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 :خلص امل

إلى بيان أثر تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة على أداء املراجعة الداخلية من خالل التطورات في املحاسبة الحكومية  البحث هذا هدف

 
ا
عينة عشوائية  تم اختيار، املنهج الوصفي التحليلياستخدم البحث من األساس النقدي في املحاسبة الحكومية.  واالتجاه لتطبيق أساس استحقاق بدال

في التحليل على برنامج  البحث واعتمد، والية النيل األبيضبواملراجعين الداخلين واإلداريين بوزارة املالية واالقتصاد والقوى العاملة  ين املحاسب من

(SPSSوذلك الختبار )  ،لداخلية تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة يؤدي إلى تحسين مستوى جودة املراجعة اإلى أن  البحث وتوصلالفرضية

ضرورة تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة ألنه يعكس مستوى أداء املراجعة ب: البحث وأوص ىوكذلك إحكام الرقابة املالية على مالية الحكومة. 

 الداخلية وكذلك يؤدي إلى قوة نظام الرقابة الداخلية وشفافيته.

 .الوحدات الحكومية ؛املراجعة الداخلية ؛: نظام احصاءات مالية الحكومةفتاحيةاملكلمات ال

  املقدمة: 

ن نظام إحصاءات مالية الحكومة هو جهد مبذول لتحسين املحاسبة الحكومية وشفافية عمليات الحكومة، وهو جزء من اتجاه عالمي نحو ا

ومحللي املالية العامة ومستخدمي مالية الحكومة اءات املزيد من املساءلة والشفافية في مالية الحكومة وعملياتها والرقابة عليها ولقد وضع دليل إحص

  م(.2009، )بك، اإلحصاءات االقتصادية الكلية الذين يعتمدون على إحصاءات مالية الحكومة كمدخالت في عملهم

الحكومة حساباتها وتحليل إيجاد نظام ملواجهة التغيرات املستمرة في الطريقة التي تسمك بها  أهداف نظام إحصاءات مالية الحكومة في تتمثلو 

البيانات واملحللين وصانعي السياسات وكذلك إيجاد دليل  يإيجاد دليل يستخدم االحتياجات املتخصصة ملعد، البيانات الواردة في تلك الحسابات

التحليلية من خالل بيانات مترابطة تحقيق األهداف  م( على أن يلبي تلك االحتياجات1993) للعام متجانس بقدر اإلمكان مع نظام الحسابات القومية

تطبق على بصورة مباشرة مع نظم اإلحصاءات االقتصادية الكلية األخرى, وتمكين املحللين من إجراء تقسيمات السالمة املالية للحكومة بالطرق التي 

 م(.2001، كولر، )املنظمات األخرى في االقتصاد

الحكومة إيجاد نظام ملواجهة التغيرات املستمرة وإيجاد دليل يستخدم اإلحصاءات أن من أهداف نظام إحصاءات مالية  الباحثون يرى و 

 .البيانات وكذلك تحقيق األهداف التحليلية من خالل بيانات مترابطة ياملتخصصة ملعد

يقوم بها موظف باملنشأة، كما و الرقابة الداخلية التي تعمل على مد اإلدارة باملعلومات املستخدمة  حلقات عرفت املراجعة الداخلية بأنها إحدى

دتها في عرفت املراجعة الداخلية على أنها تحقيق العمليات والقيود بشكل مستمر ويقوم بها فئة من املوظفين لحماية األصول وخدمة اإلدارة ومساع

املراجعة كما عرفت  م(.1984، )نور، خرى التوصل إلى الكفاءة اإلنتاجية القصوى والعمل على قياس مدى صالحية النظام املحاسبي وطرق الرقابة األ 

مستقلة تنشأ  تقييميةمجموعة من اإلجراءات التي تنشأ داخل املنشأة بغرض التحقق من تطبيق السياسات اإلدارية واملالية وهي وظيفة  بأنهاالداخلية 

النشاط املستقلة داخل املنشأة تقوم بإنشائها اإلدارة  داخل التنظيم بغرض فحص وتقييم األنشطة التي يقوم بها التنظيم باعتبارها مجموعة من أوجه
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املتخذة  اطياتالعليا للقيام بخدمتها في تحقيق العمليات والقيود بشكل مستمر لضمان دقة البيانات املحاسبية واإلحصائية في التأكد من كفاية االحتي

