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Abstract 

      The main objective of this study is to identify the modified role of 

training in the relationship between the use of the government financial 

information management system and the effectiveness of internal control 

in government units by applying to Mansoura University as one of the 

general government units, where the GFMIS is one of the aspects of the 

government system automation in Egypt, which was initiated by the Arab 

Republic of Egypt in 2004, in pursuit of several goals, including the 

efficiency and effectiveness of using government financial resources, 

transparency, disclosure, accountability, and other goals that aim in their 

entirety at the efficiency and effectiveness of the internal control system, 

In order to measure the extent to which the system achieves the objectives 

of internal control, the researcher used the components of the COSO 

framework for internal control to measure the extent to which the GFMIS 

use of the global and accepted frameworks goals achieved general 

acceptance of internal control as the generally accepted framework in the 

design and implementation of internal control. 

        The researcher relied on using a questionnaire to collect the primary 

data necessary to achieve the goal of the study. The questionnaires were 

distributed to the employees in the Egyptian government departments that 

implement the government financial management information system in 

Mansoura University, in addition to auditors of Accountability state 

authority who audits these departments. The questionnaire numbers were 

160 individuals. The response rate of respondents reached 80.6%, or 129 

individuals after excluding some incomplete questionnaires, the number of 



4 
 

questionnaires subject to statistical analysis became 125 , The study found 

that there was no significant difference in the views of the study sample's 

vocabulary about the importance of using government financial 

management information systems according to the job (administrator / 

auditor in the Central Auditing Organization), while there were significant 

differences in the views of the study sample's items on the importance use 

of the governmental financial management information system, According 

to the difference in functional experience and experience in dealing with 

information system , the use of the governmental financial management 

information system leads to improving the effectiveness of internal control 

in Egyptian government Departments, and finally it reached the moderator 

role of training in the relationship between the use of the governmental 

financial management information system and the effectiveness of Internal 

control . 

 
Related Topics: 

Governmental Financial Management Information  

System(GFMIS),COSO Internal Control Framework, Internal Control 

Effectiveness,Training. 
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The Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission, (COSO ,1994 )   
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 ( : معامالت االرتباط بين العبارات والدرجة الكلية للمتغير المستقل 1جدول رقم )

 همية استخدام  نظام إدارة معلومات مالية الحكومةأالمتغير المستقل: 

 معامل االرتباط رقم العبارة  معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم  العبارة 

1 084.0* 6 08564* 11 08400* 

2 084.6* . 08..6* 12 08.5.* 

. 084..* . 08641* 1. 08..2* 

4 08...* 0 0852.* 
 

5 084..* 10 08...* 

 ( أو أقل8 0805يشير الرمز )*( إلى داللة معامل االرتباط إحصائيًا عند مستوى معنوية )
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  :(الداخلية) فعالية بيئة الرقابة التابع: المتغير 3/3/2/1/2

 
 ( : معامالت االرتباط بين العبارات والدرجة الكلية لمحاور المتغير التابع 2جدول رقم )

 )أ( فعالية بيئة الرقابة

رقم  

 العبارة 
 معامل االرتباط

رقم 

 العبارة
 معامل االرتباط

رقم 

 العبارة 
 معامل االرتباط

1 08.50* 4 08...* . 08.54* 

2 08.60* 5 08.6.* . 08..1* 

. 08.60* 6 086.0* 0 085.0* 

 )ب( فعالية تقييم المخاطر

رقم  

 العبارة 
 معامل االرتباط

رقم 

 العبارة
 معامل االرتباط

رقم 

 العبارة 
 معامل االرتباط

1 08.02* 4 086.4* . 08.5.* 

2 0861.* 5 0866.* 
 

. 08.4.* 6 08.50* 

 

