب  على  ذا التس ةن وان التطوير يستلز  مرحلتين أس سيتين  م :لو  ال

 م ا رضةةمن جودة  : صةةدور مع يير م  سةة ل  رخد  ال يئ  الم  سةة ل  كارشةة داا ورفالمرحلة األولى
وي صةةةةةةةةةدور   اللعد عن الت يز /  راعىلقي درج  من الق ون الع   وي  رالم توى والمضةةةةةةةةةمون و 

 توقيل المالئ  )الخص ئص النوعل  للمعلوم ا(.م  / ال المال
رينولوجل  المعلوم ا : زي دة حت  التق رير الم لل  و ضةةةةةةةةةة و  رق رير خ صةةةةةةةةةة  ب وكم  المرحلة الثانية

من اإليض ح ا   ر شترة ال س ب ا و ظه ر قدر ك ف  ورقيل  المخ رر وا خط   الم  س ل  ع
نط ق اإلوصةةةة ح الم  سةةةة ي وزي دة الثق  و عط   المتمم  للتق رير الم  سةةةة ل  رسةةةة عد وي زي دة 

 .GFMISرفسيراا ور ليالا لدالل  ا رصدةالم  س ل  التي يوور   نظ   
على  2020( ,Agung;( Montesinos Brusca and, )2006(وقد أكدا دراسةةةةةةةةةة ا 

 كم أ مل  جودة التق رير الم لل  لخدم  المسةةةةةةتخدمين ال  وميين وغير ال  وميين والمراق ين الم ليين 
وي  عداد    لى التشريع ا واللوائ  والق بلل  للمق رن  وكذلك الخص ئص  رمتث   ذه التق ريريتا أن 

ل  الم  سةة ل   ر الم لل  والمسةة ررل رل  بين جودة التق رياالنوعل  للمعلوم ا، بت نا أن  ن   عالق  
م ريىل  وي أسل نل  التي أش را  لى أ مل  رقيل  المس  ل  الم  س ل  وي ضو  خ ص  وي الدراس  ا 

الم توى المعلوم ري ودرج  اإلوصةةةةةةةة ح الم  سةةةةةةةة ي للتق رير الم لل  ال  ومل  ب إلضةةةةةةةة و   لى احتوا  
لومةة ا رفصةةةةةةةةةةةةةةيللةة  رررلط بةةادارة رينولوجلةة  التقةة رير المةة للةة  ال  وملةة  على رقةةدي   يضةةةةةةةةةةةةةةةة حةة ا ومع

 ا عن رريق ، حتى يم ن رقيل  مخ رر رينولوجل  المعلومGFMISالمعلوم ا التي يوور   نظ   
ن للمس  ل  الم  س ل  لل    على جودة التق رير الم لل  ال  ومل  ع ر رط يق المس  ل ، و ن   نوع 

ررل ط  ي رلك المسةةةةةةةة  ل  التي له  عالق  اا وىل  و  م  المسةةةةةةةة  ل  الم  سةةةةةةةة ل  ا حد  GFMISنظ   
من أوراد التهةة ز المركزي  ال رامل الم ةة سةةةةةةةةةةةةةة لةة  والتي يعتمةةد عليهةة  كةة    ما  ضةةةةةةةةةةةةةةةة وةة معلومةة ري 

، بينم  Oracleللم  سةةل ا، المراجعين الداخليين، المراق ين الم ليين ذوي الخ رة والمعرو  بتط لق ا 
و و المررلط بادارة الموازن  ويعتمد على رقيل  الرق ب  على  النوع اآلخر من المسةةةةةةةةةةةةة  ل  الم  سةةةةةةةةةةةةة ل 

رق ب  خ ر  النظ   على المديري ا الم لل  للت كد من مط بقته  ما ا دا   و يالوحداا ال سةةةةةةةةةةةةةةة بل  
مثةة  الرقةة بةة  على حركةة  الت ويالا والمن  وحت  اإلنفةة ق التةة ري مثةة   GFMISالمركزي لنظةة   
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م ر ثسةةةةتتثم ري  المدر  له  بنود م لل  واعتم داا ع ر بنك االسةةةة ا االا جور بت نا رقيل  المشةةةةروع
 ويمث  ذلك النوع رق ب  على حوكم  المخ رر الم لل  والتشغيلل .، والرق ب  على المت صالا

سةةةةل ون ل  أثر  يت بي وي ر سةةةةين جودة التق رير  GFMISهذا السةةةةل ق وان نظ   بررل ر   وا
م  والتوقيل المن سةةةا للمعلوم ا الم  سةةة ل  ال  ومل  ويوضةةة  الشةةة   الت لي  لتواور خ صةةةل  المال

 المؤثراا اله م  على جودة التق رير:( 3رق  )
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الشةةةةة   السةةةةة بق أن نظ  المعلوم ا الم  سةةةةة ل  رتطلا عن صةةةةةر مؤثرة وي جودة  نيتضةةةةة  م
( من 26التق رير الم لل  منه  )المال م ( حي  أشةةةةةةةةةة ر متلس مع يير الم  سةةةةةةةةةةل  الدولل  وي الفقرة )

رتطلا مدى مال م  نظ  المعلوم ا قتص دي  المعل ر العرا واإلوص ح أن القراراا ذاا الصلغ  ا
ووي ظ  نظ   ، سةةةةةةةةتثم ري  وا حدال الم ضةةةةةةةةل  والمسةةةةةةةةتق لل وع ا االالم  سةةةةةةةة ل  عند رقيل  المشةةةةةةةةر 

GFMIS    وان المعلوم ا الم  س ل  التي ينتته  ستيون ذاا مال م  إلجرا  رقيلم ا بش ن النظ
    وي رل ل  متطلل ا المسةةةةةةةتخدمين الم  سةةةةةةة ي ال  ومي داخ  وزارة الم لل  لتووير المعلوم ا رسةةةةةةة

ال  وميين وغير ال  وميين  غراا المسةةةةةةةةةةةةةةة  لةة  الم ةة سةةةةةةةةةةةةةة لةة .ويرى اللةة حةة  أن التقةة رير المةة للةة  
ال  ومل  لديه  قصور م  س ي من حي  النط ق والمضمون الم  س ي لغل م المع يير واإلرش داا 

عتم د على ره من خالن االون يم ن مع لت  قصةةةةةةةةةةةةةو  ال أن زي دة الم توى والمضةةةةةةةةةةةةةم ،الم  سةةةةةةةةةةةةة ل 
( سةةةةةة لف  الذكر، وقد 26قرة )ق بلل  للمق رن  التي رتطل ه  الفالخصةةةةةة ئص النوعل  والمعلوم ا ومدى ال

أحد وروع   GFMISأن نظ   رخطلط الموارد للمشةةةروع والذي يعد  (2016) ،مليجيأكدا دراسةةة  
التق رير مم  يس عد وي رووير سوف يس عد وي ر سين ا دا  الم  س ي والقض   على ظ  رة  بط   

والمضةةةةةةةةمون  التق رير الم لل  وي التوقيل المن سةةةةةةةةا ومن ث  زي دة الىلم  المالئم  من حي  الم توى 
نسةةةةةةةةةةةةل م المعلوم ا الم  سةةةةةةةةةةةة ل  داخ  منظم ا ا عم ن وقد أصةةةةةةةةةةةة  معل ر والرق ب  الفع ل  على ا

(GOBIT)(Control objectives for information and Related Technology). 
، (ISACA)ع ر جمعل  المراجع  والرق ب  على نظ  المعلوم ا ب مري     نشةةةةةةةةةةةةةةة ةهوالذي ر  

معهد حوكم  رينولوجل  المعلوم ا وي  دخ ن ر سةةةةةةةةةين ا بم  يسةةةةةةةةةم  ب لمت بع   من خالن مسةةةةةةةةة  م 
et al Bradford., والرق ب  على نظ  المعلوم ا الم  سةةةةةةة ل  و ضةةةةةةةف   الثق  والتوكيد، وقد أكدا 

الوحداا خ صةة  وي ظ  المم رسةة ا على أ مل  وجود برن مل مراجع  يصةةل  للتط يق وي  (2020)
أوصةةةةل الدراسةةةة  بضةةةةرورة اعتم د  لقد حتل لل  والغ  والتي ر د من جودة المعلوم ا الم  سةةةة ل .اال
تق رير الم لل  الق ئم  وي  عداد   على رينولوجل  الن جودة  حي   (GAS)مراجعين على مع يير ال

ومن ث  وان المراجعين الم ليين البد أن  ،مشةةةةروع الالمعلوم ا قد رتضةةةةمن أخط   ومم رسةةةة ا غير 
يتواور لديه  المعرو  ب لتط لق ا الم  سةةةةةةةةةة ل  وال رامل الت  زة حتى يم نه  ر ديد ا خط   التو ري  

لى أن جودة   Shan and Troshani, (2020) را دراسةةةةةةةةة  وو ص نظ  الرق ب  الداخلل .وأشةةةةةةةةة
لتزا  ن الم توى المعلومةةة ري ومةةةدى االسةةةةةةةةةةةةةةتثمةةة ريةةة  من خالالتقةةة رير المةةة للةةة  رؤثر وي القراراا اال

ر   جرا  دراسةةةةةةة  مق رن  بين جودة   ذم  الىلمل ( النوعل  للمعلوم ا وخ صةةةةةةة  )المال  ب لخصةةةةةةة ئص
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جودة التقةة رير المةة للةة  وي  أن ة ا مري لةة  واللةة بةة ن وانتهةةل  لىالتقةة رير المةة للةة  وي الواليةة ا المت ةةد
ا بدرج  أك ر من الوثوال  الوالي ا المت دة ا مري ل  أكثر  وصةةةةةةةةةةةةةةة ح   عنه  وي الل ب ن حي  رميز 

ويرى اللةة حةة  أن نظ  المعلومةة ا الم ةة سةةةةةةةةةةةةةة لةة  وي  .XBRLمةة   نهةة  اعتمةةدا على لغةة  والمال 
القدرة التن ؤي  والتي رم ن المسةةتخدمين ال  وميين / غير ال  وميين لى  الوحداا ال  ومل  اوتقدا 

من بن   روقع ره  حل ن الموازن  الع م  للدول  وي ضةةةةةةةةو  رط يق موازن  ال رامل وا دا  والتي رتطلا 
معلوم ا م  سةةةةة ل  يت  بموج ه  وضةةةةةا مؤشةةةةةراا لل    على ا دا  ومدى الق بلل  للتنفيذ وي روقيل 

 ن موازن  ال نود  GFMISو و م  سوف يووره نظ    .عتمد على خ صل  )المال م (زمني مالئ  ي
للتق رير الم لل  ال  ومل   المعمون به  حتى ر رية كت ب  الدراسةةة  ل  رقد  جودة للمعلوم ا الم  سةةة ل 

عتم داا الم لل  المخصةةةةةةةةصةةةةةةةة  للوزاراا والهيئ ا والمصةةةةةةةة ل  العن المت بع  الدالق  لىلم  ا وعتزا
والذي وفي ظ  موازن  ال نود التي رعد ق ئم  بش   أس سي على م  سل  ا س ث النقدي  ،  ومل ال

أصةةةةةةةةةةةةةل  وي ح ج   GFMISللمعلوم ا الم  سةةةةةةةةةةةةة ل  المنتت  ولين نظ       صةةةةةةةةةةةةة دق ال ي عد رمثيال  
و م  نل  ر ط صةةةرف  سةةةت ق ق بهدف ضةةةلط كف  ة اإلنف ق ال  وميرط يق أسةةة ث االن و  ضةةةروري 
 دا ، وقد أكدا روصةةةةةةةةةةةةل ا م تا الم  سةةةةةةةةةةةةل  الع    داا الم لل  ب رامل ومؤشةةةةةةةةةةةةراا ا تمعال  اال

(GAO) خدا  رينولوجل  المعلوم ا، حي   ن ال  ج  سةةةةةةةت مل  رط يق موازن  ا دا  وي ظ  اعلى أ
تو ري  الس عد وي زي دة نط ق اإلوص ح الم  س ي ورص ل  ا خط   غير  لى م توى معلوم ري ر

قيل  ا دا  حل ن المشةةةةةةةروع ا ورقدي  رفسةةةةةةةيراا و يضةةةةةةة ح ا بشةةةةةةة ن حت  اإلنف ق بت نا متطلل ا ر
سةةةةةتثم ري والموازن  الت ري ، ب إلضةةةةة و   لى أن المعلوم ا التي روور   موازن  ال رامل وا دا  ع ر الا

رط لق ا رينولوجل  المعلوم ا البد وأن يتواور ويه  الخصةةةة ئص النوعل  للمعلوم ا الم  سةةةة ل  وروا 
عتمةة د عليهةة  وي التخطلط ويهةة  حتى يم ن االيود وعةةد  الت يز ورواور درجةة ا الةةدقةة  والوثوالةة  الق

 لى أ مل  جودة المعلوم ا الم  سةةةةةة ل   Perdana et al., (2019)وقد أشةةةةةة را دراسةةةةةة   .والتن ؤ
التي رت ثر بخ صةةةل  المال م  خ صةةة  وي صةةةن ع  القراراا وي المؤسةةةسةةة ا ال  ومل  التي أصةةةل ل 
وي ح ج   لى سةةرع  رووير المعلوم ا الم  سةة ل  لسةةد الفتوة بين التوقيل المالئ  ودراسةة ا الموقا 

يسةةة عد وي ر سةةةين القراراا االسةةةتثم ري  ون رمث  الم  مضةةة و  للم توى والمضةةةم ه الق ئ ، بت نا أن
 عتم داا الموازن  الع م  للدول . ررل ط بذاا اال

لعديد من  ولل انر القيمة المالئمة للمعلومات المحاسدددبية:على GFMIS نظام  نعكاسددداتا 4-4
ا الىلم  المالئم  للمعلوم ا على جودة المعلوم ا الم  سةةةة ل  من خالن ا دبل ا الم  سةةةة ل  ر ثيرا
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رخ ذ قراراا مؤثرة وي التخصةةةةةةةةةةةةلص توقع ا للموازن  الع م  للدول  وازي دة القدرة التفسةةةةةةةةةةةةيري  و ن   ال
 وقد عولل عليه  العديد من الدراسةةةةةةةةةةةةةة ا وي  ذا الشةةةةةةةةةةةةةة ن  لى الدرج  التي ،ا مث  للموارد المت ح 
برامل ا دا  ب  ج   لى رواور مؤشةةةةةةةةةةةةةةراا للتقيل  من خالن ملل   دخ ن موازن  أصةةةةةةةةةةةةةةل ل معه  ع

حدال ر دل أيق ث ووق   لمؤشةةةةةةةةةةةةةةراا و  GFMISالم توى المعلوم ري الذي يمث  مخرج ا نظ   
المال مةةةة  الىلملةةةة  التي رركز على رتلا  فرةةةة ثيرا  وي جودة المعلومةةةة ا الم ةةةة سةةةةةةةةةةةةةة لةةةة ، على خال

التوازن الم  سةةةةةةةةةة ي لىل ث وي نظ  المعلوم ا الم  سةةةةةةةةةة ل  مث  الخصةةةةةةةةةة ئص الهل لل  لمؤشةةةةةةةةةةراا ا
يم ن رط لقة  وي ظ   GFMISعتمة داا وررشةةةةةةةةةةةةةةيةد اإلنفة ق ال  ومي، كمة  أن ال  ومي ع ر اال

على أ مل  رط يق  Doranteset al., (2009)رط يق الموازن  الصةةةةةةةةةةةةةةفري .وقد أكدا دراسةةةةةةةةةةةةةةة  
(GFMIS)   ك حد أنواع نظ(ERP)  وعلى على جودة المعلوم ا الم  سةةةةةةةةة ل  لمنظم ا ا عم ن

رواور المال مةة  الىلملةة  والتي رمثةة  الم توى المعلومةة ري لةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةة  ال ةةدل عن المعةة لتةة ا  أ ملةة 
سةةةةةةةةةةةة     GFMISروصةةةةةةةةةةةةلل  لى أن معظ  المنظم ا ا مري ل  التي اعتمدا على ، الم  سةةةةةةةةةةةة ل 

رقيل  مخ رر بيئ  رينولوجل  المعلوم ا وزي دة  وي رووير معلوم ا ووري  سةةة  مل وياعتم د   علل  
ؤي  مم  أدى  لى زي دة جودة المعلوم ا الم  سةةةةةةةةةة ل ، ووي  ذا السةةةةةةةةةةل ق وقد ن القدرة التفسةةةةةةةةةةيري  والت

وي منظم ا ا عم ن  (GFMIS, ERP)التي اخت را ر ثير  (2011) ،مييعصدددأشةةةة را دراسةةةة  
السةةةةةةةةةةةةةعودي   لى رواور خ صةةةةةةةةةةةةةل  المال م  الىلمل  مم  انع س على ر سةةةةةةةةةةةةةين مخرج ا المعلوم ا 

 Youالم  س ل ، ب إلض و   لى ر سين جودة التق رير الم لل  الداخلل  والخ رجل ، وأوض ل دراس  

et al., (2012)  أنGFMIS    أحةةد اإلصةةةةةةةةةةةةةةةداراا لنظةة(ERP)  حزمةة  الةةذي يم ن من رووير
نسةةةةةةةةل م وردوق المعلوم ا الم  سةةةةةةةة ل  بين الوحداا واإلداراا وا قسةةةةةةةة   التي رسةةةةةةةة عد وي ا ال رامل

الم  سةة ل  لزي دة الم  المن وا ع ر الم توى والمضةةمون وي الوقل المالئ  والمن سةةا والمسةة عدة وي 
لعد الت كيدي رووير ق عدة بل ن ا مركزي  متضةةةةةةةةةةةةةةمن  مؤشةةةةةةةةةةةةةةراا وال  لدع  الرق ب  الم لل  لزي دة ال

بهدف  ضةةةةف   الثق  والمصةةةةداال  على جودة المعلوم ا  (Continuous Assurance)المسةةةةتمر 
عدة مع يير )الق نونل  / الم  سةةةة ل  / مع يير ر    على المال م  الىلمل  رعتمد الم  سةةةة ل  على أن 

يتا أن يتواور   بيئ  رينولوجل  المعلوم ا( ويرى الل ح  أن جودة المعلوم ا الم  سةةةةةةةةةة ل  ال  ومل
ن جودة المعلوم ا الم  سةةةةةةة ل  رعتمد بشةةةةةةة   أك ر على الدق  الم  سةةةةةةة ل  حي   :عتل رااويه  عدة ا 

المن وا ، و رواور الدق  وي موضوعل  ومعقولل  ا رصدة الم  س ل  بين الوحداا الم  س ل  ال  ومل 
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ور معلوم ا م  سةةةةةةةةةةةةةة ل  عن ال  واالقدرة على التن ؤ وي ظ  ر، و الزمنل  والم  نل  لىلم  المعلوم ا
 لل  لي و  الوزاراا والهيئ ا والمص ل  ال  ومل .االعتم داا اآل

وى حي  رمث  دال  وي القراراا ورمث  خ صةةةةةةةةةةل  المال م  وي الفير الم  سةةةةةةةةةة ي أ مل  قصةةةةةةةةةة
الةةىةةلةةمةةةةةةة   -م  الىلم  التن ؤي . -أ  ستثم ري  لمنظم ا ا عم ن شريط  رواور خ صيتين  م :اال

 الت كيدي .
رشةةير  لى قدرة المعلوم ا الم  سةة ل  وي زي دة  :(Predictive Value)القيمة التنبؤية  4-4-1

حي  يت  بن   التوقع ا  ،القدرة التفسةةةةةةةةةةةةةةيري  للم توى والمن وا بم  يعود على مسةةةةةةةةةةةةةةتخدمي القراراا
المسةةةتق لل  بن   على رصةةةيد المعلوم ا الن رت  من أحدال سةةة بق ، ب  رسةةة عد وي رصةةة ل  التن ؤاا 
السةةةةة بق ، وقد أكدا التمعل  ا مري ل  للم  سةةةةةل  أن الىلم  التن ؤي  ي  مه  عدة ررق منه  الطريق  

دا  بيئ  رينولوجل  المعلوم ا على سةةةةتخنظ  المعلوم ا الم  سةةةة ل  وي ظ  ا المل شةةةةرة وويه  رسةةةة عد
مل شةةةةةةةةةةةةةةرة الرقدي  رن ؤاا دون االكترال ب لرجوع  لى المعلوم ا الت ريخل ، على ع س الطريق  غير 

التي رعتمد على المعلوم ا الت ريخل  ل ن   روقع ا ورن ؤاا م  سةةةةةةةةةةةةةة ل ، بت نا رريق  المعلوم ا 
و و م  أكده متلس مع يير ،  لل  وغير الم لل المعززة والتي رشةةةةةةترط وجود عالق  بين المعلوم ا الم

وأن الىلم  التن ؤي  البد وأن رم ن متخذي القراراا من ر سةةةةةةةةةةةين عملل   IASBالم  سةةةةةةةةةةةل  الدولل  
 Anandarajan and Hasan, (2010)التوكيد المعقون ورعزيز التوقع ا ال  لل .ورؤكد دراس  

أن الىلم  التن ؤي  البد وأن ر ني على مخرج ا م  سةةةةةةةةةةةة ل  رتسةةةةةةةةةةةة  ب لضةةةةةةةةةةةةلط والتواوق ما المع يير 
الم  سةةةة ل  واإلجرا اا المعمون به  داخ  منظم ا ا عم ن خ صةةةة  التي رط ق ال رامل الم  سةةةة ل  

لل  ما مراع ة رواور الم  ا  مل  النسةةةةةةةةةةةة ل  لل نود الم  سةةةةةةةةةةةة ل  داخ  التق رير الم  (GFMIS)مث  
الصةةةةةةةةةةةةةة درة عن متلس مع يير الم  سةةةةةةةةةةةةةةل   (56)وارفق وي  ذا السةةةةةةةةةةةةةةل ق م  ورد ب لفقرة  ،ال  ومل 

مةة ريةة  داخةة  الم توى سةةةةةةةةةةةةةةتث  التن ؤيةة  وي رتويةةد القراراا االا مري لةة   لى أ ملةة  مسةةةةةةةةةةةةةةةة  مةة  الىلمةة
ير من المف هل  والمل دل السةةةةةةةةةةةةةةة ئدة لمع ي (26)ررل ر   ما ذلك وقد أوضةةةةةةةةةةةةةة ل الفقرة المعلوم ري وا

اإلبالم المةة لي أن م ةةدأ مراعةة ة ا  ملةة  النسةةةةةةةةةةةةةة لةة  وي الىلمةة  التن ؤيةة   نمةة   و المؤثر وي قراراا 
 المستخدمين.