، راءات اإلدارية املرسومة وقياس مدى صالحية هذه الخطط والسياساتلحماية األصول والتحقق من إتباع موظفي املنشأة للسياسات والخطط واإلج

 م(.2000، )بدرات

التحقق من أن جميع إيرادات الدولة ومستحقاتها من أموال قد تم  يرى البعض بأنه يمكن عرض أهداف املراجعة الداخلية على النحو التالي:

والتطورات التي  لألوضاعا ، مراجعة ومتابعة األنظمة واللوائح املحاسبية واملالية والتأكد من مالئمتهإدخالها في خزينة الدولة وفقا للوائح اإلدارية واملالية

، التأكد من أن الوسائل واإلجراءات املالية املتبعة تؤدي إلى تحقيق أكبر دةمع املستويات املنشو  يتالءمتحدث وتحليلها واقتراح تعديلها أو تغييرها إلى ما 

 م(.2016)عجيب وآخرون، وغيرها،  النتائج بأقل تكلفة ممكنةقدر ممكن من 

للخزينة وفقا للوائح اإلدارية واملالية وكذلك التأكد  إدخالهاأن من أهداف املراجعة الداخلية التحقق من أن جميع اإليرادات تم  الباحثون يرى و 

 من جميع املصروفات تم عرضها وفقا للوائح املالية واإلدارية.

في مجال املحاسبة الحكومية فرضته الظروف والتغيرات املتسارعة في بيئة األعمال املعاصرة واالتجاه العالمي نحو املزيد من املساءلة  إن التطور 

جزء من الجهود املبذولة لتحسين املحاسبة  (G.F.S)ياتها والرقابة عليها لهذا فيعتبر نظام إحصاءات مالية الحكومة لوالشفافية في مالية الحكومة وعم

ه البد من الحكومية وشفافية عملياتها في ظل تزايد االهتمام بتطبيق الحكومة اإللكترونية، وتقييم مدى تحقيق نظام إحصاءات مالية الحكومة ألهداف

بالقوانين والتشريعات املالية وبالتالي توفير قدرا من الثقة في االلتزام  ىقويم فعالية وكفاءة العمليات ومدداخلية مواكب، يستطيع توجود نظام مراجعة 

 مخرجات النظام املحاسبي الحكومي.

 مشكلة البحث:

على عملية املراجعة الداخلية بالوحدات  (G.F.S)تظهر مشكلة البحث من خالل التساؤل التالي، ما أثر تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة 

 الحكومية؟ وتتفرع منه التساؤالت التالية:

 هل تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة يؤدي إلى دقة وشفافية النظام املحاسبي الحكومي؟ .1

 لحكومية؟له أثر إيجابي على عملية املراجعة الداخلية بالوحدات ا (G.F.S)هل تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة  .2

 أهمية البحث:

ساس النقدي في التطورات في مجال املحاسبة الحكومية واالتجاه نحو تطبيق أساس االستحقاق بدال من األ  يستمد البحث أهميته من

بيان ، و وأهميتها، وأهدافهاخلية مفهومها بيان املراجعة الداو ، (G.F.S)استعراض اإلطار النظري لنظام إحصاءات مالية الحكومة و ، املحاسبة الحكومية

 أثر تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة على أداء املراجعة الداخلية بالوحدات الحكومية.

 أهداف البحث:

 :ما يليهدف البحث إلى تحقيق 

 .(G.F.S)التعرف على مفهوم وأهمية وأهداف نظام إحصاءات مالية الحكومة  .1

 مفهومها وأهميتها وأهدافها.استعراض املراجعة الداخلية مع بيان  .2

 بيان أثر تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة على أداء املراجعة الداخلية بالوحدات الحكومية. .3

 فرضيات البحث:

 م البحث على الفرضية التالية:ايق     

 ".عملية املراجعة الداخليةن تحسين وبي (G.F.S)هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة "

 :الدراسات السابقة

هدفت إلى التعرف على املحاسبة اإللكترونية ومدى تأثيرها على التي  م(2004) تم إجراء العديد من الدراسات في هذا املجال منها دراسة علي

واملراجعة الداخلية في الوحدات الحكومية غير قادرة على مواكبة أنظمة الرقابة املالية واملراجعة الداخلية، من فرضيات الدراسة نظم الرقابة املالية 