 )ج( فعالية أنشطة الرقابة

رقم  

 العبارة 
 معامل االرتباط

رقم 

 العبارة
 معامل االرتباط

رقم 

 العبارة 
 معامل االرتباط

1 08420* 5 08524* 0 0860.* 

2 08644* 6 085.0* 10 08..2* 

. 08561* . 08500* 
 

4 08...* . 085.0* 

 التصاالت)د( فعالية المعلومات وا

رقم  

 العبارة 
 معامل االرتباط

رقم 

 العبارة
 معامل االرتباط

رقم 

 العبارة 
 معامل االرتباط

1 08.05* 4 08644* . 08.46* 

2 08.00* 5 08..2* 
 

. 08.1.* 6 08.06* 

 )هـ( فعالية المتابعة 

رقم  

 العبارة 
 معامل االرتباط

رقم 

 العبارة
 معامل االرتباط

رقم 

 العبارة 
 عامل االرتباطم

1 08.05* . 08.60* 5 08.1.* 

2 08.05* 4 08.15*  

 ( أو أقل8 0805يشير الرمز )*( إلى داللة معامل االرتباط إحصائيًا عند مستوى معنوية )                         
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 ( : معامل الثبات )كرونباخ الفا( لمتغيرات االستقصاء.م )جدول رق

 متغيرات الدراسة
عدد 

 العبارات

معامل الثبات 

() 

 المتغير المستقل:

 .08.0 .1 نظام إدارة المعلومات المالية في القطاع الحكومي المصري أهمية استخدام

 المتغير التابع: 

 ...08 0 )أ( فعالية بيئة الرقابة

 ...08 . لية تقييم المخاطر)ب( فعا

 08.04 10 )ج( فعالية أنشطة الرقابة

 08.52 . )د( فعالية المعلومات واالتصاالت

 08.16 5 )هـ( فعالية المتابعة 

 المصدر: من إعداد الباحثة اعتمادًا على نتائج التحليل اإلحصائي8     

 

 البيانات الوصفية لعينة الدراسة:  3/3/3

 توزيع بيانات عينة الدراسة( : 4جدول رقم )

 اإلجمالي النسبة المئوية العدد فئات المتغير المتغير

 125 %.68. 06 إداري الوظيفة
 %2.82 20 مراجع في الجهاز المركزى 

 %. 10 سنوات 5أقل من  الخبرة

125 
 %24 0. سنوات 10إلى أقل من  5من 

 %2.82 20 سنة 15إلى أقل من  10من 

 %.448 56 ة فأكثرسن 15من 

الخبرة في التعامل مع 

 نظم المعلومات

 %5582 60 سنوات فأقل  4
 سنوات  4أكثر من  125

 
56 448.% 

 المصدر: من إعداد الباحثة وفقًا لنتائج التحليل اإلحصائي8       
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 :تقييم جودة نظام إدارة المعلومات المالية في القطاع الحكومي المصري 3/3/3/1

 ( : اإلحصاءات الوصفية لتقييم جودة نظام إدارة المعلومات المالية في القطاع الحكومي المصري5رقم ) جدول

 العبارة
موافق 

 تمامًا
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 تمامًا

المجموع 

 التقديري

النسبة 

 المئوية
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االختالف
 المستوى

ومات مالية الحكومة نظام ادارة معليحرص  (1

(GFMIS)  على الدقة في عرض اإلجراءات

 والسياسات المحاسبية8

 مرتفع .1084 084.4 4814 %.. .51 0 0 4 00 22

نظام ادارة معلومات مالية الحكومة يعمل  (2

(GFMIS)  على اختصار الوقت والجهد

 والتكلفة8

 مرتفع 11804 08501 4854 01% .56 0 0 0 .5 .6

رة معلومات مالية الحكومة نظام ادايحرص  (.

(GFMIS)  على التوافق واالنسجام مع

 أفضل الممارسات الدولية8

 مرتفع 16841 0864 800. %.. ..4 0 4 20 5. 16

نظام ادارة معلومات مالية الحكومة يعمل  (4

(GFMIS)  على تحقيق األهداف المؤسسية

 بكفاءة وفعالية8

 عمرتف 12860 08401 ..8. %.. 4.4 0 0 24 .0 .

نظام ادارة معلومات مالية الحكومة يؤدي  (5

(GFMIS)  إلى زيادة سرعة أداء العمل

 بشكل سهل ومبسط8

 مرتفع 14844 08611 .482 5%. ..5 0 0 4 4. ..

نظام ادارة معلومات مالية الحكومة ال يتطلب  (6

(GFMIS)  فترة طويلة من التدريب لسهولة

 التعامل معه8

 متوسط 218.6 .08.6 .85. 1%. 441 0 16 2. 2. 5

نظام ادارة معلومات مالية الحكومة يعمل  (.

