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 ممخص البحث
َاذاسإداعإ٘٘يهذاسإيست٘٘بذاس  عإت٘٘بذ َال٘٘بذاس٘٘ثذ ت٘٘يٞذالَ٘٘ذ ٔ٘٘علَذاس ة ٘٘بذاسإداعإي ت٘٘بذسإ٘٘يٝذلٌا هٌ٘٘ هذهٍ٘٘دذاسٌ

َقيببذ ثذاسع ٌاهذاس  عإت َالبذذ،بعاثذ ديستبذاس خٔتطذعاس عإٞذاجلذقتيِذإٌىذ  قةقذاسإيٝذسهٌٙذاسٌ
 قٌ٘٘٘ذلع إٌ٘٘٘ذاسبي ٘٘٘وذعا٘٘٘ثذإجإعع٘٘٘بذإ٘٘٘ٞذالست٘٘٘يه،ذعاس ٘٘٘ثذإ٘٘٘ٞذخوسه٘٘٘يذة٘٘٘ ٝذ ٔ٘٘٘علَذاس ة ٘٘٘بذاسإداعإي ت٘٘٘بذسهٍ٘٘٘اذ
ُإ٘٘بذس  قة٘٘قذهٌ٘٘ٙذ اسإ٘يٝ.ذعقٌ٘٘ذاع إٌ٘٘ذاسبي ٘٘وذعا٘ثذلل٘٘ خٌاٝذقي إ٘٘بذلل قي٘٘يتذسجإ٘٘ةذاس تيا٘يهذايعست٘٘بذاسو

َالبذ،ذعقٌذ ضإاهذ ُلةذاسقي إبذذلولبذإجيالهذ قييتلإللقي إبذاسٌ َالب،ذعقٌذ ٝذ ع َاهذاسٌ  د َذعٞذإ غة
ُىذساإ يل٘بيهذبدٌٌ٘ذ ٘ َ َاجد٘ثذاسجه٘يُذاسإ َاذاسإيست٘بذ،ذعإ ُا َالبذإٞذايكيٌتإةةٞذ،عإإلا٘ثذع عاثذعةابذاسٌ

َ عض٘٘٘٘بذذ–قي إ٘٘٘٘بذ،ذعةال٘٘٘٘ببذلل٘٘٘٘ جيببذذذ081 ٘٘٘٘عا ٝذاسإ ٌ٘٘٘٘ذذ037%ذاىذ57ذ-بدٌ٘٘٘٘ذلل٘٘٘٘ بديٌذاسق قي إ٘٘٘٘بذ،ذعق
َال٘بذاس٘ثذإجإعع٘بذإ٘ٞذاس ثذ   عله٘يذهٍ٘دذاسق٘عا ٝذسا  اة٘لذاإل ي٘ي ث،ذذخضدهذاس تيايه عقٌ٘ذ عي٘اهذاسٌ

َاذاسإداعإ٘٘٘يهذاسإيست٘٘٘بذاس  عإت٘٘٘بذذالذ ل٘٘٘يعٌذعا٘٘٘ثذ اسا ٘٘٘ي هذاهإه٘٘٘يذاٞذاس ة ٘٘٘بذاسإداعإي ت٘٘٘بذاس يست٘٘٘بذسإ٘٘٘يٝذلٌا
َقيببذ،ذعاٞذ ٔ٘علَذاس ة ٘بذاسإداعإي ت٘بذإ٘ٞذخ٘وٜذ ُا٘بذ  ع ةَذإداعإيهذ  ققذ ديستبذاس خٔتطذعاس ٔ ة٘قذإعا

ذ ق ا٘يتذاييٜ٘ع َى،ذعاب ب٘يٖذال٘يِذاإلل٘  قيٚ،ذعاب َاإهذعايٌات،ذعابعٌاٌذاس ا ؤاهذ إل خٌاٝذايل٘يِذاسي٘ى اس 
٘٘٘بذ ُه٘٘٘يذلع إ٘٘٘يٌالذعا٘٘٘ثاسلي   َاَ،ذعاسإ يل٘٘٘ببذع٘٘٘ٞذايي٘٘٘عٜذاسلي  ٘٘٘بذع ل٘٘٘ي ذله٘٘٘وٛذسه٘٘٘ي،ذسذاج تي ىذاسق٘٘٘ اإٍ٘٘٘ع

َاذ،ذع ىدةلذاسإٌخلذاسلاع ثذ َل ذعاقلذاسخ  َاذت،ذ ٘لذهٍ٘اذعاسجهٌ٘ع ذ)ل ليٚذايهٌ٘اٙعاس ٌ ل٘يعٌذإ٘يٝذلٌا
َقيب٘٘٘بعإت٘٘٘بذعا٘٘٘ثذ ٘٘٘ع ةَذإداعإ٘٘٘يهذ دإ٘٘٘لذعا٘٘٘ثذ اسإداعإ٘٘٘يهذاسإيست٘٘٘بذاس  ٞذ  ق٘٘٘قذ ديست٘٘٘بذاس خٔ٘٘٘تطذعاس ،ذعاب

َقيبب. َ بذس ٔعلَذاس ة بذاسإداعإي تبذساإيٝذ دإلذعاثذ  قةقذ ديستبذاس خٔتطذعاس ذالستيهذاسإق 

َاذاسإداعإيهذاسإالمفتاحية:  الكممات َقيبب،ذيستبذاس  عإتبإيٝذلٌا َاإهذ،ذ ديستبذاس خٔتطذعاس ُابذاس  إعا
 اليِذاإلل  قيٚ،ذذعايٌات
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The impact of developing the information environment              

   of the government financial management information system 

on the effectiveness of planning and control in government 

units - a field study 

Abstract 

This study aimed to demonstrate the impact of the development of the 
information environment for the government financial information 
management system on the effectiveness of planning and control in government 
units. The researcher relied on the use of a survey list to collect the primary data 
necessary to achieve the goal of the study, and the survey list included three 
areas that included the study variables, and the list was distributed to the study 
sample of academics, representatives of the Ministry of Finance, and auditors of 
the Central Auditing Organization with a number of 180 list, with a response 
rate - after excluding the rejected lists - 75% with a final size of 135 lists. The 
data contained in these lists were subjected to statistical analysis. The study 
reached a set of results, the most important of which is that the current 
information environment of the government financial information management 
system does not help to provide verification information. The effectiveness of 
planning and control, and the development of the information environment 
through the application of program and performance budgeting, preparing 
forecasts using the zero basis, following the accrual basis, acquiring fixed assets 
based on their passing the decision model, accounting for fixed assets and 
depreciating them, training and transfer of experience, and activating the 
behavioral approach             (consistency of goals and efforts), all of this helps the 
government financial information management system to provide information 
that works to achieve effective planning and control, and the proposed 
mechanisms for developing the information environment of the system work to 
achieve effective planning and control. 

Key  words: Government financial management information system, 
Effectiveness of planning and plans, Balancing Barograms and 
Performance, Accrual basis. 
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 مقدمة -1
َا٘٘ه،ذاس٘٘ثذ ذ قات٘٘يهذ كاعسعجت٘٘يذاسإداعإ٘٘يه،ذع ٘٘عا َذاإلا  هَ٘٘ع َى،ذٕع َاذاس كاعسعجت٘٘بذاسك ٘٘  ج٘٘يدذلاٌهذاسل٘٘ع

َقإ٘ثذ ذاس َعات٘ب،ذ ة٘وذتدٌ٘ذهٍ٘اذاس  ٜ٘ع ذإٞذاسإ٘يٝذاس قاةٌ٘ىذاس٘ثذإ٘يٝذاس  عإ٘بذاإلسك  ذسا  ٜع إدٕٝذاسٌٜع
٘٘٘ع ةَذإدٕ٘٘٘ٝذهٌ٘٘٘ٙذ ل٘٘٘دثذلست٘٘٘ ذ ست٘٘٘بذل خ٘٘٘يٍذداعإ٘٘٘يهذ دإ٘٘٘لذعا٘٘٘ثذ  ل٘٘٘ةٞذ ى٘٘٘يتاذع ديإاسٌ٘٘٘عٜذإ٘٘٘ٞذاج٘٘٘لذ 

ىذاس٘٘ثذل ٌ٘٘اوذ ٔ٘٘عَذ َاه،ذإإ٘٘يذةٌ٘٘ؤ َا َى،ذعاإلج إ٘٘يعث،ذذاهاسق٘٘  ٘٘عذعإات٘٘يهذاإلي٘٘ويذاإلق ي٘٘يٌى،ذعاإلٌا
َل٘٘ل،ذ)ذعاسإ٘٘يسث  ٔ٘٘علَذإ يعس٘٘بذذاسدٌةٌ٘٘ذإ٘٘ٞذاس  عإ٘٘يهذع لةَ٘٘ذإ٘٘ٞذاسب٘٘ي لةٞذاس٘٘ثذعقٌ٘٘ذل٘٘ده ،ذ4102ج 

٘٘٘٘بايإإ٘٘٘٘بذاسإ يل٘٘٘٘ تبذ ٘٘٘٘يتاذإ٘٘٘٘ٞذاج٘٘٘٘لذذاس  عإت ٘٘٘٘قذ ى ٘٘٘٘بذعذ  قة َاذاسإيست٘٘٘٘بذ ديست ذلل٘٘٘٘ ااإلٌا يٌالذسهٍ٘٘٘٘اذاس َٔ٘٘٘٘ع
ُاتيد ذ.ذ Pee and Kankanhalli,2016؛ذAbushamsieh et al,2014)ذعاإلل ىيٌاذإٞذإ

َإجت٘٘يهذاس كاعسعجت٘٘بذاس ٌةل٘٘بذاس ٘٘ثذ ل٘٘يعٌهيذلذعس  قة٘٘قذٍس٘٘ٛ  جه٘٘هذاسدٌةٌ٘٘ذإ٘٘ٞذاسٌ٘٘عٜذاس٘٘ثذلل٘٘ خٌاٝذاس 
ٍ٘٘٘اذَغبي ه٘٘٘يذعاهٌ٘٘٘ا هيذعا٘٘٘ثذ  قة٘٘٘قذ َقإ٘٘٘ث،ذعس ذاس َاذذا جه٘٘٘ه ٘٘٘عذاس  ٜ٘٘٘ع اسدٌةٌ٘٘٘ذإاه٘٘٘يذاس٘٘٘ثذ ٔ ة٘٘٘قذإ٘٘٘يٝذلٌا

ذGovernment financial management information system ذاسإداعإ٘يهذاسإيست٘بذاس  عإت٘ب
(GFMISٌَ٘٘ة٘٘طذ ي ٘٘بذاسدإات٘٘يهذاسإيست٘٘بذعذإ٘٘يٝذإ٘٘يسثذذ ،ذ ة٘٘وذتد َىذإ عل٘٘ ذتدإ٘٘لذعا٘٘ثذ ٌا إ يل٘٘ ثذعاب

َا َاهذعاسع ٌاهذعاسهة ٘يهذاس  عإت٘ب،ذعاسإ ُا ذعاسإ يل تبذسكي بذاسع َاذاسإيست٘ب،ذعل ك٘ٞع ُا هٍ٘اذكُ٘ذاسإيست٘بذإ٘ةذع
َإجت٘يهذ ُاااسإيٝذإٞذإجإععبذإٞذاس  ٘ي مذعذذسج٘يه اسإ خيي٘بذعاسقي ا٘بذساإوتإ٘بذعاس كة٘م،ذبإ٘يذةخٌ٘ٝذٕع

٘٘٘٘مذإجيال ه٘٘٘٘ي،ذعذ ٘٘٘٘بذاس  عإت٘٘٘٘بذبإخ ا َاذاسإيست ٌَات٘٘٘٘بذ ه٘٘٘٘يٌاَذابذاإلٌا ٘٘٘٘بذاي َاذاسإيست ُا ٘٘٘٘يتاذع ديست٘٘٘٘بذ)ع ،ذإعق٘٘٘٘ةذب ى
GFMIS ،ذ ةوذذ َلَذاسإيست٘بإيٝذهٍاذاستقٝع َ ةذاس ق٘ي ُاب،ذع اىةٍهي،ذع َاتاهذلعٌاٌذاسإعا ذب علببذ ي بذلج

،ذ ة٘٘٘وذاا٘٘٘ ذإ٘٘٘يٝذإ كيإ٘٘٘لذتدإ٘٘٘لذع َ٘٘٘ذجإت٘٘٘ةذاسجه٘٘٘يهذاسإل٘٘٘ عسبذسض٘٘٘إيٞذاس ٘٘٘ىي تبذعاسإل٘٘٘يتسبذ ٘٘٘عذعاه٘٘٘ي
ٌَذاسديإ٘ب،ذسٌ٘عٝذعإات٘بذذ خيتْ َاقب٘بذاسإ٘عا ل٘ خٌاٝ،ذعإ َ ٘بذإل٘بقبذجةٌ٘اذلعاب َاهذ ا٘يتذعا٘ثذإد َا  خ٘يٍذاسق٘

(Uwiragiye, 2018. ذ

َاهذاسإيست٘بذذة٘ع َ  ٔ ةقذاسإيٝذ َا َاذاسق٘ ٌا يس عقة٘هذبقيعٌ٘اذ تيا٘يهذإيست٘بذ ٘يإابذ ل٘يعٌذعا٘ثذي٘ايعبذعاب
٘٘٘ةٞذ ٘٘٘بذ  ٘٘٘ب،ذ ة٘٘٘وذ  ٌ٘٘٘ قذاسإداعإ٘٘٘يهذاسإيست ٘٘٘بذب ى٘٘٘يتاذع ديست ٌَذاسٌعس َاذإ٘٘٘عا اسإايل٘٘٘ ،ذإإ٘٘٘يذتل٘٘٘يعٌذعا٘٘٘ثذلٌا

َاهذعاسع ٌاه ُا َاذاسإيستبذإٞذخوٜذ ة بذ كاعسعجاس يبدبذسهي،ذذاسع ُا ت٘بذاإا٘ ،ذ إ٘يذة٘ع َذاسإ٘يٝذإداعإ٘يهذعع
َاذبيإلع إيٌذعاثذا ٌ٘وذايإإ٘بذاس كاعسعجت٘بذذاس ٌةل٘ب ٌَات٘ب)ذعاٌعاهذ  اةلذإيسثذإ ٔع َاذاسإيست٘بذاي ُا ،ذع

٘٘٘عا َذإداعإ٘٘٘يهذ  ي٘٘٘مذبيسإوتإ٘٘٘بذ ل٘٘٘يعٌذ GFMISإعق٘٘٘ةذ ذ   ٘٘٘قذهٍ٘٘٘اذاسإ٘٘٘يٝذل٘٘٘ٙع ،ذعإ٘٘٘ٞذخ٘٘٘وٜذ ٔ ة
َقيب٘٘بذ ٘٘بذاسديإ٘٘ب،ذع  قة٘٘قذ ُا َ بٔ٘٘بذ إعٌ٘٘اٌذاسإعا اسع ٌ٘٘اهذاس  عإت٘٘بذ ٘٘عذعإات٘٘يهذاس خٔ٘٘تطذاسإل٘٘ ق اتبذعاسإ

ٌَه٘٘يذب ى٘٘يتاذع ديست٘٘بذ َاذإعا   Simiyu and ديس٘٘بذعا٘٘ثذاسإ٘٘يٜذاسد٘٘يٝذ إ ٘٘ٞذاسع ٌ٘٘اهذاس  عإت٘٘بذإ٘٘ٞذلٌا
(Kaplelach,2018.ذ
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َلبذإ٘٘ٞذخ٘٘وٜذ ٔ ة٘٘قذهٍ٘٘اذاسإ٘٘يٝذاس٘٘ثذ  قة٘٘قذاإل َاذاسإيست٘٘بذاسإي٘٘ ُا اض٘٘بيوذعاإلإ ل٘٘يٜذاسإ٘٘يسثذع ل٘٘دثذع
٘٘٘٘بذاسإداعإ٘٘٘٘يهذاسإيست٘٘٘٘بذ ٘٘٘٘بذعاسا ٕت٘٘٘٘بذع٘٘٘٘ٞذ ي  ٘٘٘٘ع ةَذاس تيا٘٘٘٘يهذعاسإداعإ٘٘٘٘يهذاسٌقتق عاس ٌ٘٘٘٘ذإ٘٘٘٘ٞذايخٔ٘٘٘٘يت،ذع 

 ي٘٘يٌىذاسل٘٘اتٝ،ذع  قة٘٘قذعاس ٘٘ثذ ل٘٘يعٌذعا٘٘ثذ قٌ٘٘تٝذاسخٌ٘٘إيهذب ى٘٘يتاذع ديست٘٘ب،ذعاس خٔ٘٘تطذاإلقذ،اس  عإت٘٘ب
َ ٘٘٘ةذ ى٘٘٘يتاذع ديست٘٘٘بذ اىةٍ٘٘٘ذاإلذلل٘٘٘ خٌاٝاسكى٘٘٘يتاذعاسىديست٘٘٘بذ ٘٘٘ثذ ٌَذاس  عإت٘٘٘ب،ذع َ ٘٘٘ةذاسإ٘٘٘عا َاتاهذاسإيست٘٘٘ب،ذع ج٘٘٘

َاذعا٘٘٘ثذ ٌ٘٘٘ ٘٘٘يٌاذاسق ُل ٘٘٘بذعاسإل٘٘٘يتسبذاسإيست٘٘٘ب،ذع َقيب ٘٘٘قذاسإ يبد٘٘٘بذعاس إل٘٘٘ عىذاس ٘٘٘ىي تبذاسإيست٘٘٘بذعاس ٘٘٘إعستب،ذع  قة
َاذاسإيستبذ)عذذاس خٔتطذاسلاتٝذسا ٌ قيهذاساقٌتبذاس  عإتب َلب،ذإعقةذُا ذ.  GFMISاسإي

 طبيعة المشكمة  -2
٘٘يلذ ٘٘ثذايل٘٘يسة ذاسإ بد٘٘بذذدٌ٘٘ت َل َاذاسإداعإ٘٘يهذاسإيست٘٘بذاس  عإت٘٘بذ ٘٘ثذإيَ٘٘ذ  ٘٘عاللذجعه  ٔ ة٘٘قذإ٘٘يٝذلٌا

س اىةٍ٘٘ذاسدإات٘٘٘يهذاسإيست٘٘٘بذعاسإ يل٘٘٘ تبذ ٘٘ثذاسع ٌ٘٘٘اهذاس  عإت٘٘٘ب،ذعاإلا ق٘٘٘يٜذإ٘٘ٞذاسدإ٘٘٘لذبييل٘٘٘يسة ذاس قاةٌت٘٘٘ب،ذ
َاذإداعإ٘٘يهذإ٘٘يسثذ  ٘٘عإثذإع ٌ٘٘ذعإ كيإ٘٘لذ ل٘٘  ٌاسهيذ إ٘٘يٝذلٌا اسإ يل٘٘ببذاسٌعست٘٘بذذة عا ٘٘قذإ٘٘ةذإد٘٘يةةَذ-عاب

َل٘٘يهذاسىض٘٘اثذ ٘٘ثذهٍ٘٘اذاسإج٘٘يٜ َاذذ-ساقٔ٘٘يٖذاسد٘٘يٝذعاسإإي ٌا ٘٘ةذ ى٘٘يتاذعإات٘٘يهذ خٔ٘٘تطذعاب  َ ،ذةهٌ٘٘ٙذاس٘٘ثذ
٘٘٘٘بذاس  عإت٘٘٘٘بذ ٌَذاسإيست َىذعاسإ٘٘٘٘يسثذاس  ٘٘٘٘عإث،ذاعٌعذ،اسإ٘٘٘٘عا ٘٘٘٘يهذاإلي٘٘٘٘ويذاإلٌا ٘٘٘٘بذذع  ل٘٘٘٘ةٞإ٘٘٘٘يلذسدإات عإات

ُا٘٘٘٘ب َقيب٘٘٘بذإ٘٘٘ٞذخ٘٘٘٘وٜذلعٌ٘٘٘اٌذع اىةٍ٘٘٘ذاسإعا َج٘٘٘يهذاسجه٘٘٘٘يهذعاسٍ٘٘٘ىذة٘٘٘اد ِذلةذ،اس خٔ٘٘٘تطذعاس جي ت٘٘٘٘يلذعا٘٘٘ثذإخ
َلبذ،ذاس  عإتبذ)ذ َاذاسإيستبذاسإي ُا ذ .4108ع

َال٘٘يهذبيخ ب٘٘يَذالَ٘٘ذ َاذاسإداعإ٘٘يهذاسإيست٘٘بذاس  عإت٘٘بذعا٘٘ثذ ٔ ة٘٘قذ ة٘٘وذقيإ٘٘هذاسدٌةٌ٘٘ذإ٘٘ٞذاسٌ إ٘٘يٝذلٌا
َقيببذبيسع ٌاهذاس  عإتبذ ،ذلالذاٞذهايٛذ ىيعهذ ثذا ٘ي هذهٍ٘دذ-ذإ جيهابذ إيإيلذعإاتبذاس خٔتطذ–إٝذاس
َاليهذ ةوذ عيلذ لذإ٘ٞذ ذ,Al Murtada and Hamdan)ذ 2016؛ ,Ibrahim and Daudaاسٌ

َع٘يٞ،ذذSelfano et al., 2014؛ذذ4102؛ذي٘ ت،،ذ(2014 اس٘ثذعج٘عٌذ ٘رلةَذلةج٘ي ثذذ،4102؛ذاسق
َقيب٘بذبيسع ٌ٘اهذاس  عإت٘ب،ذع عي٘لذ ٘لذإ٘ٞذ)عا٘ث،ذاسس ٔ ةقذ  ذ4102؛ذهي ٘ٝ،ذ4112إيٝذعاثذإٝذاس

َقيب٘٘٘بذبيسع ٌ٘٘٘اهذاس  عإت٘٘٘ب،ذ إ٘٘٘يذ عي٘٘٘لذ ٘٘٘لذإ٘٘٘ٞذاساس٘٘٘ثذعج٘٘٘عٌذ ٘٘٘رلةَذل٘٘٘ا ثذس ٔ ة٘٘٘قذ إ٘٘٘يٝذعا٘٘٘ثذإ٘٘٘ٝذاس
(Hamdan, 2017ذذ، َقيب٘بذاس ذاسثذاٞذها٘يٛذالَ٘ذإد ٌٜ٘ذس ٔ ة٘قذ4104؛ذا عذاسجٌع إ٘يٝذعا٘ثذإ٘يٝذاس

َال٘بذعاسب ٘وذس اإت٘بذ،ذبيسع ٌاهذاس  عإتب ُلٌ٘ذإ٘ٞذاسٌ الل٘يَذاإلةجي ت٘ب،ذعاس ٌ٘ذإ٘ٞذايإَ٘ذاسٍ٘ىذة ٔا٘ ذاسإ
َالبذع دإتٝذذ،ايليَذاسلا تب ُابذاسديإب،ذٌع َهإيذجعهَذعإلذاسإعا َقيببذ إع بي تى ثذاس خٔتطذعاس  لذإٞذٕع

٘٘بذ ٔ٘٘علَذاس ة ٘٘بذاسإداعإي ت٘٘بذاس ٘٘ثذ ل٘٘يعٌذعا٘٘ثذ  قة٘٘قذاهٌا ٘٘ ذاسايبد٘٘بذإ٘٘ٞذاسلتيل٘٘بذاسديإ٘٘بذ ع ٍ٘٘سٛذإ يعس
ذساٌعسبذب ىيتاذع ديستب.ذ

ُإبذيسإيٝذاسإ يل ث  عإاة ٘ثذاس خٔ٘تطذذيٌاتذاس  عإثذاس يسثذغةَذقيٌَذعاثذ ع ةَذاسإداعإيهذاسو
َقيببذ ثذاسع ٌاهذاس  عإتب ُدذذ،ب ىيتاذع ديستبذعاس َ ة٘ ،ذ ة٘وذةاي٘ ذ   ةوذتدياثذهٍاذاسإيٝذإٞذقيَ٘ع

َقيب٘٘بذايإ٘٘عاٜذ ق٘٘طذ،ذإ٘٘ٞذخ٘٘وٜذاس ركٌ٘٘ذ َآذاسإ ٌٌ٘٘اذسه٘٘ي،ذااٞذ ا٘٘ٛذايإ٘٘عاٜذقٌ٘٘ذإ٘٘ٞذعا٘٘ثذ اىق٘٘هذ ٘٘عذايغ٘٘
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ذع ٘٘ثذ ٌ٘٘عٌذاسإب٘٘يس ذ،اق٘٘عااةٞذعايإإ٘٘بذعاس داتإ٘٘يهذاسإدإ٘٘عٜذ ه٘٘يذ ٘٘عذاسع ٌ٘٘اهذاس  عإت٘٘بسذيلذعااه٘٘يذ إ٘٘هذع ق٘٘
ذ ٘٘ع ةَذإداعإ٘٘يهذع٘٘ٞذإٌ٘٘ىذ ى٘٘يتاذع ديست٘٘بذهٍ٘٘اذاإلاى٘٘يٚذ ٘٘ثذ  قة٘٘قذهٌ٘٘ٙذ ُا٘٘ب،ذٌٞع اسإخيي٘٘بذسه٘٘يذبيسإعا

ُعاعذعاسإعلعي،إدةٞذ ٝذ  ٌةٌدذإلبقيلذ ذذ. 4105)اسخ

َىذاسبي ٘٘وذاٞذإ٘٘يٝذ َاذاعل٘٘ ة٘٘ ٝذ ٔ تق٘٘ ذ ٘٘ثذٕ٘٘لذإجإعع٘٘بذإ٘٘ٞذالست٘٘يهذسإداعإ٘٘يهذاسإيست٘٘بذاس  عإت٘٘بذلٌا
 يسإ٘٘٘يٝذذ،غةَ٘٘٘ذإايل٘٘٘ببذس  قة٘٘٘قذهٍ٘٘٘دذايهٌ٘٘٘اٙ ة ٘٘بذع جد٘٘٘لذإ٘٘٘ٞذ ة  ٘٘٘ ذاسإداعإي ت٘٘٘بذذ، دة٘٘قذ  قة٘٘٘قذاهٌا ٘٘٘ 