رشير  لى مدى قدرة الم توى والمضمون  :(Confirmatory Value)القيمة التأكيدية  4-4-2
لةةةدى  رغييرومن ث   حةةةدال ، قرارااالللمعلومةةة ا الم ةةة سةةةةةةةةةةةةةة لةةة  ال  وملةةة  وي ريوين رةيةةة  و نةةة   

المسةةةةةةتخدمين ن و التصةةةةةة ل  والمع لت  لعد  دق  التن ؤاا وي ضةةةةةةو  رواور التفصةةةةةةيالا التي ريون 
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سةةةةةةةةةةةةةةتثم ري  ومن ث   دخ ن رغيير على سةةةةةةةةةةةةةةلو  متخذي القرار، ويرى الل ح  أن الحل دي  القراراا ا
  سةةة ل  ورعزيز    نم  يعطي الىلم  الت كيدي  وي ضةةةو  الضةةةلط الم  سةةة ي ورواور أبع د المسةةة  ل  الم

الذي  GFMISعتم د على نظ      وي ح ل  الت كد وي ظ  االنخف ضةةةةةةةةةةةةةةازي دة وي دق  المعلوم ا و 
م  يسةةةةةةةةةةةةةةمى بيمث  آلل  رق بل  على الم ن الع  ، كم  أن الىلم  الت كيدي  رت ثر وي النظ   ال  ومي 

وي رووير  GFMISتمةة د على نظةة   عللةةدولةة ( بعالقةة   يتةة بلةة ،  ن اال)بمل نةة  الموازنةة  العةة مةة  
سةةةةةتخدا  ر   نف ق  االمعلوم ا ذاا الىلم  الت كيدي   نم  يسةةةةة عد وي:زي دة ر ديد مصةةةةة در رموي  ك  

، سةةةةةةةةةةةةةوا  ر  رمويل  ع ر العتز من الخزان  الع م  أو من الصةةةةةةةةةةةةةن ديق الخ صةةةةةةةةةةةةة  أو الموارد الذارل 
رخ ذ التعديالا المن سل  لي  مقترح على او المس عدة وي عقد المق رن ا بين مقترح ك   يئ  موازي  و 

أثن   مرحل  اإلعداد للموازن  الع م  للدول  وي أسةةةرع وي المسةةة  م  وي رووير ر كيداا معقول  ، و حدة
رسةةةةةةةةةةةةةةةة    الىلمةة  التةة كيةةديةة  وي زيةة دة درجةة  الثقةة  وي جودة ، و GFMISوقةةل ع ر رط يق نظةة   

 مد من صندوق النقد الدولي.والمعت GFMISالمعلوم ا الم  س ل  ويوور   نظ   
ليي  :FaithFul Refresentationوالتعبير الصددددددددددادق  GFMISالعالقددة بين نظددام  4-5

من المصداال  وان ا مر يستلز  أن رنق  ورع ر بصدق  ا  ريتسا المعلوم ا الم  س ل  ال  ومل  قدر 
ور قيق كف  ة ا دا  الم لل  سةةةةتثم ري، ير الم لل  شةةةة مل  حت  اإلنف ق االحت  المع مالا الم لل  وغ

دا  قتصةةةةةة دي  ووضةةةةةةا مؤشةةةةةةراا لىل ث حت  ا ملل  التخطلط ورعزيز التوقع ا االمن خالن دع  ع
قتصةة دي للسةةنواا الق دم  و ذا يسةةتلز  وجود قدر من التع ير الصةة دق والذي يرريز على خ صةةل  اال

الم لل  وا رصةةةةةةةةةةةةدة بعيدا  عن  التي رسةةةةةةةةةةةة عد وي بن   الثق  وي دق  المع مالا Neutralityال ل د 
مشةةةروع ، ب إلضةةة و   لى اللعد عن التضةةةلي  العملل  الت يز والتالعا والمم رسةةة ا الم  سةةة ل  غير 

المعلوم ري وخفا حدة التع را وي المعلوم ا الم  سةةةةةةةةةةةة ل  ال  ومل ، كم  أن خ صةةةةةةةةةةةةل  التع ير 
مولل  ير  لى درج  الشةةةحي  يشةةة، Completenessكتم ن الصةةة دق البد أن رقد  على خ صةةةل  اال

عتراف بتز  و خف   التز  اآلخر، و لشةةةةمولل  وي الم توى عنصةةةةر     للم توى المعلوم ري دون اال
سةةةةةةةلم ن من  GFMISن نظ    وي العوام  المؤثرة لتودة المعلوم ا الم  سةةةةةةة ل  ال  ومل ، حي  

و دارة الدين الداخلي نسةةةةةةةةةةةةةةل م التدوق ا النقدي  ارووير المعلوم ا بنظرة أكثر شةةةةةةةةةةةةةةمولل  عن حرك  
 والخ رجي و ر ح  ك  المعلوم ا لدى متخذي القراراا على ك  المستوي ا داخ  وزارة الم لل .
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على الخصدددائص المعززة للمعلومات المحاسدددبية  GFMISنعكاسدددات المحاسدددبية لنظام اال  4-6
 :الحكومية

Enhancing Qualitative Characteristics of Accounting Information 

وي زي دة وع لل  المعلوم ا الم  سةةةةةة ل  ال  ومل  وي ضةةةةةةو  الت ون  GFMISيسةةةةةة    نظ   
دا   نه  رسةةةةةةة عد وي ر ديد ا ولوي ا ل رامل وا عتم داا  لى موازن  ان  ال نود واالالتذري من مواز 

    الم  سةةةةةة ل ، و ذ يمث  ذلك مطللا سةةةةةة سةةةةةةل  من المعلوم ا المطلو   بت نا مراع ة م دأ المسةةةةةة  ل  
 مم دا  ع  الت ون  لى موازن  ال رامل وا من صةةةندوق النقد الدولي لل  وم  المصةةةري  بسةةةر     أسةةة سةةةل

يم نه  من الرق ب  الفع ل  على حت  اإلنف ق ال  ومي وال سةةةةةةةة  م  سةةةةةةةة ل   وي ضةةةةةةةةو  رط يق برن مل 
GFMIS المعلوم ا الم  سةةةةةةةةة ل  وصةةةةةةةةةعو    ختالسةةةةةةةةة ا ور ريوبهدف حم ي  الم ن الع   من اال
 مق رنته .

على الخصةةة ئص النوعل  المعززة  GFMISنع  سةةة ا الم  سةةة ل  لنظ   ويرى الل ح  أن اال
زي دة الىلم  المضةة و  للمعلوم ا الم  سةة ل  ال  ومل  وزي دة درج  المصةةداال  ومن ريمن وي اآلري:

ا ثر وي كشةةةةةةةةةةةا التغيراا الم  سةةةةةةةةةةة ل   مم  ل  Comparabilityث  زي دة درج  الق بلل  للمق رن  
المسةةةةةةةةةةةةة  م  وي زي دة جودة التق رير الم لل  ، و والمم رسةةةةةةةةةةةةة ا الم  سةةةةةةةةةةةةة ل  التي ال رلقى الق ون الع  

الم  سةةةةةةةةةة ل  لزي دة نط ق التفصةةةةةةةةةةيالا المطلو   وي التوقيل المالئ  و  لت لي رت سةةةةةةةةةةن قدرة التق رير 
ال ث القدرة على الثل ا الم  سةةةةةةةة ي ، و راا الم لل الم لل  ال  ومل  على التن ؤ ور سةةةةةةةةين جودة القرا

سةةةةةةةتخدا   وعد  مخ لفت  من خالن مق رن  ا رصةةةةةةةدة ومق رنته  ب رق   أعوا  سةةةةةةة بق  وال ث التغيراا ب
ا رق   الىل سةةةةل  لمعرو  أوج  ا خط   ور ديد نوعه  )مقصةةةةودة / غير مقصةةةةودة( رمهيدا  للمسةةةة  ل  

ا رق   الم  سةةةةةةةة ل  من خالن التوصةةةةةةةة   لى أرق   أقرم  لى عد  المل لغ  وي صةةةةةةةةلو ، و الم  سةةةةةةةة ل 
نت ئل الوالوصةةون  لى  Verifiabilityال ىلق  والموضةةوعل  ومعرو  ال ث مؤشةةراا الق بلل  للت قق 

، بةة كثر من رريقةة  ريون وي النهةة يةة  واحةةدة واللعةةد عن الت يز وي الىلةة ث الم ةة سةةةةةةةةةةةةةة ي ال  ومي
 ذه  ورعد ،للمعلوم ا الم  سةةةةةةة ل  Timelinessمن سةةةةةةةا المسةةةةةةة عدة وي الوصةةةةةةةون  لى التوقيل الو 

مم  يسةةةةةةةةةةةة عد وي الم  وظ  على درج  منفع   GFMIS  لنظ   الخ صةةةةةةةةةةةةل  من المميزاا الرئلسةةةةةةةةةةةة
 المعلوم ا الم  س ل  ومن ث  رتويد عملل  صن ع  القراراا.
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 القسم الخامس
 ودة التقارير المالية الحكوميةوج GFMISتحليل العالقة بين نظام 
  تقاق الفرض الثاني()ا

م   يعد الهدف ا سةةة سةةةي للتق رير الم لل   نت   معلوم ا م  سةةة ل  ذاا مصةةةداال  ودق  ومال
المنظم ا حتى رم ن مسةةةةةةةةةةةةةةتخدمي القرار من ررشةةةةةةةةةةةةةةيد القراراا ذاا الت ثير وي منظم ا ا عم ن و 

 Financial Analystsر ةةةةةة د الم للين المةةةةةة ليين امتثةةةةةة ال  لم ةةةةةةدداا االخةةةةةةدملةةةةةة  وال  وملةةةةةة  

Federation . التي رشترط عد  غموا المعلوم ا ور سين الشف فل  وي التوقيل المالئ 
ووي  ذا السةةةةةةةةةةةةةةل ق أكدا اللتن  المشةةةةةةةةةةةةةة ل  من ق   معهد الم  سةةةةةةةةةةةةةة ين الق نونيين ا مري ي 

(AICPA)   تواور لةةديهةة   يتةة بلةة  ما جودة المعلومةة ا التي رعلى أن جودة التقةة رير رررلط بعالقةة
ستخدا  وروجل  المعلوم ا ذاا المن وا وي التن ؤ والتقديراا بشرط رواور المال م  وعد  اعلى القدرة 

ن و جرا  يالتعةة را بمةة  يؤدي  لى رخفلا درجةة  عةةد  التةة كةةد للمسةةةةةةةةةةةةةةتخةةدمين الةةداخليين والخةة رجي
جودة ولع  الدراسةةةةة ا الم  سةةةةة ل  ال ديث  وي ال ث ، المق رن ا وال ث ال  التدوق ا النقدي  المتوقع 

 التق رير الم لل  رعتمد على مدخلين:
ويمث   ذا المدخ  آلل   (:UtilitarianEntranceالمدخل األول يسدمى )بالمدخل النفعي  5-1

سةةةةةةةةةةةتخدا  بيئ  اللمسةةةةةةةةةةةتخدمين الداخليين  ذ يسةةةةةةةةةةة    وي الر ط بين )جودة التق رير ب لمن وا( وي ظ  
حي  أشةةةةةةةة را  لى أ مل   ،et alHanlon. ,(2007)و و م  أكدر  دراسةةةةةةةة  ، رينولوجل  المعلوم ا

سةةةةةةةةةةةةةةتخدا  اجودة المعلوم ا الم  سةةةةةةةةةةةةةة ل  كمدخ  جو ري لت سةةةةةةةةةةةةةةين جودة التق رير الم لل  وي ظ  
حي  ارفقل  Gilaninia et al., (2012)رينولوجل  المعلوم ا، وارفقل وي  ذا السةةةةةةةل ق دراسةةةةةةة  

لتقسةةةةةةةةةةةةةةل  المخ رر وزي دة المن وا أن المدخ  النفعي يعتمد على رقيل  الم توى والمضةةةةةةةةةةةةةةمون على 
 .ع  ث ذلك على جودة التق رير الم لل نوا
يعتمد  ذا  :Protect users Entranceالمدخل الثاني: مدخل حماية المسدددددددددتخدمين  5-2

المدخ  على آلل ا ومل دل ال  وم  وي ال ف ج على حقوق المسةةةةةةةةةةةةةةتخدمين من حي  زي دة نط ق 
سةةةةةةةةةتخدا  حوكم  رينولوجل  ااإلوصةةةةةةةةة ح الم  سةةةةةةةةة ي وزي دة التودة للتق رير الم لل  خ صةةةةةةةةة  وي ظ  

لل  / أن جودة التق رير البد وأن رخد  ا غراا الم  على (2010) ،حمادالمعلوم ا، ورؤكد دراسةةةة  
مل اغير الم لل  خ صةةةةةةةةةةةة  رقسةةةةةةةةةةةةل  المخ رر الن جم  عن رط يق رينولوجل  المعلوم ا من خالن ال ر 

والتي روور الم توى المعلومةة ري المالئ  خةة صةةةةةةةةةةةةةةةة  رقةة رير  ،ERP GFMISالمطلقةة  خةة صةةةةةةةةةةةةةةةة  
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ر سةةةين  ويGFMIS على أ مل   Chalu, (2020)اإليضةةة ح ا المتمم  والم مل .وأكدا دراسةةة  
وأن جودة المعلوم ا الم  سةةةةةةةةة ل  رعد اآللل  ا سةةةةةةةةة سةةةةةةةةةل  ل ن    دول  رنزانل جودة التق رير الم لل  وي 

ر سةةةةةين جودة التق رير ع ر  أنصةةةةةن ع  القراراا الم لل  ال  ومل ، حي  أوضةةةةة ل الدراسةةةةة ا على 
ص النوعل  ر سةةةةين جودة التق رير ع ر الخصةةةة ئأ   من الخصةةةة ئص النوعل  للمعلوم ا الم  سةةةة ل  

للمعلوم ا الم  سةةةة ل  ال  ومل  من خالن الق بلل  للفه  والت لي  والتقيل   دا  الموازن  الم لل .ويرى 
اللةة حة  أن العالقة  من الرقة بة  الةداخللةة  لتينولوجلةة  المعلومة ا رررلط بعالقة  رردية  بتودة التقةة رير 

 (1كم  يوض ه  التدون الت لي رق  ) الم لل 
 (1الجدول رقم )

 تجاهات العالقة بين الرقابة الداخلية لتكنولوجيا المعلومات، ا
 نظم المعلومات المحاسبية، جودة التقارير المالية

الرق ب  الداخلل   نوع العالق 
 لتينولوجل  المعلوم ا

جودة نظ  المعلوم ا 
 الم  س ل 

 جودة التق رير الم لل 

 ) + ( - ( -+ )  ( -+ )  عالق  رل دلل 
 ( -+ )  ( -+ )  ) + ( - ري ملل عالق  
al.et Lin, ي حين وجد: ةةةةةةةةةةةة ا الس بق  عن العالق  المقررة نت ئل مختلط  وفةةةةةةةةر الدراسةةةةةةةةرظه

(2014); Gullberg, (2016)   عالقةةة  ريةةة مللةةةComplementary relationship   حيةةة
يعزي السةةةة ا  لى ال ث نط ق اإلوصةةةة ح الم  سةةةة ي الذي م  يزان يع ني أوج  القصةةةةور خ صةةةة  وي 
الوحداا ال  ومل  نظرا  لعد  وجود مع يير م  سةة ل  رخد  أغراا الم  سةةل  ال  ومل  على النط ق 

الا ومن ث  ك نل التق رير الم لل  ال  ومل  رع ني من مشةةةةة ، (GAO)الم لي ورتواوق ما مع يير 
ورستلز   ستخدا  بيئ  رينولوجل  المعلوم ا أصل ل ال يئ  معقدةاالشف فل  واإلوص ح، ولين وي ظ  

رت ه ن و الموضةةةةةةةةةوعل  وزي دة يدا  عن الت يز وي المعلوم ا واالختل ري   بع وصةةةةةةةةة ح    جل ري   وللس ا
سةةةوف رسةةة    وي ال د من  ويرى الل ح  أن الرق ب  الداخلل  لتينولوجل  المعلوم ا القدرة التفسةةةيري .

ورسةةةةةةةةةة عد وي زي دة نط ق اإلوصةةةةةةةةةة ح الم  سةةةةةةةةةة ي ورواور المعلوم ا ، مخ رر التالعا ب  رصةةةةةةةةةةدة
ررف ع جودة التق رير الم لل  ال  ومل  ، مم  ينع س على االم  سةةةةةة ل  المالئم  وي التوقيل المن سةةةةةةا

ورعزيز الثق ، حي  ريتسةةةةا التق رير الم لل  جودة أك ر كلم  ر  رووير ال ل ن ا الم  سةةةة ل  وي أسةةةةرع 
. ر  رخفلا ح ل  عد  الت كد  لى أدنى مسةةةةةتوي ره  والع س صةةةةة ل  .GFMISوقل و و م  يووره 
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سةةةةةةةة ل  وي التوقيل المالئ  وان الفرصةةةةةةةة  رظ  ويلم  ك ن  ن    بط   وي انسةةةةةةةةل م المعلوم ا الم  
ق ئم  للتضةةةةةةةلي  الم  سةةةةةةة ي و قصةةةةةةة   المعلوم ا الم  سةةةةةةة ل  التو ري   لى الوصةةةةةةةون للمسةةةةةةةتخدمين 

أن قضةةةةةل  جودة التق رير الم لل  أصةةةةةل ل رشةةةةةغ  الفير  وي وال شةةةةةك ال  وميين / غير ال  وميين.
ذ القراراا ورقلي  المسةةةةتخدمين وخفا خ رلم  له  من أثر وي اررف ع مخ رر االم  سةةةة ي المع صةةةةر 

من المعلومة ا     وي كة   قة رعةا  الثقة  وي منظمة ا ا عمة ن، وأصةةةةةةةةةةةةةةل  التوقيةل المنة سةةةةةةةةةةةةةةةا م ةدد
هل ل  منظوم  العم  الم  سةةةةةة ي  رت ه وزارة الم لل  باع دةاالم  سةةةةةة ل  وجودة التق رير الم لل ، ولع  

وي خفا  ا  مسةةةةةةةةةةةةة عد    ن حدث ك GFMISث  سةةةةةةةةةةةةةتف دة من رينولوجل  المعلوم ا مواالرت ه ن و اال
 معدن  بط   التق رير وسرع   عداد   وخفا عد  رم ث  المعلوم ا الم  س ل  ال  ومل .