(GFMIS)  على عرض البيانات حسب

 حاجة المستفيد8

 مرتفع 14866 08604 4812 2%. 515 0 0 16 .. 1.
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 العبارة
موافق 

 تمامًا
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 تمامًا

المجموع 

 التقديري

النسبة 

 المئوية
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االختالف
 المستوى

نظام ادارة معلومات مالية الحكومة يعمل  (.

(GFMIS)  على تقديم معلومات دقيقة وذات

 مصداقية8

 مرتفع 11805 08451 .480 2%. 510 0 0 . 00 .1

نظام ادارة معلومات مالية الحكومة يحرص  (0

(GFMIS)  على تحقيق االستجابة السريعة

 والرسائل الفورية8

 مرتفع 1.814 086.0 4802 0%. .50 0 4 16 .. .2

نظام ادارة معلومات مالية الحكومة يعمل  (10

(GFMIS)  على توفير المعلومات الكافية

 هم8تطلباتلمتخذي القرار وبما يتوافق مع م

 مرتفع .1485 08500 4811 2%. 514 0 0 16 0. 0.

نظام ادارة معلومات مالية الحكومة يوفر  (11

(GFMIS)  إمكانية مراجعة العمليات

 المالية لفترات زمنية مختارة8

 مرتفع 12810 08524 48.0 6%. ..5 0 0 4 0. 41

نظام ادارة معلومات مالية الحكومة يوفر  (12

(GFMIS) ق الوفورات إمكانية تحقي

 المالية في عمليات اإلنفاق8

 مرتفع .2080 ...08 801. 0%. .40 0 4 20 0. 21

نظام ادارة معلومات مالية الحكومة يعمل  (.1

(GFMIS)  على الحفاظ على سرية

 المعلومات8

 مرتفع 16824 .0865 4802 0%. .50 0 4 .1 4. 24

نظام ادارة معلومات مالية  أهمية استخداممتغير 

 في الوحدات الحكومية المصريةة الحكوم
 مرتفع 2602 06232 .660 21% 20262 0 262 .136 2262 2.62

 المصدر: من إعداد الباحثة وفقًا لنتائج التحليل اإلحصائي8       
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 وفقًا لنتائج الوحدات الحكومية في جامعة المنصورة معلومات المالية في  إدارة  ( : تقييم مستوى جودة نظام1شكل رقم )

 الدراسة

 اختبارات فروض الدراسة:  3/6

 اختبار الفرض األول: 3/6/1

إدارة نظام  أهمية استخدام ينة الدراسة حولبين مفردات ع ذو داللة احصائية يوجد اختالف معنوي "

ع موذلك وفقًا لالختالف الوظيفي، والخبرة الوظيفية، والخبرة في التعامل  الحكومية،معلومات المالية 

 6 " نظم المعلومات

لتحديد الفروق الجوهرية آلراء  Chi-Squareوالختبار ذلك الفرض فقد تم االعتماد على اختبار 

 ( التالي نتائج اختبار ذلك الفرض: 6اسة، ويوضح الجدول رقم )مفردات عينة الدر

 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

12345678910111213

عبارات تقييم أهمية استخدام نظام ادارة معلومات مالية الحكومة في الوحدات الحكومية المصرية

Current GFMIS

Perfect GFMIS
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 الختبار الفرض األول Chi-Square( : نتائج اختبار 6جدول رقم )

 
 الخبرة الوظيفية الوظيفة

نظم الخبرة في التعامل مع 

 المعلومات
2 1262.6 2136122 .66.16 

Df 16 62 16 

P. Value 02.1 06000 06000 

N 122 122 122 

 المصدر: من إعداد الباحثة وفقًا لنتائج التحليل اإلحصائي8     

 اختبار الفرض الثاني: 3/6/2

على فعالية دارة معلومات مالية الحكومة نظام االستخدام  داللة إحصائية معنوي ذو يوجد تأثير" 

6"الرقابة الداخلية  

 ويتفرع هذا الفرض إلى الفروض الفرعية التالية: 

 على بيئة الرقابة6نظام ادارة معلومات مالية الحكومة الستخدام ذو داللة إحصائية  معنوي يوجد تأثير -
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 على تقييم المخاطر6علومات مالية الحكومة نظام ادارة مالستخدام ذو داللة إحصائية معنوي يوجد تأثير  -

 على أنشطة الرقابة6نظام ادارة معلومات مالية الحكومة الستخدام ذو داللة إحصائية  معنوي يوجد تأثير -