َقيببذعاس ثذ ق٘ٝع ُابذاس َل٘بذايإ٘عاٜذاسإخيي٘ب،ذذعا٘ثذاسإ يل ثذ ثذاسع ٌاهذاس  عإتبذقي ٝذعاثذإعا ذإ
َهيذعاثذاٞذهايٛعاس ثذ د إٌذ  ذلل خٌاإ ذذثذجعه َٓذإدةٞذعالذةجُع إ ا ذإٞذاسإيٜذةخيْذس رٌتبذغ

َٓذاسٍىذخيْذإٞذآجا  ،ذعل ٝذ خي٘تْذاإلع إ٘يٌاهذ ا٘يتذعا٘ثذإ٘يذ ٘ٝذلاىيق٘ ذ ٘ثذاسد٘يٝذ ثذغةَذاسغ
عٌ٘ٝذعج٘عٌذإ يل٘ببذسلي٘عٜذع ٍ٘سٛذ،ذبيإلضي بذاسثذٍسٛذة ٝذ ٔ ةقذايليِذاساقٌى،ذاعذايععاٝذاسليبقب

َقيب٘بذعا٘ثذاسلي  ب َقيب٘بذ ٘ثذاسع ٌ٘اهذاس  عإت٘بذ ،ذعبيس ٘يسثذعٌ٘ٝذا  ل٘ي ذله٘وٛذسه٘ي،ذايإَ٘ذاسٍ٘ىذجد٘لذاس
ُات ،ذ لذهٍ٘اذجد٘لذاس ة ٘بذاسإداعإي ت٘بذاس ٘ثذتدإ٘لذإ٘ٞذ َقيببذإخ ذ َقيببذعاثذاييٜع َٙذستِذلال،ذعاس اسي

َاذاسإداعإ٘٘يهذاسإيست٘بذاس  عإت٘بذغةَ٘٘ذإو سٍ٘٘ىذة ٔا٘ ذ ٘٘ع ةَذإ٘بذس  قة٘٘قذاهٌا ٘ ،ذايإَ٘ذاتخوسه٘يذإ٘يٝذلٌا
ذ.هٍدذايهٌاٙ ة بذإداعإي تبذإايلببذساإيٝذ إ ا ذإٞذ

 :وعميو يمكن صياغة مشكمة الدراسة فى السؤال البحثى التالى

نظللام إدارة المعمومللات الماليللة الحكوميللة عمللى فعاليللة لتطللوير البيئللة المعموماتيللة ىنللاك أثللر لىلل  
 التخطيط والرقابة فى الوحدات الحكومية ؟

َعتبذاس يستبذ:عت  قذ ذإٞذهٍاذاسلؤاٜذايل ابذاسى

َاذاسإداعإيهذاسإيستبذاس  عإتبذاسإٔ قذاهٌا  ؟ -  هلذ ققذإيٝذلٌا

َاذاسإداعإ٘يهذاسإيست٘٘بذاس  عإت٘بذ ٘٘ثذلعٌ٘اٌذ ا ٘ؤاهذعاإت٘٘بذلةجي ت٘بذ)جيا٘٘ ذ - ه٘لذل٘يعٌذ ٔ ة٘٘قذإ٘يٝذلٌا
ُابذ؟  اس خٔتط ذي ت بذعاٌذلعٌاٌذاسإعا

َاذاسإداعإ٘٘ - َقيب٘٘بذعا٘٘ثذاسإ٘٘يٜذاسد٘٘يٝ،ذه٘٘لذل٘٘يعٌذ ٔ ة٘٘قذإ٘٘يٝذلٌا يهذاسإيست٘٘بذاس  عإت٘٘بذعا٘٘ثذل  ٘٘يٝذاس
َ ةٌذاإلاىيٚذاس  عإث؟  عبيس يسثذ 

هلذتإ ٞذلٌخيٜذبدٓذالستيهذاس ثذتإ ٘ٞذاٞذ  ل٘ٞذإ٘ٞذ ى٘يتاذع ديست٘بذاس ة ٘بذاسإداعإي ت٘بذساإ٘يٝ،ذ -
 عبيس يسثذ  لٞذإٞذ ىيتاذع ديستبذاسإيٝ؟

 اس ة بذاسإداعإي تبذساإيٝ؟  لٞذ إيذهثذالستيهذاس ثذتإ ٞذلٌخيسهيذ  ثذ -
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 أىمية الدراسة  -3
َالبذاهإة هيذإٞذجيا ةٞ  :  ل إٌذهٍدذاسٌ

 الجانب العممى  -
َال٘يهذاس ٘ثذ ايعس٘هذ ٔ٘علَذاس ة ٘بذاسإداعإي ت٘بذ َاذاسٌ َالبذ عذضعتذاٌ   جاثذايهإتبذاسداإتبذسهٍدذاسٌ

َاذاسإداعإيهذاسإيستبذاس  عإتب َاليهذاس ثذسإيٝذلٌا ُهذاسٌ  َ ذعا٘ثذاهإت٘بذ،ذ ةوذ  ايعس٘هذهٍ٘اذاسإعضٖ٘ع
ذاإله إ٘يٝذبيس ة ٘بذذع تىتبذ ٔ تق ذ ثذاسع ٌاهذاس  عإتب،ذعإي ا هذعا ذإ٘ٞذال٘يَذلةجي ت٘بذعال٘يَذل٘ا تبذٌٞع

س٘ٛذذ،اسإداعإي تبذسهٍاذاسإيٝ َقيب٘بذبيسع ٌ٘اهذاس  عإت٘ب،ذٍع َهيذبإيذةخٌٝذاهٌاٙذاس خٔ٘تطذعاس ع تىتبذ ٔعل
ٌَذاس  َاذاسإ٘٘عا َ ٘٘ةذ ى٘٘يتاذعإات٘٘يهذلٌا  عإت٘٘٘ب،ذعٍس٘٘ٛذ ٘٘ثذٕ٘٘لذاإل ج٘٘٘يدذاسد٘٘يسإثذاس٘٘ثذلل٘٘ خٌاٝذ كاعسعجت٘٘٘يذس

ذاسإداعإيه.

 ذالجانب العممى  -
َالبذ عذضعتذ ٌالبذ ٔ ةقذذ َاذاسإداعإيهذاسإيستبذاس  عإت٘ب  جاثذايهإتبذاسدإاتبذسهٍدذاسٌ ذإيٝذلٌا

َقيبب،ذع قٌتٝذٌسةلذعإاثذعا٘ثذاهإت٘بذ تى ثذاس خٔتطذعاس اد يلي  ذعاثذٕع َةتب،ذعاب َلبذإيَذاسد  عذجإهع
َ ةٌذاإلاىيٚذاس  عإث. ذ ٔعلَذاس ة بذاسإداعإي تبذسهٍاذاسإيٝذعاإلل ىيٌاذإا ذ عذ 

 أىداف الدراسة -4
َال٘٘بذ ٘٘ع َ تل٘٘ثذسهٍ٘٘دذاسٌ َاذاسإداعإ٘٘يهذذالَ٘٘ذ ٔ٘٘علَذاس ة ٘٘بذاسإداعإي ت٘٘ب ت٘٘يٞذذة إل٘٘لذاسهٌ٘٘ٙذاس سإ٘٘يٝذلٌا

َقيب٘٘بذ ٘٘ثذاسع ٌ٘٘اهذاس  عإت٘٘ ويتطمللب تحقيللا ىللدا اليللدف .ذباسإيست٘٘بذاس  عإت٘٘بذعا٘٘ثذ ديست٘٘بذاس خٔ٘٘تطذعاس
 تحقيا عدد من األىداف الفرعية أىميا:

َاذاسإداعإ٘يهذاسإيست٘بذاس  عإت٘بذ ٘ثذاسع ٌ٘اهذاس  عإت٘ب،ذعخيي٘بذ - ذعاثذإٌىذاهإت٘بذإ٘يٝذلٌا اسعقٙع
 .ذإيَذبيى ذخييب،ذعذ هٌدذاسديسٝذبيى ذعيإبت ثذٕلذاس قٌٝذاس كاعسعجثذاسٍىذ

ذعاثذايليَذاسلا تبذاس ثذ دةقذاسإيٝ، - ذ  قةقذاهٌا  ذذاسعقٙع  .ع قمذعي قيلذٌٞع

ذعا٘٘ثذال - س  قة٘٘قذاهٌ٘٘اٙذاسكى٘٘يتاذساإ٘٘يٝ،ذل٘٘يعٌذعا٘٘ثذ ٔ٘٘علَذاس ة ٘٘بذاسإداعإي ت٘٘بذست٘٘يهذاس ٘٘ثذ اسعق٘٘ٙع
ٌَذاس  عإتب. َاذاسإعا  عاسىديستبذ ثذلٌا

َقيب٘٘٘٘بذبيسع ٌ٘٘٘٘اهذ -  تىت٘٘٘٘بذ ىدة٘٘٘٘لذهٍ٘٘٘٘دذايست٘٘٘٘يهذسخٌإ٘٘٘٘بذاهٌ٘٘٘٘اٙذاسإ٘٘٘٘يٝذعخيي٘٘٘٘بذ ديست٘٘٘٘بذاس خٔ٘٘٘٘تطذعاس
 اس  عإتب.
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 منيج الدراسة  -5
َال٘بذعاسعي٘عٜذي ض٘لذاسا ٘ي ه َ ٘بذالَ٘ذ ٔ٘علَذاس ة ٘بذاسإداعإي ت٘بذسإ٘يٝذذإٞذاجلذ  قةقذهٌ٘ٙذاسٌ سإد

ذ ذتق٘٘٘ٝع َقيب٘٘٘بذ ٘٘٘ثذاسع ٌ٘٘اهذاس  عإت٘٘٘ب،ذل٘٘٘ٙع َاذاسإداعإ٘٘يهذاسإيست٘٘٘بذاس  عإت٘٘٘بذعا٘٘٘ثذ ديست٘٘بذاس خٔ٘٘٘تطذعاس لٌا
ذاسبي وذ إل خٌاٝذاسبي وذ إل خٌاٝذاسإاهجتبذاسداإتبذساب وذب قةهيذاالل ابئعذعاإل َا ع،ذذ ةوذتقٝع ل ق

َال٘٘٘بذذاسإ٘٘٘اههذاإلل٘٘٘ ابئثذ ٘٘٘عذ  اة٘٘٘ل َاهذاسٌ َال٘٘٘يهذذ–عا٘٘٘ثذاسي٘٘٘دةٌذايك٘٘٘يٌتإثذذ-إ غة٘٘٘ إ٘٘٘ٞذخ٘٘٘وٜذاسٌ
َاذذاسإداعإ٘٘يهذاسإيست٘٘بذاس  عإت٘٘ب،ذعذ ٔ٘٘علَذاسإ٘٘يٝذاسإ٘٘يسثذ ذب ٘٘رٞذإ٘٘يٝذلٌا عاسب ٘٘عوذاس ٘٘ثذقٌ٘٘إهيذاسب٘٘ي لٞع
َال٘٘ب،ذع ٍ٘٘سٛذل ٘٘ قيٚذ َىذساٌ اس  ٘٘عإث،ذذعالَ٘٘ذاس ة ٘٘بذاسإداعإي ت٘٘بذعا٘٘ثذاسإ٘٘يٝ،ذعإ٘٘ٞذل٘٘ٝذ ا٘٘يتذاإلٔ٘٘يَذاسإ٘٘

ذاسٌ َٓع َا ثذ ٘٘٘عذجإ٘٘٘ةذاس تيا٘٘٘يهذعاسإداعإ٘٘٘يهذا ٘٘٘ ُإ٘٘٘بذسَال٘٘٘ب،ذ إ٘٘٘يذتد إٌ٘٘٘ذاسبي ٘٘٘وذعا٘٘٘ثذاسإ٘٘٘اههذاإلل٘٘٘ ق و
َالبذاسإةٌااتبذ.ذذ سٛذإٞذخوٜذاسٌ ،ذٍع َٓع ذالخ بيَذذاسى

 خطة الدراسة -6
ذ عذاعسهيذٔ تد٘بذ َالبذاسثذعٌاذاقيوذ ايٜع َالب،ذعاهٌا هي،ذ قٌذقيٝذاسبي وذ  قلتٝذاسٌ   قتقيلذيهإتبذاسٌ

َا ذلب،ذع ٝذ قلتٝذإيذ بقثذإاهيذسااقيوذاس يستب:إ  ابذاسٌ

شتقاق الفروض: 6-1  عرض وتحمي  الدراسات السابقة، وا 
َاليهذاسليبقب.ذذ2-0-0 َٓذع  اةلذاسٌ ذع
َالب.ذذ2-0-4 ذاسٌ َٓع ذل  قيٚذ 

 اإلطار النظرى لمدراسة 6-2
َاذاسإداعإيهذاسإيستبذاس  عإتب.ذذذذذذ2-4-0 َىذسإيٝذلٌا  اإلٔيَذاسى 

َقيببذساإيٝذ عذٕلذاس ة بذاسإداعإي تبذاس يستبذ.ذ2-4-4 ذ ديستبذاس خٔتطذعاس

َاذاسإداعإيهذاسإيستبذاس  عإتب.ذ ٔعلَذ2-4-3 ذاس ة بذاسإداعإي تبذسإيٝذلٌا

  .الدراسة الميدانية 6-3

 النتائج والتوصيات. 6-4
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 عرض وتحمي  الدراسات السابقة، واشتقاق الفروض 6-1
 عرض وتحمي  الدراسات السابقة  6-1-1

َاهذ َال٘٘يهذاسل٘٘يبقبذعاسب ٘٘عوذاسداإت٘٘بذاس ٘٘عذ ايعس٘٘هذإ غة٘٘ َال٘٘بذإل٘٘ تبذسإدٕ٘٘ٝذاسٌ َاتذٌ ق٘٘يٝذاسبي ٘٘وذ ٘٘إج
َال٘٘بذ ٘٘لذعا٘٘ثذ ٌ٘٘ َال٘٘يهذاس٘٘ثذإجإ٘٘عع ةٞ،ذااسٌ َا ه٘٘ي،ذعقٌ٘٘ذ ٘٘ٝذ قل٘٘تٝذ ا٘٘ٛذاسٌ َةطذ ٘٘ةٞذإ غة ،ذاعذ يعس٘٘هذاس٘٘

سٛذعاثذاسا عذاس يسث: ذٍع

تناوللللت تقيللليم نظلللام إدارة المعموملللات الماليلللة الحكوميلللة فلللى ظللل  البيئلللة الدراسلللات التلللى  6-1-1
 المعموماتية الحالية.

 الدراسات التى تناولت تطوير البيئة المعموماتية لنظام إدارة المعمومات المالية الحكومية 6-1-2

يئلللة فلللى ظللل  الب نظلللام إدارة المعموملللات الماليلللة الحكوميلللةتقيللليم  الدراسلللات التلللى تناوللللت 6-1-3
 .المعموماتية الحالية 

 ( بعنوان Al Murtada and Hamdan, 2016دراسة ) 6-1-1-1-1
"The Role of Government Financial Management Information System in 

Raising the Effectiveness of the Government Budgeting" 

ُا٘٘٘بذ َا ٘٘٘لذاسإعا َدذعا٘٘٘ثذ ٘٘٘لذإ َاذاسإداعإ٘٘٘يهذاسإيست٘٘٘بذاس  عإت٘٘٘بذعإٌ٘٘٘ىذ ٘٘٘رلة َال٘٘٘بذإ٘٘٘يٝذلٌا ذ- ايعس٘٘٘هذاسٌ
َقيب٘٘٘ب َاَ،ذع اىةٍ٘٘٘،ذع ق٘٘٘ َاهذ-ذلعٌ٘٘٘اٌ،ذعاب ُا س٘٘٘ٛذب٘٘٘يس ٔ ةقذعا٘٘٘ثذايقل٘٘٘يٝذاسإيست٘٘٘بذساإ٘٘٘يٝذاسإٔ ٘٘٘قذ ٘٘٘عذاس٘٘٘ع ،ذٍع

ٌَا ٘٘ت٘٘بعاسٌ٘٘عا َذاس  عإت٘٘بذاي َاذاسإداعإ٘٘يهذاسإيست س٘٘ٛذ هٌ٘٘ٙذ ت٘٘يٞذالَ٘٘ذإ٘٘يٝذلٌا َ ٘٘ةذذعا٘٘ثبذاس  عإت٘٘بذ،ذٍع
َاذاسإداعإيهذاسإيستبذ َالبذاسثذاٞذهايٛذالَذإداعىذسإيٝذلٌا ُايهذاس  عإتبذ.ذعقٌذ عياهذاسٌ  ىيتاذاسإعا

ُا٘٘٘بذاسديإ٘٘٘ب،ذعاٞذها٘٘٘يٛذ ُل٘٘٘يٌاذ ى٘٘يتاذاسإعا ُا٘٘٘يهذذالَ٘٘اس  عإت٘٘بذ ٘٘٘عذ ُل٘٘٘يٌاذ ديست٘٘٘بذذاسإعا سهٍ٘٘٘اذاسإ٘٘٘يٝذذ ٘٘عذذ
ا هيت َا اهيذ ٌتذبيإلعٌاٌذعاب َدذاسإيٝذإٞذإداعإ٘يهذذاس  عإتبذ عذجإتةذإ َجةذٍسٛذاسثذإيذةع  َقيبب،ذعل بيس
َاهذبإعضععتب. َا ذإوتإبذ ليعٌذعاثذل خيٍذاسق

 ( بعنوان Uwiragiye, 2018دراسة ) 6-1-1-1-2
"The impact of Smart Integrated Financial Management Information 

System on public financial management: An Empirical Investigation of 

Accounting Transactions Case study: Ministry of Economic and Finance" 

َال٘٘بذإ٘٘يٝذ َاذ ايعس٘٘هذاسٌ ُاهذعاسإدعق٘٘يه،ذذاسإداعإ٘٘يهذاسإيست٘٘بذاس  عإت٘٘ب،لٌا إ٘٘ٞذ ة٘٘وذايهٌ٘٘اٙذعاسإإة٘٘
َد َ ٘ةٌذاإلاى٘يٚذاس  ٘عإث،ذعاسإل٘يذع رلة ُابذاسديإ٘ب،ذع  عإ ٘يعالهذ  عإ٘بذذسبذعاس ٘ىي تب،تعاثذ لذإٞذاسإعا
َاهاس غا ذعاثذاسدقبيهذاس ثذ عاج ذهٍاذاسإيٝذإللذاإل  قيَذلسثذاإل عذَعااٌاذ ُاٝذعاقْ٘ذاسقٌ٘ عاقْ٘ذذ،س 

س٘٘٘٘ٛذ هٌ٘٘٘٘ٙذ ت٘٘٘٘يٞذالَ٘٘٘٘ذإ٘٘٘٘يٝذ َا٘٘٘٘هذاس ٘٘٘٘عذ ل٘٘٘٘يعٌذعا٘٘٘٘ثذاج٘٘٘٘ييذعإات٘٘٘٘بذاس اىةٍ٘٘٘٘،ذٍع َاذاس ات٘٘٘٘بذاس   ت٘٘٘٘بذسلا  لٌا
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َاذاسإيست٘بذاسديإ٘بذساٌ َال٘بذاس٘ثذاٞذها٘يٛذ ٘رلةَذاسإداعإيهذاسإيستبذاس  عإتبذعاثذلٌا عس٘بذ.ذعقٌ٘ذ عي٘اهذاسٌ
َاذاسإيست٘٘بذاسديإ٘٘ب،ذ ة٘٘وذ َاذاسإداعإ٘٘يهذاسإيست٘٘بذاس  عإت٘٘بذعا٘٘ثذ ى٘٘يتاذع ديست٘٘بذع إ٘٘تٝذلٌا لةج٘٘ي ثذسإ٘٘يٝذلٌا

َ ٘٘٘ةٌذإ٘٘٘ٞذاس ٘٘٘ىي تبذعاسإل٘٘٘يتسبذعل٘٘٘ع َذاسعقيت٘٘٘بذإ٘٘٘ٞذاسىل٘٘٘يٌذعاإلذاسإ٘٘٘يٝذت ل٘٘٘ٞ   ت٘٘٘يٜذسلي٘٘٘عٜذاسديإ٘٘٘ب،ذع 
ُلُ٘٘٘ذ غٔت٘٘٘بذاإلاى٘٘يٚ،ذعاس ٌ٘٘٘ذإ٘٘ٞذعجُ٘٘٘ذاسإعا ُا٘٘بذ ة٘٘٘وذ ل٘٘٘يهٝذ كاعسعجت٘٘يذاسإداعإ٘٘٘يهذب ٘٘ لذ يل٘٘٘ٝذ ٘٘عذ د

٘٘بذإ٘٘ٞذ ُا ٘٘يٌاذ عجت٘٘ ذاٌاتذاسإعا ُل َاقب٘٘بذاإلاى٘٘يٚ،ذع ٘٘ب،ذع  ل٘٘ةٞذ ى٘٘يتاذاسإ٘٘يٝ،ذعض٘٘إيٞذإ ُا اإلاى٘٘يٚذ ٘٘عذاسإعا
َ  ذعاةهيذإٞذا ي ه ُابذاس يإاب،ذعإيذة  ذ.خوٜذ إ ةٞذاسدوقبذ ةٞذإ عايهذيتيغبذاسإعا

 ( بعنوان 2119مره، دراسة )ابو ع  6-1-1-1-3
 ردنية"األ "أثر نظام إدارة المعمومات المالية الحكومية في ترشيد االنفاق الحكومي لدى الوزارات 

َا َال٘٘بذإ٘٘يٝذلٌا إ٘٘ٞذخ٘٘وٜذايهإت٘٘بذعاسىعا ٌ٘٘ذعاسإ عا٘٘يه،ذ اس  عإت٘٘ب اسإيست٘٘ب اسإداعإ٘٘يه  ايعس٘٘هذاسٌ
َا ةجتيه ذعاةه٘٘٘٘يذاسإ٘٘٘٘يٝ،ذع ٍ٘٘٘٘سٛذعاالل٘٘٘٘  ٘٘٘٘ٝع ٘٘٘٘ثذتق ذاس  ٘٘٘٘ةٞذاسإ٘٘٘٘يٝذعإ٘٘٘٘يٝذاسإ يل٘٘٘٘ببذ،ذعاسإ ٘٘٘٘يَع ٘٘٘٘بذ  اسدوق

س٘٘ٛذ هٌ٘٘ٙذ ت٘٘يٞذالَ٘٘ذ ٌَات٘٘ب،ذٍع َاهذاي ُا َ ٘٘ةٌذاإلاى٘٘يٚذسٌ٘٘ىذاس٘٘ع اس  عإت٘٘ب،ذع تىت٘٘بذ ٘٘رلةَذهٍ٘٘اذاسإ٘٘يٝذعا٘٘ثذ 
َا َ ٘٘٘٘ةٌذاإلاى٘٘٘٘يٚذاس  ٘٘٘٘عإث،ذعةت٘٘٘٘يٞذالَ٘٘٘٘ذاإإ٘٘٘٘بذ ٘٘٘٘لذإ٘٘٘٘ٞذذعا٘٘٘٘ثذاس  عإت٘٘٘٘بذاسإيست٘٘٘٘بذاسإداعإ٘٘٘٘يهذإ٘٘٘٘يٝذلٌا  

ُا٘٘٘بذاسديإ٘٘٘بذعا٘٘٘ َليه،ذعاسإعا ٌَات٘٘٘ب.ذعقٌ٘٘٘ذاسإٌ٘٘٘ ععيهذعاسإ ٘٘٘  َاهذاي ُا َ ٘٘٘ةٌذاإلاى٘٘٘يٚذاس  ٘٘٘عإثذسٌ٘٘٘ىذاس٘٘٘ع ثذ 
ُا٘٘بذاسديإ٘٘بذ رإإ٘٘بذ َليه،ذعاسإعا َال٘٘بذاس٘٘ثذاٞذها٘٘يٛذ ٘٘رلةَذسك٘٘لذإ٘٘ٞذاإإ٘٘بذاسإٌ٘٘ ععيهذعاسإ ٘٘   عي٘٘اهذاسٌ

َا َعتبذإٞذإيٝذلٌا ٌَات٘ب،ذ اس  عإت٘ب اسإيستب اسإداعإيه   َاهذاي ُا َ ٘ةٌذاإلاى٘يٚذاس  ٘عإثذسٌ٘ىذاس٘ع عا٘ثذ 
َا ٌَاتبذ. اسإيستب داعإيهاسإ عاٞذإيٝذلٌا َاهذاي ُا َ ةٌذاإلاىيٚذاس  عإثذبيسع ذاس  عإتبذليعٌذعاثذ 

 ( بعنوانAyim, 2019دراسة ) 6-1-1-1-4
"The Relationship between Integrated Financial Management 

Information System and Performance of Government Ministries in 

Kenya"" 

َالبذ َاذاسإداعإيهذاسإيستبذاس  عإتبذ ر ٌذاسدعاإلذايليلتبذ عذلي٘و يهذاسإيست٘بذ ايعسهذاسٌ إيٝذلٌا
اذ َ ٘٘بذالَ٘٘ذجٌ٘٘ع َاهذاس  عإت٘٘بذاسكةات٘٘ب،ذإ٘٘ٞذخ٘٘وٜذإد ُا اسديإ٘٘بذ ٘٘ثذ ةات٘٘ي،ذعةت٘٘يٞذالَ٘٘ذاسإ٘٘يٝذعا٘٘ثذاٌاتذاس٘٘ع