أن جودة على  ن    جم ع لدى عمو  الدراسةةةة ا الم  سةةةة ل   محددات جودة التقارير المالية: 5-3
 لى م دداا ث بت  يم ن عن رريقه  التق رير الم لل  م  زالل شةةةة مل  وي التفسةةةةير والت لي  للوصةةةةون 

ال    على جودة التقةة رير وي ظةة  التغيراا التي رفرضةةةةةةةةةةةةةةهةة  بيئةة  رينولوجلةة  المعلومةة ا والمخةة رر 
: المتالحق  به ، و   التق رير الم لل  ال  لل  ك فل  لزي دة نط ق اإلوصةة ح الم  سةة ي؟ نسةةتطلا القون

ئة  التط يق لمنظمة ا ا عمة ن والقطة ع العة   ن التقة رير المة للة  ي  مهة  قواعةد رختلا حسةةةةةةةةةةةةةةةا بي 
للمسةةةةةتخدمين  الشةةةةةديد رلع   للغرا الرئلسو لم توى والمضةةةةةمون يظهر التل ين  - والقط ع ال  ومي
المعل ر ال  ك  إلعداد التق رير ان   لنظر  لى ال يئ  الم  سةةةةةةةةةةةةةة ل  ال  ومل  وو ن يالداخليين والخ رجي

وني بدرج  أك ر من اللعد الم  سةةةةةة ي، و  لت لي وان جودة التق رير الم لل  ق ئ  على مراع ة اللعد الق ن
 الم لل  ال  ومل  ر ت    لى م دداا منه :

شةة ر وي ي   تغليب البعد المحاسددبي على البعد القانوني في يل بيئة تكنولوجيا المعلومات: 5-3-1
 ظه ر الش   الموضوعي عد  رت    اللعد الق نوني ولين الهدف من  عداد التق رير   لى  ذا الش ن

على الثق  والخصةةةةةةةةةة ئص النوعل  للمعلوم ا الم  سةةةةةةةةةة ل ، ث  يتا  المرريزةللمعلوم ا الم  سةةةةةةةةةة ل  
 سةةةةةةةة ي رل ع برامل م  سةةةةةةةة ل  رعتمد على القواعد والفير الم اع ة اللعد الق نوني خ صةةةةةةةة  وي ظ  امر 

    و و مقطا غير مرئي يسةةةةةةةمى مقطع ،عتم د على م  رسةةةةةةةمى )المق را(ورراعي التوقيل المالئ  ب ال
على أر ع  مسةةةةةةةةةتوي ا )الهيئ  و  ق، وييتواوق ما التقسةةةةةةةةةل  الوظلفي وي الموازن  الع م  للدول     رقريري

مسةةةتوى التتملعي والقط عي( يعتمد وي نظ   التشةةةغي  الالموازنل  / الخدم ا ا سةةة سةةةل  والوظلفل  / 
ر ط  م المعلوم ا الم  سةةةةةةةة ل  عن رريق نسةةةةةةةةلخد  ا سةةةةةةةة ي بنظ   ريويد المق را لتعلى اللعد الم 
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والمررلط  (70911)اليود الوظلفي ب ليود المؤسةةسةةي ويت  ر ط ج مع  أسةةوان قسةة  التعلل  ب ليود رق  
 :(2رق  ) الت لي التدونب لخدم  التعللمل  ويمثله  

 (2الجدول رقم )
 التقسيم الوييفي في الموانة العامة للدولة

 المستوى       
 

 القط ع

المستوى ا ون 
 جم لي 
 القط ع ا

المستوى الث ني 
 كود 
 القط ع

 المستوى الث ل 
 كود

 الخدم  الرئلسل 

 المستوى الرابا
 كود 

 الوظلف  الهيئ  الموازنل 
 70911 7091 709 7 التعلل 

( والذي يسةةةةةةةةةةةتلز  Programs Sectionبت نا وجود عدة مق را منه  )مقطا ال رامل  ذا 
ق المعلوم ا الم  سةةةةةةةةةةةةةة ل  وويمث   ذا المقطا أمرا  حيوي   لتد، وجود موازن  ال رامل وا دا لتط لق  

ل  / ا نشةةةةةةةةةةةةةةط /  ال  ومل  وي الموازن  عن أر ا مسةةةةةةةةةةةةةةتوي ا )ال رامل الفرعل  / ال رامل الرئلسةةةةةةةةةةةةةة
مق رن  زمنل  رقيل  ك  برن مل على حدة و جرا  مت بع  و  وي المشةةةةةةةةةةةةةةروع ا( ويسةةةةةةةةةةةةةة     ذا الت ويا

و و م  . ن راو ا مؤشةةةةةراا ا دا اؤشةةةةةراا ا دا  والتنفيذ ومط بق  الفعلي ب لمعل ري لمعرو  أوج  لم
يزيد من وجود التق رير الم لل  ال  ومل ، ويشةةةةةةةةةتق مم  سةةةةةةةةة ق أن اللعد الم  سةةةةةةةةة ي يتفوق وي جودة 

والقوانين  على التةةة كةةةد من مطةةة بقةةة  اللوائ     التقةةة رير المةةة للةةة  عن التز  القةةة نوني الةةةذي ي ون قةةة ئمةةة
 والتشةةةةةةةةةةريع ا الم مل  إلعداد الموازن  الع م  للدول ، فلمث  الشةةةةةةةةةةق الق نوني وي جودة التق رير  جرا   

 .ليترونل  المعتمدة على نظ   التيويدلتي رعتمد على برامل الم  سل  االللتق رير الم لل  ا ال  م م
ختلفل اFormation Asymmetry  عدم تماثل المعلومات المحاسدددددددددبية الحكومية 5-3-2

معلوم ا الم  س ل  مث  دراس  الدراس ا الم  س ل  حل ن  يت د صلغ  رعريفل  لمفهو  عد  رم ث  ال
والتي  2013(, Trabelsiand  Lu ;(.Kovtun ;(2018) ,Lv et al, )2020(من: كةةةةةةة   

للم توى رص ن الفيري ري وؤ المعلوم ا وي عدال  االأوض ل أن عد  رم ث  المعلوم ا يعني عد  
مم  ي دل رضةةةةةليال  متعمدا  حون اآلخر مم  يتررا علل   ر ح  المعلوم ا لطرف دون  ،والمضةةةةةمون 
ى م  ويتررا عل متعمد عن  يضةةةةةةةةةة ح معلوم ا جو ري  وي التق رير الم لل  / غير الم لل . يضةةةةةةةةةة ح 

  عد  ن مم  يصةةةةةةةعا معينسةةةةةةةل به  للمسةةةةةةةتخدمين الداخليين والخ رجيسةةةةةةة ق  بط   دورة المعلوم ا وا
القدرة على التن ؤاا الم  سةةةةةةةةةةةةةة ل  سةةةةةةةةةةةةةةوا  وي منظم ا ا عم ن اله دو  للر   أو الدائنين والم للين 

 الم ليين.
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نخف ا عد  رم ث  المعلوم ا وي الوحداا ال  ومل  وي ضةةو  ويتسةة  ن الل ح  عن أ مل  ا
المعلوم ا  ج ب  عن ذلك نالحظ أن جودةولال الهدف ا سةةةةةةةةة سةةةةةةةةةي لت سةةةةةةةةةين جودة التق رير الم لل ؟

  ويلم  ك نل كمل  المعلوم ا ك فل  الم  س ل   ي الم ون ا س سي للتق رير الم لل  / غير ال  ومل
 .ال وكم على زي دة جودة  ذلك نع سلزي دة نط ق اإلوص ح الم  س ي ا

ولع  وجود نظري  الوك ل  كعنصر ح ك  وي عد  رم ث  المعلوم ا وي منظم ا ا عم ن وان 
 و ن كن وي المنظم ا ال  ومل  سةةةةةةةةوا  اله دو  للر   / الخدمل  منه ، ال سةةةةةةةةلم   متشةةةةةةةة ب ا مر يعد 

نط ق الدراسةةة  الل ثل  على )وزارة الم لل  المصةةةري ( وتمث  ضةةةمنل   )ا صةةةي ( الذي لدي  المعلوم ا 
   والمنتظر حصةةةول  على ردوق معلوم ري من )الوحداا ال سةةة بل  ال  ومل  الموازنل ( ويمثله  ضةةةمنل

مش ل   –م  .(Adverse Selection)االختل ر الع سي  -أ  : أيض   )الوكي ( ويؤثر ويه  مش لت
 .(Moral Hazard)الخطر ا خالقي 

 رقدير ر الع سي لعد  رم ث  المعلوم ا وي التق رير ال  ومل  بس ا عد  ختلورنش  مش ل  اال
رم نه  من رقيل  المخ رر و يضةةةةةةةةةةةةةةة ح  المسةةةةةةةةةةةةةةتخدمين الداخليين والخ رجيين لىلم  المعلوم ا التي

رخ ذ قراراا م لل  مررلط  ب لموازن  الع م  ام  خ صةةةةةة  وي بصةةةةةةورة أكثر رفصةةةةةةيال  ومال المعلوم ا 
عتم داا الصةةةةةةةةةةةةة ل  من بين ال دائ  المت ح  ال ختل ر، والت كيد على صةةةةةةةةةةةةة   ا رصةةةةةةةةةةةةةدة واالللدول 

يم ن أن يسةةةةةةةة عد وي  GFMISومن ث  وان القرار ي ون غير صةةةةةةةة ئا، وعلل  وان نظ    .الموازن 
م  المعلوم ا المتي مل  الموضةةوعل  التي يتضةةمنه  التقرير  ختل ر عن رريق )مالخفا مشةة ل  اال
 .(الم لي ال  ومي

 لل  على ا دا  مم  ل  ا ثرنتلت  ضةةةةعا الرق ب  الداخ أم  مشةةةة ل  الخطر ا خالقي ونشةةةة ا
ه زي من ) خف   أرصةةةدة / رضةةةلي  / نتلوم ا الم  سةةة ل  وظهور السةةةلو  االنخف ا جودة المعوي ا

بزي دة   ي المط لل  GFMIS، سةةةةةةة ق أن أوضةةةةةةة ن  أن أ   الت ثيراا المل شةةةةةةةرة لنظ   (ختالسةةةةةةة اا
مم  ، وال    على وع لل  نظ  الرق ب  الداخلل  على حسةةةةةةة ب ا الموازن  ،نط ق اإلوصةةةةةةة ح الم  سةةةةةةة ي

خطر ا خالقي، مم  ينع س على خفا مشةةةةةة ل  ال ،نخف ا ورص التالعا والت ريف ادي  لى ايؤ 
المعلوم ا بين )وزارة سةةةةةةةةةةةوف يسةةةةةةةةةةة    وي خفا وتوة  GFMISن نظ   للس  ذا و سةةةةةةةةةةةا ب   

عتل ر   الوكي  والوحداا ال سةةةةةةةةةةة بل  والموازنل  ب عتل ر   ا صةةةةةةةةةةة  و ين المديري ا الم لل  الم لل ( ب 
  جودة التق رير الم لل   و ال    على دق  المعلوم ا الم  سةةةةةةةةةةةةة ل  المنتت  من النظ   ولع  م  ي  

عتم د على منظوم  رينولوجل  رامل الم  سةةةةةةةةةةةةةة ل  الت  زة وي ظ  االالم  سةةةةةةةةةةةةةة ي المعتمد على ال 
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مث  ل رك ن GFMISالمعلوم ا، كم  أن ظ  رة  بط   التق رير الم لل  ال  ومل  ق   رط يق نظ   
ن الف صةةةةةة  الزمني يعطي ورصةةةةةة  للتالعا  حي   ،لت صةةةةةةي  شةةةةةة ه  الفسةةةةةة د الم لي    نته زيا    سةةةةةةلوك

 ن   ورضل ا ح مل  وي ن  GFMISأم  وي ظ  رط يق  ،ر ريو ا رصدة والتضلي  الم  س يو 
 :(4رق  ) الت لي الش    يوض ه  ، كم  نسل م المعلوم السرع  رداون وا
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 (4الشكل رقم )
 GFMISتأثير ياهرة عدم تماثل المعلومات على جودة التقارير المالية في ضو  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Agencyنظرية الوكالة 

theory 

وزارة 

المالية 

 )األصيل(

المديريات 

المالية/الوحدات 

الحسابية 

 الموازنية

 

 الوكالء
 انسياب المعلومات رأسيا  

 انسياب المعلومات أفقيــا  

 رتفاع عدم تماثل المعلومات غير كامل( + ا)تدفق معلومات 

ن )الفجوة المعلوماتية(
يي
خل
دا
 ال
ن
مي
خد
ست
لم
ا

 

مشكلة االختيار 

 العكسي 

Adverse 

selection 

مشكلة الخطر 

 األخالقي

Moral 

Hazard 

 

ضعف 

 التقارير

)مؤثر في جودة 

 التقارير المالية(

GFMis 

ق
حق
وت
ص 

ح
ف

 

 + تماثل المعلومات

ضعف نظم 

 الرقابة الداخلية

إخفاء 

 أرصدة

تضليل 

 محاسبي

 ختالسـاتا

 غش           ةأخطاء مقصود

رقابة 

داخلية 

 فعالة

ت 
ذا
ة 
لي
خ
دا
ة 
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را
م
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خف
من
ة 
ود
ج
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ت 
ما
و
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مة
ء
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س
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لم
ا

 
 ( تماثل المعلومات -)

 معلومات محاسبية غير مالئمة

ية
ح
حي
ص
 ت
ت
ءا
را
ج
إ

 

تقارير 

محاسبية ذات 

جودة 

 موضوعية

 حتمية اإلفصاح الشامل كتشافا

الدقة المحاسبية 

والموثوقية 

 والموضوعية

إبطاء التقارير المالية 

 الداخلية

 جودة منخفضة

 المصدر: الباحث
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 يتضح من الشكل السابق:
 ، كمةة  أن  نةة   عالقةة   أن ظةة  رة عةةد  رمةة ثةة  المعلومةة ا لهةة  رةة ثير على جودة التقةة رير المةة للةة

ررفعل جودة المعلوم ا ةةةة التق رير الم لل  خفضل ظ  رة عد  رم ث  المعلوم ا انع سل  ويلم  ا
أن جودة المعلوم ا الم  سةةةةةة ل  وي ظ  بيئ   et al Lont. ,(2010)ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة وقد أكدا دراسةةةةةة  

الم لل  والمسةةةةةةةةةةةةتخدمين، حي  كلم  رينولوجل  المعلوم ا له  ر ثير مل شةةةةةةةةةةةةر على جودة التق رير 
ررفعل جودة المعلوم ا الم  سةةةةةةةةةةةة ل  كلم  زادا القدرة التفسةةةةةةةةةةةةيري  للمسةةةةةةةةةةةةتخدمين حل ن ال ث ا

ليترونل  بت نا منظوم  ال  وم  اال  ؤ خ صةةة  وي ظ المخ رر الم لل  التشةةةغيلل  و م  نل  التن
 نخف ا ح ل  عد  رم ث  المعلوم ا الم  س ل  ال  ومل .ا
 ختل ر / الخطر ا خالقي وي خفا جودة التق رير الم لل  وي بيئ  رينولوجل    االرسةةة    مشةةة لت

 سةةة ل  بهدف  حدال رضةةةلي  م  سةةة ي المعلوم ا عن رريق الت ريو المتعمد وي ال رامل الم 
، وينشةةة  مع  سةةة ا بسةةة ا ضةةةعا نظ  الرق ب  الداخلل  وي المديري ا والوحداا ال سةةة بل ختالوا
 ررف ع وي ح ل  عد  رم ث  المعلوم ا الم  س ل  ال  ومل .ا

 دارة لقد رسةةةةةةةخل ب ول  الحاجة إلى إدارة المخاطر لتحسدددددين جودة اإلفصدددددام المحاسدددددبي: 5-4
ر سةةةةةةةةةةةةين جودة الم توى   لىبواسةةةةةةةةةةةةط  نظ  المعلوم ا الم  سةةةةةةةةةةةة ل   المخ رر الدور المه  الم ؤدى  

والمضةةةةةةةةةةةةمون وي ظ  بيئ  رينولوجل  المعلوم ا وخفا ظ  رة عد  رم ث  المعلوم ا الم  سةةةةةةةةةةةة ل ، 
ورمثةة   دارة المخةة رر آللةة  حةة كمةة  وي ال    على جودة التقةة رير المةة للةة  على المسةةةةةةةةةةةةةةتوى الخةة ص 

 منظم ا ال  ومل  ووحداا قط ع ا عم ناللر  ، بينم  وي لمنظم ا ا عم ن اله دو   لى ر قيق ا
مم  انع س على عد  الدق  والموضةةةوعل  وال ل دي  وي  والذي يفتقد  لى وجود ) دارة المخ رر( الع  

رتويد التق رير الم لل  ال  ومل  حي  أكد صةةةةةةةةةةةةةةندوق ال نك الدولي وي مصةةةةةةةةةةةةةة در عديدة  لى أ مل  
، وهن   GFMISي دة نط ق اإلوصةةةةةةةةةة ح الم  سةةةةةةةةةة ي ع ر رط يق نظ   التق رير الم لل  ال  ومل  لز 

على  نشةةةةة   ) دارة المخ رر( لت سةةةةةين جودة التق رير الم لل  لتتسةةةةةيد المم رسةةةةة ا الم  سةةةةة ل   حتمل 
et  Hajiمشةةروع  والتضةةلي  الم  سةة ي وا خط   المتعمدة والمقصةةودة، وقد أشةة را دراسةة  الغير 

al., (2014)    من  دارة المخ رر ووع لل  نظ  الرق ب  الداخلل  كم دداا لل      لى أ مل  مراع ة ك
ن الهدف من ذلك خفا مؤشةةةةةةةةةةةةةراا   المعلوم ا، حي   على جودة التق ريرالم لل  وي بيئ  رينولوجل

ق ررل ر   ما  ذا السةةةةل واالفسةةةة د الم لي الذي يت  ع ر الت ريو التو ري لىل  ا رصةةةةدة الم  سةةةة ل ، 
رسةةةةة عد وي ال د  ه وان  دارة المخ رر ال يم نه  القضةةةةة   على حت  المخ رر ال  لل  والمررىل  ولين
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حي   ،من زي دره  وحوكمته   ق  مسةةةةةةةةةةةةةةتوي ا مطلو   لل ف ج على جودة التق رير الم لل  ال  ومل 
للةةة  يفتقةةةد  لى وجود  دارة المخةةة رر ممةةة  يتررةةةا ع GFMISيالحظ أن الهل ةةة  التنظلمي لنظةةة   

درة على رقيل  ا دا  الم لي وي ظ  بيئ  رينولوجل  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةضعا مخرج ا التق رير الم لل  وعد  الق
روصلل  لى ضعا العالق   Agustina and Baroroh,(2016)ر أن دراس  ةةةةةةةةةةةةالمعلوم ا، غي

عل ر ستن دا  على م  ورد ب لمويم ن أن ريون  ن   عالق  مؤكدة ابين  دارة المخ رر وا دا  الم لي، 
2009(ISO 31000)    والصةة در عن المنظم  الدولل  للمع يير والمل دل واإلرشةة داا وويه  )ر لي

 ورقيل  ومع لت  حت  المخ رر وي منظم ا ا عم ن(.
عتمة د ئة  رينولوجلةة  المعلومة ا وي ظة  االويقترح اللةة حة  الةة ث جودة التقةة رير المةة للةة  وي بي

 للنموذ  الت لي:على مقوم ا  دارة المخ رر ووق   
 
 
 
 حي :

ك نل نظ  الرق ب  الداخلل  ضةةةةةةةةةةةةةةعلف   ( كمتغير و مي  ذا1ويقترح  عط   ) :نظم الرقابة الداخلية
 قوي .  ذا ك نل نظ  الرق ب  الداخلل  بينم  ي خذ الىلم  )صفر(
يقترح ال سةةه  عن رريق )كمل  المعروا ةةةةةةةةةةةةةةةةة كمل  الطلا( من المعلوم ا  :عدم تماثل المعلومات

ما العل  أن المىل ث المالئ  والمتع رف علل  وي  ،يوم  ( 30الم  سةةة ل  ال  ومل  خالن مدة شةةةهر )
 Trading Volume ا ا جن ل  )  م  العرا ةةةةةةةة الطلا( مرج  ب ت  التع م  ةةةةةةةةمعظ  الدراس

د من ةةةةةةةةةةةةر، أدنى سعر( ولمزيةةةةةةةةةةةةى سعةةةةةةةةةةةةدى زمني م دد ليو  التع م  بواسط  التعرف على )أعلةةةةةةةةةةةةبم
 ذا وي منظم ا ا عم ن اله دو  لت قيق  ;Lisic et al., (2017) Li et al., (2010)اإليض ح 

 الر  .
(  ذا كةةةة نةةةةل الوزارة قةةةة مةةةةل بةةةةاعةةة دة 1و و متغير و مي يعطي المةةةة  ) الحسدددددددددددابددات الختدداميددة:

 صدارال س م الخت مي و   ر ريف ا ورضلي  م  س ي بينم  )صفر(  ذا ك نل الوزارة ق مل باع دة 
 صةةةةةةدار ال سةةةةةة م الخت مي ق ئ  على معلوم ا م  سةةةةةة ل  مالئم  وخضةةةةةةعل لتقيلمه  من ق    دارة 

 .GFMISل   التنظلمي لنظ   المخ رر المتقرح رواجد   وي اله

جودة التق رير = نظ  الرق ب  الداخلل  )+( عد  رم ث  المعلوم ا )+( 
 ال س ب ا الخت مل 



 لتقارير الماليةكمدخل لتحسين جودة ا GFMISأثر تطبيق نظام          د. مؤمن فرحات 

 

331 

 2021 -العدد األول التحاد الجامعات العربية                       مجلة المحاسبة والمراجعة 
 

 

ن الم  سةةةةةةةةةةةل  ال  ومل  ال رهدف  لى ر قيق ر   وان النموذ  المقترح يتم شةةةةةةةةةةةى ما  وحي  
الرق ب  الداخلل    لل أ داوه ، ورمث   دارة المخ رر الطرف ا صةةةةةةةةةةةةةةي  من النموذ  والذي يمثل  وع

على أ مل   IIA, (2012)  على جودة التق رير الم لل  ال  ومل  وقد أكد  كمؤثر جو ري وي ال 
روسةةةةةةةةةةةةةةلا نطةة ق المراجا الةةداخلي رتةة ه رقيل  كفةة  ة ا دا  ال  ومي خةة صةةةةةةةةةةةةةةةة  وي بيئةة  رينولوجلةة  

حتل ن الم لي وي القط ع ا اسةةةةةةةةتط عل ال ث نسةةةةةةةةل  االالمعلوم ا، ويالحظ أن جمهوري  التشةةةةةةةةلك 
لضعا نظ  الرق ب  الداخلل  وضعا التق رير الم لل  والتي وصلل  لى  ال  ومل  والتي نش ا نتلت 