على المعلومات نظام ادارة معلومات مالية الحكومة الستخدام  ذو داللة إحصائية معنوي يوجد تأثير -

 واالتصاالت6

 على المتابعة6نظام ادارة معلومات مالية الحكومة الستخدام ذو داللة إحصائية  نويمع يوجد تأثير -

خمسة  من خالل اختبار البسيط،والختبار ذلك الفرض فقد تم االعتماد على تحليل االنحدار الخطي            

 التالي نتائج اختبار ذلك الفرض:  ( .اذج إحصائية، ويوضح الجدول رقم )نم

 ( : نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط الختبار الفرض الثاني للدراسة7)جدول رقم 

ثابت  

 االنحدار
St.  T F 

P. 

value 
2R Error% 

نموذج 

(1) 

نظام ادارة معلومات مالية 

 بيئة الرقابة الحكومة 
18.25 082.4 .8150 080.0 08002 081.5 .285% 

نموذج 

(2) 

نظام ادارة معلومات مالية 

تقييم  الحكومة 

 المخاطر

285.1 0814. 18650 28.22 08102 08122 ..8.% 

نموذج 

(3) 

نظام ادارة معلومات مالية 

أنشطة  الحكومة 

 الرقابة

.8.61 08114 58..1 28002 0801. 080.. 018.% 

نموذج 

(6) 

نظام ادارة معلومات مالية 

المعلومات  الحكومة 

 واالتصاالت

280.0 081.6 1852. 28..1 08012 08110 ..81% 

نموذج 

(2) 

نظام ادارة معلومات مالية 

 المتابعة الحكومة 
182.5 08.0. .852. 1284.. 08001 08102 .08.% 

 المصدر: من إعداد الباحثة وفقًا لنتائج التحليل اإلحصائي8     







35 
 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( : نتائج اختبار الفرض الثاني للدراسة2)شكل رقم 

 اختبار الفرض الثالث:  ./4/.

 6 "وفعالية الرقابة الداخليةنظام ادارة معلومات مالية الحكومة يعّدل التدريب العالقة بين  "

 ويتفرع هذا الفرض إلى الفروض الفرعية التالية: 

 وبيئة الرقابة6نظام ادارة معلومات مالية الحكومة يعّدل التدريب العالقة بين  -      

 وتقييم المخاطر6نظام ادارة معلومات مالية الحكومة يعّدل التدريب العالقة بين  -      

 وأنشطة الرقابة6نظام ادارة معلومات مالية الحكومة يعّدل التدريب العالقة بين  - 

 والمعلومات واالتصاالت6نظام ادارة معلومات مالية الحكومة قة بين يعّدل التدريب العال -

نظام 

المعلومات  

لية الما

 الحكومية

بيئة  

 الرقابة

تقييم 

المخاط

 ر

أنشطة 

 الرقابة

 المتابعة

المعلومات 

 واالتصاالت

= 0.114* 
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 والمتابعة6نظام ادارة معلومات مالية الحكومة يعّدل التدريب العالقة بين   -

، من خالل  Process V3.5والختبار ذلك الفرض فقد تم االعتماد على تحليل االنحدار الخطي بواسطة 

 ( التالي نتائج اختبار ذلك الفرض: .وضح الجدول رقم )ماذج إحصائية، وياختبار خمسة ن

 نتائج تحليل االنحدار الختبار الفرض الثالث للدراسة( : .)قم جدول ر

  t P. value المتغير المستقل المتغير التابع النموذج

 بيئة الرقابة (1نموذج )

 0805 18005 082.2 نظام المعلومات المالية الحكومية

 .080 2841.6 ..084 التدريب

 .0801 .185.2 .08.4 التدريب× نظام المعلومات 

 تقييم المخاطر (2نموذج )

 ..080 18050 08245 نظام المعلومات المالية الحكومية

 .0802 181.5 08102 التدريب

 08020 182.5 08200 التدريب× نظام المعلومات 

 أنشطة الرقابة (3نموذج )

 080.1 ..281 081.2 ية الحكوميةنظام المعلومات المال

 08041 18604 085.6 التدريب

 08042 .18.2 08265 التدريب× نظام المعلومات 

 (6نموذج )
المعلومات 

 واالتصاالت

 08041 18.22 .0816 نظام المعلومات المالية الحكومية

 080.5 ..180 082.6 التدريب

 .0802 18006 ..082 التدريب× نظام المعلومات 

 المتابعة (2نموذج )