ية متطلبات الحاسب اإللكتروني، من نتائج الدراسة معظم الوحدات الحكومية في السودان ما تزال تستخدم إجراءات رقابية مالية ومراجعة داخل

إلى حوسبة النظم ، من توصيات الدراسة االهتمام بتطوير نظم الرقابة  واتجاه الحكومة يتقليدية على الرغم من التطور النسبي في النظام املحاسب

 .املالية واملراجعة الداخلية من خالل حوسبة النظم واالتجاه لتطبيق الحكومة اإللكترونية
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  لباحثون تمثل املتغير التابع.يرى الباحثون أن هذه الدراسة تتفق مع دراسته في املراجعة الداخلية وهي املتغير املستقل لهذه الدراسة في دراسة ا

التي  اتإلى الوقوف على دور املراجعة الداخلية في تطوير األداء املالي للوحدات الحكومية آخذة في االعتبار  م(2013) صالحدراسة بينما هدفت 

النظم املحاسبية وإدارة املخاطر، من نتائج الدراسة تؤثر على األداء املالي من النواحي املالية، من فرضيات الدراسة وجود عالقة بين املراجعة الداخلية و 

ة وتوفير نظم املراجعة الداخلية اإللكترونية أكثر كفاءة في تقليل مخاطر النظم املحاسبية، من توصيات الدراسة حوسبة النظم وربط اإلدارات بشبك

 اإلمكانيات املادية والفنية والتكنولوجية.

مع دراسته في املتغير املستقل لهذه الدراسة مع املتغير التابع لدراسة الباحثون حيث يمثل املراجعة  يرى الباحثون أن هذه الدراسة تتفق

 .(G.F.S)الداخلية وتختلفا في املتغير التابع لهدف الدراسة مع املتغير املستقل لدراسة الباحثون وهو نظام إحصاءات مالية الحكومة 

تعرف على النظام املحاسبي في الوحدات الحكومية وكيفية معالجة العمليات املالية بواسطة نظام إلى الفقد هدفت  م(2014) موس ىدراسة أما 

له أثر إيجابي على اإليرادات العامة واملصروفات، من   (G.F.S)إحصاءات مالية الحكومة، من فرضيات الدراسة تطبيق نظام إحصائي مالية الحكومة 

م إحصاءات مالية الحكومة، من توصيات الدراسة ضرورة توفير اإلمكانيات والتدريب ألقسام املحاسبة نتائج الدراسة أهمية تطبيق وتصميم نظا

 .بالوحدات الحكومية والتركيز على ذوي الخبرات العلمية والعملية إلنجاح نظام إحصاءات مالية الحكومة

 ن وهو إحصاءات مالية الحكومة بينما تختلف عنها في املتغير التابع.يرى الباحثون أن هذه الدراسة تتفق مع دراسته في املتغير املستقل للدراستي

إلى بيان أثر تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة على أداء املراجعة مكملة لدراسة موس ى وهدفت  م(2015) محمدانيدراسة وجاءت 

على أداء املراجعة الداخلية، من نتائج الدراسة وجود تأثير إيجابي الداخلية، من فرضيات الدراسة تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة له أثر إيجابي 

املالية والرقابية للمساعدة في  شريعاتلتطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة على أداء املراجعة الداخلية، توصيات الدراسة ضرورة مراجعة الت

 .بالوحدات الحكومية (G.F.S)تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة 

 في تاريخ حديث. أجري هذا البحث إال أن  ،بشكل كبير هذا البحثالباحثون أن هذه الدراسة تتفق مع  يرى 

 إجراءات البحث:

 :البحثمجتمع وعينة 

ن يتكو و أن يعمم عليها النتائج ذات العالقة باملشكلة املدروسة،  الباحثون يقصد بمجتمع الدراسة املجموعة الكلية من العناصر التي يسعى 

 .ضوالية النيل االبي –قوي العاملة وزارة املالية واالقتصاد والب املحاسبين واملراجعينمجتمع الدراسة األصلي من 

ستمارة استبيان على ( ا 50بتوزيع عدد) الباحثون من مجتمع الدراسة، حيث قام  بسيطة أما عينة الدراسة فقد تم اختيارها بطريقة عشوائية

 بصورة تامة، حيث أعادوا االستبيانات بعد ملئها بكل 45واستجاب )م، 2018  -م 2017خالل  ،حاسباستمارة لكل ماملستهدفين  بواقع 
ا
( فردا