ضةةعا الرق ب   حي  روصةةلل  لى أن Cecilia et al., (2015)و و م  أكدر  دراسةة   %42 نسةةل 
حتل ن الم لي وظهر ذلك بقوة وي التشةةةةةةةةلك ررف ع نسةةةةةةةةل  ا خط   المتعمدة واالالداخلل  يسةةةةةةةة    وي ا

حتل ن الم لي بسةةةة ا ضةةةةعا الم توى   رع نل ن من اررف ع نسةةةةل  االم  زالت لتل   و بت نا أن  ولندا 
كتشةة ف رلك المخ رر بسةة ا أن منظم ا ا علىالمضةةمون للتق رير الم لل  وعد  قدرة  دارة المخ رر 

ليترونل  وم ا الم  سةةةةةةةةةةةةةةل  االا عم ن ال يوجد لديه   دارة لىل ث المخ رر الم لل  ومخ ررره  لمعل
الل ح  أن  ري وي الم  سةةةةةةةةةةةةةة ل  المطلق  وعد  قدرره  على حوكم  رلك المخ رر.وضةةةةةةةةةةةةةةعا ال رامل 

 رمث  الداع  الرئلس رفعي  وجود  دارة المخ رر وي القط ع ال  ومي سةةةةةةةةةةةةةةل ون ل  عدة مزاي  منه :
ردع  عم  المراجع  ، و   وي ا خط   الم  سةةةةةةةةةةةةةة ل  لنظ  الرق ب  الداخلل  وزي دة وع ليته  وي الت 

رقيل  المخ رر وي ضةةو  التوجه ا واإلرشةة داا ال ديث  التي رعزز مسةةئوليت  من خالن الداخلل  وي 
عد  قصور   وي السلطرة على المخ رر الم لل  والتشغيلل  ب  رمتد  لى ، و معهد المراجعين الداخليين

رسةةةةةةةةةةةةةةة    وي اإلوصةةةةةةةةةةةةةةة ح عن ، و م ة كة ة موازنة  ال رامل وا دا  المزما رط لقة  وي الفتراا القة دمة 
الم  سةةةةةةةةةة ين الق نونيين بانتلترا  دمعه هخ رر الن رت  من رط يق رينولوجل  المعلوم ا و و م  أكدالم
المخ رر التي رواج  المنظم ا من أ مل  ضةةةةةةرورة اإلوصةةةةةة ح عن حت   (ICAEW)2015ويلز و

سةةترارلتل ا المطلق  ل وكم  رلك المخ رر وال د منه ، كم  أن  دارة المخ رر رسةة    وي خفا واال
ورؤكد ،ررف ع جودة التق رير الم لل انع س ذلك على يرم ث  المعلوم ا الم  سةةةةةةةةةةةةةة ل  و  لت لي  عد 

وي ح ج   لى وجود ) دارة المخ رر(  GFMISأن نظ   على Lewarne et al., (2018)دراس  
وكذلك رووير  ،لت سةةةةةةين جودة اإلوصةةةةةة ح الم  سةةةةةة ي بهدف  ضةةةةةةف   الثق  على جودة التق رير الم لل 

وأكدا الدراسةةةةةةةةةةةةةةة  على أن نظ   ، ق عدة بل ن ا م  سةةةةةةةةةةةةةة ل  رتميز ب لدق  والثق  والمال م  الىلمل 
GFMIS :المس  م  وي ال ث حت   سوف يس    وي جودة التق رير ع ر  دارة المخ رر من خالن

 سةةين أدا  اإلدارة يم ن من ر، و ن راو ا الم لل  وي ا دا  الفعلي عند مق رنت  ب لمسةةتهدف الم لياال
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    ش مال  يقد   وص ح، و عتم داا الم لل نف ق ال  ومي والت    وي مس ر االالم لل  الع م  وضلط اإل
 عن حت  التدوق ا النقدي  عن اإليراداا الع م  ور سين أدا  المنظوم  الضري ل .

بوالي  ولوريدا وي مؤرمر   الث ني والثالثين Lewarne et al., (2018) وقد أكدا روصةةل ا 
 تةة    لى رطوير لم ةة كةة ة مةة  زالةةل ر GFMISأن خ رة المةةديرين المةة ليين لنظةة    على ا مري لةة 

عتم داا المخصص  ومش الا التهرم الضري ي، وأكدا على وي االاكتش ف الت ريف ا والتالعا 
دا  و و م  ر  مالحظت  وي أ. GFMISبرن مل  بتط يقأن مسةةةةةةةةتوي ا الفسةةةةةةةة د الم لي سةةةةةةةةتنخفا 

اإلدارة الم لل  وي دون )ك زاخسةةةةةةةةةت ن / أوكرانل  / روسةةةةةةةةةل ( حي  ر   نشةةةةةةةةة   ) دارة المخ رر( الت بع  
نع س اوالتي سةةة  مل وي زي دة نط ق اإلوصةةة ح الم  سةةة ي عن حت  اإلنف ق مم   GFMISلنظ   

 على خفا معدالا اإلسراف الم لي وخفا العتز الم لي به .
ي قضةةةةةةةةل  مثيرة للتدن الم  سةةةةةةةة ي، وهو يمث  أحد أ   أن اإلوصةةةةةةةة ح الم  سةةةةةةةة  وي وال شةةةةةةةةك

 ذ يع س حرك  التدوق ا وك و  اإليضةةة ح ا والتفصةةةيالا ، العن صةةةر الم ددة لتودة التق رير الم لل 
ستثم ري  للمستخدمين ب إلض و  ليون  الطريق  التي رخ ذ القراراا اال، ويعد دال  وي االمتمم  للتق رير

متعددة  ا  ، وي خذ اإلوصةةة ح الم  سةةة ي صةةةور من خالله    سةةة ل  المسةةةتق لل يم ن التن ؤ ب  حدال الم
مختلف  رختلا بمضةةةةةةةةةةمونه  وأ داوه  لخدم  التق رير الم لل ، لتوضةةةةةةةةةةل  مصةةةةةةةةةةداال  الم توى     وأنواع

والمضةةةةةةةةمون، كم  أن  يمث  نت   جودة المعلوم ا الم  سةةةةةةةة ل ، و ذا ك نل بيئ  الم  سةةةةةةةةل  ال  ومل  
 ذا  وانسةةةةةةةةةتخدا  رينولوجل  المعلوم ا اإلوصةةةةةةةةة ح الم  سةةةةةةةةة ي وي ظ  ا عا نط قرع ني من ضةةةةةةةةة

سةةةةةتثم ري  وأكدا  ا الم لل  الت ري  االأثر على ضةةةةةعا القراراا المررلط  ب لموازن ك ن ذاالضةةةةةعا 
ق على ضةةةةةةةةةةةةةةرورة ارسةةةةةةةةةةةةةة ع نط  (IPSASB) 2019لتن  مع يير الم  سةةةةةةةةةةةةةةل  الدولل  للقط ع الع  

 اإلوص ح وي الوحداا ال  ومل .
والمتتلا لل يئ  المصةةةري  )الوحداا ال  ومل ( سةةةوف يت كد أنه  ب  ج   لى معل ر ي    جودة 

 ي قق رط لق قد  GFMISولع  نظ    .اإلوصةةةةةةةةةةة ح الم  سةةةةةةةةةةة ي وي ظ  بيئ  رينولوجل  المعلوم ا
زي دة وي نط ق اإلوصةةةةة ح الم  سةةةةة ي عن حرك  الموازن  الع م  للدول  واعتم د   والت قق من وع لل  

 TransParency)  الرق ب  الداخلل  ورعزيز المسةةةةةةة  ل  وزي دة مسةةةةةةةتوى الشةةةةةةةف فل  الم  سةةةةةةة ل  نظ

Accounting). 
أن اإلوصةةةةةةةةةةةةةةةة ح الم ةة سةةةةةةةةةةةةةة ي ال  ومي وي بيئةة  رينولوجلةة   Nitinai, (2003)وقةةد أكةةدا 

عد  رقدي  رفسةةةةةيراا م  سةةةةة ل  عن ا حدال وا نشةةةةةط  فلم  يخص     مل وظ    المعلوم ا يشةةةةةهد ردنل
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عن حت  اإلنف ق ال  ومي ومؤشةةةراا وكذلك لق  ب لموازن  خ صةةة  وي )الهند، أمري  ،  نتلترا( والمتع
ن راو ا الم لل  ب إلضةة و   لى ضةةعا التق رير الم لل    االا دا  الم لي ومق رنته  ب لمسةةتهدف ور لي

رقدي  معلوم ا م  سةةةةةةةة ل  رتسةةةةةةةة  ب لمال م  والقدرة على التن ؤ وي القط ع ال  ومي  وقصةةةةةةةةور   عن
ضةةةةةمنل   )الوحدة المؤسةةةةةسةةةةةل (، ويتا أن يتضةةةةةمن اإلوصةةةةة ح الم  سةةةةة ي وي الوحداا يسةةةةةمى والذي 

المعلومةة ا التةة للةة  حتى رنع س على جودة التقةة رير المةة للةة   GFMISال  وملةة  من خالن نظةة   
للتدوق ا النقدي ، بت نا  ومل  ب سةةةةةةةع ر السةةةةةةةوق الت ري ( والىل ث الم  سةةةةةةة ي )رقيل  المع مالا ال 

م  وي القط ع ال  ومي واإلوصةةةةةةة ح عن الطرق المالئا صةةةةةةةون الث بت   الك ا   حتسةةةةةةة م اضةةةةةةةرورة 
التالعا وي ال  ا صةةون  ال د من الك ا لضةةم ن للىل ث و صةةدار روصةةل ا بضةةرورة احتسةة م اإل

بم   و متلا وي وحداا القط ع الع   ال  ومي،  ا  سترش دي الم  التخريد الفقد والمل لغ  وورعرضه  ل
 عتم داا:الرح وضا رصور لم  ول  التوازن لالوص ح الم  س ي من اتويق

)1(...........
01

 SuxExE 
1Exعتم داا المخصص  لي  وزارة.ال: رع ر عن حت  النفق ا الم لل  من ا 
0Ex الفترة الم  س ل .: رمث  حت  النفق ا الفعلل  خالن 

Suعتم داا وي نه ي  الفترة الم  س ل .: المتلقي  لى الف ئا من الم  اال 
ي لىلم  عملمتغير عشةةةوائي وأن التقدير المك(y)ويم ن رطوير النموذ  السةةة بق باضةةة و  الم  

(y)    قةةةةةة ئ  على ورضةةةةةةةةةةةةةةلةةةةةة  معلومةةةةةة ا م ةةةةةة سةةةةةةةةةةةةةة لةةةةةة  متوورة من نظةةةةةة(GFMIS)   يرمز لهةةةةةة
)1(.).........( oI و ي جز  من(I)1   1حيII o . 

وي بيئ   GFMISجودة اإلوصةة ح الم  سةة ي عن المعلوم ا الم  سةة ل  المنتت  من رط يق 
 رينولوجل  المعلوم ا

 Eرمث  الىلم  المتوقع  
 Zعتم داا الم لل  عن اال رمث  اإلوص ح الم  س ي

 
 

عتم داا ا دا  الم لي لىل  اال Zيالحظ أن رمث  المعلم  لتوضةةةل  اإلوصةةة ح الم  سةةة ي عن 
 ويقا بين الصفر، الواحد الص ل . المنفق 

E (E (Y / Io) I1 = ZE (Y / I1) + (1 – Z) E (Y / Io) 
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    م  سةةةة ل    علوم ا الم  سةةةة ل  أسةةةة ث نت ح جودة التق رير الم لل   ذ رمث  ال سةةةةمرعد منفع  ال
كمي، ويالحظ أن  ن    واآلخريع ر عن  ب حدال ومع مالا يت  التع ير عنه  وي شةةةةةةةةة   وصةةةةةةةةةفي 

الم   ومن ث  يرجا السةةةةةةةةةةةةة ا  لى ضةةةةةةةةةةةةةعا ،رق رير م لل  ينخفا به  مسةةةةةةةةةةةةةتوي ا التودة المطلو  
أن منفع  المعلوم ا رشةةةةة   آلل ا لمتخذي  وي له  التقرير.. وال شةةةةةكالمعلوم ا والمن وا التي اشةةةةةتم

ندرة الل ثل  لقضل  منفع  ه دو  للر  ، ويالحظ أن الالالقراراا وي منظم ا ا عم ن والوحداا غير 
نخف ا الم توى والمضةةةةةةةةمون للتق رير، ما أن االمعلوم ا الم  سةةةةةةةة ل  ال  ومل  ك ن له  ا ثر وي 

 ستثم ري  التي ريون من وعه  ع م  وللسل خ ص .وا رفيد وي القراراا الم لل  واال ذه المن 
عداد   والتشةةةةغي  عليه     ئص النوعل  للمعلوم ا وي مرحل  ورررلط من وا المعلوم ا ب لخصةةةة
خ صةةةةةةةةةةةةةةة  وأنه  رسةةةةةةةةةةةةةةة    وي رخفلا مخ رر ا عم ن ، خ صةةةةةةةةةةةةةةة  وي بيئ  رينولوجل  المعلوم ا

(Business Risk) ليهةة  القراراا المةة للة   ررلةة ط أصةةةةةةةةةةةةةةيةة  بةةدرجةة ا الثقةة  والتي رنتمي والتي لهةة  ا
المالئ  بشةةةرط علوم ا رريق ن و ر قيق الشةةةف فل  واإلوصةةة ح الم  سةةة ي مالرشةةةيدة، كم  أن منفع  ال

أن رتضةةةةةةمن الق بلل  للمق رن  / الفه  / الوضةةةةةةوح / التو ر ق   الشةةةةةة   والتمثي  المن سةةةةةةا والتوقيل 
 المن سا.

et  Magalhães );(2019Gracia,  and Escrigورؤكد الدراسةةةةة ا الم  سةةةةة ل  ال ديث  مث :

al., (2015); Liana, (2012) اإلوص ح الم  س ي ن منفع  المعلوم ا الم  س ل  رررلط بتودة أ
وان المنفع  الم  سةة ل   (Adequate Disclosure)   حسةةا نمط  ونوع ، واذا ك ن اإلوصةة ح ك فل

 ن اإلوصةةةةةة ح الي وي يهت   ،التي سةةةةةةتنع س على جودة التق رير الم لل  سةةةةةةتيون وي أق  مسةةةةةةتوي ره 
الش م  / الي م  ي  د ب إلوص ح عن ال د ا دنى من المعلوم ا الم  س ل ، بينم   ذا ك ن اإلوص ح 

 (Full Disclosure)ن رم من المع دل  و ن ك ن غير ك م  لمتطلل ا المسةةةةةةةةةةةةةةتخدمين حي   يقت

 الحكم على جودة التقارير المالية
ص

 Z فر

1 

 جودة منخفضة جودة مرتفعة للتقارير المالية

 معلمة ليست مطلقة

 Information Usefutnessمنفعة المعلومات المحاسبية  (3 – 1 – 4)
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التق رير الم لل ، ويرى الل ح  أن  ةجود رزدادو  لت لي ،  قق منفع  أك ر من اإلوصةةةةةةةةةة ح الي ويتسةةةةةةةةةة
تطللةةةة ا من ر تةةةة    لى م (ERP) ,(GFMIS)بيئةةةة  رينولوجلةةةة  المعلومةةةة ا التي رعتمةةةةد على 

من )اإلوصةةةةةةةةةة ح الي وي، اإلوصةةةةةةةةةة ح الشةةةةةةةةةة م ( ولين ا قرم لذلك  و  اإلوصةةةةةةةةةة ح قد ال ي ققه  ك   
 الذي(Narrative Disclosure)، اإلوصةةةةةة ح السةةةةةةردي(Fair Disclosure)اإلوصةةةةةة ح الع دن 

ي ون أكثر نط ق وشةةةةةف فل  للم توى والمضةةةةةمون ل يئ  رينولوجل  المعلوم ا ويسةةةةة عد وي زي دة جودة 
ق رير الم لل  / غير الم لل  ع ر التق رير المتي مل ، كم  أن  يعززالمسةةةةةةةةةةةةةةة  ل  الم  سةةةةةةةةةةةةةة ل  ورقيل  الت

 المخ رر وزي دة درج  المن وا.
لل    على جودة التق رير الم لل  ع ر المنفع  المتولدة     وقدمل الدراسةةةةةةة ا الم  سةةةةةةة ل  نموذج

 (2009، )اإلبياري م  يلي:  ا الم  س ل  ودع  الشف فل  ومن أ   الدراس ا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمن جودة المعلوم
 & Fudenberg & Tirole, (1990); Gigler(2013، )، ريشدددددددددددددو(2010، )حددددمددددداد;

Hemmer, (2004)  
 جودة التق رير الم لل  ال  ومل  عن وصةةةةة حالشةةةةةف فل  واإللىل ث نموذ   ويقترح الل ح  رط يق

ق وي منظم ا ا عم ن والمقترح رط لق  وي وزارة  وفلم  يلي النموذ  المط، وي الوحداا ال  ومل 
 .(3وي التدون رق  ) الم لل 

 (3الجدول رقم )
 النموذج المطلق في منظمات األعمال والمقترم تطبيقه في وزارة المالية

النموذج المقترم تطبيقه في وزارة المالية 
 لقياس جودة التقارير

منظمات األعمال النموذج المطبق في 
 لقياس جودة التقارير

  التهةةد الم ةةذون يرمز لةة  بةة لرمز(M)  يت قق
والمت قق وي  (R)عند مسةةةةةةةةةتوى معين ولل ن 

 .Arithmetic unitsالوحداا ال س بل  

  التهد الم ذون(e)  يت قق عند مسةةةةةتوى
 .(N)معين ولل ن 
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النموذج المقترم تطبيقه في وزارة المالية 
 لقياس جودة التقارير

منظمات األعمال النموذج المطبق في 
 لقياس جودة التقارير

   الىلمةةةة  المتوقعةةةة  عن جودة التقةةةة رير المةةةة للةةةة
رت ةةةةةدد  ذا  GFMISال  وملةةةةة  من نظةةةةة   

 R=(Low, mediam , high)ك نل 

↓↓↓ 

(L)         (m)      (h) 

ME (ML , Mm , Mh) 

Value added (V)  الىلم  المتوقع 
MЄ (ML , Mm , Mh) 

VML < VMm < VMh 

 ن جودة التق رير الم لل حي   
Q = (Low , high) 

(L)      (h) 
والىلم  المتوقع  رمث  منفع  المعلوم ا 

 GFMISالم  س ل  الن رت  من رط يق 

  الىلم  المتوقع  لمنظم ا ا عم ن عن
 جودة التق رير

R=(Low, mediam , high) 

↓↓↓ 

       (L)         (m)       (h)  

(e Є (el,em,eh) 

 (V)الىلم  المتوقع  لمنظم ا ا عم ن
(e Є (el,em,eh) 

Vel <Vem<Veh 

 ن جودة التق رير الم لل حي   
Q = (Low , high) 

         (L)      (h) 

  االحتمةةةةة ن ا ون:  ذا كةةةةة نةةةةةل جودة التقةةةةة رير
ت قق وي ح ل  وجود قدر من الشف فل  رالم لل  

Zh. 

 

  التهد الم ذون سةةةةةةةةل ون دال  وي ا دا  الم لي
)وزارة الم لل   ك  منالمن ثق والن رل من أدا  

 .الوحداا ال س بل  الموازنل ( /

V(Zh / eh) > V (Zh / Mm  

> V (Zh/ML) 

  جودة التق رير االحتم ن ا ون:  ذا ك نل
المةة للةة  رت قق وي حةة لةة  وجود قةةدر من 

 الشف فل .