 .0800 182.0 08.22 نظام المعلومات المالية الحكومية

 08045 18.56 08404 التدريب

 080.5 18020 6..08 التدريب× نظام المعلومات 

 المصدر: من إعداد الباحثة وفقًا لنتائج التحليل اإلحصائي8     
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  والنتائج: الخالصة 6/1
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 مالحق الدراسة

 قائمة استقصاء

 األخ الفاضل/ األخت الفاضلة

ة نظام ادار" الدور المعدل للتدريب في العالقة بين استخدام راسة بعنوان تقوم الباحثة بإجراء د       

الحكومية المصرية )دراسة  الوحداتفعالية الرقابة الداخلية في  و (GFMIS)معلومات مالية الحكومة 

لدراسة، ا لخبراتكم العلمية والعملية في هذا المجال، تأمل الباحثة التكرم بالمساهمة في هذه ونظًرا " ،ميدانية(

 قيام سيادتكم باستيفاء هذه القائمة8 وثقوا بأهمية تعاونكم لنجاح هذه الدراسة8وذلك من خالل 

وتود الباحثة أن توضح لسيادتكم أن ما تقدمونه من معلومات وأراء سيكون موضع السرية التامة ولن        

 يستخدم إال ألغراض البحث العلمي8

أمام التقدير الذي ترونه مناسًبا لكل  (√)بارات التالية، برجاء وضع عالمة ما تقدير سيادتكم لمدى صحة الع

 عبارة من العبارات التالية:

 العبارة الرقم
موافق 

 تماًما
 محايد موافق

غير 

 فقموا

غير 

موافق 

 تماًما

 وحدات نظام إدارة المعلومات المالية في ال أهمية استخدامأوال: تقييم 

على  (GFMIS)ات مالية الحكومة نظام ادارة معلوميحرص  1

 الدقة في عرض اإلجراءات والسياسات المحاسبية8

     

على  (GFMIS)نظام ادارة معلومات مالية الحكومة يعمل  2

 اختصار الوقت والجهد والتكلفة8

     

على  (GFMIS)نظام ادارة معلومات مالية الحكومة يحرص  .

 لدولية8التوافق واالنسجام مع أفضل الممارسات ا

     

على  (GFMIS)نظام ادارة معلومات مالية الحكومة يعمل  4

 تحقيق األهداف المؤسسية بكفاءة وفعالية8

     

إلى  (GFMIS)نظام ادارة معلومات مالية الحكومة يؤدي  5

 زيادة سرعة أداء العمل بشكل سهل ومبسط8

     

 (GFMIS)نظام ادارة معلومات مالية الحكومة ال يتطلب  6

 فترة طويلة من التدريب لسهولة التعامل معه8

     

على  (GFMIS)نظام ادارة معلومات مالية الحكومة يعمل  .

 عرض البيانات حسب حاجة المستفيد8

     

على  (GFMIS)نظام ادارة معلومات مالية الحكومة يعمل  .

 تقديم معلومات دقيقة وذات مصداقية8

     

على  (GFMIS)ات مالية الحكومة نظام ادارة معلوميحرص  0

 تحقيق االستجابة السريعة والرسائل الفورية8

     

على  (GFMIS)نظام ادارة معلومات مالية الحكومة يعمل  10

توفير المعلومات الكافية لمتخذي القرار وبما يتوافق مع 

 متطلباتهم8

     

 إمكانية (GFMIS)نظام ادارة معلومات مالية الحكومة يوفر  11

 مراجعة العمليات المالية لفترات زمنية مختارة8

     

إمكانية  (GFMIS)نظام ادارة معلومات مالية الحكومة يوفر  12

 تحقيق الوفورات المالية في عمليات اإلنفاق8
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على  (GFMIS)نظام ادارة معلومات مالية الحكومة يعمل  .1

 الحفاظ على سرية المعلومات8

     

 فعالية بيئة الرقابة ثانًيا: تقييم

نظام ادارة معلومات مالية الحكومة في ظل تطبيق  1

(GFMIS)  تقدم اإلدارة من خالل أنشطتها إشارات واضحة

 للموظفين حول أهمية الرقابة الداخلية8

     

نظام ادارة معلومات مالية الحكومة في ظل تطبيق  2

(GFMIS) ير تقوم اإلدارة بتوصيل قيم المنشأة والمعاي

 السلوكية للموظفين من خالل قواعد السلوك أو ما يشبه ذلك8

     

نظام ادارة معلومات مالية الحكومة في ظل تطبيق  .