سٛذ هٌٙذ َاه،ذٍع ُا اذاسخٌإبذبدٌذ اىةٍذاسإيٝذعاثذاٌاتذاسع اذاسإيٝ،ذعجٌع  تيٞذاسدوقبذاسإداعإيه،ذعجٌع
َال٘بذ َاذاسإداعإيهذاسإيست٘بذاس  عإت٘بذعايٌاتذ ٘عذاسع ٌ٘اهذاس  عإت٘بذب ةات٘ي.ذعقٌ٘ذ عي٘اهذاسٌ  ةٞذإيٝذلٌا

َاذاسإداعإ٘٘يهذاسإيست٘٘٘بذاس  عإت٘٘بذت ل٘٘٘ٞ اٌاتذاسع ٌ٘٘اهذاس  عإت٘٘٘بذإ٘٘ٞذخ٘٘٘وٜذ ٘٘٘ع ةَذذإ٘٘٘ٞذاس٘٘ثذاٞذإ٘٘٘يٝذلٌا
َاذاسدات٘٘ي،ذعهٍ٘٘اذإ٘٘ٞ َاَ،ذعاٞذة ل٘٘  ٘٘را ذذاسإداعإ٘٘يهذاسإيست٘٘بذ ٘٘عذاسعق٘٘هذاسإايل٘٘ ذس٘٘لٌا ٞذعإات٘٘بذي٘٘اةذاسق٘٘

يذلسثذ  ل٘ةٞذإعلعقت٘بذإ٘ٝذ اذاسخٌإيه،ذعاٞذ ٔ ةقذاسإيٝذلةٌؤ اذاسإيٝذل ع َذاسعقهذع  لٞذجٌع جٌع
َعاتبذ عذجإتةذاسإؤلليهذاس  عإتب. ذاسإداعإيهذبإيذ عذٍسٛذاسإٌ ععيهذاساقٌتبذاإلسك 
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 ( بعنوان 2121دراسة )أحمد، 6-1-1-1-5
( عملللى فعاليللة الرقابلللة الماليلللة: دراسلللة GFMISمعمومللات إدارة ماليلللة الحكوملللة )"أثللر تطبيلللا نظلللام 

 ميدانية"

َقيب٘ب َال٘بذاس َقيب٘ب ععوق ه٘ي اسإيست٘ب  ايعس٘هذاسٌ َاجد٘ب بيس َاذاسإداعإ٘يه اسٌاخات٘ب،ذععوق٘بذإ٘يٝ عاسإ  لٌا
َقيب٘٘بذاسإيست٘بذإ٘٘ٞذ َدذعا٘٘ثذ ديست٘٘بذاس ٌَذاسإا ٘را،ذعال٘٘ خ٘٘وٜذاسدوق٘٘بذ ٘٘ةٞذاسإيست٘بذاس  عإت٘٘بذ إ٘٘يٝذ خٔ٘٘تطذإ٘٘عا

َاذاسإداعإيه إيٝ َعاثذ عذ لٌا َعتبذإإلابذ عذإيٝذاسٌ ةذعاس  يةلذاإلسك  اسإيستبذاس  عإتبذعايإإبذاسى
َقيبب سٛذ هٌٙذ تيٞذالَ بيسع ٌاه اسٌاخاتب عوق هيذ إيٝذاس َاذاسإداعإ٘يه إ٘يٝ  ٔ ةق اس  عإتب،ذٍع  لٌا

َقيب٘ب عا٘ث اسإيستبذاس  عإتب َال٘بذاس٘ثذعج٘عٌذ ٘رلةَذذيسع ٌ٘اهب اسإيست٘ب  ديست٘بذاس اس  عإت٘ب.ذعقٌ٘ذ عي٘اهذاسٌ
َاذاسإداعإ٘يهذاسإيست٘بذاس  عإت٘بلةجي ثذقعىذيبديٌذإ٘يٝذ عايإإ٘بذاس كإةات٘بذس٘ ذإإلا٘بذ ٘عذإ٘يٝذاسٌ٘ ةذذلٌا
َعا٘ثذ اذ-عاس  ي٘ةلذاإلسك  ا اسإ٘يٝ، جٌ٘ع ا اسخٌإ٘ب، عجٌ٘ع ا اسإداعإ٘يه، عجٌ٘ع َيذ اسدايَ٘ عجٌ٘ع  -اسب ٘

َقيبب  ديستب عاثذابديٌ َقيب٘ب، ةة ٘بعذذ-اس  عإت٘ب بيسع ٌ٘اه اسإيستب اس َقيب٘ب، عاا ٘ٔب اسإخ٘ئَ، ع قة٘تٝ اس  اس
ذعاسإ يبدب. عاسإداعإيهذعاال ييٜ،

 ( بعنوان 2121دراسة )الضالعين،   6-1-1-1-6
"أثر نظام إدارة المعمومات المالية الحكومية في تحقيا مبادئ الشفافية المالية من وجية نظر مدققي 

 المحاسبة األردني"ديوان 

َالبذذ َاذاسإداعإيهذاسإيستبذاس  عإتب ايعسهذاسٌ ٌَاتب،ذذإيٝذلٌا َاهذعاسٌعا َذاس  عإتبذاي ُا اسإٔ قذبيسع
ُا٘٘ب،ذعإ ٌ٘٘اذ عاس ٘٘ىي تبذاسإيست٘٘بذإ٘٘ٞذخ٘٘وٜذإ ٌ٘٘اذعض٘٘عيذايٌعاَذعاسإل٘٘ عستيه،ذعإ ٌ٘٘اذعوات٘٘بذعإات٘٘يهذاسإعا

٘٘٘يٞذذاسإعض٘٘٘ععتب،اسض٘٘٘إيايهذذال ي ٘٘٘بذاسإداعإ٘٘٘يهذسلٔ٘٘٘وٖذاسد٘٘٘يٝ،ذعإ ٌ٘٘٘ س٘٘٘ٛذ هٌ٘٘٘ٙذ ت َاذٍع َ٘٘٘ذإ٘٘٘يٝذلٌا ال
اسإداعإيهذاسإيستبذاس  عإتبذعاثذ  قةقذإبيٌئذاس ٘ىي تبذاسإيست٘بذإ٘ٞذعجه٘بذإَ٘ذإٌ٘ققثذٌة٘عاٞذاسإ يل٘ببذ

ٌَاث َاذاسإداعإ٘يهذاسإيست٘بذاس  عإت٘بذعا٘ثذ  قة٘قذاي َالبذاس٘ثذاٞذها٘يٛذ ٘رلةَذسإ٘يٝذلٌا .ذعقٌذ عياهذاسٌ
عوات٘٘بذعإات٘٘يهذ،ذعإ ٌ٘٘اذإ ٌ٘٘اذعض٘٘عيذايٌعاَذعاسإل٘٘ عستيهوٜذ ٘٘لذإ٘٘ٞذ:ذإب٘٘يٌئذاس ٘٘ىي تبذاسإيست٘٘ب،ذإ٘٘ٞذخ٘٘

ُاب،ذعإ ٌ ذل ي بذاسإداعإيهذسلٔوٖذاسديٝ،ذعاسضإيايهذاسإعضععتب.ذذااسإعا

 ( بعنوان Ogbonna and Ojeaburu, 2021دراسة ) 6-1-1-1-7
"The Impact of Government Integrated Financial Management 

Information System (GIFMIS) on Economic Development of Nigeria" 

٘٘٘بذاإلق ي٘٘٘يٌتبذ ٘٘٘بذاس  عإت٘٘٘بذاسإ كيإ٘٘٘لذعا٘٘٘ثذاس اإت َاذاسإداعإ٘٘٘يهذاسإيست َال٘٘٘بذ ٘٘٘رلةَذإ٘٘٘يٝذلٌا  ايعس٘٘٘هذاسٌ
ُا٘٘٘ب َاذاسإداعإ٘٘٘يهذاسإيست٘٘٘بذاس  عإت٘٘٘بذعا٘٘٘ثذ ٘٘٘لذإ٘٘٘ٞذاسإعا س٘٘٘ٛذإ٘٘٘ٞذخ٘٘٘وٜذقت٘٘٘يِذالَ٘٘٘ذإ٘٘٘يٝذلٌا َل٘٘٘ي،ذٍع ذ اةجة

َاهذبيس ات٘٘بذاس   ت٘٘ب،ذعإ٘٘يٝذذ،ذعاسإ٘٘يٝذاسإ يل٘٘ ثاسديإ٘٘ب َى،ذعاإلل٘٘ لإي َاِذاسإ٘٘يٜذاسب ٘٘ اس  ٘٘عإث،ذع اإت٘٘بذ



 ......... أثر تطوير البيئة المعلوماتية لنظام إدارة المعلومات المالية الحكومية              حمـمد مصطفى الغندورد/ 

  
 

 
 

  345  

 

َاذ َ بيهلٌا ذعاسإ س٘ٛذإ٘ٞذايجَع َاذاساقٌ٘ذاس  ٘عإث،ذعاإلاى٘يٚذاس  ٘عإث،ذٍع ٌا ،ذعاساي هذاسإ اثذاإلجإ٘يسث،ذعاب
َابذقتٝذهٍدذاسدعاإلذق لذعبدٌذ اىةٍذ سٛذ هٌٙذ تيٞذاسخوٜذإقي َاذاسإداعإذالَإيٝ،ذٍع يهذاسإيستبذإيٝذلٌا
َالبذاسثذاٞذهايٛذ اس  عإتبذاسإ كيإلذعاثذاس اإتبذاإلق ييٌتبذ َلي.ذعقٌذ عياهذاسٌ َاذذالَ٘اةجة سإ٘يٝذلٌا

ُا٘ب،ذعاسإ٘يٝذاسإ يل٘ ثذاس  ٘عإث،ذع اإت٘بذَذ ِذااسإداعإيهذاسإيستبذاس  عإتبذاسإ كيإ٘لذعا٘ثذ ٘لذإ٘ٞذاسإعا
َا َاهذبيس اتبذاس   تب،ذعإيٝذلٌا َى،ذعاإلل لإي َاذاساقٌ٘ذذاسإيٜذاسب  ٌا َعا  ،ذعاسا٘ي هذاسإ ا٘ثذاإلجإ٘يسث،ذعاب اس

َاذاسإداعإيهذاسإيستبذاس  عإتبذقٌذالَ٘ذب ٘ لذلةج٘ي عذعا٘ثذ اس  عإث،ذعاإلاىيٚذاس  عإث،ذاىذاٞذإيٝذلٌا
َلي. اس اإتبذاإلق ييٌتبذ ذاةجة

إدارة المعمومات المالية تطوير البيئة المعموماتية لنظام  الدراسات التى تناولت 6-1-1-2
 الحكومية

 ( بعنوان 2115دراسة )الحنيطي والنجداوي،  6-1-1-2-1
مكانيلةGFMIS) األردنلي الحكلومي القطلاع فلي المحاسلبي النظلام فعاليلة تقيليم"  تطلويره دارسلو ( وا 

 الحكومية" المالية المعمومات نظام إدارة إدارة ومديرية العامة الموازنة دائرة : ميدانية

َ تل٘تبذ ذ َدذإٞذخ٘وٜذل٘ووذإ ٘يَع ٌَٞ،ذعإ يعسبذ ٔعل َالبذاسإيٝذاسإ يل ثذاس  عإثذبيي  ايعسهذاسٌ
ذ َاذاس غةةَ،ذعإ يعسبذاخ ب٘يَذٌَع ٌا َاذ كاعسعجتيذاسإداعإيه،ذعاب ٌا   إللذ عذاسدإاتيهذاسإيستبذعاسإ يل تب،ذعاب

ذ ثذ  قةقذاهٌاٙذاسإيٝذإٞذ  قة٘قذ ُل٘يٌاذإ ٌ٘اذاس ٘ىي تب،ذعاٌاتذاسهٍدذاسإ يَع سدإات٘يهذاسإيست٘بذبىديست٘ب،ذع
ٌَا٘٘ث،ذعإٌ٘٘ىذ س٘٘ٛذ هٌ٘٘ٙذ قة٘٘تٝذ ديست٘٘بذإ٘٘يٝذاسإ يل٘٘ببذ ٘٘عذاسقٔ٘٘يٖذاي َقيب٘٘ب،ذٍع  ى٘٘يتاذع ديست٘٘بذعإات٘٘يهذاس

َدذإٞذخوٜذإ يعَذ َالبذاسثذاٞذ ٘لذإ٘ٞذدلإ ياتبذ ٔعل َىذذاسلولب.ذعقٌذ عياهذاسٌ اسدإات٘يهذاسإيست٘بذذإ ٘ع
َاذ كاعسعجت٘٘يذاسإداعإ٘٘يهذذعذعاسإ يل٘٘ تب،ذ ٌا َج٘٘بذذتل٘٘يعٌاب ُل٘٘يٌاذ ديست٘٘بذاسإ٘٘يٝذاسإ يل٘٘ ثذاس  ٘٘عإثذ ٌ عا٘٘ثذ

ُل٘يٌاذ ديست٘بذاسإ٘يٝذاسإ يل٘ ثذاس  ٘عإث َاذاس غةةَ٘ذتل٘يعٌذعا٘ثذ ذلٌا َا،ذاإ٘يذإ َ٘ع َج٘بذ اتض٘يلذذ  ة٘ عسك٘ٞذ ٌ
َلٞذاسليبقةٞاقلذإٞذاسإ  ذ.ع

 ( بعنوان Kahari et al., 2015دراسة ) 6-1-1-2-2
"Assessment of Factors Affecting the Implementation of Integrated 

Financial Management Information System in the County Governments: 

A Case of Nyandarua County, Kenya" 

َاذاسإداعإيهذاسإيستبذاس  عإتب،ذعقٌذ ٘ٝذ َالبذاسدعاإلذاس ثذ ؤلَذعاثذ ىيتاذع ديستبذإيٝذلٌا  ايعسهذاسٌ
٘٘رلةَذإقيعإ٘٘بذاسد٘٘ َ ةُ٘٘ذعا٘٘ثذ  َاهذإل٘٘ خٌإثذاسإ٘٘يٝذعا٘٘ثذعإ٘٘لذاسإ٘٘يٝذب ى٘٘يتاذاس  يإاةٞذبيسع ٌ٘٘اه،ذعإه٘٘ي

َاذاسإداعإ٘يهذاسإيست٘بذاس  عإت٘بذاسإ كيإ٘لذ سٛذ هٌٙذ تيٞذاسدعاإلذاس ثذ ؤلَذ ثذ اىةٍذإ٘يٝذلٌا ع ديستب،ذٍع
َالبذاس٘ثذعج٘عٌذعوق٘بذإداعت٘بذل٘ا تبذ  عذ  عإيهذاسإقئديهذ عذ ةاتيذب ىيتاذع ديستبذ.ذعقٌذ عياهذاسٌ



 ......... أثر تطوير البيئة المعلوماتية لنظام إدارة المعلومات المالية الحكومية              حمـمد مصطفى الغندورد/ 

  
 

 
 

  346  

 

َاذاسإداعإيهذاسإيستبذاس  عإتب،ذععجعٌذعوقبذإداعت٘بذلةجي ت٘بذقعتبذ  ةٞذإقيعإبذاسديإاةٞذع ٔ ةقذإيٝذلٌا
َاهذإل خٌإثذ َاهذعإهي ذب ىيتاذع ديستب.ذ إيٝذععإااسقعتبذ ةٞذقٌ

 ( بعنوان 2117دراسة )دمحم، 6-1-1-2-3
المال العام وتفعيل  موازنلة  ودوره فى الرقابة عمى (GFMIS) "نظام إدارة المعمومات المالية الحكومية

 البرامج واألداء: دراسة تطبيقية"

َقيب٘٘٘٘بذاسإيست٘٘٘٘ب َاذاسإداعإ٘٘٘٘يهذاسإيست٘٘٘٘بذاس  عإت٘٘٘٘بذعإى٘٘٘٘يهتٝذاس ذعاهٌ٘٘٘٘اٙذإ٘٘٘٘يٝذلٌا َال٘٘٘٘بذإىه٘٘٘٘ٝع ذ، ايعس٘٘٘٘هذاسٌ
َ بذسإ ي  بذاسىليٌذاسإيسعذبيسع ٌاهذاس  عإتب،ذ ُا ه٘ي،ذع تىت٘بذعذعالستيهذاسإق  َاإهذعايٌاتذعإإة ُابذاس ٘ إعا

َاذاسإداعإ٘يهذاسإيست٘بذاس  عإت٘ب ديابذ إ٘يٝل اإل س٘ٛذ هٌ٘ٙذ لٌا َاإهذعايٌات،ذٍع ُا٘بذاس ٘  ٘عذ ىدة٘لذإ٘يٝذإعا
َاذاسإداعإ٘يهذاسإيست٘بذاس  عإت٘ب  ٘عذٌع٘ٝذاإلي٘ويذاسإ٘يسثذبيسع ٌ٘اهذاس ل٘ي تبذ  ت٘يٞذإٌ٘ىذاج٘ييذإ٘يٝذلٌا

َقيب٘٘بذاسإيست٘٘بذعا٘٘ثذاسإ٘٘يٜذاسد٘٘يٝ ذاسإ٘٘يٝذذ ٘٘عذ  قة٘٘قذاس َع ُلق،ذٌع ُق٘٘ي عإ ي  ٘٘بذاسىل٘٘يٌذاسإ٘٘يسعذذ، جيإد٘٘بذاس
َاإهذعايٌات.ذعقٌ٘ذ عي٘اهذ ُا٘بذاس ٘ ذ  ىدةلذإعا َٖا بيسجهيُذاس  عإع،ذعإٌىذلإ ياتبذاالل ىيٌاذإا ذ عذاإلل

َال٘٘٘بذاس٘٘٘ثذاٞذ َه٘٘٘يذس ٔ ة٘٘٘قذع دإ٘٘٘تٝذإ٘٘٘يٝذاسٌ َاذها٘٘٘يٛذإجإعع٘٘٘بذإ٘٘٘ٞذاسإقعإ٘٘٘يهذعاسإ ٔاب٘٘٘يهذةج٘٘٘ ذ عا  لٌا
َةبذ ٔ ةقذاسإ٘يٝاسإداعإيهذاسإيستبذاس  عإتب ُلق ،ذعاٞذ ج ُق٘ي ذ،قٌ٘ذاج ٘هذبيسع ٌ٘اهذاس ل٘ي تبذ جيإد٘بذاس

َقيب٘بذعا٘ثذ َا،ذعاا٘ ذالذ عجٌ٘ذعوق٘بذ ٘ةٞذ ٔ ة٘قذاسإ٘يٝذعاس ُا علج ذ دإتإهيذعاثذبيقثذاسع ٌاهذاس يبدبذساع
٘٘بذاسإ٘٘يٜذاسد٘٘يٝ،ذعاس ٌ٘٘ذإ٘٘ٞذاسىل٘٘يٌ،ذعاٞذ ُا ذ  ىدة٘٘لذإعا َٖا  ٔ ة٘٘قذهٍ٘٘اذاسإ٘٘يٝذب ٘٘ لذ د٘٘يٜذتل٘٘يهٝذ ٘٘عذاإلل٘٘

َايإهذعايٌات. ذاس 

 ( بعنوان Oyinlola et al., 2017دراسة ) 6-1-1-2-4
" Effects of Integrated Financial Management Information System on 

Performance of Public Sector in Nigeria " 

َاذاسإداعإ٘٘يهذاسإيست٘٘بذاس  عإت٘٘ب، َال٘٘بذإ٘٘يٝذلٌا َاذاسإيست٘٘بذاسديإ٘٘بذ ة٘٘وذخض٘٘دهذس ٌ٘٘قةقذذ ايعس٘٘هذاسٌ ٌا عاب
٘٘٘يٚذ ُ٘٘٘ذاسإل٘٘٘يتسبذع٘٘٘ٞذاإلاى ُل ٘٘٘بذاسإ د٘٘٘يإاةٞذ ٘٘٘عذٌع٘٘٘عاذس د  ٌ٘٘٘ةٌذإ٘٘٘ٞذجيا٘٘٘ ذإج إ٘٘٘ةذاسإ٘٘٘يا ةٞذع ٍ٘٘٘سٛذ ي 

َ ٘بذاسإ ٌٌ٘اهذاس ٘ثذ دة٘قذ ٔ ة٘قذاسإ٘يٝذاس  عإثذإٞذاجلذ  ل٘ةٞذ قٌ٘تٝذاسخٌ٘إيهذاسديإ٘ب،ذ س٘ٛذعإد ،ذٍع
َاذاسإداعإ٘٘يهذاسإيذ  اة٘٘لذ ديست٘٘ب هٌ٘٘ٙذ ٘٘يست٘٘بذاس  عإت٘٘بذإ٘٘يٝذلٌا َل .ذعقٌ٘٘ذعا٘٘ثذاٌاتذاسقٔ٘٘يٖذاسد٘٘يٝذ ٘٘عذاةجة

َالبذاسثذ َاذاسإداعإيهذاسإيستبذاس  عإتبذعجعٌذعوقبذ ةٞذ ديستبذ عياهذاسٌ َاذاسإيستبذاسديإبذإيٝذلٌا ٌا عاب
َلةذاس  عإت٘٘ب،ذعلٌٜ٘٘ذٍس٘٘ٛذعا٘٘ثذاٞذ َقيب٘٘بذاسٌاخات٘٘بذعاسإ ٘٘ي ُا٘٘بذعاس َلَذاسإيست٘٘بذعاسإعا  ٘٘ثذلعٌ٘٘اٌذ ٘٘لذإ٘٘ٞذاس ق٘٘ي

َل٘ي،ذعاٞذذاذاسإداعإ٘يهذاسإيست٘بذاس  عإت٘بإيٝذلٌاَذ َاذاسإيست٘بذاسديإ٘بذ ٘عذاةجة  ٘يٞذس٘ ذالَ٘ذعاض٘،ذعا٘ثذاإلٌا
َ ه٘يذب ٘ لذجةٌ٘ذ ُا٘بذاسديإ٘بذقٌ٘ذ ٘ٝذلٌا ،ذعاٞذاسإعا َلَذقٌ٘ذ ٘رلَذب ٘ لذ  ةَ٘ذبيسإ٘يٝذ عالت٘بذاعل٘ٞع لعٌاٌذاس قي
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َغٝذإٞذاس  ٌ٘تي َقيببذاسٌاخاتبذقٌذ  لٞذعاثذاس َاذهذاس ٘ثذعاجهه٘يذإٞذخوٜذاسإيٝ،ذعاٞذإيٝذاس إ٘يٝذلٌا
ذاسإداعإيهذاسإيستبذاس  عإتب.