   التهد الم ذون سةةةةةةةةةةةةةةل ون دال  وي الم
 .المنش ة

V (Th / eh) > v (Th / em) > 

V (Th /eh) 

 
وجود جودة وي : عةةةةد  االحتمدددال الثددداني
نخف ا الشف فل  الداعم  التق رير الم لل  ال
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النموذج المقترم تطبيقه في وزارة المالية 
 لقياس جودة التقارير

منظمات األعمال النموذج المطبق في 
 لقياس جودة التقارير

نخفة ا جودة التقة رير نتلت  : ااالحتمال الثاني
اإلبط   والت خير وانخف ا الشةةةةةةةف فل  نتلت  عد  

 .GFMISوه  نظ   
V(ZM / Mh) > V (ZL / Mm)  

 )L/ M LV (Z=    

حوكمةةة  رينولوجلةةة  لالوصةةةةةةةةةةةةةةةةة ح وي بيئةةة  
 المعلوم ا

V (Te/eh) = V (TL / em)  

 / eL) LV (T=  

 المصدر: الباحث
سةةةةةةةةةةةةةةوف يسةةةةةةةةةةةةةة    وي زي دة درج  منفع  المعلوم ا  GFMISأن نظ    لى ونخلص مم  سةةةةةةةةةةةةةة ق 

نسل م المعلوم ا وي م  س ل  من خالن الشف فل  وسرع  االم  س ل  و  لت لي زي دة جودة التق رير ال
الم  سةةةةةةة ل   لى وزارة الم لل  و جرا  التقسةةةةةةةلم ا المسةةةةةةةتمرة ل ت  المخ رر الم  سةةةةةةةل  من الوحداا 

على أ مل  زي دة  Kieso, (2012)عتم داا الم لل ، وقد أكد م لل  ووقد ا رصةةةةةةةةةةةةةةدة المررلط  ب الال
درج  منفع  المعلوم ا الم  سةةةةةةةةةةةةةة ل  بين المركز الرئلسةةةةةةةةةةةةةةي ووروع منظم ا ا عم ن لخدم  جودة 

على بيئ  رينولوجل  المعلوم ا بغرا ر سةةةةةةةةةةةةةين جودة القراراا و و م  يتواوق ما التق رير المعتمدة 
كم  أن منفع  المعلوم ا رت ثر ب لمنظوم  المسةةةةةةةةةةةةةةتخدم  وي ، IASB / FASBمن  ك   متطلل ا 

م ا حي  المنفع  رداون المعلوم ا الم  سةةةةةةةةة ل  سةةةةةةةةةوا  اليدوي  أو التي رعتمد على رينولوجل  المعلو 
، عتم د على منظوم  رينولوجل  المعلوم ا المعتمدة على ال رامل الم  سةةةةةة ل  ال ديث رزيد كلم  ر  اال

والذي يعتمد  (Accounting Professionalisn)ور ت    لى م  يسةةةةةةةةمى االحتراف الم  سةةةةةةةة ي 
 متعلق رخ ذ قراراا رشةةةةةةةةةةةةيدة اليترونل ، حتى يم ن وي التع م  ما منظوم  ال  وم  االعلى المه رة 

واقتراح سةةةةةةل سةةةةةة ا م لل  رم ن من حوكم  المخ رر الم لل  / غير  يينبوضةةةةةةا رخطلط وشةةةةةةمون م ل
الم لل ، وزي دة المن وا المتولدة من جودة المعلوم ا الم  سةةةة ل  سةةةةتنع س على جودة التق رير الم لل  

ر ثير ب إلضةةةةةةةةةةةةةة و   لى  حوكم  رينولوجل  المعلوم امن نت   المعرو  الم  سةةةةةةةةةةةةةة ل  ومه رة رط لق ا 
 العالق  بين جودة المعلوم ا الم  س ل  ومنفع  المعلوم ا.
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 القسم السادس
 الدراسةالدراسات السابقة وتطوير فروض 

 GFMISالتي ا تمل ب ثر رط يق نظ    سةةةةةتعراا الدراسةةةةة ا يقو  الل ح  وي  ذا القسةةةةة  ب
نع  سةةةةة ره  االمعلوم ا الم  سةةةةة ل  و  خصةةةةة ئصعالقته  ب وي والذي رالحظ وجود ندرة ب ثل  خ صةةةةة 

 الل ثل على جودة التق رير الم لل  كم  ول  لت ديد الفتوة 
 سيت  رن وله  على الن و الت لي: الدراسات السابقة: 6-1
وأثره  GFMISالتعرف على م دداا وأ مل  رط يق  Asah, (2014)دراسةةةةةةةةةة   اسددددددتهدفد -

على أدا  اإلدارة المةةة للةةة  وي دولةةة  غةةة نةةة  بهةةةدف رووير معلومةةة ا عن حت  الموازنةةة  العةةة مةةة  
للمسةة  مين وي االنضةةل ط الم لي والتخصةةلص ا مث  للموارد، وكذلك حت  التدوق ا النقدي  وي 

ق    GFMIS( متدر    على نظ   230القط ع الع  . وقد ر   جرا  اسةةةةةةةةةةةةةت ل ن على عين  من )
يق و عده وروصلل  لى أن أدا  اإلدارة الم لل  اررفا من خالن جودة المعلوم ا الم  س ل  التط 

 وضلط الرق ب  الداخلل  وررشيد اإلنف ق ال  ومي.

ومدى ر ثيره على  GFMISروضةةةةةةةةةةةل  نظ    (2014) ،حسددددددديندراسةةةةةةةةةةة  سدددددددتهدفدابينما  -
( 16)م راا اسةةةتل ن  على عين  م ون  من   الم لي وذلك من خالن روزيا اسةةةتالمعلوم ا وا دا

موزعةةة  ( 132)سةةةةةةةةةةةةةةتثمةةة راا بةةةاجمةةة لي ا GFMISدائرة ح وملةةة  مطلقةةة  نظةةة    (12)وزارة و
ل  ر ثير  يت بي على جودة  GFMISومسةةةةةةةتلم ، وقد روصةةةةةةةلل الدراسةةةةةةة   لى أن رط يق نظ   

المعلوم ا الم  سةة ل  من خالن ر سةةين مخرج ا الم توى والمضةةمون للتق رير الم لل  ومن ث  
 دا  الم لي.ارخ ذ القراراا المث لل  بش ن ا 

ري  لىل ث يوالمطلق  وي دول  نلت Ibrahim and Dauda, (2014)دراسةة   كما أوضددحد -
الم لي والمس  ل  الم  س ل  وروصلل الدراس   لى أن  على حت  الفس د GFMISر ثير نظ   

يوور رق رير م لل  م  سةةةةةة ل  دوري  ريشةةةةةةا حت  االن راو ا الم لل  والتالعا  GFMISنظ   
وي ا رصةةةةةةةةةةةةةةةدة الم لل ، وذلك من خالن رواور الخصةةةةةةةةةةةةةةة ئص النوعل  للمعلوم ا والممثل  وي 

وزيةة دة الىلمةة  التةة كيةةديةة  للم توى /)المال مةة  / الوقةةل المنةة سةةةةةةةةةةةةةةةةا / التع ير الصةةةةةةةةةةةةةةةة دق والثقةة 
 والمضمون لىلم  المعلوم ا( بت نا  ح    الرق ب  على وجود الموجوداا واالعتم داا الم لل .
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ما اسدددددددددتهدفد - الةة ث رةة ثير  Sawalha and Abu–Shanab, (2015)دراسةةةةةةةةةةةةةةةة   بين
GFMIS رينولوجلةةةة  ليترونلةةةة  والتي رمثةةةة  أحةةةةد رواوةةةةد ثورة وي  نتةةةة ح رنفيةةةةذ ال  ومةةةة  اال

المعلوم ا والتي له  ر ثيراا مل شةةةةةةةرة على جودة المعلوم ا الم  سةةةةةةة ل  ال  ومل  وي ظ  عد  
رواور مع يير ر    ولسةةةةةةةف  الم  سةةةةةةةل  ال  ومل  وي ال يئ  العر ل ، وروصةةةةةةةلل الدراسةةةةةةة  التي ر  

يم ن من اكتشةةةةةةةةةة ف  GFMIS لى أن نظ    اسةةةةةةةةةةتل ن  276إلدارة الم لل  لعين  رط لقه  على ا
ا خط   التو ري  لألرصةةةةةةةةةةةةةةةدة الم لل  وزي دة اإليضةةةةةةةةةةةةةةة ح ا المتمم  لىل  االعتم داا الم لل  
المخصةةةةةةصةةةةةة  بت نا أن نط ق اإلوصةةةةةة ح أصةةةةةةل  متزايدا  يقترم من اإلوصةةةةةة ح اإلجل ري الذي 

 ينع س على زي دة جودة التق رير الم لل  ال  ومل .

وي  GFMISير نظ   ر ث Alsharari and Youssef, (2017)دراسةةةةة   كما اسددددتهدفد -
قطةة ع التمةة ر  على مال مةة  المعلومةة ا الم ةة سةةةةةةةةةةةةةة لةة  وحركةة  التةةدوقةة ا النقةةديةة  وكةةذلةةك رقةةدير 
المخصةةصةة ا الم لل  و م  نل  رووير المعلوم ا الم  سةة ل  وي الوقل المن سةةا واالسةةتف دة منه  

أ يس    وي رعزيز م د GFMIS لى أن نظ    وتوصلد الدراسة وي التخطلط االسترارلتي.
المسةةةةةةةةةةة  ل  الم  سةةةةةةةةةةة ل  بت نا جودة اإلوصةةةةةةةةةةة ح الم  سةةةةةةةةةةة ي والشةةةةةةةةةةةف فل  والرق ب  الم لل  على 

 المت صالا وروريد    لى خزان  الدول .

وي وزارة الم لل   GFMISاختل ر رط يق Hamdan, (2017) دراسةةةةةةةةةةةة   كما اسددددددددتهدفد -
سةةةةةةةةةةةتم راا اسةةةةةةةةةةةتل ن  امن خالن روزيا ، وذلك ور ثيره على نظ  الرق ب  الداخلل  وي دول  ا ردن

 GFMISوقد روصةةةةةلل الدراسةةةةة   لى أن رط يق  .ر  روزيعه  على المراجعين الداخليين (160)
لةة  رةة ثير  يتةة بي وي رفعيةة  نظ  الرقةة بةة  الةةداخللةة  من خالن )بيئةة  الرقةة بةة  / رقيل  المخةة رر / 

 ستدع  (.ق ب  / انسل م المعلوم ا وسرع  االأنشط  الر 

العالقةة  بين نظةة    Piatti-Fünfkirchenet al., (2017)دراسةةةةةةةةةةةةةةةة   كمدا اسدددددددددتهددفد -
GFMIS  والتخصةةةةةةةةةلص ا مث  للموارد المت ح  من حت  التدوق ا الم لل  وي ضةةةةةةةةةو  ضةةةةةةةةةلط

وررشيد اإلنف ق ال  ومي والت    وي العتز اليلي للموازن  الع م  للدول ، وروصلل الدراس   لى 
عن حت  ا رصةةةةةةدة الم  سةةةةةة ل  الفوري  يسةةةةةة    وي  نشةةةةةة   ق عدة ال ل ن ا  GFMISأن نظ   

قتصةة دي والمسةة  ل  الم لل  وانسةةل م المعلوم ا الم  سةة ل  الوحت  الدين الع   ور سةةين التن ؤ ا
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م  بين الوزارة ممثل  وي )وزارة الم لل ( والمديري ا الم لل  الفرعل  والمال م  الىلمل  للمعلوم ا 
 ستف دة منه  عند الىل   بت ديد الموازن  الع م  للدول .المتولدة من  ذه الفروع و ع دة رخزينه  لال

على كف  ة  دارة  GFMISال ث ر ثير  (2017) ،عبد العزيزدراسةةةةةةةة   في حين اسدددددتهدفد -
سةةةوف يسةةة    وي دع  المعلوم ا  GFMISنظ    أن الم لل  الع م  وي مصةةةر وروصةةةلل  لى

الم  سةةةةةةةةةة ل  ال  ومل  ورن غمه  ما الخصةةةةةةةةةة ئص النوعل  للمعلوم ا والخصةةةةةةةةةة ئص الع م  وي 
الوزاراا والهيئ ا ورفعي  دور الرق ب  الذارل  والوق ئل  بت نا رفعي  ورسةةةةةةةةةةةةةةهي   عداد الموازن  

 الع م  للدول .

وي ر سين الخص ئص  GFMISال ث مس  م  نظ    (2019) ،مرعيدراس   بينما حاولد -
رخ ذ القراراا ال  ومل ، وروصةةةةةةةةةةلل لم  سةةةةةةةةةة ل  لخدم  القرار المن سةةةةةةةةةةا واالنوعل  للمعلوم ا ا

الدراسةةة   لى أن المعلوم ا الم  سةةة ل  ال  ومل  سةةةتيون أكثر ثق ، كم  أن  يسةةة    وي  صةةةالح 
غير ال  ومل   قصةةةةةةور مع يير الم  سةةةةةةل  وي عال و نظ   الم لل  الع م  وي ال يئ  المصةةةةةةري ، 

سةةةةةةةةةت ق ق بت نا ، ويشةةةةةةةةةترط رط يق مع يير م  سةةةةةةةةةل  االمتواجدة وللس له  وجود وي التط يقال
 دا .ل وا التوجل  بتط يق موازن  ال رام

ختال  الدراسددددددة البحثية الحالية عن افي ضددددددو  ما سددددددبق يمكن للباحث توضدددددديح 
 الدراسات السابقة كما يلي:

دا  اإلدارة الم لل  وروا أر سةةةةةةةةةةةين على  GFMISركزا معظ  الدراسةةةةةةةةةةة ا التي رن ولل نظ    (1
لخصةةةةةة ئص النوعل  لدرج ا الثق  وي نظ  المعلوم ا الم  سةةةةةة ل  دون أن رتطرق  لى التعرا 

 ,Sawalha and Abu–Shanab (2017، )عبد العزيزللمعلوم ا الم  س ل  مث  دراس  

و و م  يميز الدراسةةةةةةةةة  ال  لل  التي امتثلل  لى رسةةةةةةةةةللط الضةةةةةةةةةو  على ال ث ر ثير ، ;(2015)
GFMIS .)على ك  من )الرق ب  الداخلل  / المس  ل  الم  س ل /حوكم  رينولوجل  المعلوم ا 

سةةةةةةةتخدا  ارقد  الدراسةةةةةةة  ال  لل  أدل  رط لىل  من واقا )وزارة الم لل ( وي ال يئ  المصةةةةةةةري  حل ن  (2
 من: ك    ىعل GFMISنظ   

  المعلوم ا الم  سةةةةةةةةةةة ل  ال  ومل  ممثل  وي الخصةةةةةةةةةةة ئص النوعل  للمعلوم ا والخصةةةةةةةةةةة ئص
 زة بت نا اإلش رة  لى ر سين جودة اإلوص ح الم  س ي والشف فل .عز الم
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  جودة التق رير الم لل  ال  ومل  من خالن رم ث  المعلوم ا ومراع ة نظري  الوك ل  عند ال ث
 وم ا الم  س ل  ال  ومل .المال م  الىلمل  للمعل

 رف ق الدراسةةةة ا السةةةة بق  على أ مل  نظ   ب لرغ  من اGFMIS  وأثره على جودة ا دا  وروا
 GFMISكف  ة اإلدارة الم لل  وي ال يئ  المصري   ال أنه  ل  رتن ون الت ثيراا المل شرة لنظ   

نولوجل  المعلوم ا وال ث العالق  رت ه الىلم  التن ؤي ، الىلم  الت كيدي ، الرق ب  الداخلل  لتي
 التل دلل  والتي ملل (.

    ل  رتطرق الدراس ا الس بق   لى أثر نظGFMIS  على ك  من عد  رم ث  المعلوم ا وي
ضةةةةةةةةةةةةو  نظري  الوك ل  بت نا رغليا اللعد الم  سةةةةةةةةةةةة ي على اللعد الق نوني رت ه الم  سةةةةةةةةةةةةل  
ال  ومل  وي ضةةةةةةةةةةو  عد  وجود مع يير الم  سةةةةةةةةةةل  ال  ومل  إلح    الرق ب  الم لل  والوق ئل  

 .على ا رصدة المرحل  وانسل م المعلوم ا الم  س ل 
على جودة التق رير الم لل   GFMISسةةةتخدا  نظ   الدراسةةة ا السةةة بق   لى ال ث أثر ا ل  رشةةةر (3

قتراح عدة نم ذ  رصةةةةل  لىل ث جودة الم توى والمضةةةةمون للتق رير الم لل  احي  ر  ، ال  ومل 
 و و م  يميز الدراس  ال  لل .، والشف فل 

على حد  -ال يئ  المصري  قتصرا معظ  الدراس ا الس بق  على الت لي  الوصفي خ ص  وي ا (4
 GFMISالدراسةةةةةةة  ال  لل  على ال ث الت ثيراا المل شةةةةةةةرة لنظ   عتمدا ا بينم   - عل  الل ح 

والمزاي  المتولدة من رط لق  والتي س ق اإلش رة  ليه  وي متن الل   )الرق ب  الداخلل  / المس  ل  
 الم  س ل  / حوكم  رينولوجل  المعلوم ا(.

 GFMIS ر أثر رط يق نظ   اختلاستهدول الدراس  الل ثل  ال  لل   :لدراسةا تطوير فروض 6-2
من الخصةة ئص  لل  ال  ومل  وي ضةةو  التعرا لي  جودة التق رير المو على المعلوم ا الم  سةة ل  

عتم د على مقوم ا نظري  الوك ل ، ووي ظ  قصةةةةةةةةةور للمعلوم ا والخصةةةةةةةةة ئص المعززة ب ال النوعل 
المعلوم ا الم  سةةة ل  ال  ومل  التي ل  رشةةةر  ليه  الدراسةةة ا السةةة بق  و GFMIS نظ   بين العالق  

 وان  يم ن للل ح  صل غ  الفرا ا ون.
فإن الفرض األول وكةة  من  GFMIS: روجةةد عالقةة  ذاا داللةة   حصةةةةةةةةةةةةةةةة ئلةة  بين نظةة   ومن ثم 

 )الرق ب  الداخلل  / المس  ل  الم  س ل  / حوكم  رينولوجل  المعلوم ا(.
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  م  سةةةةةةةةة ق يتضةةةةةةةةة  للل ح  أن ا دم الم  سةةةةةةةةة ي ل  يقد  أدل  ردع  عالق  نظ   ووي ضةةةةةةةةةو 
GFMIS  ب لمعلوم ا الم  سةةةةةةةةة ل  والتي رع ني من عد  وجود  ر ر  جرائي ي    عملل  الضةةةةةةةةةلط

 الم  س ي للمعلوم ا الم  س ل  لذلك يقترح الل ح  صل غ  الفرا الث ني كم  يلي:
والمعلوم ا الم  سةةةةةةةةةةةةةة ل   GFMIS   حصةةةةةةةةةةةةةة ئل  بين نظ   : روجد عالق  ذاا داللالفرض الثاني
 .ال  ومل 

 لدراس ا الس بق  أم ن للل ح  صل غ  الفرا الث ل .استدالن من  عد استقرا  االو 
وجودة التقة رير المة لل   GFMIS: روجةد عالقة  ذاا داللة   حصةةةةةةةةةةةةةةة ئلة  بين نظة   الفرض الثالث
 .ال  ومل 

 القسم السابع
 الدراسة التطبيقية

على المعلوم ا الم  س ل  كمدخ   GFMISرهدف الدراس  الميدانل   لى ال ث ر ثير
ق ئم  االستقص   التي اعتمد عليه   ويلت سين جودةالتق رير الم لل ، وروصلو ال ل ن ا ا ولل  

وكذلك  ،عالوة على ذلك روضل  أدواا الت لي  اإلحص ئي المستخدم  وي ر لي  االستقص   ،الل ح 
 مىل ث الدراس  بغرا ال صون على النت ئل التي روض  مدى ص   أو خط  وروا الدراس .اختل ر 

ولت قيق ذلك الهدف سوف يعتمد الل ح  على بعا ا س ليا اإلحص ئل  الوصفل  و عا ا س ليا 
 اإلحص ئل  االستداللل .

 
 مجتمع وعينة الدراسةأوال: 

الموازن  م  س ي قط ع ال س ب ا  بقط ع الع ملين الم  س ينمتتما الدراس  من  يتيون 
ا تمل  ذه الدراس   حي  المديري ا الم لل  ب لت مع ا ال  ومل . راجعىوالمديري ا الم لل ، وأيض  م

ك  من المعلوم ا الم  س ل  وجودة التق رير كدلي   على GFMISبىل ث الت ثيراا المل شرة لنظ   
الل    لموضوعمم  جع  أ مل  ك يرة  ؛  والوحداا الت بع لوزارة الم لل  والمديري ا الم لل لقيرط 

لتما  الدراس ك  وئ ا  علىعشوائل  بسلط   بطريق  استقص  استم رة  400روزيا  ر والدراس . 
الم  س ل  كمدخ  لت سين جودة  اعلى المعلوم  GFMISر ثيررائه  عن آال ل ن ا الالزم  حون 
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روزيا العين  واالستم راا الص ل   و لغل نسل  ( 4رق  ) لي الت التدون ويعرا ،التق رير الم لل 
 .%96.0االستت ب  اليلل  

 توزيع عينة الدراسة ونسبة االستجابة  (4جدول رقم )

االستمارات  فئات الدراسة
 صحيحةال

 نسبة االستجابة االستمارات الموزعة

 %95.7 70 67 .محاسب قطاع الموازنة
محاسددددددددب قطاع الحسددددددددابات 

 .والمديريات المالية
211 220 95.9% 

مراجع مدير مالى بالجامعات 
 .الحكومية

106 110 96.4% 

 %96.0 400 384 اإلجمالي
 المصدر: الباحث اعتمادًا على نتائج الدراسة

  Frequency Tablesالجداول التكرارية والنسبيةثانيا : 

ووضةةعه  وي المسةةتقصةةي منه  اسةةتخد  الل ح   ذه التداون السةةتنت   عدد ونسةةل  االسةةتت ب ا من 
جدون من عمودين يمث  ا ون العدد والث ني النسةةةةةةةةل  من حت  العين  كم   و موضةةةةةةةة  وي التداون 

 .الت لل 
 في العينة عدد ونسبة المبحوثين  (5جدول )

 النسبة العدد  
%17.4 67 .قط ع الموازن م  سا  الوييفة الحالية  

%54.9 211 .الم لل م  سا قط ع ال س ب ا والمديري ا   
%27.6 106 .ال  ومل مراجا مدير م لى ب لت مع ا   

%52.9 203 .ب  لوريوث م  سل   
%27.6 106 .دبلو  الدراس ا العلل   
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المؤهالت العلمية 
والشهادات 
 الدراسية

%17.4 67 .م جستير  
%2.1 8 .دكتوراه   

%27.6 106 .سنواا 5أق  من  سنوات الخبرة  
%53.6 206 .سنواا 10سنواا الى  5من   

%18.8 72 .سنواا 10أكثر من   
 المصدر: الباحث اعتمادًا على نتائج الدراسة

قط ع ال سةةة ب ا  وي كثر من نصةةةا عين  الدراسةةة  يعملون كم  سةةة ينأن أيوضةةة  التدون السةةة بق 
% 53.6 الم  سةةةةةل ، وأيضةةةةة   وي ح صةةةةةلين على ب  لوريوث   % منه52.9ن أوالمديري ا الم لل كم  

رق   سنواا و و م  يوض   الش   الت لي 10لى  سنواا  5سنواا خ رره  ب لعم  رتراوح بين   منه
(5): 

 (5الشكل رقم )
 عدد ونسبة المبحوثين في العينة
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اعتمادًا على نتائج الدراسةالمصدر: الباحث   

 صالحية واعتمادية األداة المستخدمة في قياس نتائج الدراسة ثالثًا: 
لت ديد درج  صالحل  ومدي االعتم د على ا داة المستخدم  وي ال ث استت ب ا مفرداا  

 العين ، ق   الل ح  ب ستخدا  ك  من: 
 :Cronbach’s Alpha( αكرونباخ ) ألفا معامل -1
 :Self-consistancyالذاتي  االتساقمعامل  -2

يعتمد وي حس ب   يىلس درج  مصداال  النت ئل الم قق  لي  بند من بنود االستقص  ، والذي
لف  أن  التذر التر لعي لمع م  ثل ا أويم ن حس ب  على  لف  كرونل خ،أعلى مع م  ثل ا 

 كرونل خ.
 (6جدول )

 الدراسةكرونباخ لقياس الثبات ألبعاد  معامل ألفا
عدد  المجموعة

 العناصر
معامل ألفا 
 كرونباخ

معامل االتساق 
 الذاتى

وتأثيراته  GFMISنظام  األولى: مزاياالمجموعة 
)الرقابة الداخلية / المسا لة  المبا رة على

حوكمة تكنولوجيا المحاسبية / حوكمة مخاطر 
 (المعلومات

15 0.918 0.9581 
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 المصدر: الباحث اعتمادًا على نتائج الدراسة

 يتض  من التدون الس بق م  يلي:
ُبعد نتائج ن عن صر  ( أي α= 0.918كرونل خ ) ألف  ب لنسل  للمتموع  ا ولى مع م  -1

)الرقابة الداخلية / المسا لة المحاسبية /  وتأثيراته المبا رة على GFMISمزايا نظام 
االعتم د عليه  بش   ك ير وي  يمكن (حوكمة تكنولوجيا المعلوماتحوكمة مخاطر 
 ال ث الم ور.