(GFMIS)  يتم استقطاب الموظفين المؤهلين والجديرين

 بالثقة8

     

نظام ادارة معلومات مالية الحكومة في ظل تطبيق  4

(GFMIS) ويات الكفاءة تأخذ اإلدارة في اعتبارها مست

المطلوبة لوظائف معينة وتترجم ذلك في صورة مهارات 

 ومعرفة مطلوبة لشغل هذه الوظائف8

     

نظام ادارة معلومات مالية الحكومة في ظل تطبيق  5

(GFMIS)  تسعى اإلدارة إلى اتخاذ إجراءات إلزالة أو تقليل

 دوافع الغش8

     

ة الحكومة نظام ادارة معلومات مالي في ظل تطبيق 6

(GFMIS) تحديد مسئوليات العاملين المتعلقة بالرقابة  يتم

 الداخلية8

     

      الربط الماشر مع وزارة المالية8 (GFMIS)يقدم نظام  .

 GFMIS)نظام ادارة معلومات مالية الحكومة في ظل تطبيق  .

 يوجد اهتمام باستقالل وظيفة المراجعة الداخلية8

     

  GFMIS)نظام ادارة معلومات مالية الحكومة  في ظل تطبيق 0

 عقد دورات وورشات تدريبية لمستخدمي النظام8

     

 تقييم المخاطرتقييم فعالية  ثالًثا:

تقارير تحدد مدى إلتزام المؤسسة  (GFMIS)يوفر نظام  1

 بالمتطلبات الحكومية للرقابة على األموال العامة8

     

ءات لتحديد  المخاطر وتقييمها إجرا (GFMIS)يتضمن نظام  2

 وتحليلها8

     

اإلجراءات المطلوبة لتقييم االستخدام  (GFMIS)يوفر نظام  .

 األمثل للموارد المتاحة8

     

يمكن التأكد مما إذا كانت التقارير  (GFMIS)في ظل نظام  4

 المالية تعكس حقيقة أداء المؤسسة8

     

لالزمة لتنفيذ فحص اإلجراءات ا (GFMIS)يوفر نظام  5

 دوري لألنشطة المختلفة8

     

يمكن التأكد من مدى وجود  (GFMIS)عند فحص نظام  6

 ممارسات احتيالية واكتشافها عندما تحدث8

     

مناسًبا ألغراض الرقابة على  (GFMIS)يعتبر نظام  .

 المخاطر8

     

 طة الرقابةرابًعا: تقييم فعالية أنش

 (GFMIS)معلومات مالية الحكومة  نظام ادارةيتضمن  1

أنظمة الرقابة على التطبيقات مثل فحص دقة السجالت 

 ومراجعة الحسابات8

     

تحديد  (GFMIS)نظام ادارة معلومات مالية الحكومة يسهل  2

 النظام وهذا يقلل األخطاء المرتكبة8صالحيات العاملين على 
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 (GFMIS)الحكومة نظام ادارة معلومات مالية طريقة عمل  .

 تساعد في منع عمليات اختراق النظام8

     

على  (GFMIS)نظام ادارة معلومات مالية الحكومة يعمل  4

 الحفاظ على سرية المعلومات8

     

( استخدام GFMIS)نظام ادارة معلومات مالية الحكومة يمنع  5

 الحساب من قبل مستخدم آخر8

     

االستخدام بطريقة آمنة وسلسة من يمكن النظام العاملين من  6

 خالل توفير رقم للمستخدم وكلمة مرور خاصة8

     

( إمكانية GFMIS)نظام ادارة معلومات مالية الحكومة يوفر  .

  الرقابة المالية على الحركات المالية داخل النظام8 

     

نظام ادارة معلومات مالية الحكومة في ظل استخدام  .