 ( بعنوان 2119دراسة )مرعي،  6-1-1-2-5
 الحكومية" التقارير المالية جودة عمى GFMIS الحكومية المالية المعمومات إدارة نظام تطبيا " أثر

َا َال٘بذإ٘يٝذلٌا َل٘بذاس  عإت٘ب،ذاس  عإت٘ب،ذع تىت٘بذ ٔ تق٘ ذ اسإيست٘ب اسإداعإ٘يه  ايعسهذاسٌ بيسجه٘يهذاإلٌا
ُابذاسديإ٘ب،ذذهيعاسإ  وهذاس ثذعاجه  َاذاسإيستبذعاٌذاس ٔ ةق،ذع ٍسٛذل لذ ٔعلَذ لذإٞذ:ذإيٝذاسإعا ُا ع

َا سٛذ هٌٙذ تيٞذالَذ ىدةلذ ٔ ةقذإ٘يٝذلٌا َى،ذٍع  اسإيست٘ب اسإداعإ٘يه عاسإيٝذاسإ يل ثذاس  عإثذاسإي

َلَذاسإيست٘٘ب،ذعاس اس  عإت٘٘ب َال٘٘بذاس٘٘ثذاٞذعا٘٘ثذ ٘٘لذإ٘٘ٞذاس ق٘٘ي إ٘٘يٝذاسإ يل٘٘ ثذاس  ٘٘عإثذ.ذعقٌ٘٘ذ عي٘٘اهذاسٌ
َاذاسإداعإ٘٘يهذاسإيست٘٘بذاس  عإت٘٘بذة٘٘ؤلَذعا٘٘ثذاسخي٘٘ي ْذاساععت٘٘بذساإداعإ٘٘يهذاسإ يل٘٘ تب ذ، ٔ ة٘٘قذإ٘٘يٝذلٌا

٘٘٘ع َذ ٘٘٘بذسا ديإ٘٘٘لذإ٘٘٘ةذاسإ٘٘٘يٝ،ذعاٞذاسإ٘٘٘يٝذة ٘٘٘بذاسإؤها ٘٘٘يتاهذاسىات ٘٘٘عا َذاسكى ٘٘٘ثذإٌ٘٘٘ىذ  عسك٘٘٘ٞذة عق٘٘٘مذٍس٘٘٘ٛذعا
َا َاهذاس  عإت٘بذب ٘ لذا ض٘لذعإ٘يذ يا٘هذعات٘ ذ ٘عذٕ٘لذاسإ٘يٝذاسل٘ي ق،ذإداعإ٘يهذ ل٘يعٌذعا٘ثذل خ٘يٍذاسق٘

ذبيسإيٝذاسإ يل ثذاس  عإث. ذعاٞذاسإيٝذا ٌذايليسة ذاس ثذليعٌهذعاثذعوىذاعج ذاسقيَع

 بعنوان  (Kofahe, 2019)دراسة  6-1-1-2-6
"Factors affecting successful implementation of government financial 

management information system(GFMIS) in Jordan puplic sector: A 

proposed framework " 

٘٘٘٘٘٘بذعذ ٘٘٘٘٘٘بذاس  عإت َاذاسإداعإ٘٘٘٘٘٘يهذاسإيست ٘٘٘٘٘٘ثذعاجه٘٘٘٘٘٘هذإ٘٘٘٘٘٘يٝذلٌا َال٘٘٘٘٘٘بذاسإ ٘٘٘٘٘٘ وهذاس  ٘٘٘٘٘٘هذاسٌ ٘٘٘٘٘٘بذ ايعس اسإ داق
َض٘٘٘يذإل٘٘٘ خٌإعذ ذاسإل٘٘٘ خٌإةٞ،ذعإل٘٘٘ عىذ بيسإل٘٘٘ خٌإةٞ،ذعاس ٘٘٘عذلٍاذإ٘٘٘ي ٝذ جيهاه٘٘٘ي،ذل٘٘٘ ؤلَذعا٘٘٘ثذل٘٘٘اٛع

َال٘٘٘بذٝ،ذعإٌ٘٘٘ىذاج٘٘٘ييذاسإ٘٘٘يٝذ ٘٘٘ثذإديسج٘٘٘بذهٍ٘٘٘دذاسإ ٘٘٘يكل،اسإ٘٘٘ي َيذس قة٘٘٘تٝذعا٘٘٘ثذذعاع إٌ٘٘٘هذاسٌ لٔ٘٘٘يَذإق ٘٘٘
َٓذهٍ٘٘اذاإلٔ٘٘٘يَذاٞاسإ٘٘يٝ،ذ اذاسخٌإ٘٘٘بذعإقيعإ٘٘بذاسإل٘٘٘ خٌٝذذعتى ٘٘٘ اذاسإ٘٘٘يٝذعجٌ٘٘ع اذاسإداعإ٘٘٘يهذعجٌ٘٘ع جٌ٘٘ع

ُاتيذاسإيٝ ُُذإٞذإ َ بذاسإل خٌٝذهعذاسدعاإلذاس عذإٞذاسإ  إلذاٞذ د َل ذعإ ي سد٘يٝذ عذاسقٔيٖذا عاس ٌ
ٌَا٘٘٘ع،ذعبيس ٘٘٘يسعذ ض٘٘٘إٞذاس اىةٍ٘٘٘ذاسا٘٘٘يج،ذساإ٘٘٘يٝ، س٘٘٘ٛذ هٌ٘٘٘ٙذ ت٘٘٘يٞذذاي لٔ٘٘٘يَذعإ٘٘٘لذسا  ق٘٘٘قذإ٘٘٘ٞذاخ ب٘٘٘يَذٍع

ىةٞذ ذاسإٕ٘٘ع َاذاسإداعإ٘٘يهذاسإيست٘٘بذاس  عإت٘٘بذإ٘٘ٞذإإَ٘٘ع اسدعاإ٘لذاس ٘٘عذ ٘٘ؤلَذعا٘٘ثذاس اىةٍ٘٘ذاسا٘٘يج،ذسإ٘٘يٝذلٌا
ٌَاة٘٘٘ةٞ َال٘٘٘بذاس٘٘٘٘ثذاٞذهٍ٘٘٘اذاسإ٘٘٘يٝذاٌىذاس٘٘٘ثذ.ذعقٌ٘٘٘ذ عي٘٘٘اهذاسدإ٘٘٘عإةةٞذاي اذاسٌ اذجٌ٘٘٘ع اسإداعإ٘٘٘يهذعجٌ٘٘٘٘ع

َ ٘بذب٘ ُل٘يٌاذاسإد َل ذاٌىذاسثذ ى٘يتاذلل٘ خٌاٝذاسإ٘يٝ،ذع ذ،إٝيساسخٌإيهذ ثذاسع ٌاهذاس  عإتب،ذعاٞذاس ٌ
َؤتبذعاض بذعا . ذع ع ةَذ

ذ

ذ
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 ( بعنوان 2121دراسة )حافظ، 6-1-1-2-7
 (GFMIS)ماليلة الحكوملة  معموملات ادارة نظلام إسلتخدام بلين العالقلة فلي لمتلدريب المعلدل "اللدور
 ")ميدانية دراسة(المصرية  الحكومية الوحدات في الداخمية الرقابة وفعالية

َال٘٘بذإ٘٘يٝذ َاذاسإداعإ٘٘يهذاسإيست٘٘بذاس  عإت٘٘بذعاسجه٘٘يهذاسإل٘٘ عسبذع٘٘ٞذلل٘٘ خٌاٝذاسإ٘٘يٝ،ذل٘٘ٝذ ايعس٘٘هذاسٌ لٌا
ل٘٘ خٌاٝذإ٘٘يٝذ َل ذعاب َقيب٘٘بذاسٌاخات٘ب،ذع ٍ٘٘سٛذاسدوق٘٘بذ ٘٘ةٞذاس ٌ٘٘ َاذاسدوق٘بذ ٘٘ةٞذلل٘٘ خٌاٝذاسإ٘٘يٝذع ديست٘٘بذاس لٌا

َاذذإداعإ٘٘يهذاسإيست٘٘بذاس  عإت٘٘ب، َل ذ ٘٘عذاسدوق٘٘بذ ٘٘ةٞذإ٘٘يٝذلٌا ذاسإدٌٜ٘٘ذسا ٌ٘٘ س٘٘ٛذ هٌ٘٘ٙذ ت٘٘يٞذالَ٘٘ذاسٌَ٘٘ع ٍع
َالبذاسثذعٌٝذ َقيببذاسٌاخاتبذبيسع ٌاهذاس  عإتبذ.ذعقٌذ عياهذاسٌ اسإداعإيهذاسإيستبذاس  عإتبذع ديستبذاس

ذاهإتبذلل  َالبذ ٜع ٌَاهذعةابذاسٌ َاتذإى َىذذ عذآ ذاخ وٙذجعه َاذاسإداعإيهذاسإيستبذعجٌع خٌاٝذإيٝذلٌا
٘٘٘٘ب تى ٘٘٘٘يلذسإع ٘٘٘٘بذع ق ٘٘٘٘مذاس  عإت ُيذذبيسع ٌ٘٘٘٘اذاس ل٘٘٘٘ي تب،ذ)إٕع ٘٘٘٘  َ َاج٘٘٘٘ةذبيسجه٘٘٘٘يُذاسإ ٘٘٘٘ب،ذإ َاذاسإيست ُا ٘٘٘٘لذع إإل

ذاهإتبذلل خٌاٝذإيٝذذساإ يلبيه  َالبذ ٜع ٌَاهذعةابذاسٌ َاتذإى ،ذ عذ ةٞذ عجٌذاخ و يهذإداعتبذ عذآ
َاذاسإداعإ٘٘يهذاسإيست٘٘بذاس  عإت٘٘بذع ق٘٘يلذ تىت٘٘ب،ذعاٞذلل٘٘ خٌاٝلٌا َاذاسٕع َاذاسإداعإ٘٘يهذذذالخ٘٘ وٙذاسخ ٘٘ إ٘٘يٝذلٌا

َل ذتدٌٜ٘٘ذذاسإيست٘٘بذاس  عإت٘٘ب َقيب٘٘بذاسٌاخات٘٘بذ ٘٘عذاسع ٌ٘٘اهذاس  عإت٘٘ب،ذعاٞذاس ٌ٘٘ يذلس٘٘ثذ  ل٘٘ةٞذ ديست٘٘بذاس ةٌ٘٘ؤ
َقيببذاسٌاخاتب َاذاسإداعإيهذاسإيستبذاس  عإتبذع ديستبذ ة بذاس ذ. إٞذاسدوقبذ ةٞذلل خٌاٝذإيٝذلٌا

 ى الدراسات السابقةالتعميا عم
 جوانبلو أحلد البحث، أو بموضوع العالقة دات السابقة الدراسات لنتائج السابا العرض خالل ومن
 يمى : ما لمباحث يتضح

َاليهذقٌذ ٝذ ايعسه٘يذ ٘ثذإيَ٘ذعاسكلةَ٘ذإ٘ٞذاسٌ٘عٜذاسايإت٘ب،ذإإ٘يذةؤ ٌ٘ذعا٘ثذاهإت٘بذ ٔ ة٘قذ - اٞذهٍدذاسٌ
َاذاسإيٝذس  قةقذ ديستبذ ،ذعاس ٘ثذاسإيٜذاسديٝ،ذلٌا َ ةٌذاإلاىيٚذ ٘ثذهٍ٘دذاسٌٜ٘ع َ  ذب ىيتاذع ديستبذس  ٌا عاب

ُاي هي. ُإايلذبإعا ُالذإ   دياثذعج

َاذاسإداعإ٘٘٘يهذاسإيست٘٘٘بذاس  عإت٘٘٘بذس  قة٘٘٘قذ - َال٘٘٘يهذعا٘٘٘ثذاهإت٘٘٘بذ ٔ ة٘٘٘قذإ٘٘٘يٝذلٌا ُهذإدٕ٘٘٘ٝذهٍ٘٘٘دذاسٌ ٘٘٘ َ
ُاب. َاذاسإعا َا لذٌع َقيببذاسإيستب،ذإ جيهابذعإاتبذاس خٔتطذعاس ثذ دٌذإٞذاهٝذإ  اهٌاٙذاس

َال٘٘يهذاس٘٘ثذ - َال٘٘يه،ذ ة٘٘وذ عي٘٘اهذبد٘٘ٓذاسٌ ٘٘ي هذاس ٘٘ثذ عي٘٘اهذلسةه٘٘يذهٍ٘٘دذاسٌ لخ٘٘ وٙذع ى٘٘يعهذاسا 
َقيب٘٘بذبيسع ٌ٘٘اهذاس  عإت٘٘ب،ذععا٘٘ثذاسد ِ٘٘ذ عي٘٘اهذ عج٘٘عٌذ ٘٘رلةَذلةج٘٘ي ثذس ٔ ة٘٘قذاسإ٘٘يٝذعا٘٘ثذإ٘٘ٝذاس
َقيب٘٘٘بذبيسع ٌ٘٘٘اهذاس  عإت٘٘٘٘ب،ذ ذ ٘٘٘رلةَذل٘٘٘ا ثذس ٔ ة٘٘٘٘قذاسإ٘٘٘يٝذعا٘٘٘ثذإ٘٘٘٘ٝذاس َىذاس٘٘٘ثذعجٌ٘٘٘٘ع َال٘٘٘يهذاخ٘٘٘ ٌ

َال٘٘٘٘يهذاخَ٘٘٘٘ذ َقيب٘٘٘٘بذبيسع ٌ٘٘٘٘اهذٌع ذالَ٘٘٘٘ذإد ٌٜ٘٘٘٘ذس ٔ ة٘٘٘٘قذاسإ٘٘٘٘يٝذعا٘٘٘٘ثذإ٘٘٘٘ٝذاس ىذ عي٘٘٘٘اهذاس٘٘٘٘ثذعجٌ٘٘٘٘ع
َجةذاسبي ٘وذهٍ٘اذاإلخ٘ وٙذعاس ى٘يعهذاس٘ثذإجإعع٘بذإ٘ٞذاسدعاإ٘لذاهإه٘ي:ذلخ٘ وٙذ ة ٘بذ اس  عإتب،ذعل

ذاسعقهذاسكي ثذس قةتإ . ََع  اس ٔ ةق،ذع ٌالبذاسإيٝ،ذععٌٝذإ
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َاليهذاسليبقبذ  قةتٝذالَذ ٔ ةقذإيٝذلٌا - ٌَذعاَاذاسإداعإيهذاسإيستبذاس  عإتبذله إهذاسٌ َاذاسإعا ثذلٌا
َىذاس  عإت٘٘بذلالذاٞذاإله إ٘٘يٝذ ٘٘يٞذإاي٘٘بيلذعا٘٘ثذ َىذذاإلاى٘٘يٚذاسج٘٘ي ذاإله إ٘٘يٝذبيإلاى٘٘يٚذاإلل٘٘ لإي ذ–ٌٞع
َاتذاييعٜذغةَذاسإيستبذ  .-اييعٜذاسلي  ب )اسبي ذاسليٌِذ:ذ 

َاليهذ ب وذلةجي تبذاسإيٝذإٞذعٌإ ذعسٝذ ه ٝذبإٌخ - اسإٌ٘خوهذذ رإلات وهذاسإيٝ،ذاه إهذهٍدذاسٌ
 عةة   ذعيإلذاليلثذ ثذ  قةقذ ىيتاذاسإيٝذع يعاة  .

َال٘يهذبيسب ٘وذع٘ٞذالست٘يهذاس ٘ثذ  ل٘ٞذإ٘ٞذ ى٘يتاذع ديست٘بذاسإ٘يٝذ ج٘يدذ  قة٘قذلذعٌٝذ - ه إيٝذهٍ٘دذاسٌ
 اهٌا  ،ذعاس ثذ إللذاس ة بذاسإداعإي تبذسهٍاذاسإيٝذ.

َ بٔبذ  ٔعل - َاليهذاسليبقبذاسإ ُ ٘ث،ذ ة٘وذااه٘يذس٘ٝذ ايعسهذاسٌ َذاس ة بذاسإداعإي تبذساإيٝذاس ٔ٘علَذاسج
ُهذ ٘٘ َ اإ٘٘يذ  ه٘٘ ٝذبإ يعس٘٘بذ ٔ٘٘علَذاس ة ٘٘بذاسإداعإي ت٘٘بذساإ٘٘يٝذس ي٘٘ب،ذ ة ٘٘بذإداعإي ت٘٘بذإ كيإا٘٘بذعآإا٘٘ ،ذعاب
َىذاس ٘٘ثذ  كيإ٘٘لذإ٘٘ةذبدض٘٘هيذ ذاسجعاا٘٘ ذايخ٘٘  ٘٘لذإاه٘٘يذعا٘٘ثذا ٌ٘٘ذجعاا٘٘ ذهٍ٘٘دذاس ة ٘٘بذاسإداعإي ت٘٘بذٌٞع

اذاسإدا  عإيه.اسبدٓذس  قةقذجٌع

وعمللى الللرغم مللن اإلسلليامات التللى قللدمتيا الدراسللات السللابقة إال أن معظللم ىللده الدراسللات أىتمللت 
عداد التقلارير فلى ظل   بدراسة أثر تطبيا نظام إدارة المعمومات المالية الحكومية عمى فعالية الرقابة وا 

ويمثلل   عملل  النظللام، البيئللة المعموماتيللة الحاليللة، دون اإلىتمللام بفعاليللة التخطلليط الللدى يعللد أسللاس
 -فلى حلدود عملم الباحلث –الموازنة العامة، فيناك ندرة فلى الدراسلات  دورةالمرحمة األولى من مراح  

التللى تناولللت تطللوير البيئللة المعموماتيللة ليللدا النظللام، حيللث أىتمللت بعللض الدراسللات بتطللوير بعللض 
جزئيلللات ىلللده البيئلللة المعموماتيلللة، دون البحلللث علللن افليلللات التلللى تتفاعللل  فيملللا بينيلللا لتلللوفير بيئلللة 

. وىللو مللا دعللى الباحللث الللى محاولللة تطللوير البيئللة النظللام ألىدافللوقيللا معموماتيللة تسللاعد عمللى تح
المعموماتيللة لمنظللام مللن منظللور متكاملل ، بحيللث يشللم  ىللدا التطللوير بيئللة معموماتيللة متكاممللة تراعللى 
تحقيللا أىللداف كلل  مللن اإلنفللاق الجللارى، واإلنفللاق اإلسللتثمارى ، وتحقيللا كفللاءة المعمومللات، وكفللاءة 

تسلاق خ  امستخدمييا من خالل مد تحقا ك  من القلدرة والرغبلة تتمثل  فلى التلدريب ونقل  الخبلرة ، وا 
 األمر الدى ينعكس عمى كفاءة التخطيط والرقابة فى الوحدات الحكومية. األىداف والجيود،

 الدراسة اشتقاق فروض  6-1-2
و مللن فللى ضللوء مللا توصللمت إليللو الدراسللات السللابقة، وتحقيقللال لميللدف الرئيسللى لمدراسللة، ومللا يتبعلل

 أىداف فرعية، يمكن إشتقاق وصياغة فروض الدراسة عمى النحو التالى:

ذعا٘٘٘ثذاخ ب٘٘يَذالَ٘٘٘ذذالفلللرض األول: َاذاسإداعإ٘٘٘يهذاسإيست٘٘٘بذاس  عإت٘٘بذعا٘٘٘ثذ ديست٘٘٘بذذلل٘٘٘ خٌاٝعتق٘٘ٝع إ٘٘يٝذلٌا
َقيببذ عذاسع ٌاهذاس  عإتب،ذعترخٍذاسيتغبذاسدٌإتبذاس يستب: ذاس خٔتطذعاس
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H1:  نظللام إدارة المعمومللات الماليللة الحكوميللة  إلسللتخدام"ال يوجللد تلل ثير معنللوى دو داللللة إحصللائية
 عمى فعالية التخطيط والرقابة في الوحدات الحكومية".

َاذاسإداعإيهذاسإيستبذاس  عإتبذبدٌذ ٔ٘علَذاس ة ٘بذذالفرض الثانى: ذعاثذاخ بيَذالَذ ٔ ةقذإيٝذلٌا عتقٝع
َقيببذ عذاسع ٌاهذاس  عإتب،ذعترخٍ٘ذاسي٘تغبذاسإداعإي تبذساإيٝذعاثذ  ديستبذاس خٔتطذعاس

ذاسدٌإتبذاس يستب:

H2:  ال يوجللد تلل ثير معنللوى دو داللللة إحصللائية لتطبيللا نظللام إدارة المعمومللات الماليللة الحكوميللة بعللد"
 تطوير البيئة المعموماتية لمنظام عمى فعالية التخطيط والرقابة في الوحدات الحكومية".

 ىدا الفرض الفروض الفرعية التالية:ويشتا من 
 :الفرض الفرعى األول

H21:َاإهذعايٌاتذعا٘٘ثذ ديست٘٘بذاس خٔ٘٘تطذالذ "ذ ُا٘٘بذاس ٘٘ ةعجٌ٘٘ذ ٘٘رلةَذإدا٘٘عىذٍعذٌالس٘٘بذل ي٘٘ي تبذس ٔ ة٘٘قذإعا
َاذاسإداعإيهذاسإيستبذاس  عإتب". َقيببذ عذاسع ٌاهذاس  عإتبذ عذٕلذإيٝذلٌا ذعاس

 الفرض الفرعى الثانى:
H22:َىذعا٘٘ثذذةعجٌ٘٘الذ"ذ ٘٘بذعا٘٘ثذايل٘٘يِذاسي٘٘ى ُا  ٘٘رلةَذإدا٘٘عىذٍعذٌالس٘٘بذل ي٘٘ي تبذإلعٌ٘٘اٌذ ا ٘٘ؤاهذاسإعا

َاذاسإداعإيهذاسإيستبذاس  عإتب َقيببذ عذاسع ٌاهذاس  عإتبذ عذٕلذإيٝذلٌا ذذ". ديستبذاس خٔتطذعاس

 الفرض الفرعى الثالث: 
H23:عا٘٘٘٘ثذ ديست٘٘٘بذاس خٔ٘٘٘٘تطذةعجٌ٘٘٘ذ ٘٘٘رلةَذإدا٘٘٘٘عىذٍعذٌالس٘٘٘بذل ي٘٘٘ي تبذس ٔ ة٘٘٘٘قذال٘٘٘يِذاإلل٘٘٘  قيٚذالذ "ذ

َاذاسإداعإيهذاسإيستبذاس  عإتب". َقيببذ عذاسع ٌاهذاس  عإتبذ عذٕلذإيٝذلٌا ذعاس

 الفرض الفرعى الرابع: 
H24:ذاسلي  بذالذ "ذ ُه٘يةعجٌذ رلةَذإداعىذٍعذٌالسبذل يي تبذإلق ايتذاييٜع ىذٍاإ٘عذسذلع إ٘يٌالذعا٘ثذلج تي

َقيب٘٘٘بذ ٘٘٘عذ َاَذعا٘٘٘ثذ ديست٘٘٘بذاس خٔ٘٘٘تطذعاس َاذاسإداعإ٘٘٘يهذاسق٘٘٘ اسع ٌ٘٘٘اهذاس  عإت٘٘٘بذ ٘٘٘عذٕ٘٘٘لذإ٘٘٘يٝذلٌا
ذاسإيستبذاس  عإتب".

 الفرض الفرعى الخامس: 
H25:ذاسلي  ٘٘بذعا٘٘ثذ ديست٘٘بذاس خٔ٘٘تطذالذذ"ذ ةعجٌ٘٘ذ ٘٘رلةَذإدا٘٘عىذٍعذٌالس٘٘بذل ي٘٘ي تبذساإ يل٘٘ببذع٘٘ٞذاييٜ٘٘ع

َاذاسإداعإيهذاسإيستبذاس  عإتبذ". َقيببذ عذاسع ٌاهذاس  عإتبذ عذٕلذإيٝذلٌا ذعاس

ذ
ذ
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 الفرض الفرعى السادس: 
H26:َقيب٘بذ ٘عذالذ"ذ َاذعا٘ثذ ديست٘بذاس خٔ٘تطذعاس َل ذعاق٘لذاسخ ٘ ةعجٌذ رلةَذإداعىذٍعذٌالسبذل ي٘ي تبذسا ٌ٘

َاذاسإداعإيهذاسإيستبذاس  عإتب". ذاسع ٌاهذاس  عإتبذ عذٕلذإيٝذلٌا

 الفرض الفرعى السابع: 
H27:ذ0)ل ل٘٘يٚذايهٌ٘٘اٙذعاسجهٌ٘٘ع ذاسإٌ٘٘خلذاسل٘٘اع ثةعجٌ٘٘ذ ٘٘رلةَذإدا٘٘عىذٍعذٌالس٘٘بذل ي٘٘ي تبذس ىدة٘٘لذالذ"ذ

َاذاسإداعإ٘يهذاسإيست٘بذ َقيببذ عذاسع ٌ٘اهذاس  عإت٘بذ ٘عذٕ٘لذإ٘يٝذلٌا  ثذ  قةقذ ديستبذاس خٔتطذعاس
ذاس  عإتب".

 اإلطار النظرى  6-2
 اإلطار الفكرى لنظام إدارة المعمومات المالية الحكومية     6-2-1

َاذض٘٘غعوذإ٘٘ٞذاسإؤلل٘٘يهذاسٌعست٘٘بذ َاذايخة٘٘ ذاساقٌ٘٘ذاسٌ٘٘عسثذ– ٘٘هٌهذاسى ٘٘ عا٘٘ثذذ-اس ا٘٘ٛذاسٌ٘٘عسثذعي٘٘اٌٚع
س٘ٛذس ٘ع ةَذإداعإ٘٘يهذٍاهذ َاذاسإيست٘بذاس  عإت٘ب،ذٍع   عإ٘يهذاسٌ٘عٜذاسايإت٘بذإ٘ٞذاج٘لذ  ل٘ةٞذع ٔ٘علَذاإلٌا

َاهذ َا   قة٘٘قذاس ٘٘ىي تبذإعض٘٘ععتبذعا٘٘ثذاسإل٘ عىذاإلق ي٘٘يٌىذعاسإ٘٘يسث،ذعض٘إيٞذب ى٘يتاذع ديست٘٘بذإل خ٘٘يٍذاسق٘
َ ٘٘ ذعا٘٘ثذ ٘٘ع ةَذاسل٘٘اةذعاسخٌ٘٘إيهذساإ٘٘عأاةٞ،ذعس  قة٘٘قذٍس٘٘ٛذتعاسإل٘٘ي سب،ذع قة٘٘تٝذايٌاتذاس  ٘٘عإثذعإٌ٘٘ىذقٌ

َلبذعاس كاعسعجت٘٘٘بذإ٘٘٘ٞذاج٘٘٘لذ َاهذاسب ٘٘٘ ا جه٘٘٘هذاسدٌةٌ٘٘٘ذإ٘٘٘ٞذاس  عإ٘٘٘يهذاس٘٘٘ثذاإلل٘٘٘ لإيَذ ٘٘٘ثذإج٘٘٘يٜذ ا٘٘٘يتذاسقٌ٘٘٘
َل٘بذاس  عإت٘ب ؛ذع ٌ٘ذDener and Min, 2013)ذ ٔ٘علَذاإإ ه٘يذاسإيست٘بذعاسإ يل٘ تبذ ٘ثذاسع ٌ٘اهذاإلٌا

ُلُ، ذ .Eric, 2016؛ذ4105اسد

َلبذإا َاذاسإيستبذاسإي ُا اس  عٜذإٞذايإإبذاس قاةٌتبذاسةٌعتبذاسثذايإإبذذ4112عيٝذذٍعسٍسٛذ ٌاهذع
َعات٘ب،ذعذ س٘ٛذإ٘ٞذاج٘لذ ا٘يتذقيعٌ٘٘اذذ4108 ٘عذع٘يٝذاإلسك   ٘ٝذأ٘وٚذإإعإ٘بذاس ٘٘ب بذاسإيست٘بذاس  عإت٘ب،ذٍع

ُلُذإل ق لذاإلللل لإيَذجيٍبب،ذع  قةقذاإعذ ل لإيَذ عذإيَ،ذع هٌٙذهٍدذاسإإعإبذلس٘ثذق ييٌيذع د
َقإ٘٘٘عذسلإ٘٘٘عاٜذ ٌ٘٘اللذإ٘٘٘ٞذاس د٘٘٘يإوهذاساقٌت٘٘ب،ذع ٔ٘٘٘علَذاس قات٘٘٘يهذاسإل٘٘ خٌإبذ ٘٘٘عذاإ٘٘٘عذاإلق ي٘٘٘يٌ ذاس ذاس  ٜ٘٘ع
َل٘٘٘بذعس ٕت٘٘٘بذع٘٘٘ٞذاسا ٘٘٘يوذ عاسلتيل٘٘٘يهذاسإيست٘٘٘ب،ذع دإ٘٘٘لذ ا٘٘٘ٛذاسإإعإ٘٘٘بذعا٘٘٘ثذ ٘٘٘ع ةَذإداعإ٘٘٘يهذعةتيا٘٘٘يهذ ع

َاذاسإيستبذاس  عإتب ىذاسثذ  قةقذاهٌاٙذاإلٌا عقٌذ ٝذ قلتٝذإإعإبذاس ب بذاسإيست٘بذذ،اإلق ييٌي،ذإإيذةٌؤ
َاذاسإداعإ٘٘يهذاسإيست٘٘بذاس َلبذلس٘٘ثذل٘٘ووذإإعإ٘٘يهذعه٘٘ع:ذإإعإ٘٘بذلٌا   عإت٘٘ب،ذعاسإإعإ٘٘بذسا  عإ٘٘بذاسإي٘٘