ُبعد نتائج ن عن صر  ( أي α= 0.916ب لنسل  للمتموع  الث نل  مع م  كرونل خ ألف  ) -2
االعتم د عليه  بش   ك ير وي  يمكن درجة المنافعمن المعلومات المحاسبية الحكومية

 ال ث الم ور.
نتائج  ُبعدن عن صر  ( أي α= 0.869كرونل خ ) ألف  ب لنسل  للمتموع  الث لث  مع م  -3

 االعتم د عليه  بش   ك ير وي ال ث الم ور. يمكن التقارير المالية الحكوميةجودة 
ن عن صر المىل ث  ي أ( α= 0.966) كرونل خ  لفأب لنسل  للمىل ث ك   وان مع م   -4

 جل .أك   يم ن االعتم د عليه  بش   ك ير وي ال ث م  صممل من 
بع د الدراس    االرس ق الذارىكم  أكدا نت ئل التدون الس بق على اررف ع مع م   -5

 . من أجل المختلف  مم  يدن على صدق أداة الدراس  وصالحيته  لىل ث م  صممل 
 :أسئلة وفرضيات الدراسة

على )الرقابة الداخلية / المسا لة المحاسبية  GFMISهم المزايا التي يحققها ما أ ول:األ  السؤال
 حوكمة مخاطر / تكنولوجيا المعلومات(. /
 

من المعلومات  المنافع الثانية: درجةالمجموعة 
 المحاسبية الحكومية

13 0.916 0.9571 

التقارير المالية  الثالثة: جودةالمجموعة 
 الحكومية

12 0.869 0.9322 

 0.9829 0.966 40 المقياس
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لالج ب  عن  ذا السؤان ر  حس م المتوسط ا واالن راو ا المعل ري  الستت ب ا أوراد عين  الدراس  
على  GFMISعلى ك  عل رة من عل راا الم ور ا ون لالسةةةةةةةةةةةةةتل ن  المتعلق ب لمزاي  التي ي ققه  
وجه  نظر من  )الرق ب  الداخلل  / المسةةةةةةةة  ل  الم  سةةةةةةةة ل  / حوكم  مخ رر / رينولوجل  المعلوم ا(

 :(7رق  ) التدون المتخصصين، وي نل النت ئل كم   ي موض   وي
 (7الجدول رقم )

 المتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة
 

 العبارة

 الوييفة الحالية

م  سا قط ع ال س ب ا  م  سا قط ع الموازن 
 والمديري ا الم لل 

مراجا مدير م لى 
 االجم لي ال  ومل ب لت مع ا 

االن راف  المتوسط
االن راف  المتوسط المعل ري 

االن راف  المتوسط المعل ري 
االن راف  المتوسط المعل ري 

 المعل ري 
يسددددددددددداهم في  GFMISأن نظددام 

ن ثم ضدددددددددب  الرقددابددة الددداخليددة وم
كشدددددددر الممارسدددددددات المحاسدددددددبية 

 حتيالية.اال

3.64 1.43 4.63 0.68 4.85 0.55 4.52 0.93 

يسددددددددددداعددد في GFMISنظددام أن 
تفعيل عملية المراجعة الداخلية من 
خدالل تدوافدر مدعدلدومدددددات مدددددالديدددددة 
وإحصدددائية تضدددمن سدددهولة التقييم 

 .والمتابعة

3.88 1.11 4.59 0.57 4.87 0.37 4.54 0.73 

يددمدددكدددن مددن GFMISنددظدددددام أن 
الحصدددددددددول على التدددأكيدددد المعقول 
لألرصدددددة المحاسددددبية ودقة التقدير 

 .الرقابة الداخليةتي توافرها نظم ال

3.57 1.34 4.54 0.73 4.73 0.70 4.42 0.94 

يالئم عمليددددة GFMISأن نظددددام 
التتبع المددالي وفقددًا لنظريددة األموال 
المخصددصددة والمسدداعدة في تحقيق 

 المحاسبي.التوازن 

3.84 1.05 4.44 0.67 4.76 0.53 4.42 0.78 

يحتددددداج إلى GFMISأن نظدددددام 
وجود بيئدددة معدددايير محددداسدددددددددبيدددة 
حكوميدددة حتى يتمكن من حمدددايدددة 
المال العام خاصدددددددددة في يل وجود 

 .ختالسات ماليةا

3.43 1.28 4.33 0.93 4.80 0.49 4.30 1.01 
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يدددعدددزز دور GFMISأن ندددظدددددام 
اإلفصدددددددددددام المحدداسدددددددددبي وخف  
المخددددداطر المددددداليدددددة عبر توفير 
معلومدددددات متكددددداملدددددة عن حجم 

 .الفعلي لهااألصول والتحقق 

3.76 1.21 4.37 0.77 4.82 0.49 4.39 0.88 

يدددعدددزز دور GFMISأن ندددظدددددام 
المسا لة المحاسبية عبر الشفافية 
التي يتطلبهدددا عن حركدددة اإلنفددداق 

 .الحكومي

3.46 1.29 4.47 0.73 4.75 0.53 4.38 0.92 

يدددعدددزز دور GFMISأن ندددظدددددام 
المسدددددددا لة المحاسدددددددبية من خالل 

ومعلومات عبر دة بيانات توفير قاع
عتماد على توافر محاسبة  جرة واال

 .ستحقاقاال

3.85 1.20 4.47 0.75 4.78 0.60 4.45 0.86 

والحوكمدددة تزيدددد GFMISنظدددامأن 
كتشا  األخطا  وتعزيز من عملية ا

 .المسا لة الداخلية للمراجعين
3.82 1.24 4.59 0.53 4.87 0.39 4.53 0.76 

يددددؤدي إلددددى GFMISأن نددددظدددددام 
لمدحدتدوى االتحسدددددددددديدن  ختدبددددداري ا

وتحسدددددددددين جودة ومصدددددددددددددداقيددددة 
 المعلومات المحاسبية الحكومية

3.99 1.07 4.54 0.59 4.86 0.38 4.53 0.71 

سدددددو  يحد من GFMISأن نظام 
ية من  مال ية وغير ال مال المخاطر ال
 .خالل حوكمة تكنولوجيا المعلومات

3.73 1.30 4.38 0.82 4.84 0.50 4.40 0.93 

في  يسددددددددددداعدددGFMISأن نظددام 
تحقيق األمن المعلومددددداتي عبر 

 .المنظومة الرقمية من األكواد
4.01 1.16 4.52 0.66 4.89 0.37 4.53 0.77 

يساعد في GFMISنظامأن 
حوكمة المخاطر المتعلقة بالتدفقات 

 النقدية والمدفوعات النقدية
4.01 1.16 4.56 0.62 4.83 0.47 4.54 0.76 

يساعد على GFMISأن نظام
في المعلومات  إضفا  الثقة

المحاسبية والعمل على توكيدها 
 في يل ضعر الرقابة الداخلية

4.12 1.09 4.62 0.59 4.91 0.35 4.61 0.70 

 0.78 4.54 0.42 4.89 0.56 4.60 1.23 3.82 يمكنه زيادة GFMISأن نظام
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 المصدر: الباحث اعتمادًا على نتائج الدراسة

يساعد على إضفا  الثقة في المعلومات  GFMISن نظام إن العل رة "أيتض  من التدون الس بق 
   المزاي  التي ي ققه  أ "  ي من المحاسددددبية والعمل على توكيدها في يل ضددددعر الرقابة الداخلية

GFMIS  لوجل  المعلوم ا(، على )الرق ب  الداخلل  / المسةة  ل  الم  سةة ل  / حوكم  مخ رر / رينو
يسددددددددداعد في تفعيل عملية المراجعة الداخلية من خالل توافر  GFMISن نظام إن " رليه  العل رر

يسددددداعد في  GFMISن نظام إ" ومعلومات مالية وإحصدددددائية تضدددددمن سدددددهولة التقييم والمتابعة
 حوكمة المخاطر المتعلقة بالتدفقات النقدية والمدفوعات النقدية"

 فرضيات الدراسة
لة إحصددددددددددائيدة بين تطبيق نظدام  ول:أل ض االفر  والمعلومات  GFMISال توجد عالقة ذات دال

 المحاسبية
 

بين ك  من مزاي  رط يق نظ    سةة يرم نالختل ر  ذه الفرضةةل  ر  اسةةتخدا  مع م  االررل ط الخطى لو 
GFMIS  ودرج  المن وا من المعلوم ا الم  سةةةةةةةةةةة ل  ال  ومل  ور  روضةةةةةةةةةةةل  النت ئل كم  ب لتدون

 :(8  )رق الت لى
 
 
 
 
 
 
 

يمة المضافة للمعلومات قلا
المحاسبية وزيادة الشفافية 

تباع حوكمة اوالمسا لة من خالل 
 تكنولوجيا المعلومات

 GFMIS 3.80 0.90 4.51 0.29 4.83 0.29 4.52 0.93مزايا نظام
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 بين كل من  سبيرمانمعامل االرتباط الخطى ل  (8الجدول رقم )
 ودرجة المنافع من المعلومات المحاسبية الحكومية GFMISمزايا تطبيق نظام 

 0.01ن مع م  االررل ط معنوى عند مستوى دالل  أ رعنى **

 المصدر: الباحث اعتمادًا على نتائج الدراسة

القيمة  معامل االرتباط العبارة
 الداللية

يسدددداهم في ضددددب  الرقابة الداخلية ومن ثم كشددددر الممارسددددات المحاسددددبية  GFMISن نظام إ
 0.01 > **673. حتيالية.اال

يسددددددداعد في تفعيل عملية المراجعة الداخلية من خالل توافر معلومات مالية  GFMISن نظام إ
 .وإحصائية تضمن سهولة التقييم والمتابعة

.690** < 0.01 

يمكن من الحصددول على التأكيد المعقول لألرصدددة المحاسددبية ودقة التقدير  GFMISن نظام إ
 0.01 > **556. الداخلية.التي توافرها نظم الرقابة 

يالئم عملية التتبع المالي وفقًا لنظرية األموال المخصدددصدددة والمسددداعدة في  GFMISن نظام إ
 0.01 > **588. .تحقيق التوازن المحاسبية

ية يحتاج إلى وجود بيئة معايير محاسدددددددددبية حكومية حتى يتمكن من حما GFMISن نظام إ
 0.01 > **571. .ختالسات ماليةاالمال العام خاصة في يل وجود 

يعزز دور اإلفصام المحاسبي وخف  المخاطر المالية عبر توفير معلومات  GFMISن نظام إ
 منها.متكاملة عن حجم األصول والتحقق الفعلي 

.546** < 0.01 

يعزز دور المسدددددددا لة المحاسدددددددبية عبر الشدددددددفافية التي يتطلبها عن حركة  GFMISن نظام إ
 0.01 > **690. .اإلنفاق الحكومي

يعزز دور المسددددددا لة المحاسددددددبية من خالل توفير قاعدة بيانات ومعلومات  GFMISن نظام إ
 0.01 > **563. .ستحقاقعتماد على توافر محاسبة االة واالعبر  جر 

كتشددددددددددا  األخطا  وتعزيز المسددددددددددا لة الداخلية والحوكمة تزيد من عملية اGFMISن نظام إ
 0.01 > **569. .للمراجعين

ختباري وتحسين جودة ومصداقية المعلومات إلى تحسين المحتوى اال يؤدي GFMISن نظام إ
 .المحاسبية الحكومية

.553** < 0.01 

سدددددددددو  يحد من المخاطر المالية وغير المالية من خالل حوكمة تكنولوجيا  GFMISن نظام إ
 0.01 > **634. .المعلومات

 0.01 > **503. .يساعد في تحقيق األمن المعلوماتي عبر المنظومة الرقمية من األكواد GFMISن نظام إ
 0.01 > **522. .يساعد في حوكمة المخاطر المتعلقة بالتدفقات النقدية والمدفوعات النقدية GFMISن نظام إ
يسدددداعد على إضددددفا  الثقة في المعلومات المحاسددددبية والعمل على توكيدها  GFMISن نظام إ

 0.01 > **562. .في يل ضعر الرقابة الداخلية

ادة الشدددددددددفافية يمكنه زيادة القيمة المضدددددددددافة للمعلومات المحاسدددددددددبية وزي GFMISن نظام إ
 .تباع حوكمة تكنولوجيا المعلوماتوالمسا لة من خالل ا

.552** < 0.01 
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من المتغير الخ ص  بين ك  سةةةةةةةةةةة يرم ناالررل ط الخطى ل  يوضةةةةةةةةةةة  التدون السةةةةةةةةةةة بق اررف ع مع م
وي رفعيةة  عمللةة  المراجعةة  الةداخللةة  من خالن رواور معلومة ا مة للة   GFMISبمسةةةةةةةةةةةةةةة عةدة نظةة   

و حصةةةةةةةةةةة ئل  رضةةةةةةةةةةةمن سةةةةةةةةةةةهول  التقيل  والمت بع  و ين المتغير الخ ص بدرج  المن وا من المعلوم ا 
مم  يعنى وجود عالق  رردي  قوي  ذاا  ،(0.69الم  سةةةةةةةةةةةةةة ل  ال  ومل  حي  بلو مع م  االررل ط )

بين المتغيرين، كم  يوض  التدون الس بق اررف ع مع م   0.01عنوي  دالل   حص ئل  عند مستوى م
دور المسةةةةةةةةةةةةةة  ل  و GFMIS بين ك  من المتغير الخ ص بتعزيزنظ    سةةةةةةةةةةةةةة يرم ناالررل ط الخطى ل

الم  سةةةةةةةةةةةة ل  ع ر الشةةةةةةةةةةةةف فل  التي يتطل ه  عن حرك  اإلنف ق ال  ومي و ين المتغير الخ ص بدرج  
مم  يعنى وجود ، (0.69ال  ومل  حي  بلو مع م  االررل ط ) المن وا من المعلوم ا الم  سةةةةةةةةةةةةةة ل 

 بين المتغيرين. 0.01عالق  رردي  قوي  ذاا دالل   حص ئل  عند مستوى معنوي  
وي ر قيق  GFMIS( بين المتغير الخ ص بمسةةةةةةةةةةة عدة نظ   0.503ق  مع م  اررل ط )أكم  ظهر 

 ين المتغير الخةةة ص بةةةدرجةةة  المنةةة وا من ا من المعلومةةة ري ع ر المنظومةةة  الرقملةةة  من ا كواد و 
المعلوم ا الم  سةةةةةة ل  ال  ومل  مم  يعنى وجود عالق  رردي  متوسةةةةةةط  ذاا دالل   حصةةةةةة ئل  عند 

 بين المتغيرين. 0.01مستوى معنوي  
)المتغيراا المسةةةتقل ( التي رؤثر على درج   GFMIS   المزاي  الموجودة بتط يق نظ   أ ولتوضةةةل  

مةةةةةة ا الم ةةةةةة سةةةةةةةةةةةةةة لةةةةةة  ال  وملةةةةةة  )المتغير التةةةةةة با( ر  اسةةةةةةةةةةةةةةتخةةةةةةدا  االن ةةةةةةدار المنةةةةةة وا من المعلو 
 :(9ب لتدون رق  ) يليوك نل النت ئل كم   Stepwise Regressionالتدريتى

 (9الجدول رقم )
درجة المنافع من المعلومات المحاسبية على  GFMISمزايا تطبيق نظام ل االنحدار التدريجي

 الحكومية

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. F R2 

B Std. Error Beta     

(Constant) 0.511 0.129  3.955 < 0.01 

131.663 
(< 0.01) 0.760 

يسددددددددداعد في تفعيل  GFMISن نظام إ
عملية المراجعة الداخلية من خالل توافر 
معلومات مالية وإحصائية تضمن سهولة 

 .التقييم والمتابعة

0.129 0.033 0.153 3.912 < 0.01 

يعزز دور المسددا لة  GFMISأن نظام 
المحاسددددبية عبر الشددددفافية التي يتطلبها 

 .عن حركة اإلنفاق الحكومي
0.116 0.025 0.174 4.634 < 0.01 
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 المصدر: الباحث اعتمادًا على نتائج الدراسة

 Fحي  بلغل الم   0.01يوضةةةةةةةة  التدون السةةةةةةةة بق معنوي  نموذ  االن دار المقدر عند مسةةةةةةةةتوى 

ن المزاي  أويتض  أيض  من التدون الس بق  ،0.01ق  من أمعنوي  عند مستوى  و ي، (131.663)
 % من التغير الموجود76 حوالي)المتغيراا المسةةةةةةةةةةتقل ( رفسةةةةةةةةةةر  GFMISالموجودة بتط يق نظ   

 ا من المعلوم ا الم  س ل  ال  ومل   ي نسل  مررفع  ومقتر   من الواحد الص ل .بدرج  المن و

سدددددددددو  يحدددد من  GFMISأن نظدددام 
المخاطر المالية وغير المالية من خالل 

 .حوكمة تكنولوجيا المعلومات
0.117 0.022 0.177 5.323 < 0.01 

يسدداعد على إضددفا   GFMISأن نظام 
الثقة في المعلومات المحاسدددددددبية والعمل 
على توكيددها في يل ضدددددددددعر الرقابدة 

 .الداخلية

0.113 0.027 0.130 4.132 < 0.01 

يحتددداج إلى وجود  GFMISأن نظدددام 
بيئددة معددايير محدداسدددددددددبيددة حكوميددة حتى 

خاصدددة في ية المال العام يتمكن من حما
 .ختالسات ماليةيل وجود ا

0.091 0.020 0.149 4.593 < 0.01 

يسدددددداهم في ضددددددب   GFMISأن نظام 
ن ثم كشدددددددددر الرقددددابددددة الددددداخليددددة وم
 حتيالية.الممارسات المحاسبية اال

0.094 0.026 0.142 3.621 < 0.01 

فصددددام يعزز دور اإل GFMISأن نظام 
المحاسبية وخف  المخاطر المالية عبر 
توفير معلومدددددات متكددددداملدددددة عن حجم 

 منها.األصول والتحقق الفعلي 

0.080 0.023 0.115 3.519 < 0.01 

 يمكنه زيادة  GFMISأن نظام 
قيمة المضددددافة للمعلومات المحاسددددبية ال

وزيادة الشددددددفافية والمسددددددا لة من خالل 
 .المعلوماتتباع حوكمة تكنولوجيا ا

0.089 0.025 0.113 3.624 < 0.01 

يالئم عمليددة التتبع  GFMISأن نظددام 
المالي وفقًا لنظرية األموال المخصددددصددددة 
 والمساعدة في تحقيق التوازن المحاسبية

0.059 0.026 0.074 2.220 0.027 
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 tن جملا مع مالا االن دار موجل  ومعنوي  وذلك من خالن ال  أويتضةة  أيضةة  من خالن النت ئل 
والتي رؤثر على درجةةة  المنةةة وا من  GFMIS   المزايةةة  الموجودة بتط يق نظةةة   أ ، ورظهر Sigو