 من املستهدفين. 90املعلومات املطلوبة أي ما نسبته )
ا
 %( تقريبا

 :امليدانية الدراسة في املستخدمة اإلحصائية األساليب

 :اإلحصائية اآلتية األساليب استخدام تم فرضياتها، من وللتحقق الدراسة أهداف لتحقيق

 :الوسط الحسابي 

لعبارة  4لعبارة  أوافق بشدة والوزن  5تم استخدام مقياس الوسط الحسابي ليعكس متوسط إجابات عبارات الدراسة حيث تم إعطاء الوزن 

 أوافق بشدة. لعبارة ال 1أوافق ا والوزن  لعبارة ال 2لعبارة محايد والوزن  3أوافق والوزن 

 :االنحراف املعياري 

 . الفرضيةس األهمية النسبية  لعبارات تم استخدامه لقياس مدى تجانس إجابات الوحدات املبحوثة ولقيا 

 مربع كاي( اختبار(: 

% ويعنى ذلك انه إذا كانت قيمة مربع كاى 5ض الدراسة عند مستوى معنوية ر الختبار الداللة اإلحصائية لفر تم استخدام هذا االختبا

 . أما إذا كانت قيمة مربع كاي عند 5املحسوبة عند مستوى معنوية اقل من 
ا
% يرفض فرض العدم ويكون الفرض البديل ) فرض البحث( صحيحا

 فرض البديل ) فرض( الدراسة غير صحيح.% فذلك معناه قبول فرض العدم وبالتالي يكون ال5مستوى معنوية اكبر من 

  نباخ:و اختبار ألفا كر 

 إذا زادت قيمة ألفا كرون
ا
 ومالئما

ا
باخ عن تم استخدامه لقياس االتساق الداخلي لعبارات الدراسة  للتحقق من صدق األداء , ويعد املقياس جيدا

(60)%.  
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 يشير والذي SPSS) )Statistical Package for Social Sciencesاإلحصائي  البرنامج استخدام تم اإلمكان، قدر دقيقة نتائج على للحصول 

 
ا
 . للعلوم اإلحصائية الحزمة إلى اختصارا

 :التوزيع التكراري لعبارات الفرضية

 ."حدات الحكوميةين عملية املراجعة الداخلية بالو ( وتحسG.F.Sهناك عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة )"    

 ت الفرضيةاالتوزيع التكراري لعبار : (1)جدول 
افق بشدة ال املقياس العبارة افق ال أو افق محايد أو افق بشدة أو  أو

عة الداخلية جيؤدي الي تحسين مستوي جودة املراتطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة 

 .بالوحدات الحكومية

 20 24 - - - التكرار

 45.5 54.5 - - - % النسبة

 15 19 8 2 - التكرار .تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة يؤدي الي االلتزام بمعيار املراجعة الداخلية

 34.1 43.2 18.2 4.5 - % النسبة

 23 18 2 1 - التكرار .تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة يؤدي الي احكام الرقابة املالية علي مالية الحكومة

 52.3 40.9 4.5 2.3 - % النسبة

 10 26 5 2 1 التكرار .تكاملية بين إحصاءات مالية الحكومة وبين نظام املراجعة الداخلية قةتوجد عال

 22.7 59.1 11.4 4.5 2.3 % النسبة

تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة ينعكس بشكل كبير علي أداء املراجعة الداخلة 

 ه.الداخلية وشفافيتة نظام الرقابة حيث يؤدي الي قو 

 22 17 5 - - التكرار

 50 38.6 11.4 - - % النسبة

 .م2019 من الدراسة امليدانية، الباحثون إعداد   :املصدر

 ما يلي:  عالهأ (1رقم ) يتضح من الجدول 

  عة الداخلية بالوحدات ججودة املرايؤدي الي تحسين مستوي أعلى نسبة من أفراد العينة يوافقون علي ، تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة

 %(.100( فردا ونسبتهم )45الحكومية ،عددهم )

 ( وبلغت 34جميع أفراد العينة يوافقون علي، تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة يؤدي الي االلتزام بمعيار املراجعة الداخلية، بلغ عددهم )

%(، أما أفراد العينة الذين لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغ 4.5) ه( فرد ونسبت2م )على ذلك بلغ عدده%( ، بينما غير املوافقين 77.3نسبتهم )

 %(.18.2( فردا و نسبتهم )8عددهم )