ُاابذاسإع ٌ،ذ َعاعذعإإعإباس ا تبذس لي ذاسخ ذذ. 4141ذ،ع ٌذاس إةٌ)ذاسٌ ةذعاس  يةلذاإلسك 

                                                 
ذا ٌ٘٘ذاه٘٘ٝذاسإٌ٘٘اخلذاسل٘٘اع تبذذاس ٘٘ثذ ايل٘٘ ذاإإ٘٘بذاسإداعإ٘٘يهذاسإ يل٘٘ تبذ،ذ ة٘٘وذتقيٌ٘٘ذتدٌ٘٘ذإٌ٘٘خلذل ل٘٘يٚذايهٌ٘٘اٙذذ0 عاسجهٌ٘٘ع

َىذ ه٘٘٘عذ َؤعل٘٘٘ةٞ،ذاإ٘٘٘يذاسجهٌ٘٘٘ذاإلٌا َؤل٘٘٘يتذعاسإ  إ ل٘٘٘يٚذايهٌ٘٘٘اٙذ عا ٘٘٘قذاهٌ٘٘٘اٙذاس إ٘٘٘تٝذإ٘٘٘ةذايهٌ٘٘٘اٙذاس خي٘٘٘تبذعاسجإيعت٘٘٘بذسا
َاذا عذ  قةقذاسهٌٙذاعذايهٌاٙذاسإ ٌٌاذسا إتٝذ. ذاسلدثذعاسإلي 
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٘٘٘٘عذ  ذذعتدٌ٘٘٘٘ ٌَذاسإا ٘٘٘٘راذعاس  ٘٘٘٘بذا ٌ٘٘٘٘ذاإإ٘٘٘٘بذ خٔ٘٘٘٘تطذإ٘٘٘٘عا ٘٘٘٘بذاس  عإت َاذاسإداعإ٘٘٘٘يهذاسإيست َٙذإ٘٘٘٘يٝذلٌا د٘٘٘٘
َإجت٘٘يه ٘٘بذسا كة٘٘مذإ٘٘ةذإ ٔاب٘٘يهذاسدإ٘٘لذبيسإؤلل٘٘يهذاسإخ اى٘٘بذ   ُاذقي ا َعت٘٘بذذ،ج٘٘يه ذإ٘٘ٞذاإإ٘٘بذ  ع  ك٘٘ٞع

٘٘٘٘ي مذإ دٌٌ٘٘٘٘اذٌاخ٘٘٘٘لذ ة ٘٘٘٘بذاسدإ٘٘٘٘لذإاه٘٘٘٘يذاإإ٘٘٘٘بذاسإٌ٘٘٘٘ ععيهذعاسإق عض٘٘٘٘يهذعاسإ يل٘٘٘٘ببذ إ كيإا٘٘٘٘بذ خٌ٘٘٘٘ٝذٕع
َا طذايعإ٘٘يٜذٌاخ٘٘لذاسإؤلل٘٘يهذ هٌ٘٘ٙذض٘٘إيٞذ ذعا٘٘ثذإل٘٘،ذسخ٘٘ ُا٘٘ب،ذع ٘٘ٝذ ي٘٘إتإهيذ ا٘٘يتل َليهذعاسإعا عاسإ ٘٘ 

َاتاه ٌاَذذ، كيإ٘٘لذاسإداعإ٘٘يهذعاإلج٘٘ ٌَه٘٘يذاسإداعإي ت٘٘بذعاسإيٌت٘٘بذإإ٘٘يذتإ ٘٘ٞذاسإؤلل٘٘يهذإ٘٘ٞذلل٘٘ خٌاٝذعاب اذإعا
َل٘٘قذ ٘٘ع ةَذ ٘٘لذإ كيإ٘٘لذسكي ٘٘بذ َلبذبىديست٘٘بذع ى٘٘يتاذع٘٘ٞذٔ اسإ داق٘٘بذبإديسج٘٘بذاسإداعإ٘٘يه،ذل  تيجي ه٘٘يذعاسب ٘٘

ٌَ َاٙذاسد٘يٝذساإ٘عا َعبذعاس قاة٘لذإ٘ٞذاإلل٘ ُليٌاذاسٌق٘بذعاسل٘ َة٘طذاإلاى٘يٚذذ،عاسٍيذإٞذ را ذ َل٘قذ س٘ٛذع٘ٞذٔ ٍع
ٌَذاسإيست٘٘بذ) َاذاسإيست٘٘بذ ذ;ذa and OjeaburuOgbonn 2021,بإ٘٘يذه٘٘عذإ ٘٘ييذإ٘٘ٞذاسإ٘٘عا ُا َلب،ذع اسإي٘٘

ذ .4108

َاذاسإداعإيهذاسإيستبذاس  عإتبذ َلىيهذإيٝذلٌا إاهيذإيذهعذاكيٌتإةثذعإاه٘يذإ٘يذه٘عذ ٔ تق٘ع،ذ ع  دٌٌذ د
َغٝذإ٘٘ٞذٍس٘٘ٛذ  ى٘٘قذجإتده٘٘يذعا٘٘ثذ اه٘٘يذإ٘٘ٝذإ عل٘٘ببذ د إٌ٘٘ذعا٘٘ثذلل٘٘ خٌاٝذ كاعسعجت٘٘يذاسإداعإ٘٘يهذاععا٘٘ثذاس٘٘

َا لذعاإل َاذاسدإاتيهذاسإيستبذعاسإ يل تبذاسإخ اىبذاس عذ  ٝذع َذإ َا ييالهذإلٌا ُابذٌع اسديإبذساٌعسبذذاسإعا
َلَذعاس تيا٘٘يهذاسإيست٘بذ) ُا٘٘بذعاسإل٘ عستيهذاال  إيات٘٘بذعابعٌ٘اٌذاس ق٘ي َاذعاسإعا َاهذاإلٌا َا ؛ذذ4140 إ٘٘يٜ،ذسٌ٘عٝذق٘

Khan and Pessoa, 2010؛ذ Selfano et al., 2014؛ذ Muriithi and Wamiori, 2020ذ
ذ .Karanja and Ng’ang’a, 2014 ؛ذ

٘٘٘بذ َ ُ٘٘٘ذايقاتإ٘٘٘ثذساإل٘٘٘يعٌاذاسىات َٙذاسإ َاذMETAC)ذايعل٘٘٘طذاس َ٘٘٘ٚذذ ٘٘٘عذإأق٘٘٘بعقٌ٘٘٘ذع٘٘٘  ذإ٘٘٘يٝذلٌا
إجإععبذإٞذاس اعٜذاسإ عل٘ببذاس ٘ثذ ل٘يعٌذاس  عإ٘يهذعا٘ثذاس خٔ٘تطذ"برا ذاسإداعإيهذاسإيستبذاس  عإتبذ

َقي ُا٘بذع اىةٍ٘هيذعاس َ ٘ ذ)Dener,2014)"ذب٘بذعاةه٘يساإعا  ذبرا٘ ذ"ذإ٘يٝذKofahe et al., 2019 ،ذعع
٘٘٘٘يهذاسإ يل٘٘٘٘ تبذاس  عإت٘٘٘٘ب،ذ َاتاهذعاسدإات لهٌ٘٘٘٘ٙذلس٘٘٘٘ثذ ع ةٌ٘٘٘٘ذعذإداعإ٘٘٘٘يهذإ يل٘٘٘٘ عذ ٘٘٘٘يإلذسجإت٘٘٘٘ةذاإلج٘٘٘٘

َاتاهذاسإ يل٘٘ تبذاسإٔبق٘٘بذ ٘٘عذجإت٘٘ةذاسع ٌ٘٘اهذاس  عإت٘٘ب ٘٘بذذ،اإلج٘٘ ُا َاتاهذلعٌ٘٘اٌذع اىةٍ٘٘ذاسإعا ع عل٘٘ببذلج٘٘
ُليٌ َةطذاإلاى٘يٚذذ،اذ ىيت هياسديإبذساٌعسبذع َاذاكلَذ ديستبذسااقٌذاسإ ييذع َ ةٌذاإلاىيٚذاسديٝذإٞذخوٜذلٌا ع 

ٌَذاسإيست٘٘بذاسإ ي ٘ببإقٌ٘اَذ َ ٘٘ ذ)"اسإ٘٘عا َاذع٘٘ٞذSimiyu and Kaplelach, 2018،ذ إ٘٘يذع  ذبرا٘٘ ذ"عب٘٘ي
َإجتيهذاسإيستبذ ُإبذإٞذاس  ٌَذاس  َاذاسإ٘عا ُلُ٘ذ ديست٘بذع ٘ىي تبذلٌا اسديإ٘ب،ذإ٘ٞذخ٘وٜذإ كيإابذ دإلذعاثذ د

ُابذعإيٝذاسإ يلببذاس  عإتب َاذاسإعا ذ." علببذإيٝذلٌا

 ومن التعريفات السابقة يرى الباحث:
ُاذ دإ٘لذعا٘ثذلةج٘يٌذ - َاإهذاسج٘يه َاذعٞذإجإععبذإ كيإابذإٞذاس ٘ َاذاسإداعإيهذاسإيستبذعبي اٞذإيٝذلٌا

س٘٘ٛذ ٘٘ثذجإت٘٘ةذ َاذاسإيست٘٘بذاس  عإت٘٘ب،ذٍع َاذ ا٘٘عٜذساإ ٘٘ وهذاس ٘٘ثذ عاج٘٘ ذاإلٌا َا ٘٘لذاس ٘٘ثذ إل٘٘لذٌع اسإ
َلَ. إ ٌاٌالذإلعٌاٌذاس قي َقيببذعاب ا هيتذبيس ُابذاسديإبذ ٌتذبيس خٔتطذعاب  اسإعا
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اٞذاسإ٘٘٘يٝذق٘٘٘ي ٝذعا٘٘٘ثذ ع ةٌ٘٘٘ذاس٘٘٘إٝذاسإ يل٘٘٘ تبذاسإٔبق٘٘٘بذب ي ٘٘٘بذاسع ٌ٘٘٘اهذاس  عإت٘٘٘ب،ذع ٍ٘٘٘سٛذ ع ةٌ٘٘٘ذ -
 اسإديسجيهذاسإ يل تبذٌاخلذ اٛذاسإٝ.

َةطذ ي ٘٘بذاسدإات٘٘يهذاسإيست٘٘بذعا - َاذاسإيست٘٘بذ ض٘٘ولذع٘٘ٞذاٞذاسإ٘٘يٝذة٘٘ ُا سإ يل٘٘ تبذبيسع ٌ٘٘اهذاس  عإت٘٘بذ ٘٘ع
٘ي مذاسإخ اى٘بذٌاخ٘لذاسع ٌ٘اذاس  عإت٘بذ َاهذعاسٕع َة٘طذايقل٘يٝذعاإلٌا َةٔهيذ بدضهيذاسبدٓ،ذع ٍ٘سٛذ

َاذذ،اسعا ٌ٘٘اذ بدض٘٘هيذاس٘٘بدٓ ُا َة٘٘طذاسع ٌ٘٘اهذاس  عإت٘٘بذاس ٘٘ثذ  ب٘٘ةذع َاذاسدات٘٘يذٌاخ٘٘لذاسع ٌ٘٘ا،ذع عب٘٘يإلٌا
َا. ُا  إدةابذإةذ اٛذاسع

َاذاسإداعإ٘٘يهذاسإيست٘٘بذاس  عإت٘٘بذعلهٌ٘٘ٙذ َعبذاس عاي٘٘لذاإلاس٘٘ثذإ٘٘يٝذلٌا َاذاسإيست٘٘بذ ب٘٘يقعذل٘٘ ُا َعا٘٘عذس٘٘ع سك 
َقيب٘٘بذعا٘٘ثذاس ل٘٘يبيهذاسإيست٘٘ب َاهذس ٘٘ع ةَذإداعإ٘٘يهذٌقتق٘٘بذعس ٕت٘٘ب،ذع  ل٘٘ةٞذعإات٘٘بذاس ُا ذذ،اس٘٘ع ععٌ٘٘ٝذ ج٘٘يُع

َاذاسإيست٘٘٘باإل ٘٘٘يإلٌا ٘٘٘بذب ٘٘٘ب،ذع ٘٘٘ع ةَذاسإداعإ٘٘٘يهذاسإ داق ُا َاذبيسإعا َ٘٘٘ ج٘٘٘ذ،ع إ٘٘٘يٌاهذاسإق ُا٘٘٘بذعاب ٍ٘٘٘ذاسإعا َاتاهذ اىة
َاه، َا َلدتبذاسإل٘٘ عسبذع٘٘ٞذل خ٘٘يٍذاسق٘٘ س٘٘ٛذإ٘٘ٞذاج٘٘لذذساجه٘٘يهذاس اىةٍت٘٘بذعاس  ٘٘   قة٘٘قذاإلاض٘٘بيوذعاإلإ ل٘٘يٜذٍع

ٌَذاس  عإت٘٘بذب ى٘يتاذع ديست٘٘ب،ذع ٘٘ع ةَذاسإداعإ٘٘يهذ اسإ٘يسثذعاس ٌ٘٘ذإ٘٘ٞذايخٔ٘يت،ذعاسدإ٘٘لذعا٘٘ثذلل٘ خٌاٝذاسإ٘٘عا
َج٘٘بذاسإوتإ٘٘بذعاسإ داق٘٘بذب ي ٘٘بذاسا٘٘عا ثذاسإيست٘٘بذإ٘٘ٞذاج٘٘لذ ُل٘٘يٌاذٌ   ل٘٘ةٞذعإات٘٘بذاس خٔ٘٘تطذاإلق ي٘٘يٌى،ذع

َ ةذ ىيتاذع ديست٘بذ اىةٍ٘ذ َاذعاثذاس خٔتطذب ىيتاذسا ٌ قيهذاساقٌتبذاس  عإتب،ذع ُليٌاذاسقٌ اس ىي تبذاسإيستب،ذع
َاٙذ ٘٘٘يهذ ٘٘٘ةٞذاس ٌ٘٘٘ قيهذاساقٌت٘٘٘بذاسإ عقد٘٘٘بذعاسىدات٘٘٘بذس ت٘٘٘يٞذاإلا ٘٘٘ َا َقي ت٘٘٘ب،ذععإ٘٘٘لذإقي َاتاهذاسإيست٘٘٘بذعاس اإلج٘٘٘

َاهذاسقيٌإ٘بذ)عالبيب ذيخٍدذ َا ثذاإلع بيَذعاٌ٘ذلعٌ٘اٌذ ا ٘ؤاهذاسى ٘ ُا َلب،ذإعق٘ةذذاسإيست٘بذع ؛ذGFMISاسإي٘
ذ. Yaokumah and Biney, 2020؛ 4102 ب بذاسابرذاسإداعإي تب،

َةت٘٘بذ  ٔ ة٘٘قذ َل٘٘بذإيَ٘٘ذاسد َاإ٘٘يٝذعقٌ٘٘ذقيإ٘٘هذجإهع اسإداعإ٘٘يهذاسإيست٘٘بذاس  عإت٘٘بذإ٘٘ٞذخ٘٘وٜذل٘٘ووذذلٌا
َا ٘٘ل،ذ إلا٘٘هذ  ٘٘ثذإت ا٘٘بذإ٘٘ٝذاسلتيل٘٘يهذاس ا  عت٘٘بذعاسإ عقد٘٘بذسلق ي٘٘يٌذاسكا٘٘ث،ذععض٘٘ةذذالمرحمللة األولللىإ

َلعهيهذاسإ عقدبذس ،ذاإيذ ُابذاسديإبذساٌعسبذذذالمرحمة الثانيةاسلةاي َاذلعٌاٌذاسإعا َاذعٞذإت ابذٌع   ياهذعبي
َاذعاسإ ي ٕ٘يه،ذ ُا َاذاسإ ات٘بذب٘يسع ُا٘بذاالٌا ُابذاسديإب،ذعقٔ٘يٖذإعا ُا٘بعجه٘يهذاسإإٞذخوٜذقٔيعثذاسإعا ذعا

َىذساٌعس٘٘٘بذ ٘٘٘بذ ه٘٘٘ثذإت ا٘٘٘بذاسهة ٘٘٘يهذذالمرحملللة الثالثلللةاإ٘٘٘يذذ،اس يبد٘٘٘بذساجه٘٘٘يُذاالٌا ُا َ بٔ٘٘٘بذ إعٌ٘٘٘اٌذاسإعا ذاسإ
َاإيٝذعاسع ٌاهذاس لي تبذعاثذ َاكل"سا ٔ تقيهذاسإيستبذاسإداعإيهذاسإيستبذاس  عإتبذذلٌا َاذاسدإ٘لذذ"ذاع سٌ٘ع

َاذ ٌا َ ٘٘ةذ ى٘٘يتاذعإات٘٘يهذ خٔ٘٘تطذعاب س٘٘ٛذس َاذاس ل٘٘يبيهذاسليسل٘٘بذع ق٘٘يذساخٔ٘٘بذاسإل٘٘ هٌ ب،ذٍع اس يست٘٘بذعا٘٘ثذ ٘٘ج
َيذعاسإيسعذاس  عإعذع  قةقذاس ىي تبذإ٘ٞذخ٘وٜذ ٌَذاس  عإتب،ذع قٌتٝذاسٌعٝذسدإاتيهذاإليويذاإلٌا اسإعا

َاَذ ُاٝذبإاه قٌ٘٘تٝذإداعإ٘٘يهذي٘٘ ت بذععاض٘٘ بذسإ خٍ٘٘يذاسق٘٘ َلَذاسإيست٘٘بذ،ذعاإلس ٘٘ يٌ٘٘اَذاس ق٘٘ي عاعةٌ٘٘ذلعٌ٘٘اٌذعاب
ق ه٘٘٘يذ ٘٘٘عذجإت٘٘٘ةذاسع ٌ٘٘٘اهذاس  عإت٘٘٘ب ُا٘٘٘بذاسديإ٘٘٘بذبإ٘٘٘يذة عا ٘٘٘قذعإخيي٘٘٘ي هيذ)ذ،ٌع َاذاسإيست٘٘٘بذع اىةٍ٘٘٘ذاسإعا ُا ع

َلب،ذإعقةذ ذ. GFMISاسإي
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ٌَذ َاذل ٌ٘٘ىذ ٔ تق٘٘يهذإ٘٘ٝذ خٔ٘٘تطذإ٘٘عا عل٘٘ ٝذ قة٘٘تٝذاسإ٘٘يٝذ ا٘٘يتذعا٘٘ثذإجإعع٘٘بذإ٘٘ٞذاسإ ٌٌ٘٘اهذ،ذ إع ب٘٘ي
إيٍىذ قةتإهيذلعاتذبيسقٔيٖذاس  عإثذاعذاسقٔ٘يٖذاسخ٘يْ،ذعإ٘ٞذا ٘هَذهٍ٘دذاساإ٘يٍىذ،ذعقٌذ دٌٌهذااسإا را
ىذ ىذق٘٘٘ي ٝذعا٘٘٘ثذل٘٘٘ بذإ ٌٌ٘٘٘اهذذ(DeLone and McLean)اإٍ٘٘٘ع اذذ  إل٘٘٘لذ ٘٘٘ثذ:عهٍ٘٘٘اذاساإٍ٘٘٘ع جٌ٘٘٘ع

اذاسإ٘٘يٝذ،اسإداعإ٘٘يه اذاسخٌإ٘٘بذ،عجٌ٘٘ع َض٘٘يذاسإل٘٘ خٌٝذعاإلل٘٘ خٌاٝذ،عإقيعإ٘٘بذاسإل٘٘ خٌٝذ،عجٌ٘٘ع عي٘٘ي ثذذ،ع
س٘٘ٛذعا٘٘ثذاساسىي ٌ٘٘ا  Agbabiaka and Ugaddan, 2016; DeLone and)ا ٘٘عذاس ٘٘يسثذ،ذٍع

McLean, 2016; Urbach and Müller, 2012; Kofahe et al., 2019; Ayim,2019; 
Priskila et al., 2018):ذ

َاذاسإداعإ٘٘يهذاسإيست٘٘بذجللودة المعمومللات:  - َالذ يل٘٘إيلذ ٘٘ثذاج٘٘ييذإ٘٘يٝذلٌا اذاسإداعإ٘٘يهذعاي٘٘  دٌ٘٘ذجٌ٘٘ع
ذاس  عإتب،ذ اذعاٌ٘إيذة ٘عا َذ ه٘يذخيي ي٘هيذاساععت٘بذايليل٘تبع كٞع اسإو إ٘بذذ–اسإداعإيهذٍاهذجٌع
َعتبذذ-عاسإعلعقتبذ  .-لهعسبذاسىهٝذعايهإتبذعاس عقةهذاسإايل ذ–،ذع ٍسٛذ عا َذاسخيي ْذاسى

َاذاسإداعإ٘٘٘٘يهذاسإيست٘٘٘٘بذاس  عإت٘٘٘٘بذةج٘٘٘٘ ذاٞذجللللودة النظللللام:  - اسإ٘٘٘٘يٝذذذتإ ٘٘٘٘يُسض٘٘٘٘إيٞذاج٘٘٘٘ييذإ٘٘٘٘يٝذلٌا
َعا٘٘ب بيإلض٘٘ي بذلس٘٘ثذخي٘٘ي ْذاسإ٘٘يٝذذ،عل٘٘هعسبذاس٘٘ داٝذ،عإعلعقت٘٘بذاسإ٘٘يٝذ،اإلل٘٘ خٌاٝعل٘٘هعسبذذ،بيسإ

ذ َعبذاالل جيببذسلعاإَذعاس َٔع ىذ عا َذ،ذاسإل إَاسخييبذبل هٍدذاسخيي ْذ عذاسإيٝذ ةوذةٌؤ
 .  لٞذايٌاتذ عذاسقٔيٖذاس  عإعذذاسث

اذاسٌ٘عٝذاسٍ٘يذة اق٘يدذإل٘ خٌإعجودة الخدملة :   - اذاسخٌإ٘بذلس٘ثذجٌ٘ع اسإ٘يٝذالا٘يتذاس ديإ٘لذذ  ٘ةَذجٌ٘ع
ىعذٌعٝذ كاعسعجتيذاسإداعإيه. ذإةذقلٝذإٝذاسإداعإيهذعإٕع

 ىثذبدٓذاي تيٞذقٌذتد قٌذبدٓذاسإل عسةٞذعٞذ اىةٍذاسإيٝذلا ذقٌذتقا٘لذإ٘ٞذمقاومة المستخدم:  -
ذسإقيعإ٘بذاسإ٘يٝذعسك٘ٞذعا٘ثذاسع ٌ٘اذاٞذ  خٍ٘ذإ٘ٞذاسلتيل٘يهذإ٘يذ هٝذٌاخلذاسع ٌاذ تلدٞع اهإتبذعجٌع

ذ ثذاس ٔعلَذ.ةجداهٝذة  َغ ٞع

َضيذاسإل خٌإاإلستخدام ورضا المستخدم:  - ُليٌاذ يذاإلل خٌاٝذاسجةٌذساإيٝذلسثذ عٞذاسإيٝذذةٞةٌؤ
َةبذلل خٌاٝذاسإيٝذ.عخٌإيهذاسٌعٝ،ذ َضيتذاسإل خٌإةٞذعاٌذ ج ذعلا هذ

ع٘ٞذإجإ٘لذلةجي ت٘يهذاسإ ٌٌ٘اهذاسل٘يبقب،ذع  ٘ةَذاس٘ثذاسإل٘ عىذ تد  َذيي عذاسىي ٌ٘اصافي الفائدة:  -
 اسٍىذت ققذ ت ذاسإيٝذاهٌا  .