 :يليالمعلوم ا الم  س ل  ال  ومل  حسا ررريا دخوله  بنموذ  االن دار كم  
    ننظ GFMIS معلوم ا رواور خالن من الداخلل  المراجع  عملل  رفعي  وي يسةةةةةةةةةةةةةةة عد 

 .والمت بع  التقيل  سهول  رضمن و حص ئل  م لل 

    ننظ GFMIS حرك  عن يتطل ه  التي الشةةةةةةةف فل  ع ر الم  سةةةةةةة ل  المسةةةةةةة  ل  دور يعزز 
 .ال  ومي اإلنف ق

    ننظ GFMIS رينولوجل  حوكم  خالن من الم لل  وغير الم لل  المخ رر من ي د سوف 
 .المعلوم ا

    ننظ GFMIS روكيد   على والعم  الم  سةةة ل  المعلوم ا وي الثق   ضةةةف   يسةةة عدعلى 
 .الداخلل  الرق ب  ضعا ظ  وي

    ننظ GFMIS   حم ي  من يتم ن حتى ح ومل  م  سةةةةةةةةةةةة ل  مع يير بيئ  وجود  لى ي ت 
 .م لل  ختالس اا وجود ظ  وي خ ص  الع   الم ن

    ننظ GFMIS    الم  سةةة ل  المم رسةةة ا كشةةةا ث  ومن الداخلل  الرق ب  ضةةةلط وي يسةةة 
 .حتل لل الا

    ننظ GFMIS رووير ع ر الم لل  المخ رر وخفا الم  سةةةةةةةةةةةةة ي اإلوصةةةةةةةةةةةةة ح دور يعزز 
 منه . الفعلي والت قق ا صون حت  عن متي مل  معلوم ا

    ننظ GFMIS  الشةةةةةةةةةةةةف فل  وزي دة الم  سةةةةةةةةةةةة ل  للمعلوم ا المضةةةةةةةةةةةة و  الىلم  زي دة يم ن 
 .المعلوم ا رينولوجل  حوكم  رل عا خالن من والمس  ل 

    ننظ GFMIS  وي والمس عدة المخصص  ا موان لنظري  ووق    الم لي التتلا عملل  يالئ 
 .الم  س ي التوازن  ر قيق
مم  يؤكد على وجود  ،ن جملا  شةةة راا مع مالا االن دار موجل أمن خالن النت ئل  ويتضةةة  أيضةةة   

ودرج  المنة وا من المعلوم ا الم ة سةةةةةةةةةةةةةة لة  ال  ومل ،  GFMISعالق  رردي  بين رط يق نظة   
لىل ث ر ثير المتغيراا الخ صةةةةةةةةةةةةة  بتط يق نظ    Path Analysisو  سةةةةةةةةةةةةةتخدا  ر لي  المسةةةةةةةةةةةةة ر 

GFMIS   (10ب لتدون رق  ) يليعلى درج  المن وا من المعلوم ا الم  س ل  ال  ومل  ر ين م: 
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 (10الجدول رقم )
 GFMISلقياس تأثير المتغيرات الخاصة بتطبيق نظام  Path Analysisتحليل المسار 

 الحكومية على درجة المنافع من المعلومات المحاسبية
 

 Estimate S.E. C.R. P 

x2 <--- x11 .110 .016 6.756 *** 

x2 <--- x12 .138 .021 6.688 *** 

x2 <--- x13 .016 .016 1.028 .304 

x2 <--- x14 .046 .019 2.383 .017 

x2 <--- x17 .116 .016 7.060 *** 

x2 <--- x18 .043 .018 2.431 .015 

x2 <--- x19 -.074 .020 -3.709 *** 

x2 <--- x110 -.007 .021 -.339 .734 

x2 <--- x111 .109 .016 6.649 *** 

x2 <--- x112 .043 .020 2.191 .028 

x2 <--- x113 .009 .020 .457 .647 

x2 <--- x114 .095 .022 4.420 *** 

x2 <--- x115 .081 .019 4.158 *** 

x2 <--- x15 .091 .015 6.105 *** 

x2 <--- x16 .069 .017 4.008 *** 

 المصدر: الباحث اعتمادًا على نتائج الدراسة

وي ضلط الرق ب  الداخلل  ومن  GFMIS% من مس  م  نظ   11قدره  ي   معنو  ا   ن   ر ثير  أن -1
على درج  المن وا من المعلوم ا الم  سةةةةةةةةة ل   حتل لل اليشةةةةةةةةةا المم رسةةةةةةةةة ا الم  سةةةةةةةةة ل  ارث  

 ال  ومل .

وي رفعي  عملل  المراجع   GFMISنظ    % من مسةةةةةةةةةةةة عدة13.8قدره  ي   معنو  ا   ن   ر ثير  أن -2
الداخلل  من خالن رواور معلوم ا م لل  و حصةةةة ئل  رضةةةةمن سةةةةهول  التقيل  والمت بع  ع ر رق ب  

 على درج  المن وا من المعلوم ا الم  س ل  ال  ومل . داخلل  وع ل 

يم ن من ال صةةةةةةةةةةةةةةون على الت كيد  GFMIS% لنظ   1.6غير معنوى قدره  ا  أن  ن   ر ثير  -3
على درج  المن وا  المعقون لألرصةةةةةدة الم  سةةةةة ل  ودق  التقدير التي روور   نظ  الرق ب  الداخلل 

 من المعلوم ا الم  س ل  ال  ومل .
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المةة لي ووقةة   عمللةة  التتلا وي  GFMISمةة  نظةة    % لمال4.6قةةدره  يةة   معنو  ا   نةة   رةة ثير  أن -4
لنظري  ا موان المخصةةةةصةةةة  والمسةةةة عدة وي ر قيق التوازن الم  سةةةة ي ع ر اللوائ  وسةةةةل سةةةة ا 

 ورق ب  م لل  ذاا كف  ة ووع لل  على درج  المن وا من المعلوم ا الم  س ل  ال  ومل .

 لى وجود بيئ  مع يير م  سةةةةةةةةةةةة ل   GFMIS% الحتل   نظ   9.1قدره  ي   معنو  ا   ن   ر ثير  أن -5
ختالسةةةةةةةةةةةةةة ا م لل  نتلت  اح ومل  حتى يتم ن من حم ي  الم ن الع   خ صةةةةةةةةةةةةةة  وي ظ  وجود 

 ضعا الرق ب  الداخلل  والوق ئل  على درج  المن وا من المعلوم ا الم  س ل  ال  ومل .

 ي وخفا دور اإلوصةةةةةة ح الم  سةةةةةة GFMIS% لتعزيز نظ   6.9قدره  ي   معنو  ا  أن  ن   ر ثير  -6
هةةة  منالمخةةة رر المةةة للةةة  ع ر رووير معلومةةة ا متيةةة ملةةة  عن حت  ا صةةةةةةةةةةةةةةون والت قق الفعلي 

على درج  المن وا من المعلوم ا  ضةةةة و   لى كشةةةةا أنم ط وصةةةةور الفسةةةة د الم لي واإلداري إلب 
 الم  س ل  ال  ومل .

دور المسةةةةةةةةةةةةةةةة  لةة  على أنةة  وي  GFMISنظةة    % لتعزيز11.6قةةدره  يةة   معنو  ا  أن  نةة   رةة ثير  -7
ن راو ا والتالعا الاإلنف ق ال  ومي وكشا االم  س ل  ع ر الشف فل  التي يتطل ه  عن حرك  

 على درج  المن وا من المعلوم ا الم  س ل  ال  ومل . وي ا رصدة الم  س ل  المرحل 

دور المسةةةةةةةةةةةةةةةة  لةة  على أنةة  وي  GFMISنظةةة    % لتعزيز4.3قةةدره  يةة   معنو  ا  أن  نةةة   رةة ثير  -8
عتم د على رواور م  سةةةل  دة بل ن ا ومعلوم ا ع ر شةةةترة واال  سةةة ل  من خالن رووير ق عالم
سةةةةةت ق ق والتي رالئ  موازن  ال رامل وا دا  المزما رط لق  على درج  المن وا من المعلوم ا اال

 الم  س ل  ال  ومل .

كتشةةةةةةةةةةةةةةةة ف ا  وال وكمةة  من عمللةة GFMISنظةة    % لزيةة دة7.4قةةدره  يةة   معنو  ا  أن  نةة   رةة ثير  -9
ا خط   ورعزيز المسةةةةةةةةةةة  ل  الداخلل  للمراجعين على درج  المن وا من المعلوم ا الم  سةةةةةةةةةةة ل  

 ال  ومل .

ختلةة ري ور سةةةةةةةةةةةةةةين جودة ال% لت سةةةةةةةةةةةةةةين الم توى ا0.7قةةدره  ي غير معنو  ا  أن  نةة   رةة ثير  -10
من خالن ا كواد والمق را والتي  GFMISومصةةداال  المعلوم ا الم  سةة ل  ال  ومل  بنظ   

 .رعزز المس  ل  الم  س ل على درج  المن وا من المعلوم ا الم  س ل  ال  ومل 

لل ةةد من المخةة رر المةة للةة  وغير  GFMIS% لنظةة   10.9قةةدره  يةة   معنو  ا  أن  نةة   رةة ثير  -11
الم  سةةةةةةةةةةةةةة ل  على درج  المن وا من المعلوم ا  الم لل  من خالن حوكم  رينولوجل  المعلوم ا

 ال  ومل .
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وي ر قيق ا من المعلوم ري  GFMIS% لمسةةةةةةة عدة نظ   4.3قدره  ي   معنو  ا  أن  ن   ر ثير  -12
)الته ز اإلداري   ع ر المنظوم  الرقمل  من ا كواد والتي ر  رصةةملمه  ع ر المسةةتوي ا ا ر ع

المعلومةةة ا  الهيئةةة ا الخةةةدملةةة  / الم ةةة وظةةة ا / الهيئةةة ا الموازنلةةة ( على درجةةة  المنةةة وا من /
 الم  س ل  ال  ومل .

وي حوكم  المخ رر  GFMIS% لمسةةةةةةةةةةةةةةة عدة نظ   0.9غير معنوى قدره  ا   ن   ر ثير  أن -13
ق اإلوصةةةةةةةةةة ح الم  سةةةةةةةةةة ي رسةةةةةةةةةة ع نط االمتعلق  ب لتدوق ا النقدي  والمدووع ا النقدي  من خالن 

 ال  ومل .ختالس ا الم لل  على درج  المن وا من المعلوم ا الم  س ل  الواليشا عن ا

ف   الثق  وي  GFMIS% لمسةةةةةةةةةةةةةةة عدة نظ   9.5قدره  ي   معنو  ا  أن  ن   ر ثير  -14 على  ضةةةةةةةةةةةةةة
مع يير  المعلوم ا الم  سةة ل  والعم  على روكيد   وي ظ  ضةةعا الرق ب  الداخلل  وعد  وجود

كتشةةة ف ا خط   والتالعا وي ا رصةةةدة الم  سةةة ل  ال  ومل  على اللم  سةةةل  ال  ومل  رعزز 
 وا من المعلوم ا الم  س ل  ال  ومل .درج  المن 

من زيةة دة الىلمةة  المضةةةةةةةةةةةةةةة وةة   GFMIS% لتم ين نظةة   8.1قةةدره  يةة   معنو  ا  أن  نةة   رةة ثير  -15
 رل ع حوكم  رينولوجل  المعلوم االلمعلوم ا الم  سةةةة ل  وزي دة الشةةةةف فل  والمسةةةة  ل  من خالن 

رق   يوضةةةة   الشةةةة   الت لي على درج  المن وا من المعلوم ا الم  سةةةة ل  ال  ومل ، وذلك كم 
(6): 
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 (6الشكل رقم )
لقياس تأثير المتغيرات الخاصة بتطبيق نظام  Path Analysisتحليل المسار 

GFMIS 
 على درجة المنافع من المعلومات المحاسبية الحكومية

 
 المصدر: الباحث اعتمادًا على نتائج الدراسة

مم  سةةةة ق يتضةةةة  عد  صةةةة   الفرا ا ون "ال روجد عالق  ذاا دالل   حصةةةة ئل  بين رط يق نظ   
GFMIS   ينص على وجود عالق  ذاا دالل   الذيو والمعلوم ا الم  سة ل " وصة   الفرا ال دي

 %.95وذلك بدرج  ثق   والمعلوم ا الم  س ل  GFMIS حص ئل  بين رط يق نظ   
وجودة التقارير  GFMISال توجد عالقة ذات داللة إحصددددددددائية بين تطبيق نظام  الفرض الثاني:
 المالية الحكومية

 

بين ك  من مزاي  رط يق نظ    سةةة يرم نالختل ر  ذه الفرضةةةل  ر  اسةةةتخدا  مع م  االررل ط الخطى ل
GFMIS (11رق  ) وجودة التق رير الم لل  ال  ومل  ور  روضل  النت ئل كم  ب لتدون الت لى: 
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 (11الجدول رقم )
 بين كل من  سبيرمانمعامل االرتباط الخطى ل

 وجودة التقارير المالية الحكومية GFMISمزايا تطبيق نظام 
 القيمة الداللية معامل االرتباط 

ن ثم كشدر يسداهم في ضدب  الرقابة الداخلية وم GFMISن نظام إ
 0.01 > **672. حتيالية.الممارسات المحاسبية اال

يسددددددداعد في تفعيل عملية المراجعة الداخلية من  GFMISن نظام إ
خالل توافر معلومات مالية وإحصدددددددددائية تضدددددددددمن سدددددددددهولة التقييم 

 .والمتابعة
.691** < 0.01 

يمكن من الحصدددددددددول على التدددأكيدددد المعقول  GFMISن نظدددام إ
 0.01 > **553. لألرصدة المحاسبية ودقة التقدير التي توفرها نظم الرقابة الداخلية.

قًا لنظرية األموال  GFMISن نظام إ مالي وف ية التتبع ال يالئم عمل
 0.01 > **591. .المخصصة والمساعدة في تحقيق التوازن المحاسبية

يحتاج إلى وجود بيئة معايير محاسددددبية حكومية  GFMISن نظام إ
ختالسددددات ية المال العام خاصددددة في يل وجود احتى يتمكن من حما

 .مالية
.576** < 0.01 

يعزز دور اإلفصددام المحاسددبي وخف  المخاطر  GFMISن نظام إ
ية عبر توفير معلومات متكاملة عن حجم األصدددددددددول والتحقق  مال ال

 منها.الفعلي 
.544** < 0.01 

يعزز دور المسدددا لة المحاسدددبية عبر الشدددفافية  GFMISن نظام إ
 0.01 > **695. .التي يتطلبها عن حركة اإلنفاق الحكومي

يعزز دور المسددا لة المحاسددبية من خالل توفير  GFMISن نظام إ
عتماد على توافر محاسدددددبة دة بيانات ومعلومات عبر  دددددجرة واالقاع
 .ستحقاقاال

.560** < 0.01 

كتشدددددددددا  األخطا  يزيدان من عملية اوالحوكمة GFMISنظام ن إ
 0.01 > **582. .وتعزيز المسا لة الداخلية للمراجعين
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 0.01ن مع م  االررل ط معنوى عند مستوى دالل  أ رعنى **

اعتمادًا على نتائج الدراسةالمصدر: الباحث   
 بين ك  من المتغير الخ ص بتعزيز س يرم نيوض  التدون الس بق اررف ع مع م  االررل ط الخطى ل

دور المسةةةةةةةةةةةةةةة  لة  الم ة سةةةةةةةةةةةةةة لة  ع ر الشةةةةةةةةةةةةةةفة فلة  التي يتطل هة  عن حركة  اإلنف ق  GFMISنظة   
( 0.695مع م  االررل ط )ال  وميو ين المتغير الخ ص بتودة التق رير الم لل  ال  ومل  حي  بلو 

بين المتغيرين،  0.01مم  يعنى وجود عالق  رردي  قوي  ذاا دالل   حصةةةةة ئل  عند مسةةةةةتوى معنوي  
بين ك  من المتغير الخ ص  سةةةةة يرم نكم  يوضةةةةة  التدون السةةةةة بق اررف ع مع م  االررل ط الخطى ل

ر معلومةة ا مةة للةة  وي رفعيةة  عمللةة  المراجعةة  الةةداخللةة  من خالن رواو GFMISبمسةةةةةةةةةةةةةةةة عةةدةنظةة   
مم  يعنى وجود ، (0.691حي  بلو مع م  االررل ط ) و حصةةةةةةةة ئل  رضةةةةةةةةمن سةةةةةةةةهول  التقيل  والمت بع 

 بين المتغيرين. 0.01عالق  رردي  قوي  ذاا دالل   حص ئل  عند مستوى معنوي  
وي ر قيق  GFMIS( بين المتغير الخ ص بمسةةةةةةةةةةة عدة نظ   0.516ق  مع م  اررل ط )أكم  ظهر 

ا من المعلومةة ري ع ر المنظومةة  الرقملةة  من ا كواد و ين المتغير الخةة ص بتودة التقةة رير المةة للةة  

ختباري وتحسدددين يؤدي إلى تحسدددين المحتوى اال GFMISن نظام إ
 0.01 > **562. .جودة ومصداقية المعلومات المحاسبية الحكومية

سدددددددددو  يحد من المخاطر المالية وغير المالية  GFMISن نظام إ
 0.01 > **632. .من خالل حوكمة تكنولوجيا المعلومات

يسددددددددددداعددد في تحقيق األمن المعلومدداتي عبر  GFMISن نظددام إ
 0.01 > **516. .المنظومة الرقمية من األكواد

يسدددددداعد في حوكمة المخاطر المتعلقة بالتدفقات  GFMISن نظام إ
 0.01 > **543. .النقدية والمدفوعات النقدية

فا  الثقة في المعلومات  GFMISن نظام إ يسدددددددددداعد على إضددددددددد
 0.01 > **578. .ا في يل ضعر الرقابة الداخليةالمحاسبية والعمل على توكيده

يمكندده زيددادة القيمددة المضدددددددددددافددة للمعلومددات  GFMISن نظددام إ
تباع حوكمة ادة الشدددددددفافية والمسدددددددا لة من خالل االمحاسدددددددبية وزي

 .تكنولوجيا المعلومات
.555** < 0.01 
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 0.01ال  ومل  مم  يعنى وجود عالق  رردي  متوسةةةةةةط  ذاا دالل   حصةةةةةة ئل  عند مسةةةةةةتوى معنوي  
 بين المتغيرين.

المسةةةتقل ( التي رؤثر على جودة )المتغيراا  GFMIS   المزاي  الموجودة بتط يق نظ   أ ولتوضةةةل  
 Stepwiseالتقةةةةة رير المةةةةة للةةةةة  ال  وملةةةةة  )المتغير التةةةةة با( ر  اسةةةةةةةةةةةةةةتخةةةةةدا  االن ةةةةةدار التةةةةةدريتى

Regression   (12ب لتدون رق  ) يليوك نل النت ئل كم: 
 (12الجدول رقم )

 على جودة التقارير المالية الحكومية GFMISاالنحدار التدريجي لمزايا تطبيق نظام 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
T Sig. F R2 

B 
Std. 