(GFMIS يتم عمل ) نسخ احتياطي للملفات وخطط طوارئ

مثل التخزين خارج الموقع لملفات البرامج والبيانات الهامة أو 

 االستعانة بشركات متخصصة في التخزين اآلمن للبيانات8

     

نظام ادارة معلومات مالية الحكومة في ظل استخدام  0

(GFMIS ) يتم فصل مهام تكنولوجيا المعلومات بحيث يكون

بين مسئوليات اإلدارة، تطوير النظم،العمليات هناك فصل 

اليومية للحاسب اآللي، والرقابة على جودة المدخالت 

 ومعقولية المخرجات8

     

نظام ادارة معلومات مالية الحكومة في ظل استخدام  10

(GFMIS يوجد حراسة جيدة وكاميرات مراقبة للحفاظ على )

 االختراق8الحاسبات اآللية واألجهزة من السرقة أو 

     

 : تقييم فعالية المعلومات واالتصاالتخامًسا

نظام ادارة معلومات مالية الحكومة يساعد استخدام  1

(GFMIS على التواصل مع كافة الجهات الرقابية )

واإلدارات المركزية )وزارة المالية وقسم الموازنة( والعمل 

 ضمن شبكة واحدة على بيانات موحدة8

     

( GFMIS)ظام ادارة معلومات مالية الحكومة نيتضمن  2

إجراءات للتأكد من تحديد المعلومات المالية والرقابة عليها 

 وتوصيلها في الوقت المناسب لألطراف المعنية8

     

نظام ادارة معلومات مالية الحكومة في ظل استخدام  .

(GFMIS يتم التأكيد على أن المعلومات  تم ايصالها بالشكل )

 ت المناسبين8والوق

     

نظام ادارة معلومات مالية الحكومة في ظل استخدام  4

(GFMIS) يوجد خطة استراتيجية لتطوير نظم المعلومات 

     

نظام ادارة معلومات مالية الحكومة في ظل استخدام  5

(GFMIS8يوجد آلية لدراسة اقتراحات الموظفين ) 

     

مالية الحكومة  نظام ادارة معلوماتيتضمن استخدام  6

(GFMIS8أساليب للتصنيف المالئم للمعلومات المالية ) 

     

نظام ادارة معلومات مالية الحكومة يتضمن استخدام  .

(GFMIS مجموعة من العمليات ذات تأثير هام على التقارير)

 المالية8

     

 : تقييم فعالية المتابعةسادًسا

لية الحكومة نظام ادارة معلومات مايتضمن استخدام  1

(GFMIS إجراءات لتقييم جودة أنشطة الرقابة الداخلية )

 بشكل مستمر8

     

نظام ادارة معلومات مالية الحكومة يتضمن استخدام  2

(GFMIS اإلجراءات المطلوبة لمتابعة تطبيق جوانب )

 عملها كما هو مخطط لها8الرقابة المختلفة والتأكد من 
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( تقارير GFMIS)مات مالية الحكومة نظام ادارة معلويقدم  .

 مقارنة بين األداء الفعلي واألداء المستهدف8

     

نظام ادارة معلومات مالية الحكومة في ظل استخدام  4

(GFMISيوجد وظيفة للمراجعة الداخلية تقو )بالمتابعة م 

 الفعالة لألداء التشغيلي8

     

لحكومة نظام ادارة معلومات مالية افي ظل استخدام  5

(GFMIS يتم التقرير عن أي وجه قصور يتم تحديده إلى )

 الجهات المعنية8

     

      التدريب 

ادى عن النظام وتفتعقد دورات تدريبية داخليا بصورة مستمرة  

  أي خلل8

     

تعقد ورش عمل تدريبية لمحاكاة النظام في اإلدارات ألى  

 معها8 مشكلة قد تواجه مستخدمي النظام للتعامل

     

تدريب مستخدمى النظام على األساليب الحديثة في نظم  

نظام ادارة معلومات مالية المعلومات لمواكبة أي تحديث في 

 8الحكومة 

     

عقد دورات تدريبية ألساليب المراجعة االلكترونية في ظل  

 مالية الحكومة8   معلومات إدارة نظام 

     

األداء الحكومى والتي يجب اتباعها  عقد دورات تدريبة لمعايير 

 وهى ماتعرف بمعايير االنتوساى 8

     

 

 *  االسم ) اختيارى: 

 *  المستوى الوظيفى :

 * سنوات الخيرة في العمل بالحكومة :

 -سنوات )    (              10سنوات حتى  5 -سنوات    )     (                                    5أقل من  - 

   )     ( سنه 15أكثر من  -                                     )    (سنه  15سنوات حتى  10

  

 : )      ( GFMISنظام ادارة معلومات مالية الحكومة * عدد سنوات الخبرة في التعامل مع 

  

 مع خالص الشكر