َاذاسإداعإ٘يهذاسإيست٘بذاس  عإت٘بعل عقمذاجييذإ٘يٝذ َاذذلٌا ب ٘ لذع٘يٝذعإبي َ٘ذعا٘ثذ تىت٘بذ ي٘إتٝذاإلٌا
َاذاسإيست٘٘٘ب َاذاإلٌا َ ةب٘٘٘يهذاسخيي٘٘٘بذ ه٘٘٘ي،ذعاسق٘٘٘عااةٞذعاسقعاعٌ٘٘٘ذاس ٘٘٘ثذ   ٘٘٘ٝذٌع ،ذعإ٘٘٘ٞذها٘٘٘يذذاسإيست٘٘٘بذاسديإ٘٘٘ب،ذعاس 

اسإ ٌٌ٘٘اهذاسل٘٘يبقبذعض٘٘ةذ ي٘٘إتٝذجةٌ٘٘ذذع ض٘٘يٙذاس٘٘ثذ،ذاس  عإ٘٘يهاي٘٘ب هذاه٘٘ٝذاس  ٌ٘٘تيهذاس ٘٘ثذ عاجهه٘٘يذ
َيٌ٘٘ذع ل٘٘٘جةلذ ي ٘٘بذايا ٘٘٘ٔبذاسإيست٘٘ب،ذعاإل ي٘٘٘ييذع٘٘ٞذإ٘٘٘يذ َاذاسإداعإ٘٘يهذاسإيست٘٘٘بذ دإ٘٘لذعا٘٘٘ثذ يإإ٘٘بذلٌا
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َاذاسإيست٘بذاسديإب) ُا٘بذإ٘ٞذإداعإ٘٘يه،ذعقت٘يِذالَ٘ذ ا٘٘ٛذايإإ٘بذعا٘ثذ  ل٘٘ةٞذ ى٘يتاذاإلٌا ع ٌ٘٘ذ  ض٘إا ذاسإعا
ُلُ،ذ ذ .ذEsawe and Elwkeel, 2020؛4105اسد

ذا َج٘يهذاسإ٘٘يٝذٌٞع ُهذعا٘ثذإخ ٘٘ َ َىذاسبي ٘وذاٞذهٍ٘٘دذاسإ ٌٌ٘اهذقٌ٘ذ ه إ٘يٝذبإٌخو ٘ ،ذاىذاس ة ٘٘بذإلعل٘
َهذ ت٘٘٘ ذإ٘٘٘ٞذاإلإ يات٘٘٘يهذإ٘٘٘يذةا ٘٘٘ثذٔإع ٘٘٘يهذ  عإ٘٘٘يهذذ رإلات٘٘٘باسإداعإي ت٘٘٘بذس٘٘٘ ،ذ اسإٌ٘٘٘خوهذإ٘٘٘ةذإ٘٘٘يٝذ ٘٘٘عا 

ذ  ققذاسكلةَذإٞذاسٌعٜذاسايإتب،ذايإَذاسٍىذة ٔا ذ ٔعلَذاس ة بذاسإداعإي  تبذس ،ذ رإلاتبذاسإٌخوهذلٙع
َجيهذ  ققذ ديستبذهٍاذاسإيٝ.  اإلاتبذإخ

 فعالية التخطيط والرقابة لمنظام في ظ  البيئة المعموماتية الحالية  6-2-2
ُاٜذإاي٘بيلذعا٘ثذجيا٘ ذ َاذاسإداعإ٘يهذاسإيست٘بذاس  عإت٘بذلالذاٞذاإله إ٘يٝذإ٘ي َغٝذ ٌالبذ ٔ ةقذإ٘يٝذلٌا

َقيب٘٘بذإ٘٘ةذلغى٘٘يٜذجيا٘٘  ٞذاس خٔ٘٘تطذة بد٘٘ ذاإ٘٘ٞذايهإت٘٘بذعه٘٘عذجيا٘٘ ذاس خٔ٘٘تط،ذ ة٘٘وذ  ةَ٘٘ذعا٘٘ثذقٌَ٘٘ذذاس
ذ خٔ٘٘تطذ َقيب٘٘بذ ٌ٘٘ٞع َقيب٘٘ب،ذعالذ ذ َقيب٘٘ب،ذ ٘٘وذ خٔ٘٘تطذ ٌ٘٘ٞع عس  قة٘٘قذاسع ٌ٘٘اهذاس  عإت٘٘بذاهٌ٘٘ا هيذب ى٘٘يتاذ،ذاس

َقيب٘٘ب،ذ ٘٘يس خٔتطذتدٌ٘٘ذا ٌ٘٘ذ َل٘٘بذ ة٘٘وذاه٘٘ٝذع ديست٘٘بذال ٌ٘٘ذإ٘٘ٞذاإله إ٘٘يٝذبدإاة ٘٘ثذاس خٔ٘٘تطذعاس ٘٘ي مذاإلٌا اسٕع
َاهذاس ثذ ٘ؤلَذب ٘ لذاعذب٘رخَذ َا َاإهذعاب خيٍذاسق َا ةجتيهذعاسلتيليهذعاس  ذعاثذ  ٌةٌذايهٌاٙذعاإلل  تقٝع

ُا٘ب،ذعل عق٘٘مذاج٘٘ييذاس خٔ٘تطذعا٘ثذايٌاتذاسإل٘٘ ق اث،ذعبيس ٘يسثذةاد٘٘ ذ َل٘٘يلذ ٘٘ثذلعٌ٘اٌذ ا ٘٘ؤاهذاسإعا َالذجعه ٌع
٘٘بذ َقيب٘٘بذ ديس ذ َا ٘٘ ذذ ٘٘ث،ذ  إل٘٘لذعإات٘٘بذاس خٔ٘٘تطذعا٘٘ثذعجٌ٘٘ع َاذعا٘٘ثذقت٘٘يِذع قة٘٘تٝذايٌاتذاسىدا٘٘ثذعإقي اسقٌ٘٘

َاتاهذ َ بئ٘٘٘يلذعلتق٘٘٘يلذذاس ي٘٘٘ ت تبب٘٘٘ييٌاتذاسإخٔ٘٘٘طذإ٘٘٘ٞذاج٘٘٘لذل خ٘٘٘يٍذاإلج٘٘٘ َقيب٘٘٘بذل َ بطذاس ُٝذايإَ٘٘٘،ذع ٘٘٘ لٍاذس٘٘٘
َقيب٘بذلٞذس٘ٝذ ُه٘يذع اىةٍ٘هي،ذعالذإدا٘ثذسا ذخٔ٘ ذإ٘يذس٘ٝذة٘ ٝذاس ركٌ٘ذإ٘ٞذلاجي َلب،ذ وذإداثذسعجٌع بيسدإاتبذاإلٌا

ذإ ك٘٘يإولذت ٘٘ٞذها٘٘يٛذخٔ٘٘ط،ذ َىذال ٌ٘٘ذاٞذت ٘٘ٞع ذذ يسدإ٘٘لذاإلٌا عإ ي٘٘ولذ بدض٘٘ ذاس٘٘بدٓذ  ٘٘ثذة٘٘ ٝذاسعيٜ٘٘ع
َجعا) َعلث،،ذٌسةلاسثذايهٌاٙذاسإ ذ .ذ4102سد

َقيب٘ب َلبذ  ٌاذ  لاللذع  يبةذإأقثذ  ٌاذبيس خٔتط،ذ يس إتٝ،ذعاس عجت٘ ذل٘ٝذاس ذ ٘يس خٔتط،ذ يسدإاتبذاإلٌا
َاذإغاقب،ذ ٘يس خٔتطذة ٔا٘ سٛذ ثذ  لذٌا  ذعإ٘ولذخيعت٘يل،ذ إ٘يذعه ٍا،ذٍع َقيب٘ب،ذعةٌ٘عاهيذت ٘ٞع ذإ٘ٞذاس  ذاٖ٘ع

َقيب٘٘بذ َىذذ–اٞذاس َ٘٘ذاهٌ٘٘اٙذذ  ٔا٘٘ ذاعع٘٘يلذإ٘٘ٞذاس خٔ٘٘تطذاتض٘٘يل،ذ–ه٘٘ثذايخ٘٘ َل  ٘٘يس خٔتطذةه٘٘ ٝذ   ٌةٌ٘٘ذع ق
اذععلي لذ  قةقذهٍد َقيببذايهٌاٙذإ ٌٌع َٙذ"بيس غٍت٘بذاسد ل٘تبذساإداعإ٘يه"ذ،ذعاس ةا هذعاهيذإداعإيهذ د
َقيب٘٘بذبإىهعإه٘٘يذلهٌ٘٘اٙذاعذاسخٔ٘٘طذاس يست٘٘ب،ذاعذعض٘٘ةذعاس ٘٘ثذقٌ٘٘ذ  ٔا٘٘ ذ غةةَ٘٘ذاي َا ةجتيهذجٌةٌ٘٘ا،ذ يس ل٘٘ 

َقيب٘٘بذ اإ٘يذةج٘٘ ذاٞذ  ٘إلذاتض٘يلذ ٘٘لذإ٘ٞذاس َقيب٘٘بذاسو ق٘بذعا٘ثذاس اىةٍ٘٘،ذعاب اسعال٘ةذةج٘ ذاالذ ق يَ٘٘ذعا٘ثذاس
ٌَذ قة٘٘٘تٝذايٌاتذاس٘٘٘ثذ س٘٘٘ٛذ ا٘٘٘ ذبيس ٘٘٘ لذاسٍ٘٘٘ىذة دٌ٘٘٘ىذإج٘٘٘ َقيب٘٘٘بذاسل٘٘٘يبقبذعا٘٘٘ثذاس اىةٍ٘٘٘،ذٍع عاٌ٘٘ذاس خٔ٘٘٘تط،ذعاس

َاذعاعتب  لةا َدذ هٌٙذسكلذلٌا َا يهذاس اىةٍذاق٘لذ ذ، ذع ٔعل َقيببذ ديسبذعاٌذعق لذاس اىةٍذةجدلذلا  َاتذ إج
  .4140إيذتإ ٞذ) جيى،ذ
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َاذاس ٌةل٘٘بذاس ٘٘ثذ ل٘٘يعٌذعا٘٘ثذ  قة٘٘قذ ى٘٘يتاذع ديست٘٘بذ َ ٘٘يٞذايليل٘٘تبذس٘٘لٌا َقيب٘٘بذاسإيست٘٘بذإ٘٘ٞذاي ع دٌ٘٘ذاس
َهيذإٞذاسداييَذاس إتإتب َقيب٘بذاسإيست٘بذذلل خٌاٝذاسإيٜذاسديٝ،ذعغة تىبذاس َلبذعاساقٌتب،ذعاٞذاهٌاٙذٕع عاسب 

َقيب٘٘بذاسإيست٘٘بذ تى٘٘بذاس ذٕع عإج٘٘يٜذعإاه٘٘يذت ٘٘إلذ ي ٘٘بذايا ٘٘ٔبذاسإيست٘٘بذ ٘٘عذاسع ٌ٘٘اهذاس  عإت٘٘ب،ذ ة٘٘وذ  ا٘٘يٜع
َقيب٘بهٍدذايا ٔبذبيسى ْذعاس  اةلذعاس قةتٝ،ذع هٌ٘ٙذ اسإيست٘بذاس٘ثذاس ركٌ٘ذإ٘ٞذاٞذايهٌ٘اٙذاسإ ٌٌ٘اذقٌ٘ذذاس

ُهيذع قيلذ َاتاهذعاسعل٘ي لذاس ٘ثذذ ٝذلاجي َلعإب،ذ ةوذااهيذ  ضإٞذإجإععبذإٞذاإلج ساخٔطذعاسلتيليهذاسإ
َىذساٌعسبذ)اسلأبذاس اىةٍتب ذساإ ي ٕبذعاثذاسإيٜذاسديٝ،ذ إٞذ ديست٘بذذعاس ركٌ ا هجهيذع ٌاهذاسجهيُذاإلٌا

َ ه٘يذ َلدتبذ)اساىقبذاسديإب،ذعاا ذ ٝذ  ٌةٌهيذعإ يبدبذلاىيقهيذع ق٘يلذساقعاعٌ٘ذاس يكإ٘بذاس ٘ثذاق َاذاسل٘أبذاس  ٘ ُا ع
َلبذ ذ .4104؛ذعلإيٞ،ذاس اي،ذ4141،ذاسٌسةلذاسإيستبذاسإي

ذإٞذلووذإل٘ عتيهذه٘ث:ذاسإل٘ عىذ َقيببذإةذإل عىذاس خٔتطذاسٍىذة كٞع علج ذاٞذة عا قذإل عىذاس
َا ةجث،ذ َة٘٘ةذإل٘٘ عتيهذعذاإلل٘٘  ذها٘٘يٛذا َا ٘٘ث،ذععا٘٘ثذهٍ٘٘اذايل٘٘يِذت ٘٘ٞع اسإل٘٘ عىذاس ك ت ٘٘ث،ذعاسإل٘٘ عىذاإلج

َقيب٘٘٘٘بذ ٘٘٘٘بذاس ك ت ت٘٘٘٘ب،ذعاس َقيب َا ةجتب،ذعاس ٘٘٘٘بذاإلل٘٘٘٘  َقيب ٘٘٘٘بذه٘٘٘٘ثذ:ذاس ٘٘٘٘بذبيسع ٌ٘٘٘٘اهذاس  عإت ٘٘٘٘بذعا٘٘٘٘ثذاسىديست َقيب سا
َقيببذاسبدٌذاسلتيل٘ثذعاإلج إ٘يعث،ذعذ َا تب،ذع ت٘يلذ يا٘هذٔ تد٘بذا ٘يوذاسع ٌ٘اذاس  عإت٘ب،ذع جإه٘ي،ذ ٘إٞذااإلج

َالذ يل٘إيلذ ٘عذ  ٌةٌ٘ذإٌ٘ىذاجي ه٘ي َىذةاد ذٌع َقيب٘بذعا٘ثذ،ذاسدايَذاسب  ذذ يس ايٌاتذ د  َ٘ذ ٔ٘علَذسإىه٘ٝع
َقيب٘٘بذعاسإ إلا٘٘بذ ٘٘عذاإلق ي٘٘يٌ،ذعاسكى٘٘يتا،ذ َقيب٘٘بذاسإيست٘٘بذاس قاةٌت٘٘ب،ذعبيس ٘٘يسثذ ٘٘إٞذايبد٘٘يٌذاسلول٘٘بذسدإات٘٘بذاس اس
َقيب٘٘بذاس ٘٘يإابذ َؤت٘٘بذإ كيإا٘٘بذس  قة٘٘قذاس َقيب٘٘بذاسإيست٘٘ب،ذ  كيإ٘٘لذإ٘٘ةذبدض٘٘هيذس ٘٘ع ةَذ عاسىديست٘٘ب،ذاس٘٘ثذجيا٘٘ ذاس

َعلث،ذ؛4105،ا إٌ) ذ .4102ٌسةل،ذسد

َىذاسبي وذاٞذ َٖذعاثذاإلاىيٚذ ٘ثذذعل َاذاسإداعإيهذاسإيستبذاس  عإتبذقٌذ ٌذإٞذإ  ابذاس لي إيٝذلٌا
ُاذاس  عإتبذاسإل عسبذإٞذ  ب٘ةذ َ  ذعات ذإٞذل يييذع ىي تبذ إ ٞذايجه اهيتبذاسلابذاسإيستب،ذا ةجبذإيذ 

ُإات٘٘٘٘يل،ذعسكا٘٘٘٘ ذس٘٘٘٘ٝذة٘٘٘٘ إ ٞذإ٘٘٘٘ٞذاس  ق٘٘٘٘قذإ٘٘٘٘ٞذ ديست٘٘٘٘بذهٍ٘٘٘٘اذاإلاى٘٘٘٘يٚ،ذ ة٘٘٘٘وذاٞذ اس ة ٘٘٘٘بذهٍ٘٘٘٘اذاإلاى٘٘٘٘يٚذاععت٘٘٘٘يلذع
َاذساإ٘يٝذ ذعاةه٘يذاسإ٘يٝذالذ ل٘يعٌدذعا٘ثذ  قة٘قذٍس٘ٛ،ذ يإلإ يات٘يهذاسإ ٘عا  اسإداعإي تبذاس يستب،ذعاس ٘ثذتق٘ٝع
َقيب٘٘بذس٘٘ٞذ ٌَذاس  عإت٘٘ب،ذلالذاٞذ ديست٘٘بذاس خٔ٘٘تطذعاس َاذاسإ٘٘عا َقيب٘٘بذعاٌ٘٘ذلٌا  ل٘٘يعٌذعا٘٘ثذل  ٘٘يٝذاس خٔ٘٘تطذعاس

َقيببذ،ذ   ققذ ثذٕلذ ة بذإداعإي تبذ د إٌذعاثذ ُابذاس ،ذاس ا ؤذبيإلع إيٌاهذلع إيٌالذعا٘ثذاسإيض٘ثعذذ،إعا
َلق٘٘بذاإلس ي ت٘٘٘ب،ذعذ ٔ ة٘٘قذايل٘٘٘يِذاساقٌ٘٘٘ىعذ ذٔبق٘٘٘يلذسأ ق ا٘٘٘يتذاييٜ٘٘٘ع َا،ذعذذاب َع َج٘٘٘بذاسض٘٘٘ َقيب٘٘٘بذعا٘٘٘ثذاعذٌ اس

َقيببذاييٜع ذإٞذاس ُاتاسذ اٖع َقيببذإ يل تببذإخ ايإَذ،ذعٌٝذل  لي ذلهوٛذسليعٜذاسلي  ب،ذعذعستلهذ
َقيببذبيسع ٌاهذاس  عإتب.اسٍىذة ٔا ذ ٔعلَذهٍدذاس ة بذاس ذإداعإي تبذ  ثذ   ققذ ديستبذاس خٔتطذعاس

ذ

ذ
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 تطوير البيئة المعموماتية لنظام إدارة المعمومات المالية الحكومية 6-2-3
َاذاسإداعإ٘٘يهذاسإيست٘٘بذاس  عإت٘٘بذإ٘٘ٞذاسإو ٘٘ ذاٞذاس ة ٘٘بذاسإداعإي ت٘٘بذاس يست٘٘بذالذ ل٘٘يعٌذ عا٘٘ثذإ٘٘يٝذلٌا

َقيب٘بذبيسع ٌ٘اهذاس  عإت٘بذ،ذايإَ٘ذاسٍ٘ىذ  ٔا٘ ذاسب ٘وذع٘ٞذ   قةقذاهٌا  ذ،ذعخييبذ ديستبذاس خٔ٘تطذعاس
ذإجإعع٘٘٘بذإ٘٘٘ٞذالست٘٘٘يهذة٘٘٘ ٝذإ٘٘٘ٞذخوسه٘٘٘يذع كيإاه٘٘٘يذ ٔ٘٘٘علَذاس ة ٘٘٘بذاسإداعإي ت٘٘٘بذساإ٘٘٘يٝذ،ذ ذتق٘٘٘ٝع ععات٘٘٘ ذل٘٘٘ٙع

َايذبد٘٘ٓذالست٘٘يهذاس ٘٘ثذ  ل٘٘ٞذإ٘٘ٞذاس ة ٘٘بذاسإداعإي ت٘٘بذذاسبي ٘٘و ع  ق٘٘قذجٌع ٘٘ ذإ٘٘ٞذٝذ،ذاإ٘٘يسبإ يعس٘٘بذلق ٘٘
سٛذعاثذاسا عذاس يسث:ذ ذخوٜذ  قةقذ ىيتاذاسإداعإيهذع ىيتاذإل خٌإت ،ذٍع

أوالل: أليات تحقا كفاءة المعمومات وتنقسم ىده افليات الى آليلات مرتبطلة باإلنفلاق الجلارى، 
 وأخرى مرتبطة باإلنفاق اإلستثمارى ، ودلك عمى النحو التالى:  

  الجارى، وتتمث  فى:آليات مرتبطة باإلنفاق 
َقيبب. - ُابذاس َاإهذعايٌاتذ ٌاللذإٞذإعا ُابذاس   ايخٍذ إيٝذإعا

َع يهذاسديٝذاسلي ق. - َىذ ٌاللذإٞذاإلع إيٌذعاثذإي  اس ا ؤذبيإلع إيٌاهذعاثذايليِذاسيى

 ل بيٖذاليِذاإلل  قيٚذ ٌاللذإٞذايليِذاساقٌى. -

 :آليات مرتبطة باإلنفاق اإلستثمارى، وتتمث  فى 
َلق٘بذاإلس ي ت٘ب،ذذلق ايت - َاَذ،ذ ٌ٘اللذإ٘ٞذلق ايؤه٘يذبيسٔ ىذاسق ُهيذساإٍع ذاسلي  بذلع إيٌالذعاثذلج تي اييٜع

َا. َع َجبذاسض  اعذٌ

ذإيإتبذاسلي  بذذاييٜعاسإ يلببذعٞذ - َقيب٘بذعاب  لي ذلهوٛذسهي،ذ ٌاللذإٞذللبي هيذ قةٌع ،سا  ٘عٜذبيس
َقيببذإ يل تب. ُاتبذاسثذ َقيببذإخ  عاةهيذإٞذ

 ثانيال: أليات تحقا  كفاءة مستخدمى المعمومات ، وتتمث  فى:   
َا - َل ذعاقلذاسخ  ذاس ٌ
ذ  -   ىدةلذاسإٌخلذاسلاع ثذ)ل ليٚذايهٌاٙذعاسجهٌع
 األليات التى تحقا كفاءة المعمومات 6-2-3-1
 افليات المرتبطة باإلنفاق الجارى: 6-2-3-1-1
 األخد بنظام موازنة البرامج واألداء: 6-2-3-1-1-1

َ ُ٘ذعا٘ثذإ٘يذ ُا٘بذ  علب٘يلذاععت٘يل،ذذ ة٘وذ  َاإهذعايٌاتذهثذٍسٛذاسإيٝذاسٍىذةه ٝذ   عل٘ ذاسإعا ُابذاس  إعا
َاتذاسل٘اةذعاسخٌ٘إيه،ذع ه٘ ٝذاتض٘يلذ إٕه٘يَذاسدوق٘بذ ذ إاىيق٘ ذعا٘ثذ ٘ ذب ذاس  عإب،ذعستِذ قطذبإيذ ق٘ٝع  قٝع
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َٓذإاهي ذاإلاىيٚذعاسغ ُاذاكلَ٘ذإ٘ٞذاسعل٘ةابذ ةٞذ اٌع َ ةُ٘ذعا٘ثذاسدإ٘لذاسٍ٘ىذ ٘ٝذلاج٘ي س٘ٛذإ٘ٞذخ٘وٜذاس  ،ذٍع
ذ .4141ةعاِ،ذ ؛4102)دمحم،ذاس ثذا بدهذإلاجيُذهٍاذاسدإلذ

َاذبييهٌ٘اٙذإ٘ةذاسإ يل٘ببذ ُايهذتد  َذعلةابذسا خٔتطذعاإلٌا ذإٞذاسإعا َىذاسبدٓذاٞذهٍاذاساٖع  ةوذة
َل٘٘٘يس هي،ذعاهٌ٘٘٘ا هيذبيإلي٘٘٘ويذ ٘٘٘قذ ٘٘٘بذ ٘٘٘ثذ  قة َ ق٘٘٘يتذب٘٘٘رٌاتذاسجه٘٘٘يهذاسإدات ٘٘٘ي ه،ذإإ٘٘٘يذتل٘٘٘يعٌذعا٘٘٘ثذاإل بيسا 

َاهذاسإؤلل٘٘ثذاسإ كيإ٘٘لذسإخ ا٘٘مذابد ُإات٘٘يلذعا٘٘ثذ  ٘٘ ُلد٘٘يلذ ُع٘٘بذ ع َاإهذاا ٘٘ٔ هيذإع يٌه٘٘ي،ذعبيإلل٘٘ ايٌذاس٘٘ثذ ٘٘
َاهذ َاكُ٘ذاسإل٘ عستبذاسإخ ي٘ب،ذعتي٘ي  ذٍس٘ٛذ  ٌةٌ٘الذسإؤ ٘ اسخٔبذاعذاسل٘ابذاسإيست٘ب،ذع ٍ٘سٛذ تإ٘يذ ٘ةٞذإ
َا ٘٘يه،ذعاب خ٘٘يٍذ َا،ذع  ٌةٌ٘٘ذاإلا   قة٘٘تٝذايٌاتذاس ٘٘ثذ ل٘٘ خٌٝذ ٘٘ثذإ يبد٘٘بذاس قٌ٘٘ٝذ ٘٘ثذ  قة٘٘قذايهٌ٘٘اٙذاسإقَ٘٘

ُةةٌى،اإلجَذ ذعت،ذ 4102دمحم،ذ؛ذSurianti, 2015؛4102اتاهذاس ي ت تبذاعٜذبرعٜذ)اس لدثذهٍاذاساٖع
ُا٘٘يهذاس٘٘ثذ  قة٘٘قذاسهٌ٘٘ٙذاسإٔا٘٘ع ذإ٘٘ٞذخ٘٘وٜذ َةطذإ٘٘ٞذاسإعا ،ذع  إت٘٘بذاس٘٘ َال٘٘بذاسعاقدت٘٘بذساهٌ٘٘ٙذاسإا ٌ٘٘ع اسٌ

ٌَذ ٘٘٘بذسض٘٘٘إيٞذاإلل٘٘٘ خٌاٝذاسك٘٘٘متذساإ٘٘٘عا َي٘٘٘بذاس ٌةا ٌ٘٘٘ذ كاى٘٘٘بذاسى َ قب٘٘٘بذإ٘٘٘ةذ  ٌة  ٘٘٘ةٞذاس ك٘٘٘يسةمذعاسإا٘٘٘ي ةذاسإ
٘٘٘٘٘ َاهذس قة ٘٘٘٘٘بذععض٘٘٘٘٘ةذإدت٘٘٘٘٘يَذسه٘٘٘٘٘ي،ذعإؤ ٘٘٘٘٘ ُإ ٌ٘٘٘٘٘ذاس ك٘٘٘٘٘يسةمذاسو ٘٘٘٘٘عاِ،ذ)ذتٝذايٌاتاسإ ي ٘٘٘٘٘ب،ذع  ٌة ؛ذ4141ة

Surianti, 2015؛Lubis et al., 2014. ذ

ذ ال٘٘٘ا ت٘٘٘ ذاس  عإ٘٘٘ب،ذعاسٍ٘٘٘ىذة ٔا٘٘٘ ذع ق٘٘٘ٝع ٍ٘٘٘ىذ ٌؤ َاإهذعايٌاتذعا٘٘٘ثذاٞذاسا ٘٘٘يوذاسكا٘٘٘ثذاس ٘٘٘بذاس ٘٘٘ ُا ىبذإعا
ي مذاس ثذ عج ذلسةهيذاساىقيهذاسديإبذبغٓذاسإَذع٘ٞذاسجه٘بذ ذإٞذإجإععبذإٞذاسٕع اإلاىيٚذاسديٝ،ذة كٞع

َ بٔ٘بذب ٘لذٕع َٙذبلهعسبذعاثذاساىق٘يهذاسإ ذبيإلاىيٚذ،ذعهٍاذتليعٌذعاثذاس د تى٘بذإ٘ٞذاس  عإتبذاس ثذ قٝع
تى٘٘بذ اقل٘٘ٝذاس٘٘ثذإجإعع٘٘بذإ٘٘ٞذ تى٘٘ ذإ٘٘ٞذاإلاى٘٘يٚذاسد٘٘يٝ،ذعاٞذ ٘٘لذٕع ٘٘ي م،ذع  ٌةٌ٘٘ذاي٘٘ة ذ ٘٘لذٕع هٍ٘٘دذاسٕع