Error 
Beta     

(Constant) 0.771 0.118  6.554 < 0.01 

138.111 
(< 0.01) 0.769 

يعزز   GFMISأن نظام
دور المسا لة المحاسبية 
عبر الشفافية التي يتطلبها 
 عن حركة اإلنفاق الحكومي

0.113 0.023 0.184 4.988 < 0.01 

 يساعد  GFMISأن نظام
في تفعيل عملية المراجعة 
الداخلية من خالل توافر 
معلومات مالية وإحصائية 
تضمن سهولة التقييم 

 والمتابعة

0.128 0.029 0.165 4.355 < 0.01 

سو   GFMIS أن نظام
يحد من المخاطر المالية 
وغير المالية من خالل 

 تكنولوجيا المعلوماتحوكمة 

0.085 0.021 0.140 3.977 < 0.01 

يساعد   GFMISأن نظام
على إضفا  الثقة في 
المعلومات المحاسبية 

0.109 0.026 0.135 4.158 < 0.01 
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 المصدر: الباحث اعتمادًا على نتائج الدراسة

والعمل على توكيدها في يل 
 ضعر الرقابة الداخلية

يحتاج  GFMIS أن نظام
إلى وجود بيئة معايير 
محاسبية حكومية حتى 
يتمكن من حماية المال 

عام خاصة في يل وجود ال
 ختالسات ماليةا

0.099 0.017 0.177 5.777 < 0.01 

يمكنه  GFMIS نظامأن 
قيمة المضافة زيادة ال

للمعلومات المحاسبية 
ادة الشفافية والمسا لة وزي

تباع حوكمة امن خالل 
 تكنولوجيا المعلومات

0.071 0.022 0.098 3.177 0.002 

يساهم GFMIS  نظامأن 
في ضب  الرقابة الداخلية 

ن ثم كشر الممارسات وم
 حتيالية.المحاسبية اال

0.097 0.023 0.159 4.160 < 0.01 

يعزز  GFMIS أن نظام
دور اإلفصام المحاسبية 
وخف  المخاطر المالية 
عبر توفير معلومات 

متكاملة عن حجم األصول 
 والتحقق الفعلي لها

0.066 0.021 0.102 3.180 0.002 

يساعد  GFMIS أن نظام
في تحقيق األمن المعلوماتي 
عبر المنظومة الرقمية من 

 األكواد

0.060 0.024 0.082 2.497 0.013 
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 Fحي  بلغل الم   0.01يوضةةةةةةةة  التدون السةةةةةةةة بق معنوي  نموذ  االن دار المقدر عند مسةةةةةةةةتوى 

ن المزاي  أ، ويتضة  أيضة  من التدون السة بق 0.01ق  من أمعنوي  عند مسةتوى  و ي( 138.111)
 % من التغير الموجود76.9 حوالي)المتغيراا المسةةةةةتقل ( رفسةةةةةر  GFMISالموجودة بتط يق نظ   

 بتودة التق رير الم لل  ال  ومل   ي نسل  مررفع  ومقتر   من الواحد الص ل .
ن جملا مع مالا االن دار موجل  ومعنوي  وذلك من خالن ال  أالنت ئل  ويتضةةةةةةة  أيضةةةةةةة  من خالن

tوSig المزاي  الموجودة بتط يق نظ   أ ، ورظهر   GFMIS   والتي رؤثر على جودة التق رير الم لل
 :يليال  ومل  حسا ررريا دخوله  بنموذ  االن دار كم  

    ننظ GFMIS حرك  عن يتطل ه  التي الشةةةةةةةف فل  ع ر الم  سةةةةةةة ل  المسةةةةةةة  ل  دور يعزز 
 .ال  ومي اإلنف ق

    ننظ GFMIS معلوم ا رواور خالن من الداخلل  المراجع  عملل  رفعي  وي يسةةةةةةةةةةةةةةة عد 
 .والمت بع  التقيل  سهول  رضمن و حص ئل  م لل 

    ننظ GFMIS رينولوجل  حوكم  خالن من الم لل  وغير الم لل  المخ رر من ي د سوف 
 .المعلوم ا

    ننظ GFMIS روكيد   على والعم  الم  سةة ل  المعلوم ا وي الثق   ضةةف   على يسةة عد 
 .الداخلل  الرق ب  ضعا ظ  وي

    ننظ GFMIS   حم ي  من يتم ن حتى ح ومل  م  سةةةةةةةةةةةة ل  مع يير بيئ  وجود  لى ي ت 
 .م لل  ختالس اا وجود ظ  وي خ ص  الع   الم ن

    ننظ GFMIS  الشةةةةةةةةةةةةف فل  وزي دة الم  سةةةةةةةةةةةة ل  للمعلوم ا المضةةةةةةةةةةةة و  الىلم  زي دة يم ن 
 .المعلوم ا رينولوجل  حوكم  رل عا خالن من والمس  ل 

   أننظ GFMIS    الم  سةةة ل  المم رسةةة ا كشةةةا ث  ومن الداخلل  الرق ب  ضةةةلط وي يسةةة 
 .حتل لل الا

   أننظ GFMIS رووير ع ر الم لل  المخ رر وخفا الم  سةةةةةةةةةةةةة ي اإلوصةةةةةةةةةةةةة ح دور يعزز 
 منه . الفعلي والت قق ا صون حت  عن متي مل  معلوم ا

   أننظ GFMIS خالن  من الرقمل  المنظوم  ع ر المعلوم ري ا من ر قيق وي يسةةةةةةةةةةةةةةة عد
 .ا كواد
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ن جملا  شةةةةة راا مع مالا االن دار موجل  مم  يؤكد على وجود أويتضةةةةة  أيضةةةةة  من خالن النت ئل 
وجودة التقةة رير المةة للةة  ال  وملةة ، و ةة سةةةةةةةةةةةةةةتخةةدا  ر لية   GFMISعالقةة  ررديةة  بين رط يق نظةة   

على جودة  GFMISلىل ث ر ثير المتغيراا الخ صةةةةةةةة  بتط يق نظ    Path Analysisالمسةةةةةةةة ر 
 :(13ب لتدون رق  ) يليالتق رير الم لل  ال  ومل  ر ين م  

 (13الجدول رقم )
 GFMISطبيق نظام لقياس تأثير المتغيرات الخاصة بت Path Analysisتحليل المسار 

 على جودة التقارير المالية الحكومية
 Estimate S.E. C.R. P 

x3 <--- x11 .098 .015 6.603 *** 

x3 <--- x12 .124 .019 6.579 *** 

x3 <--- x13 .006 .015 .432 .666 

x3 <--- x14 .042 .018 2.397 .017 

x3 <--- x17 .109 .015 7.281 *** 

x3 <--- x18 .028 .016 1.741 .082 

x3 <--- x19 -.047 .018 -2.587 .010 

x3 <--- x110 -.001 .019 -.060 .952 

x3 <--- x111 .088 .015 5.923 *** 

x3 <--- x112 .044 .018 2.444 .015 

x3 <--- x113 .026 .018 1.418 .156 

x3 <--- x114 .095 .020 4.862 *** 

x3 <--- x115 .072 .018 4.068 *** 

x3 <--- x15 .090 .014 6.612 *** 

x3 <--- x16 .059 .016 3.761 *** 
 

 المصدر: الباحث اعتمادًا على نتائج الدراسة
وي ضلط الرق ب  الداخلل   GFMIS% من مس  م  نظ   9.8قدره  ي   معنو  ا  أن  ن   ر ثير  -1

 الم لل  ال  ومل .حتل لل على جودة التق رير الن ث  كشا المم رس ا الم  س ل  اوم

وي رفعيةة  عمللةة   GFMIS% من مسةةةةةةةةةةةةةةةة عةةدة نظةة   12.4قةةدره  يةة   معنو  ا  أن  نةة   رةة ثير  -2
المراجع  الداخلل  من خالن رواور معلوم ا م لل  و حصةةةةةةةةةةةةة ئل  رضةةةةةةةةةةةةةمن سةةةةةةةةةةةةةهول  التقيل  

 والمت بع  ع ر رق ب  داخلل  وع ل  على جودة التق رير الم لل  ال  ومل .
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يم ن من ال صةةون على الت كيد  GFMIS% لنظ   0.6ى قدره غير معنو  ا  أن  ن   ر ثير  -3
المعقون لألرصةةةةةةةةةةةةدة الم  سةةةةةةةةةةةة ل  ودق  التقدير التي روور   نظ  الرق ب  الداخلل  على جودة 

 التق رير الم لل  ال  ومل .

عمللةة  التتلا المةة لي ووقةة   ل GFMISمةة  نظةة    % لمال4.2قةةدره  يةة   معنو  ا  أن  نةة   رةة ثير  -4
ع ر اللوائ  وسل س ا  س عدة وي ر قيق التوازن الم  س يمخصص  والملنظري  ا موان ال

 ورق ب  م لل  ذاا كف  ة ووع لل  على جودة التق رير الم لل  ال  ومل .

 لى وجود بيئةةة  معةةة يير  GFMIS% الحتلةةة   نظةةة   9.0قةةةدره  يةةة   معنو  ا  أن  نةةة   رةةة ثير  -5
ختالسةةةةةةةة ا اي  الم ن الع   خ صةةةةةةةة  وي ظ  وجود م  سةةةةةةةة ل  ح ومل  حتى يتم ن من حم 

 م لل  نتلت  ضعا الرق ب  الداخلل  والوق ئل  على جودة التق رير الم لل  ال  ومل .

دور اإلوصةةةةةةةةةةةةةة ح الم  سةةةةةةةةةةةةةة ي  GFMIS% لتعزيز نظ   5.9قدره  ي   معنو  ا  أن  ن   ر ثير  -6
ت قق الفعلي   عن حت  ا صةةةةةةون والوخفا المخ رر الم لل  ع ر رووير معلوم ا متي مل

ضة و   لى كشةا أنم ط وصةور الفسة د الم لي واإلداري على جودة التق رير الم لل  إله  ب من
 ال  ومل .

دور المس  ل  الم  س ل  ع ر  GFMIS% لتعزيز نظ   10.9قدره  ي   معنو  را  أن  ن   ر ثي -7
ي ن راو ا والتالعا وعن حرك  اإلنف ق ال  ومي وكشةةةةةةةةةةةةةةا االالشةةةةةةةةةةةةةةف فل  التي يتطل ه  

 ا رصدة الم  س ل  المرحل  على جودة التق رير الم لل  ال  ومل .

دور المسةةة  ل  الم  سةةة ل   GFMIS% لتعزيز نظ   2.8غير معنوى قدره  ا  أن  ن   ر ثير  -8
عتم د على رواور م  سةةةةةةةةةةةةةةل  دة بل ن ا ومعلوم ا ع ر شةةةةةةةةةةةةةةترة واالمن خالن رووير ق ع

  المزما رط لقه  على جودة التق رير الم لل  سةةةةةةةةةةةةةةت ق ق والتي رالئ  موازن  ال رامل وا دااال
 ال  ومل .

كتشةةةةةةةةةةةةةة ف اوال وكم  من عملل  GFMIS% لزي دة نظ   4.7قدره  ي   معنو  ا  أن  ن   ر ثير  -9
 ا خط   ورعزيز المس  ل  الداخلل  للمراجعين على جودة التق رير الم لل  ال  ومل .

ختل ري ور سين جودة الم توى اال% لت سين 0.1نوى قدره غير مع ا  أن  ن   ر ثير  -10
من خالن ا كواد والمق را  GFMISومصداال  المعلوم ا الم  س ل  ال  ومل  بنظ   

 .والتي رعزز المس  ل  الم  س ل  على جودة التق رير الم لل  ال  ومل 
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لل د من المخ رر الم لل  وغير الم لل  GFMIS% لنظ   8.8قدره  ي   معنو  ا   ن   ر ثير  أن -11
 خالن حوكم  رينولوجل  المعلوم ا على جودة التق رير الم لل  ال  ومل .من 

وي ر قيق ا من المعلوم ري  GFMIS% لمس عدة نظ   4.4قدره  ي   معنو  ا   ن   ر ثير  أن -12
ع ر المنظوم  الرقمل  من ا كواد والتي ر  رصملمه  ع ر المستوي ا ا ر ا )الته ز اإلداري 

 الهيئ ا الخدمل  / الم  وظ ا / الهيئ ا الموازنل ( على جودة التق رير الم لل  ال  ومل . /

ي حوكم  المخ رر و GFMIS% لمس عدة نظ   2.6غير معنوى قدره  ا  أن  ن   ر ثير  -13
ق اإلوص ح الم  س ي رس ع نط ادي  والمدووع ا النقدي  من خالن المتعلق  ب لتدوق ا النق

 ختالس ا الم لل  على جودة التق رير الم لل  ال  ومل .واليشا عن اال

على  ضةةةةةةةةةةةةةةف   الثق  وي  GFMIS% لمسةةةةةةةةةةةةةةة عدة نظ   9.5قدره  ي   معنو  ا   ن   ر ثير  أن -14
العم  على روكيد   وي ظ  ضةةةةةةةةةعا الرق ب  الداخلل  وعد  وجود المعلوم ا الم  سةةةةةةةةة ل  و 

مع يير للم  سةةةةةةل  ال  ومل  رعزز  كتشةةةةةة ف ا خط   والتالعا وي ا رصةةةةةةدة الم  سةةةةةة ل  
 ال  ومل  على جودة التق رير الم لل  ال  ومل .

من زي دة الىلم  المضةةةةةةةةةةةةةةة و   GFMIS% لتم ين نظ   7.2قدره  ي   معنو  ا  أن  ن   ر ثير  -15
رل ع حوكم  رينولوجل  ا دة الشةةةةةةةةةةةةةةف فل  والمسةةةةةةةةةةةةةة  ل  من خالن وم ا الم  سةةةةةةةةةةةةةة ل  وزيللمعل

رق   المعلوم ا على جودة التق رير الم لل  ال  ومل ، وذلك كم  يوضةةةةةةةةةةةة   الشةةةةةةةةةةةة   الت لي
(7): 
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 (7الشكل رقم )
 GFMISلقياس تأثير المتغيرات الخاصة بتطبيق نظام  Path Analysisتحليل المسار 

 جودة التقارير المالية الحكوميةعلى 

 
 المصدر: الباحث اعتمادًا على نتائج الدراسة

مم  سةةة ق يتضةةة  عد  صةةة   الفرا الث ني "ال روجد عالق  ذاا دالل   حصةةة ئل  بين رط يق نظ   
GFMIS   ينص على وجود عالق   والذيوجودة التق رير الم لل  ال  ومل " وصةةةةةةة   الفرا ال دي

وجودة التق رير الم لل  ال  ومل  وذلك بدرج  ثق   GFMISبين رط يق نظ   ذاا دالل   حصةةةةةةةةةة ئل 
95.% 

 مجاالت الدراسة المقترحةنتائج وتوصيات و : القسم الثامن
 :الدراسة نتائج 8-1
على ر سين جودة المعلوم ا الم  س ل  حي  يس    وي  GFMIS ن   ر ثير  يت بي لنظ    (1

زي دة درج  المنفع  للم توى والمضةةةةةةةةةةةةةةمون وي التق رير الم لل  ومن ث  رفعي  عملل  المراجع  
الداخلل  من خالن وجود رق ب  وع ل  بت نا مس  مت  وي رفعي  رعزيز م دأ المس  ل  الم  س ل  
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 صةةةةةةةةةةةةةة  حي  ج  ا نت ئل الفرا ا ون عد   ،لمخ رروزي دة وع لل  الرق ب  الداخلل  وحد ا
والرقةة بةة  الةةداخللةة  /  GFMISالفرا القةة ئةة  "ال روجةةد عالقةة  ذاا داللةة   حصةةةةةةةةةةةةةةةة ئلةة  لنظةة   

 .حوكم  رينولوجل  المعلوم االمس  ل  الم  س ل  
بعالق   يت بل  بزي دة نط ق اإلوصةةةةةةةة ح الم  سةةةةةةةة ي بت نا وجود عالق   GFMISيررلط نظ    (2

    معنوي ا   ن   ر ثير  ن ررف ع جودة المعلوم ا الم  سةةةةةةةة ل  حي    يت بل  ذاا دالل   حصةةةةةةةة ئل  ب
ويتضةةةة  ذلك من خالن عد  صةةةة   الفرا الث ني "ال روجد عالق  ذاا ، %(11مقدر بنسةةةةل  )

والمعلوم ا الم  سةةةةةةةةة ل  وصةةةةةةةةة   الفرا ال دي   GFMISدالل   حصةةةةةةةةة ئل  بين رط يق نظ   
والمعلوم ا  GFMISوالذي ينص على وجود عالق  ذاا دالل   حصةةةةةةةةةةةةة ئل  بين رط يق نظ   

 %(.95) الم  س ل  بدرج  ثق 

وي رعزيز المس  ل  الم  س ل  والشف فل  ووجود عالق  رردي  قوي  ذاا  GFMISيس    نظ    (3
والخصةةةةةةةة ئص النوعل  للمعلوم ا والمعززة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة كم  أن  GFMISدالل   حصةةةةةةةة ئل  بين نظ   

 (0.01)ن دار عند مسةةتوى معنوي  حي  وصةةلل معنوي  نموذ  االن دار موجل  و مالا اال مع
%( من 76ج  ا مفسةةةةةةةةةةةةةةرة ب والي ) GFMISكم  أن نت ئل نظ    F (131 – 663)والم  

التغير وي روا المةة  المنةة وا للمعلومةة ا الم ةة سةةةةةةةةةةةةةة لةة  ال  وملةة  ممةة  لةة  ا ثر على روا كفةة  ة 
 الم لل  ال  ومل . رالم توى والمضمون للتق ري

وي  صةةةةةةةةةةةةةالح أدا  اإلدارة الم لل  ب ف  ة ووع لل  من خالن الدق  وي  GFMISيسةةةةةةةةةةةةة    نظ    (4
 رقديراا الموازن  ور سين الرق ب  الذارل .

ررل ط إلعداد الخطط الم لل  رووير ال ل ن ا والمعلوم ا ذاا االعلى  GFMISنظ    يسةةةةةةةةةةة عد (5
مةة ا والعمةة  على والقةةدرة على التن ؤ بةة لتةةدوقةة ا النقةةديةة  بتةة نةةا رقيل  مخةة رر رينولوجلةة  المعلو 

 حوكمته  ورووير ا من المعلوم ري.

وي اكتشةةةةةةةةة ف االختالسةةةةةةةةة ا الم لل  والمم رسةةةةةةةةة ا الم  سةةةةةةةةة ل  غير  GFMISيسةةةةةةةةة عد نظ    (6
 مشروع  بت نا روا كف  ة جودة الم توى والمضمون للتق رير الم لل  وال س ب ا الخت مل .ال

يل المن سةةةةةةةةا وروا المال م  من رووير المعلوم ا الم  سةةةةةةةة ل  وي التوق GFMISيم ن نظ    (7
 الىلمل  والت كيد على خفا ح ل  عد  الت كد وي المعلوم ا الم  س ل .
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 :الدراسة توصيددددات 8-2
يوصةةةةةةي  ،على ضةةةةةةةو  النت ئل التي ر  التوصةةةةةةة   ليه  وي ك  من الدراسةةةةةةة  النظري  والتط لىل 

 الل ح  بم  يلي:
 حي  ر ين أن نظ    ، تم   بتط يق حوكم  رينولوجل  المعلوم ااالGFMIS  يت ثر ويؤثر

تقنين لوي بيئةة  رينولوجلةة  المعلومةة ا من خالن ر ليةة  ورقيل  المخةة رر وحوكمتهةة  كم ةةدد 
 الفس د الم لي واإلداري.

 تم   بنظ   الضةةةةةةةةةةةةرورة ا GFMIS  وي زي دة وع لل  الخصةةةةةةةةةةةة ئص النوعل  للمعلوم ا من
خالن التوقيةةل المنةة سةةةةةةةةةةةةةةةا / التع ير الصةةةةةةةةةةةةةةة دق / المال مة  الىلملةة  / خفا عةد  رمةة ث  

سةةةةةةةةةةةةةةتقرار الم لي وزي دة م  سةةةةةةةةةةةةةةينخفا مع  التالعا ور قيق االالمعلوم ا الم  سةةةةةةةةةةةةةة ل  م
 الشف فل .

 ه  لى رنفيذ موازن  ال رامل واالرتعتم داا  ح  بضةةةةةةةرورة التخلي عن موازن  االيوصةةةةةةةي الل 
 .GFMISكمتطلا حتمي يتواوق ومتطلل ا نظ   وا دا  

  نظ   ليوصي الل ح  أن ي ونGFMIS  وأال ي ون مقصورا   نظم  الرق بل  وي ا دوٌر مه 
على وزارة الم لل  مث  الته ز المركزي للم  سةةةةةةةةل ا والته ز المركزي للتع ئ  واإلحصةةةةةةةة  ، 

سةةةةةةةةةتف دة من  وي ال م  نل  ا، و م ري بين وزارة الم لل  ووزارة التخطلطبت نا التنسةةةةةةةةةيق المعلو 
 .المنظوم  الضري ل  و صالح الخل  من التتنا الضري ي

 عتم د على نظ   ضةةةةةةةةةةةةةةرورة االGFMIS  وي رووير المعلوم ا الم  سةةةةةةةةةةةةةة ل  ال  ومل  من
ه ن و رت   يعزز نط ق اإلوصةةةةةةةةةةةةةة ح اإلجل ري واالخالن رووير   وي التوقيل المن سةةةةةةةةةةةةةةا مم

 مع يير الم  سل  ال  ومل  وي ال يئ  المصري .عد  وجود اإلوص ح السردي وي ظ  

    يوصةةةةةةي الل ح  بتط يق نظGFMIS لتزا  البشةةةةةة   موسةةةةةةا وي وحداا القط ع الع   وا
ل ا  ، بت نا االرت ه  لى لتعزيز جودة التق رير الم لل  ال  ومل  (INTOSAI)بتوصةةةةةةةةةةةةةة
 لزي دة التوكيد الم  س ي وزي دة وع لل  الرق ب  GASBالم  سل  ال  ومل  رط يق مع يير 

   مه مه  دراسةةةةة    حدىيون وي وزارة الم لل  روجود ) دارة للمخ رر( ب تمل  يوصةةةةةي الل ح
جع  ال  ومل  الداخلل  يعزز   ور لي  المخ رر الم لل  / غير الم لل  لخدم  أ داف المرا

ا خذ ب لنم ذ  ، ا ال وكم  وي ظ  بيئ  رينولوجل  المعلوم اسةةةةةةةةةةةةةةتن د على مل دل وآلل اال
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المقترحةة  لل    على جودة التقةة رير المةة للةة  والعمةة  على رقيلمهةة  من وقةةل آلخر وي ظةة  
 .GFMISنظ   

 المقترحة: الدراسةمجاالت  8-3
من نت ئل، ووي حدوده أصل   ن   ح ج  إلجرا  المزيد  ه الدراس  لل   ذ وي ضو  م  انتهل

 من الدراس ا الل ثل  المقترح  مث :
وي زي دة جودة اإلوصةةةةةةةةةةةةةة ح الم  سةةةةةةةةةةةةةة ي ال  ومي دراسةةةةةةةةةةةةةة  ميدانل   GFMISأثر نظ    (1

 ورتري ل .
 وي خفا معدالا التهرم الضري ي دراس  رتري ل . GFMISالت ثيراا المل شرة لنظ    (2

فا ح الا عد  الت كد لنظ  المعلوم ا الم  سةةةةة ل  ال  ومل  وي خ GFMISدور نظ    (3
 لدول .اوي  ش رةلموازن  

على زي دة وع لل  نظ  الرق ب  الداخلل  كم دد لت سةةةةةةةةةةةةةةين جودة  GFMISظ   انع  ث ن (4
 المراجع  الداخلل .
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