 غ عددهم أعلى نسبة من أفراد العينة يوافقون علي ، تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة يؤدي الي احكام الرقابة املالية علي مالية الحكومة ،بل

%(، أما أفراد العينة الذين لم يبدوا إجابات محددة 2.3) ه( فرد ونسبت1.%(، بينما غير املوافقين على ذلك بلغ عددهم )93.2سبتهم )( فردا ون41)

 %(.4.5( فردا و نسبتهم )2فقد بلغ عددهم )

 ظام املراجعة الداخلية ، بلغ عددهم  إحصاءات مالية الحكومة وبين ننظام ة تكاملية بين قأعلى نسبة من أفراد العينة يوافقون على توجد عال

اجابات بلغ يختاروا %( ،أما الذين لم 6.8)ه ( فرد ونسبت3على ذلك بلغ عددهم )%(، بينما غير املوافقين 81.8( فردا بنسبة موافقة وصلت )36)

 %(.11.4( ، ونسبتهم )5عددهم )

 ية الحكومة ينعكس بشكل كبير علي أداء املراجعة الداخلة حيث يؤدي الي أعلى نسبة من أفراد العينة يوافقون علي ، تطبيق نظام إحصاءات مال

( فرد 5اجابات بلغ عددهم )يختاروا %(، أما الذين لم 88.6ونسبة موافقتهم )( فردا 39بلغ عددهم ) ،هة نظام الرقابة الداخلية وشفافيتقو 

 %(.11.4) هونسبت

 اإلحصاء الوصفي لعبارات الفرضية:

 االحصاء الوصفي لعبارات الفرضية: (2) جدول 
 اتجاه العالقة االنحراف املعياري  الوسط الحسابي العبارة

 موافق بشدة 0.50 4.45 عة الداخلية بالوحدات الحكوميةجيؤدي الي تحسين مستوي جودة املراتطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة 

 موافق بشدة 0.85 4.07 بمعيار املراجعة الداخليةتطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة يؤدي الي االلتزام 

 موافق بشدة 0.70 4.43 تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة يؤدي الي احكام الرقابة املالية علي مالية الحكومة

 موافق 0.86 3.95 تكاملية بين إحصاءات مالية الحكومة وبين نظام املراجعة الداخلية توجد عالقة

ة نظام إحصاءات مالية الحكومة ينعكس بشكل كبير علي أداء املراجعة الداخلة حيث يؤدي الي قو تطبيق نظام 

 هالرقابة الداخلية وشفافيت

 موافق بشدة 0.69 4.39

 موافق بشدة 0.38 4.26 جميع عبارات الفرضية

 .م2019 من الدراسة امليدانية، الباحثون إعداد   :املصدر 
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 يلي:ما ( 2رقم )يتضح من الجدول 

  ( وهذا يدل على موافقة أفراد العينة على جميع العبارات 3.90عن الوسط الفرض ي ) املتوسط فيهاإن جميع العبارات التي تعبر عن الفرضية يزيد

 التي تقيس الفرضية. 

  الداخلية بالوحدات عة جيؤدي الي تحسين مستوي جودة املراأهم عبارة من عبارات الفرضية هي )تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة

ة تكاملية بين ق( ، وأقل عبارة من حيث األهمية هي )توجد عال0.50(، بانحراف معياري )4.45الحكومية( حيث بلغ متوسط اإلجابة عنها  )

 (. 0.86( ، بانحراف معياري )3.95إحصاءات مالية الحكومة وبين نظام املراجعة الداخلية( بمتوسط )

 (، وهذا يدل على موافقة بشدة لجميع أفراد العينة على جميع العبارات التي تقيس الفرضية.4.26رات )كما بلغ متوسط جميع العبا 

 اختبار الفرضية:

 ية لعبارات الفرضيةلختبار مربع كاي االستقالاالجداول التالية سوف يتم أجراء خالل من 

 ت الفرضية ااختبار مربع كاي لعبار : (3)جدول 
 النتيجة مستوى املعنوية درجات الحرية قيمة مربع كاي العبارة

عة الداخلية جتحسين مستوي جودة املرا ىيؤدي التطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة 

 بالوحدات الحكومية

12.364 a 1 0.5456 داله غير 

 داله b 3 0.001 15.455 االلتزام بمعيار املراجعة الداخلية ىم إحصاءات مالية الحكومة يؤدي التطبيق نظا