َ تلتبذ ُاذاس َاإهذاعذايعإيٜذاس ثذ د َذعٞذاسإا هذاساهي ثذذسلجه َهيذذ–اس  َاهذعاسإييس،ذعغة ُا إٞذذ–اسع
َآذاس ٘٘ثذاا ٘٘ هذاسع ٌ٘٘اذإ٘٘ٞذاج٘٘لذ  قتقه٘٘يذعه٘٘ َا٘٘يإهذتد َ٘٘ذع٘٘ٞذايغ٘٘ َآذل٘٘ٝذ ٘٘إٞذاس   ٘٘ثذاغا٘٘ ذذ–ثذاغ٘٘

َ تل٘٘تب،ذ ة٘٘وذةخيْ٘٘ذسك٘٘لذذ-اي ٘٘عاٜ َا٘٘يإهذةاقل٘٘ٝذاس٘٘ثذإجإعع٘٘بذإ٘٘ٞذايا ٘٘ٔبذاس قي ا٘٘بذساقت٘٘يِ،ذعاٞذاس 
٘٘يإه،ذعسٍ٘٘اذة٘٘ ٝذ  ٌةٌ٘٘ذايا ٘٘ٔبذعا٘٘ثذ َا ُتذإ٘٘ٞذهٍ٘٘اذاس  َاذا ٘٘يوذإ٘٘ٞذهٍ٘٘دذايا ٘٘ٔب،ذاعذبإدا٘٘ثذاخَ٘٘ذج٘٘ ُا ع

ذ ٘٘ثذإجإاه٘٘ي َ تل٘٘تبذ ك٘٘ٞع َا،ذعسٍ٘٘سٛذ ٘٘إٞذايا ٘٘ٔبذاس ُا اسجه٘٘عٌذاسإ جيال٘٘بذاس ٘٘ثذذال٘٘يِذلخ ي٘٘يْذ ٘٘لذع
َعت٘٘بذ َ تل٘٘ثذتقل٘٘ٝذاس٘٘ثذإجإعع٘٘بذإ٘٘ٞذايا ٘٘ٔبذاسى َ تل٘٘ثذإد٘٘ةٞ،ذعاٞذاسا ٘٘يوذاس َا٘٘يإهذ ىذاس٘٘ثذ  قة٘٘قذ   ٌ٘٘ؤ
َع٘٘ثذب ة٘٘وذ َى،ذل٘٘ٝذ  ٌةٌ٘٘ذع ٌ٘٘اذايٌاتذسك٘٘لذا ٘٘يوذ  َل٘٘بذاق٘٘لذ ٘٘ثذاسإل٘٘ عىذاإلٌا ذ ه٘٘يذع ٌ٘٘اذلٌا اس ٘٘ثذ ق٘٘ٝع

َةطذاس كاىبذ ع ٌاذايٌاتذ ذ .Lubis et al., 2014؛ذPratolo et al., 2020)تإ ٞذ

َقيب٘بذإ٘ٞذخ٘وٜذ ة ٘بذإداعإي ت٘بذ َاإهذعايٌاتذعا٘ثذ  قة٘قذاهٌ٘اٙذاس خٔ٘تطذعاس ُا٘بذاس ٘ ع  ثذ ليعٌذإعا
 Alain and Melegy, 2017، Pratolo et؛ذذKaracan and  Yazici, 2015)إايل٘ببذةج٘ ذ
al., 2020ذ،Sofyani, 2018:ذ ذ
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https://0810grwgr-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%8C+%D8%A5%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%A8+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://0810grwgr-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%8C+%D8%A5%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%A8+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://0810grwgr-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%8C+%D8%A5%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%A8+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
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  َلقذلل٘ خٌاٝذإ٘ٝذاس ك٘يسةمذاسىدات٘بذالتكمفةإعداد موازنة البرامج واألداء عمى أساس سٛذعٞذٔ ،ذٍع
َاإهذعايا ٘٘٘٘ٔبذع  ٌةٌ٘٘٘٘ذ س٘٘٘٘ٛذس  ٌةٌ٘٘٘٘ذ كاى٘٘٘٘بذاس ٘٘٘٘ َقيب٘٘٘٘ب،ذٍع َآذاس خٔ٘٘٘٘تطذعاس س٘٘٘٘ٛذيغ٘٘٘٘ ٘٘٘٘ب،ذٍع َل عاسإدتي
ُإ٘بذس جا٘ ذ ٌ٘علهيذ،ذلالذاٞذايإَ٘ذة ٔا٘ ذ َاتاهذاسو َا يهذعٞذاسإديةةَذاسإ ٌٌاذعاب خ٘يٍذاإلج٘ اإلا 

 إٞذعجهبذإَذاسبي و:

َا،ذذ قل٘٘تٝذعاييَ٘٘ - َاذع ك٘٘يسةمذغةَ٘٘ذإبي ٘٘ اس ك٘٘يسةمذ ل٘٘ ذعوق ه٘٘يذ ع ٌ٘٘اذاسا ٘٘يوذاس٘٘ثذ ك٘٘يسةمذإبي ٘٘
سٛذ هٌٙذ  ٌةٌذ كاىبذع ٌاذايٌاتذ. ذٍع

َآذاس خٔ٘٘٘تطذ -  قل٘٘٘تٝذعاييَ٘٘٘ذاس ك٘٘٘يسةمذ ل٘٘٘ ذعوق ه٘٘٘يذب ج٘٘٘ٝذاسا ٘٘٘يوذاس٘٘٘ثذإ غةَ٘٘٘ذعلي ٘٘٘هذ،ذعيغ٘٘٘
َاذب ج٘ٝذاسا ٘يوذاسإخٔ٘ط،ذعاس ك٘يسةمذاسل َةطذاس كيسةمذاسإ غة َقيببذة ٝذ ي  ٘بذب ج٘ٝذاسا ٘يوذاسإ ٘يي،ذعاس

َٓذلل٘ خٌاإهيذاعذلل٘ بديٌهيذايإَ٘ذاسٍ٘ىذ ذعاثذاس كاىبذاسإل غابذعاس كاى٘بذغةَ٘ذاسإل٘ غابذبغ٘ ساعقٙع
َ ةٌذاإلاىيٚ. َ  ذعات ذ  ذة 

َل بذعاس كيسةمذاسإ لعببذ - َقبذ ةٞذاس كيسةمذاسي ٔبق٘يلذسهٍ٘اذذ-إإلابذ ثذلهوٛذاييعٜذاسلي  بذ–اس ى
ُا٘٘يه،ذ ة٘٘وذ ذإ٘٘ٞذاسإعا ذاس ك٘٘يسةمذاسإ ل٘٘عبب،ذاساٖ٘٘ع َل بذ ق٘٘ط،ذٌٞع ذسا ك٘٘يسةمذاسي٘٘ اٞذاس إعل٘٘لذت ٘٘ٞع

َ ٘٘٘ ذعات٘٘٘ ذٌق٘٘٘بذ خي٘٘٘تْذ س٘٘٘ٛذإ٘٘٘ٞذخ٘٘٘وٜذاس إعل٘٘٘لذاسٍ٘٘٘ا ثذعاس إعل٘٘٘لذاس  ٘٘٘عإث،ذايإَ٘٘٘ذاسٍ٘٘٘ىذة  ٍع
ذاإلع إيٌاهذ.

 ذعض٘٘ةذلٔ٘٘يَذإداعإ٘٘يهذع٘٘ٞذإعللداد مؤشللرات لقيللاس األداء َاإهذالذتإ ٘٘ٞذ اىةٍ٘٘هيذ اج٘٘ييذٌٞع :ذ ٘٘يس 
َاهذقت َ تلتب،ذعإيٝذ يإلذسإ يبدبذايٌاتذع قةتإ ذ.ايٌاتذة ضإٞذإؤ  ذيِذاٌاتذ

َا ةجتبذٔعلا٘بذايج٘لذإي٘إإبذسىه٘ٝذ َاهذلل٘  َ تلتبذعهثذإؤ ٘ َاإهذاس َاهذا ي هذاس   ةوذة ٝذعضةذإؤ 
ُإاتبذاكلَذإٞذلاب،ذعهثذإيإإبذساإليعٌاذ ثذقتيِذاس غةَذاسٍ٘ىذ ٌ٘وذاعذ َاذ َاإهذعاثذإٌىذ   الَذاس 

َاإهذإ٘٘يذ ٘٘ٝذ  قتق٘٘ ذا ةج٘٘بذايا ٘٘ٔبذ َج٘٘يهذاس ٘٘ َاهذسإخ اس ٘٘ثذ ٘٘ٝذ اىةٍ٘٘هيذاعذاسخٌ٘٘إيهذاسإقٌإ٘٘ب،ذع ٍ٘٘سٛذإؤ ٘٘
اذاسخٌ٘٘٘إيهذاسإقٌإ٘٘٘ب،ذع ى٘٘٘يتاذاسخٌ٘٘٘إيه،ذع عقة٘٘٘هذ قٌ٘٘٘تٝذ َعت٘٘٘ب،ذ  ٘٘٘إلذ إت٘٘٘يهذاسخٌ٘٘٘إيهذاسإقٌإ٘٘٘ب،ذعجٌ٘٘٘ع اسى

ذعاثذاسخٌإيهذ) َلب،ذاسخٌإب،ذعاسإليعااذ ثذاس يٜع َاذاسإيستبذاسإي ُا َاهذ قة٘تٝذ4141ع  ،ذعاسإ  بةذسإؤ ٘
َاهذايإَ٘ذاسٍ٘ىذةجد٘لذإ٘ٞذاجييذإي َاذاسإداعإيهذاسإيستبذاس  عإتبذةجٌ٘ذااه٘يذ   ٘يب ذإ٘ةذهٍ٘دذاسإؤ ٘ ٝذلٌا

ُابذ َالذ ثذغيتبذايهإتب،ذ إٞذخوٜذإعا َاإهذعايٌاتذ ثذٕلذلل خٌاٝذهٍاذاسإيٝذاإ ُابذاس  ايخٍذ إيٝذإعا
َقيببذ إ ٌذاسثذإيذه٘عذابدٌ٘ذ َاإهذعايٌاتذ  عا َذ ة بذإداعإي تبذ جدلذاس َاإهذإإ٘يذتل٘يعٌذاس  إ٘ٞذ قةتإ٘يهذاس ٘

ُاب.ذ َاهذاسإ داقبذبيسإعا َا َاهذاإلاىيٚ،ذعاسق َا اذق ذعاثذ  ٌةٌذجٌع

ذ

ذ
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 التنبؤ باالعتمادات طبقال لألساس الصفرى   6-2-3-1-1-2
٘٘بذاسديإ٘٘بذ ُا َىذا ٌ٘٘ذايل٘٘يسة ذاس ٘٘ثذة٘٘ ٝذاإلع إ٘٘يٌذعاةه٘٘يذعاٌ٘٘ذلعٌ٘٘اٌذ ا ٘٘ؤاهذاسإعا تد  َ٘٘ذايل٘٘يِذاسي٘٘ى

َاذ َاذ إعلا٘ ذساٌعسب،ذ ةوذ ٌع َع ذقيعٌ٘اذإىيٌه٘يذاٞذإ٘يذة٘ ٝذ إعلا٘ ذ ٘ثذاسإيض٘ثذالذةج٘ ذبيسض٘  لاى بذ ٜع
َُذاسعاق٘٘ةذاسىدا٘٘ثذ ٘٘ثذاس يضَ٘٘ذعاسإل٘٘ ق ل.ذ  َاإهذعايٌات،ذا ٘٘ ُا٘٘بذاس ٘٘ داٌ٘٘ذ خي٘٘تْذاإلع إ٘٘يٌاهذٔبق٘٘يلذسإعا

ذ: Al-Saadi , 2015؛ذذذ4118للإيعةل،ذ)عجعٌذاإٔيٞذس خيتْذهٍدذاإلع إيٌاهذ

َل٘٘٘بذ  عإت٘٘٘بذذاألول: ذ ٘٘٘لذع ٌ٘٘٘اذلٌا بق٘٘٘يلذسهٍ٘٘٘اذاس٘٘٘اإطذ ق٘٘ٝع ٌَذعا٘٘٘ثذال٘٘يِذايٌات،ذٔع ه٘٘عذ خي٘٘٘تْذاسإ٘٘٘عا
َلٌ٘ذ قٌتإ٘بذإ٘ٞذل٘اةذاعذخٌ٘إيهذاعالل،ذل٘ٝذت ٌٌ٘ذبيس ٘يسثذإ٘يذ   ٘يىذلست٘ ذإ٘ٞذلع إ٘يٌاهذ    ٌةٌذإيذ 

ذس قٌتٝذهٍاذاسكٝذإٞذاسلاةذاعذاسخٌإيهذ.

٘٘٘بذذالثلللانى: َل ذاسع ٌ٘٘٘اذاإلٌا َاذاس  عإت٘٘٘بذ ق٘٘٘ٝع ُا اسإيست٘٘٘بذبإ٘٘٘يذتإ اه٘٘٘يذاسقت٘٘٘يٝذب٘٘٘ ذ ا٘٘٘يتذعا٘٘٘ثذإ٘٘٘يذ ٘٘٘ٝذ ٘٘٘إبوٗذع
ذ. خيتي ذإٞذلع إيٌاهذ

َىذاسبي ٘وذاٞذاس٘اإطذاسل٘ياثذة إ ٘ثذعاب جيه٘يهذاسكلةَ٘ذإ٘ٞذاس  عإ٘يهذإ٘ٞذاي ت٘ب،ذع  قة٘قذاهٌ٘اٙذ عل
ُاةٌ٘٘٘٘ذاإلاى٘٘٘٘يٚذ ٌَذع  ت٘٘٘٘بذاسإ٘٘٘٘عا َى،ذ ة٘٘٘٘وذإ ٌٌع َاذاسإداعإ٘٘٘٘يهذاسإيست٘٘٘٘بذاس  عإت٘٘٘٘بذإ٘٘٘٘ٞذاي ت٘٘٘٘بذاخ٘٘٘٘ إ٘٘٘٘يٝذلٌا

َل٘بذاس  عإثذعإ يعسبذ ذة ر ثذإٞذخ٘وٜذهٍ٘اذاس٘اإط،ذ ة٘وذ إ٘ا،ذاسع ٌ٘اذاإلٌا َ ةٌدذاعذ خىتض ،ذلٙع  
ُا ه٘٘يذ ٘٘ثذ ذ ٘٘لذع ٌ٘٘اذ إعٌ٘٘اٌذإعا َال٘٘بذعاإت٘٘بذإ رات٘٘ب،ذع ق٘٘ٝع َالذإ٘٘ٞذاإلع إ٘٘يٌاهذ ا٘٘يتذعا٘٘ثذٌ اس  عإت٘٘بذقٌ٘٘

ٌَذٔبق٘يلذيعسعت٘بذاإلاى٘يٚ َى،ذذعاسٍ٘ىذ،ذضعتذإيذهعذإخيْذسهيذإ٘ٞذإ٘عا ذايل٘يِذاسي٘ى عها٘يذت٘ر ثذٌَع
ذبيىبذتد  َذ َاَذ ٘ثذاسقت٘يٝذ ا ٘يوذإد٘ةٞذاٝذاالاعبيلذةٌَع َىذاإلل٘ إ َع ذإ٘يذلٍاذ ٘يٞذإ٘ٞذاسض٘ ليلتبذ ٜع

َىذ َاذس٘٘ ،ذعإ٘٘ٞذل٘٘ٝذة د٘٘ةٞذلسغ٘٘يتد،ذعع٘٘وعاذعا٘٘ثذٍس٘٘ٛذ ٘٘إٞذل ب٘٘يٖذايل٘٘يِذاسي٘٘ى َع اٞذهٍ٘٘اذاسا ٘٘يوذالذض٘٘
ُإ٘٘بذسلاى٘يٚذعا٘ثذا ٘يوذإد٘٘ةٞ،ذعةٍ٘سٛذ إا٘  ٌَذاسو َٓذذتد  َ٘ذإ يعس٘بذس  ٌةٌ٘ذاس ٌ٘٘ذايٌا٘ثذإ٘ٞذاسإ٘عا تى ٘٘

َ ٘ ذعات٘٘ ذ ُلده٘٘يذعا٘ثذاإلل٘ خٌاإيهذاسإخ اى٘٘ب،ذإإ٘يذة  ٌَذإيست٘٘بذة د٘ةٞذلع٘يٌاذ ع إ٘يذ خى٘٘تٓذاعذلعج٘عٌذإ٘عا
ٌَذاسإ ي ٘٘٘بذ يست٘٘٘يلذ َاذ ٘٘٘ثذ ل٘٘٘ٞذلل٘٘٘ خٌاٝذاسإ٘٘٘عا َعا٘٘٘بذاك َ٘٘٘ذس٘٘٘لٌا لسغ٘٘٘يتذاىق٘٘٘يهذا ٘٘٘يوذإد٘٘٘ةٞذاعذلعٔ٘٘٘يتذإ

ذ .,Haxholli 2015؛ذذ2007Oraini-Al,)ذذعإل قبولذ

بق٘يلذسهٍ٘٘اذايل٘٘يِذة٘٘ ٝذلذ ُل٘٘ةذٔع َاَذعل٘٘ ٝذ ع َل٘٘بذاس  عإت٘بذع ٌ٘٘اذق٘٘ ت٘٘ ذاسع ٌ٘٘اذاإلٌا ع ب٘٘يَذاسا ٘يوذاسٍ٘٘ىذ ٌؤ
َل٘بذ  عإت٘بذذوحدات القرار تى٘ث،ذب ة٘وذة  ٌٌ٘ذسك٘لذع ٌ٘اذلٌا عاثذاسع ٌاهذاس إتإتبذاس  عإتبذب  لذٕع

َاَذع ٌ٘٘اه ذاسع ٌ٘٘اذ،ذاسإل٘٘ عسبذع٘٘ٞذ اىةٍ٘٘هيذخ٘٘وٜذاسد٘٘يٝذاسإق ٘٘لذاسق٘٘ اس٘٘ثذذبتقسلليم وحللدات القللرارل٘٘ٝذ ق٘٘ٝع
َاَ،ذس د َ٘٘٘ذ ٍ٘٘٘سٛذع٘٘٘ٞذ ىيي٘٘٘ةلذايعإ٘٘٘يٜذذع ٌ٘٘٘اه َعت٘٘٘ب،ذعاس ٘٘٘ثذة٘٘٘ ٝذ قل٘٘٘تإهيذٌاخات٘٘٘يلذاس٘٘٘ثذإجإعع٘٘٘يهذاسق٘٘٘  

ُهي ذ. Al-Attar et al., 2020؛ذAl-Saadi,2015)ذاسعاج ذلاجي
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َل٘٘ب،ذعل٘٘ ٝذ ُست٘٘يلذع ق٘٘يلذيهإة ه٘٘يذاسال٘٘ تبذعا ض٘٘اة هيذساع ٌ٘٘اذاإلٌا َاَذ اي َ ٘٘ ذإجإعع٘٘يهذاسق٘٘ ل٘٘ٝذبدٌ٘٘ذٍس٘٘ٛذ 
َ ة ذاس ىيضاثذسع ٌاه َاَ،ذعاس ٘ثذذاس  َلق٘بذاس ٘ثذتإ ٘ٞذ اىةٍ٘ذع ٌ٘اذاسق٘ َاَ،ذلٝذبدٌذٍسٛذة ٝذاخ بيَذاسٔ اسق

َلقبذ ذاسإَذاسثذإيذ يٞذإ بديلذ ثذاسلاعاهذاسليبقب،ذعةايتذعاثذهٍدذاسٔ ىذاسثذ  قةقذاقلذ كاىبذٌٞع  ٌؤ
َاَذ ُٝذاسق٘٘ َ ة٘٘ ذاس ىيض٘٘اذاهة٘٘ ٝذ  ٌةٌ٘٘ذ ٘٘ ذاس  ٌَذاسإ ي ٘٘بذع ٘٘ثذ ٌٌ٘٘ع ث،ذ إل٘٘لذاس ٘٘ثذل٘٘ة ٝذ اىةٍ٘٘هيذٔبق٘٘يلذساإ٘٘عا

ذ  ق٘٘قذ ديست٘٘بذ ٘٘لذإ٘٘ٞذ َاذاسإداعإ٘٘يهذاسإيست٘٘بذاس  عإت٘٘بذل٘٘ٙع هٍ٘٘دذاسإداعإ٘٘يهذعاٌ٘٘ذ كيإاه٘٘يذإ٘٘ةذإ٘٘يٝذلٌا
َقيبب ذ Arboa and Rabeh, 2015؛ذذZhang et al., 2021)اس خٔتطذعاس

 إتباع أساس اإلستحقاق 6-2-3-1-1-3
ِذ ي٘إتٝذاسإ٘يٝ،ذ ة٘٘وذتدٌ٘ذلخ ت٘يَذايل٘يِذاسإ يل٘ ثذاسإ ب٘ةذبيسإ٘يٝذاسإ يل٘٘ ثذاس  ٘عإثذه٘عذال٘ي

َلَذعاسق٘عا ٝذاسإيست٘٘ب،ذ َل٘بذعٌسة٘٘لذاس ل٘يبيهذعاس ق٘ي   عق٘مذعات٘ ذإقعإ٘يهذاسإ٘٘يٝذ يسإجإعع٘بذاسإل٘ اٌتبذعاسٌ  
َاتذاسإديسج٘يهذاسإ يل٘ تبذع عقة ه٘ي،ذسٍ٘اذ َلق٘بذلج٘   ٌةٌ٘ذإ٘ٞذايهإت٘بذاٞذتل٘ قذ ةوذة   ٝذايليِذ عذٔ

ه٘عذذايل٘يِذ ة٘وذتدٌ٘ذ،عاسلتيل٘يهذاسإ يل٘ تبايليِذاسإ يل ثذاسإ بةذ لذإ٘ٞذعض٘ةذٌسة٘لذاس ل٘يبيهذ
َجدثذاسٍىذت  ٝذعإاتيهذاس ياةمذعاس لجةلذعاسقتيِذسادإاتيهذاسإيستبذبيسع ٌاه،ذعقٌذٌعهذ اإلٔيَذاسإ

ذ– لةَ٘٘٘ذإ٘٘٘ٞذاسإإإ٘٘٘يهذاسإهات٘٘٘بذاسٌعست٘٘٘بذ اإل  ٘٘٘يٌذاسٌ٘٘٘عسثذساإ يل٘٘٘ ةٞ،ذعذاس ا٘٘٘ٛذاسٌ٘٘٘عسث،ذعإإإ٘٘٘بذاس د٘٘٘يٞع
ذاساقٌذاسٌعسثذاإلق ييٌىذعاس اإتب،ذعسجابذاإل  يٌذ َةث،ذعياٌٚع اسثذ ٔ ةقذال٘يِذاإلل٘  قيٚذ ٘عذذ–ايع

َل،ذبدٌٝذجٌعىذ ٔ ة٘قذايل٘يِذاساقٌ٘ى،ذاإ٘يذاسل٘  ذايٌع٘ثذس ٔ ة٘قذ َاٙذي اسقٔيٖذاسديٝ،ذعتدٌذهٍاذلع 
 ل٘٘ اٌذاس٘٘ثذ،ذعاس ٘٘ثذال٘يِذاإلل٘٘  قيٚذبيسقٔ٘٘يٖذاسد٘٘يٝذه٘٘عذليٌ٘٘اَذإد٘٘يةةَذاسإ يل٘ببذاسٌعست٘٘بذساقٔ٘٘يٖذاسد٘٘يٝذ

ىثذال٘٘يِذاإلل٘٘  قيٚ ،ذ ة٘٘وذتل٘٘يعٌذ ٔ ة٘٘قذال٘٘يِذاإلل٘٘  قيٚذعا٘٘ثذلض٘٘ىيتذاسٔ٘٘يبةذاسإها٘٘ثذعا٘٘ثذإٕ٘٘ع
س٘ٛذسااجي ٘يهذاس ٘ثذ ٘ٝذاس عي٘لذلسةه٘يذ،اسقٔيٖذاسديٝ بيسقٔ٘يٖذاسخ٘يْذذع ٔ ةقذ قات٘يهذاسقٔ٘يٖذاسخ٘يْذٍع

(Kartiko, et al., 2018؛ Babatunde et al., 2019 ؛ذCavanagh et al.,,2016. ذ

اس ثذ ٘ع َذإداعإ٘يهذٌقتق٘بذععاض٘ ب،ذ ة٘وذة٘ ٝذذلِذاسإ يل تبلذايل  قيٚذإٞذا ضعتدٌذاليِذاإل
ٌ٘٘٘ قيهذاساقٌت٘٘٘بذذبيسع ٌ٘٘٘اهذ ،ذع ٍ٘٘٘سٛذذاس  ذعاسخي٘٘٘ٝع َ بٔ٘٘٘بذذبيييٜ٘٘٘ع ٘٘٘ةذاسدإات٘٘٘يهذاسإ اإل ي٘٘٘ييذع٘٘٘ٞذجإت

لذاٌاتذإ٘٘اس  عإت٘بذذب ٘٘ لذل٘٘اتٝ،ذ ة٘وذتل٘٘يعٌذعا٘٘ثذ قٌ٘تٝذإداعإ٘٘يهذ  ل٘٘ٝذبيسإيٌ٘اقتبذعاس ٘٘ىي تبذع٘٘ٞذإج
سٛذإ ٞذاجلذلعٌاٌذق٘عا ٝذإيست٘بذ د َ٘ذع٘ٞذ قتق٘بذاسعض٘ةذاسإ٘يسعذساع ٌ٘اذاس  عإت٘ب،ذاسع ٌاهذاس  عإتب،ذٍع

عسٍاذ إٞذاس  عٜذإٞذايليِذاساقٌىذاسثذاليِذاالل  قيٚذةهٌ٘ٙذاس٘ثذاسعي٘عٜذاس٘ثذاس ٘ىي تبذعاسإل٘يتسبذ
َلَذاسإيست٘٘ب،ذعتل٘٘يعٌذٍس٘٘ٛذعا٘٘ثذ َل٘٘قذلعٌ٘٘اٌذاس ق٘٘ي َاهذع٘٘ٞذٔ َا اسإ يل٘٘ تب،ذع ٘٘ع ةَذإداعإ٘٘يهذذسإ خٍ٘٘ىذاسق٘٘