 داله b 3 0.00 34.000 مالية الحكومة ىاحكام الرقابة املالية عل ىدي التطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة يؤ 

 داله c 4 0.000 47.591  تكاملية بين إحصاءات مالية الحكومة وبين نظام املراجعة الداخلية قةتوجد عال

حيث يؤدي تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة ينعكس بشكل كبير علي أداء املراجعة الداخلة 

 هة نظام الرقابة الداخلية وشفافيتقو  ىال

10.409 d 2 0.005 داله 

 .م2019 من الدراسة امليدانية، الباحثون إعداد   :املصدر 

 ما يلي :عاله أ (3رقم ) يتضح من الجدول 

 0.546 (( ومستوى داللة1( عند درجات حرية )12.364املحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة الدراسة للعبارة األولى ) بلغت قيمة مربع كاي )

%( ، وعليه فإن ذلك يشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة ، ولصالح املوافقين على تطبيق 5وهي اكبر من )

 عة الداخلية بالوحدات الحكومية.جيؤدي الي تحسين مستوي جودة املراالحكومة  نظام إحصاءات مالية

 ( 0.001( ومستوى داللة )3( عند درجات حرية )15.455املحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة الدراسة للعبارة الثانية ) بلغت قيمة مربع كاي

%( ، وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة ، ولصالح املوافقين علي تطبيق نظام 5وهي أقل من )

 كومة يؤدي الي االلتزام بمعيار املراجعة الداخلية.إحصاءات مالية الح

 ( 0.00( ومستوى داللة )3( عند درجات حرية )34.000بلغت قيمة مربع كاي املحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة الدراسة للعبارة الثالثة )

 راد العينة. %( ، وعليه فإن ذلك يشير وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أف5وهي أقل من )

 ( 0.00( ومستوى داللة )4( عند درجات حرية )47.591بلغت قيمة مربع كاي املحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة الدراسة للعبارة الرابعة )

 %( ، وعليه فإن ذلك يشير إلى  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة. 5وهي أقل من )

 ( ومستوى داللة  2( عند درجات حرية )10.409املحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة الدراسة للعبارة الخامسة ) بلغت قيمة مربع كاي

 %( ، وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة. 5( وهي أقل من )0.005)

% نرفض فرض العدم ونقبل البديل )هناك عالقة ذات 5مربع كاي جميعها أقل من  بما أن قيم مستوى الداللة اإلحصائية املصاحبة لقيم

(، وتعد هذه الفرضية ( وتحسين عملية املراجعة الداخلية بالوحدات الحكوميةG.F.Sداللة إحصائية بين تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة )

 ة.مقبول

 البحث: نتائج

 إلى النتائج التالية: البحثمن خالل الدراسة امليدانية توصل 

 .تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة يؤدي إلى إحكام الرقابة املالية على مالية الحكومة 

 .تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة يؤدي إلى االلتزام بمعايير املراجعة الداخلية 

  الداخلية.توجد عالقة تكاملية بين نظام إحصاءات مالية الحكومة وبين نظام املراجعة 
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 حيث يؤدي إلى قوة نظام الرقابة الداخلية وشفافيته. ،تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة يعكس أداء املراجعة الداخلية 

 :التوصيات

 باآلتي: البحثمن خالل النتائج السابقة يوص ي 

 اخلية.ضرورة تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة ألنه يؤدي إلى االلتزام بمعايير املراجعة الد 

 .ضرورة تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة ألنه يعكس أداء املراجعة الداخلية حيث يؤدي إلى قوة نظام الرقابة الداخلية وشفافيته 
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Abstract: The main purpose of this research is to demonstrate the effect of applying the (GFS) on the internal auditing 
on the bases of the development of the government accounting and the orientation  to replace the basis of maturity 
instead of the monetary basis in government accounting. The descriptive and analytical method was used, a random 
sampling were chose from Accountants and  Internal auditors and the Administrators staff whom has been worked at 
the ministry of financial and economic and worker powers in the white Nile state, The research relay on the (SPSS) 
analysis program .  the research found  that The application of the GFS system leads to improving the quality of the 
internal audit as well as tightening financial control over the government's finances. the research recommended that 
There is a necessity of applying the government's financial statistics system because it reflects the performance of the 
internal audit as it leads to the strength and transparency of the internal control system.  

Keywords: government financial statistics system; internal audit; government units. 
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