اذاسإداعإيه،ذع  لةٞذايٌاتليويذا ذذ PwC,2013؛ذذsteven,2000)ذسإيٝذاس  عإثذسضإيٞذجٌع

َٙا يسإداعإيهذاساي جبذعٞذ ٔ ةقذ َاإهذعايا ٘ٔبذذليِذاإلل  قيٚذ ليعٌذعاثذاس د عاثذ قتقتبذاس ٘
َاذإدةا٘٘ب،ذ س٘٘ٛاس  عإت٘٘بذاسإ داق٘٘بذبى ٘٘ ٘٘يإهذذٍع َا عذا ٘٘يوذإد٘٘ةٞ،ذاعذسع ٌ٘٘اذاإل  ل٘٘ي ذاس ك٘٘يسةمذاس قتقت٘٘بذس 
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ٌَذاس  عإتبذ ىذاسثذقتيِذع قةتٝذ ىيتاذايٌاتذاس  عإثذ ثذلل غوٜذاسإعا اسخٌإبذاسإؤٌاا،ذايإَذاسٍىذةٌؤ
َقيب٘٘بذعا٘٘ثذاس ك٘٘يسةم،ذعتدإ٘٘لذاتض٘٘يلذال٘٘يِذاإلل٘٘  قيٚ َقيب٘٘بذذاسإ ي ٘٘ب،ذعاس َاذعاس عا٘٘ثذ ٘٘ع ةَذعل٘٘ي لذاسل٘٘تٔ

ق ي٘يٌتيهذلل٘ خٌاإهي،ذٍعذعا٘ثذايي٘عٜذاسلي  ٘٘ب َ ى٘يٖذإل٘ عىذاإل،ذعاب اسٌ٘٘عٜذ  ٘عذل٘٘ لإيَذاس  ٘عإثس٘٘ٛذإل
ل٘ خٌاإهيذب ى٘يتاذع ٘ثذذايإَ٘ذاسٍ٘ىذة ٔا٘  اسايإت٘ب ه٘يذعاب ذاسلي  ٘ب،ذسا ركٌ٘ذإ٘ٞذعجٌع اسإ يل٘ببذع٘ٞذاييٜ٘ع

َٓذاسٍ٘٘٘ىذ ٘٘٘ٝذلق اي ه٘٘٘يذإ٘٘٘ٞذآجا٘٘٘ ،ذعاب  ل٘٘٘ي ذله٘٘٘وٛذسه٘٘٘يذ َالذإ٘٘٘ٞذعاييَ٘٘٘ذ،ذاسغ٘٘٘ ٘٘٘يَذاإله٘٘٘وٛذعاي٘٘٘  إع ب
عإ٘يذةا٘٘ هذذ،ل٘ي ذ كاى٘بذاسخٌإ٘٘بذاسإ٘ؤٌادذ ٘ثذاسع ٌ٘٘اهذاس  عإت٘بذاس ك٘يسةمذاس ٘ثذ ؤخٍ٘٘ذ ٘ثذاإلع ب٘يَذعاٌ٘٘ذ 

َ ةذذ،عٞذٍسٛذإٞذٌقبذ ثذ قةتٝذايٌات َاإهذاس  عإتب)اسع  , Eyraud؛ذ4102علإيٞ،ذكىيتاذاإلا يجتبذسا 
،ذ2011 ذ .4141؛ذإلدٌع

َٓذ  قة٘٘قذ د َاذاسإداعإ٘٘يهذاسإيست٘٘بذاس  عإت٘٘بذسغ٘٘ يست٘٘بذععات٘٘ ذ ٘٘إٞذ ٔ٘٘علَذاس ة ٘٘بذاسإداعإي ت٘٘بذسإ٘٘يٝذلٌا
َاإهذعايٌات،ذعاس  ٘٘ؤذ إع إيٌ ه٘٘يذ ٘٘بذاس ٘٘ ُا ذاس٘٘ثذإعا َى،ذ  ٔا٘٘ ذاس  ٜ٘٘ع َقيب٘٘بذعا٘٘ثذاإلاى٘٘يٚذاسج٘٘ي اس خٔ٘٘تطذعاس

َى،ذعاب ب٘٘٘يٖذال٘٘٘يِذاإلل٘٘٘  قيٚ،ذ َ ٘٘٘ ذعات٘٘٘ ذ  قة٘٘٘قذ ديست٘٘٘بذاس خٔ٘٘٘تطذعا٘٘٘ثذايل٘٘٘يِذاسي٘٘٘ى ايإَ٘٘٘ذاسٍ٘٘٘ىذة 
َى. َقيببذ تإيذة داقذبيإلاىيٚذاسجي ذعاس

 افليات المرتبطة باإلنفاق باإلنفاق اإلستثمارى   6-2-3-1-2
  إقتناء األصول الثابتة إعتمادال عمى إجتيازىا لنمودج القرار  6-2-3-1-2-1

ُابذاسديإبذساٌعسبذ ذاسبي ذاسليٌِذإٞذا عا ذاإلل خٌاإيهذذبيسإعا َاتذاييعٜذغةَذاسإيستبذذ–تل  ٍع  
٘٘٘بذذ– ُا َقيب٘٘٘بذٔبق٘٘٘يلذسلل٘٘٘يِذاساقٌ٘٘٘ىذعا٘٘٘ثذاساي٘٘٘ة ذايك َ٘٘٘ذإ٘٘٘ٞذلع إ٘٘٘يٌاهذاسإعا ٘٘٘بذاس ُا  ٘٘٘ثذٕ٘٘٘لذإ٘٘٘يٝذإعا

َلبذاس ثذهثذعي ذاسكلةَذإٞذاسع ٌاهذاس  عإتبذ ثذا َ بئبذبيإلل خٌاإيهذاإلل لإي إلا يتذعاس جٌةٌذإل
،ذعإ٘٘٘ٞذاسإو ٘٘٘ ذاٞذعٌ٘٘٘ٝذ ٔ ة٘٘٘قذاسإد٘٘٘يةةَذاسخيي٘٘٘بذبيسإ يل٘٘٘ببذع٘٘٘ٞذ َ٘٘٘ذإ٘٘٘ٞذهٍ٘٘٘دذاييٜ٘٘٘ع ق ا٘٘٘يتذاسكلة عاب
ذاسلي  ٘٘ب،ذعاب  ل٘٘ي ذله٘٘وٛذسه٘٘يذ ٘٘ثذاسع ٌ٘٘اهذ ُاإ٘٘يهذٔعلا٘٘بذالج٘٘ل،ذع قة٘٘تٝذاييٜ٘٘ع ذاسلي  ٘٘بذعاإلس  اييٜ٘٘ع

َل٘بذاس  عإت٘بذعا٘ثذٔ َلبذاس  عإتب،ذاٌىذاس٘ثذ ا٘ي ِذاسع ٌ٘اهذاإلٌا َا ٘يهذاإلٌا ا٘ ذهٍ٘دذايي٘عٜذإ٘ٞذلق 
ذ ذٌٞع ٘٘٘ ذاإلع إ٘٘٘يٌاهذسهٍ٘٘٘دذاييٜ٘٘٘ع ٘٘٘ ٝذٔا ٘٘٘ب،ذعل ٘٘٘بذاسديإ٘٘٘بذساٌعس ُا ٘٘٘ثذاسإعا َاتاهذاٌا ٘٘٘بذاعذلج٘٘٘ َال٘٘٘بذعاإت ٌ

َا ٘٘يهذاعذ َ ٘٘ٓذهٍ٘٘دذاإلق  ُٝذعغيسب٘٘يلذإ٘٘يذة٘٘ ٝذ ذاك َ٘٘ذإ٘٘ٞذاس٘٘و َغب٘٘بذ ٘٘ثذ ٘٘ع ةَذٔيق٘٘بذقٌ٘٘ذ ك٘٘ٞع إ ٌٌ٘٘ا،ذعسك٘٘ٞذ
َل٘٘٘هيذبد٘٘٘ٓذاسإل٘٘٘ عذ سةٞذسي٘٘٘يس،ذهٍ٘٘٘دذاسع ٌ٘٘٘ا،ذعغيسب٘٘٘يلذإ٘٘٘يذة٘٘٘ ٝذق عسه٘٘٘يذٔبق٘٘٘يلذساض٘٘٘غعوذاس ٘٘٘ثذتإ ٘٘٘ٞذاٞذتإي

َا،ذاىذٔبق٘٘٘يلذسإٌ٘٘٘ىذالذ َع َج٘٘٘بذاسض٘٘٘ َلق٘٘٘بذاإلس ي ت٘٘٘بذاعذٌ َل٘٘٘بذاس  عإت٘٘٘بذٔبق٘٘٘يلذسأ اإل ٘٘٘وٜذبيسع ٌ٘٘٘اهذاإلٌا
َاهذإق ا٘٘ب َال٘٘إيسثذاس٘٘ثذ  ٘٘ َايذبيإلاى٘٘يٚذاس َاهذذ.تإ ٘٘ٞذبدٌ٘٘دذ رجة٘٘لذاإلق ٘٘ َا ذق٘٘ َلق٘٘بذس٘٘ٞذ ك٘٘ٞع  ٔبق٘٘يلذسهٍ٘٘دذاسٔ

اإ٘٘٘ي َ ٘٘٘ةٌا،ذعاب َ ٘٘٘ةٌا،ذلالذذإخٔ٘٘٘طذسه٘٘٘يذعإ رات٘٘٘بذع ذ َلدب،ذ إ٘٘٘يذااه٘٘٘يذس٘٘٘ٞذ ك٘٘٘ٞع ذ د٘٘٘لذ اقي ت٘٘٘بذعل٘٘٘ ٌٌَع ٌَذ إج٘٘٘
َال٘٘إيسث،ذعخيي٘٘بذااه٘٘يذ َٚذي٘٘و تبذسلاى٘٘يٚذاس َلق٘٘بذه٘٘ثذاق٘٘لذاسٔ٘٘ ذب٘٘رٞذهٍ٘٘دذاسٔ بيسيٌ٘٘ ب،ذعتإ ٘٘ٞذاسقٜ٘٘ع
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َاهذ َا َ بطذبٔيقبذهٍدذاسع ٌاه،ذع  ٔا ذلاىيقيلذضخإيلذ ثذإدٕٝذاي ٘عاٜلق َا ةجتبذ  ُ ٘ث،)ل  ؛ذذ4108اس
ذ. ذ4140 جيىذ،

َالإيسثذ ثذاسع ٌاهذاس  عإتبذتليعٌذعاثذ لٞذ َاَذاس َ بٔبذبيسق َىذاسبي وذاٞذ عا َذإداعإيهذإ عل
ذ ثذاس عقةهذاسإايل ، ق ايتذهٍدذاييٜع ٌَذاس  عإتب،ذعاب َاذاسإعا َوذاٞذ ج يُذذلٌا ععاٌذاس يجبذلسةهيذب 

َاَذعهٍدذاسإداعإيهذ  إللذ ثذ: ىذاسق ذاإٍع

ذ.اس كيسةمذاسإ عقدبذسلل  عاٍذعاثذهٍ -  دذاييٜع

َاٌاهذ ٘٘٘ثذ كاى٘٘٘بذاسخٌ٘٘٘إيهذاس ٘٘٘ثذ - َاٌاهذاسإ عقد٘٘٘بذإ٘٘٘ٞذلل٘٘٘ خٌاٝذهٍ٘٘٘دذايي٘٘٘عٜ،ذعها٘٘٘يذ  إل٘٘٘لذاإلة٘٘٘ اإلة٘٘٘
٘٘بذاتيب٘٘ ذع٘٘ٞذاسإج إ٘٘ة،ذاعذبإدا٘٘ثذاخَ٘٘ذاس كاى٘٘بذاس ٘٘ثذة  إاه٘٘يذاسإج إ٘٘ةذ ٘٘يٜذ َل    إاه٘٘يذاسع ٌ٘٘اذاإلٌا

َىذ. ذعاثذهٍدذاسخٌإيهذإٞذجهيهذاخ  اس يٜع

 اسدإَذاإلا يجثذاسإ عقةذسليلذ. -

َاذ ٘٘ثذلق ا٘٘يتذإدٌ٘٘ - َاِذايإ٘٘عاٜذاسإل٘٘ لإ ٜذاسخي٘٘ٝذاإلج إ٘٘يعثذعاسٍ٘٘ىذتد َ٘٘ذع٘٘ٞذاس ٌ٘٘ذايٌا٘٘ثذس كاى٘٘بذ
ذ.  هٍدذاييٜع

َلقبذعاإتبذ لٞذ عا َذهٍدذاسإداعإيهذتليعٌذاسع ٌاهذاس  عإتبذ ثذاإلل  عاٍذعاثذهٍدذاييعٜذبٔ
َاهذاإلل٘٘  عاٍذعا٘٘ثذايي٘٘عٜذاسلي  َا َاإهذإ رات٘٘ب،ذ ٘٘لذايكلَ٘٘ذإ٘٘ٞذٍس٘٘ٛذاٞذاس كيإ٘٘لذ ٘٘ةٞذق٘٘ ُا٘٘بذاس ٘٘  ٘٘بذعإعا

ُا٘بذع٘ٞذ كاى٘بذاسٔيق٘بذغةَ٘ذاسإل٘ غاب،ذ يييٜ٘ع غةَ٘ذذعايٌاتذ   ققذ يعاة ٘ ذإ٘ٞذخ٘وٜذاإل ي٘ييذبيسإعا
ُلٌذإاهيذٕهَذسهيذ كاىبذغةَذإل غاب،ذ ىي،ذعٞذتاس ثذذاسإل غابذبيسكيإل اٞذايإَذستِذب يجبذاسثذاسإ

ذ،عبيس يسثذالذة ٝذاإلل  عاٍذعاةهي.

 عن األصول الثابتة المحاسبة  6-2-3-1-2-2
َاٌت٘٘بذ َٚذ ٘٘ةٞذاساىق٘٘يهذاإلة لٞذاسإ  ب٘٘ةذساإ٘٘يٝذاسإ يل٘٘ ثذاس  ٘٘عإثذاس ٘٘يسث،ذةجٌ٘٘ذاٞذهٍ٘٘اذاسإ٘٘يٝذالذتى٘٘

َقب َ  ذعاثذعٌٝذاس ى َالإيستبذعقٌذ  ،ذذ4107َضعاٞ،)ذعاساىقيهذاس َِع ذ:ذ 4140؛ذإ 

َال٘٘إيستبذ - َاذبيإلل٘٘ خٌاإيهذاس َاتذايي٘٘عٜذاسلي  ٘٘بذ ذ  إ٘٘لذاسى ٘٘ اس ٘٘ثذ  ٌ٘٘وذخوسه٘٘يذعبيس ٘٘يسثذة٘٘ ٝذ) ٘٘
َع يهذلاعتب،ذعالذت  ل ذ َهيذإي  .لهوٛذسهيذلع بي

٘٘بذ - َل ذاسع ٌ٘٘اذاإلٌا َىذاسإ٘٘يٝذاسإ يل٘٘ ثذاس  ٘٘عإث،ذعالذ ق٘٘ٝع ذ ٘٘ثذ ل٘٘يبيهذإيإت٘٘بذخ٘٘ي  ٕهَ٘٘ذاييٜ٘٘ع
َاذ. ذ ثذاهيتبذ لذ   َ ُذإيسثذ ىي،ذ ةهيذعٞذاييٜع  اس  عإتبذ إعٌاٌذقي إبذإ

ذاسلي  ٘٘٘بذعاب  ل٘٘٘ي ذله٘٘٘وٛذسه٘٘٘يذبيسع ٌ٘٘٘اهذاس  عإت٘٘٘بذعقٌ٘٘٘ذ ٘٘٘يٞذاسعق٘٘٘هذس ىدة٘٘٘لذاسإ  يل٘٘٘ببذع٘٘٘ٞذاييٜ٘٘٘ع
َاذاسإداعإ٘٘٘يهذاسإيست٘٘٘٘بذاس  عإت٘٘٘بذلل٘٘٘٘ ايٌالذاس٘٘٘٘ثذ  إت٘٘٘بذاسىي٘٘٘٘لذ ٘٘٘ةٞذ َاٌت٘٘٘٘بذ إٔا٘٘٘ ذسإ٘٘٘٘يٝذلٌا اساىق٘٘٘٘يهذاإلة
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َالإيستبذ،ذعذ َع يهذعاساىقيهذاس َاٌاهذبيسإي إٞذاجلذقتيِذعي ٌذاسا يوذ ثذاسع ٌاهذستِذإ ٌاذإقي ابذاإلة
َل٘٘بذا َة،،ذاإلٌا َقيب٘٘بذعا٘٘ثذاس ك٘٘يسةمذعقت٘٘يِذ كاى٘٘بذ ذعسك٘٘ٞس  عإت٘٘بذ ة٘٘وذالذ هٌ٘٘ٙذاس٘٘ثذ  قة٘٘قذاس٘٘ هٌ٘٘ٙذاس

َل٘٘بذاس  عإت٘٘ب،ذعخيي٘٘بذعاٌ٘٘ذ ع ٌ٘٘اذايٌاتذاعذع ٌ٘٘اذاسا ٘٘يو،ذعه٘٘عذهٌ٘٘ٙذق٘٘ي ٝذعإٔا٘٘ع ذ ٘٘ثذاسع ٌ٘٘اهذاإلٌا
َ ٘٘٘٘ةٌذاإلاى٘٘٘٘يٚذاسد٘٘٘٘يٝ،ذع  قة٘٘٘٘قذ ى٘٘٘٘يتاذ َاذ  إت٘٘٘٘بذس  َع َاإهذعايٌاتذعاس ٘٘٘٘ثذاي٘٘٘٘ب هذض٘٘٘٘ ُا٘٘٘٘بذاس ٘٘٘٘  ٔ ة٘٘٘٘قذإعا
َاذاسإداعإيهذاسإيستبذاس  عإتبذ ثذ ُاتيذإيٝذلٌا َقيببذ ثذاسع ٌاهذاس  عإتب،ذعاإلل ىيٌاذإٞذإ اس خٔتطذعاس

َ ٘٘ ذعات٘٘ ذاسإ يل٘٘ببذع٘٘ٞذايي٘٘عٜذاسلي  ٘٘بذ  قة٘٘قذهٍ٘٘دذايهٌ٘٘اٙ، عاب  ل٘٘ي ذله٘٘وٛذسه٘٘يذذ،ايإَ٘٘ذاسٍ٘٘ىذة 
ذاسد٘يسٝذ ل٘دثذس  قة٘ق َالذإٞذعاييَذاس كيسةم،ذ   عإيهذإدٕ٘ٝذٌٜع َدذعاي اسكى٘يتاذ ٘ثذايٌاتذاعذذعاع بي

َآذقت٘٘يِذاسكىيت٘٘بذع قة٘٘تٝذايٌاتذ ٌَذ ٘٘لذع ٌ٘٘اذيغ٘٘ َةطذ ٘٘ةٞذلل٘٘ خٌاإيهذعإ٘٘عا اإلاج٘٘يُ،ذإإ٘٘يذتل٘٘ ٌعثذاس٘٘
ذ .Ouda, 2016اس  عإثذ)

ذ4112اسل٘اٌى،ذ)ولكن األمر يتطمب أن تتم المحاسبة عن ىده األصول بطريقة عممية تقوم عمى 
ُ ث،ذ ذ :Ouda, 2016؛ذذ4108؛ذاس

َاتذ - .خٔ ذ  َالبذعاإتبذإ راتب،ذعاسدإَذاإلا يجثذسهٍدذاييٜع ذاسلي  بذ ايتذعاثذٌ  عاب وٜذسليٜع

ذ - َىذ إل٘٘لذض٘٘غٔيلذعا٘٘ثذ اٌ٘٘ع ذاخ٘٘ َاتذايٜ٘٘ع ذ  ٘٘ثذالذتد٘٘يٌذ ٘٘ ُاٝذب٘٘يسدإَذاإلا ٘٘يجثذسهٍ٘٘دذاييٜ٘٘ع اإلس ٘٘
.ُٝ ذاك َذإٞذاسو َغب ذ ثذ ع ةَذٔيقبذقٌذ كٞع َالبذعاإتب،ذعسكٞذ ذاإلل ايٌذاسثذٌ  اإلاىيٚذٌٞع

س٘٘ٛذ إٌخ٘٘يٜذهٍ٘٘دذايي٘٘عٜذال ٌ٘٘ذإ٘٘ - ٞذ ٔ٘٘علَذاسإ يل٘٘ببذع٘٘ٞذايي٘٘عٜذاسلي  ٘٘بذبيسع ٌ٘٘اهذاس  عإت٘٘ب،ذٍع
َه٘٘يذ ل٘٘يبيهذإيإت٘٘ب،ذعس٘٘ٞذت٘٘ي ثذٍس٘٘ٛذلالذ   ٌةٌ٘٘ذق٘٘تٝذ َ ُ٘٘ذاسإ٘٘يسثذ ٌ٘٘اللذإ٘٘ٞذلع بي ض٘٘إٞذ ل٘٘يبيهذاسإ
ٌَذبيس  لذاسٍىذت ققذا ضلذلل غوٜذ سٛذساإليعٌاذ ثذ  ٌةٌذل جيدذلل خٌاٝذاسإعا ،ذٍع هٍدذاييٜع

 إإ ٞ.

 افليات التى تحقا كفاءة مستخدمى النظام 6-2-3-2
َى،ذ َٓذبد٘٘٘ٓذالست٘٘٘يهذاس ٘٘٘ثذ ل٘٘٘يعٌذعا٘٘٘ثذ ٔ٘٘٘علَذاس ة ٘٘٘بذاسإداعإي ت٘٘٘بذسك٘٘٘لذإ٘٘٘ٞذاإلاى٘٘٘يٚذاسج٘٘٘ي بدٌ٘٘٘ذع٘٘٘
َىذس  قة٘٘قذاسكى٘٘يتاذساإداعإ٘٘يهذاسإ يل٘٘ تب،ذ ٘٘إٞذايإَ٘٘ذة ٔا٘٘ ذس  قة٘٘قذ ديست٘٘بذاسإ٘٘يٝ،ذ عاإلاى٘٘يٚذاإلل٘٘ لإي

ذ :0287 ىيتاذإل خٌإثذاسإيٝذ ةوذ) جيى،عاإلل ىيٌاذإٞذهٍاذاس ٔعلَذ  قةقذ

َاذ - َقيب٘٘٘بذذ–  إل٘٘٘لذإا٘٘٘ي ةذاسإداعإ٘٘٘يهذ ٘٘٘عذ بي٘٘٘ةَذاإلٌا ي ىه٘٘٘يذإ٘٘٘ٞذ خٔ٘٘٘تطذع ُاعس٘٘٘بذٕع َه٘٘٘يذعاٌ٘٘٘ذإ ع اعل
ذهٍ٘دذ ٘ي مذ ٘عذعجٌ٘ع َاذعا٘ثذهٍ٘دذاسٕع َاه،ذاىذ  إل٘لذ ٘عذإٌ٘ىذاس ٘رلةَذاسٍ٘ىذتإ ٘ٞذاٞذتٔ٘ َا عاب خيٍذق

َ ةذ ىيتاذاإلٌ َاذاسإداعإيهذعا ذ عذغتي هي،ذعبيس يسثذ َاهذتيد ذذ–ا َا َقيببذعاب خيٍذاسق  يس خٔتطذعاس
 اىةٍهيذ عذغتي ذاسإداعإيهذاسإايلبب،ذعإٞذهايذتإ ٞذاسقعٜذب٘رٞذ  قة٘قذاسكى٘يتاذاإلق ي٘يٌتبذسإ خٍ٘ذ

َاَذس٘٘تِذلالذاسهٌ٘ٙذاعذاسإقيٌ٘٘ذإ٘٘ٞذلا ٘يىذ اىذذ–ٞذ ى٘٘يتاذاسإداعإ٘٘بذا،ذ إ٘يذلق ي٘٘يٌتبذىذإداعإ٘٘بااسق٘
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ذ كيستىه٘٘٘ي ٘٘٘قذإا٘٘٘ي ةذ ى٘٘٘ٚع إل٘٘٘ خٌإةهيذع ٘٘٘رٞذ  قة٘٘٘قذ ى٘٘٘يتاذذ   ق٘٘٘قذلالذإ٘٘٘ٞذخ٘٘٘وٜذ ى٘٘٘يتاس٘٘٘ٞذذ–  قة
ذل بيلذ عذ  قةقذ ىيتا  اسإداعإبذعا ةجبذسهيذ عذاىِذاسعقه.ذإل خٌٝذاسإداعإبذل كٞع

ذعب٘وذ ٘ٛذعٌ٘ٝذ ى٘يتاذساإداعإ٘ب،ذ - عبيسد ِذ إٞذسٝذ  ق٘قذاسإداعإ٘بذ ى٘يتاذإل٘ خٌإةهيذ ٘إٞذهٍ٘اذت ٘ٞع
ٌَذ َاَذساإداعإ٘٘٘بذععٌ٘٘٘ٝذل َْذعا٘٘٘ثذلل٘٘٘ خٌاإهيذ إ٘٘٘يذاٞذ جيه٘٘٘لذإ خٍ٘٘٘ذاسق٘٘٘ بدٌ٘٘٘ذذ–اك٘٘٘بذيهإة ه٘٘٘يذعاس ٘٘٘

َد،ذعذإاي ده٘٘٘يذغةَ٘٘٘ذإ قق٘٘٘ب،ذعبيس ٘٘٘يسثذة٘٘٘ ٝذل  ق٘٘٘يٌذ ى٘٘٘يتاذذ-لا يجه٘٘٘يذب٘٘٘يسٔبة ةجد٘٘٘لذ كيستىه٘٘٘يذغةَ٘٘٘ذإ َ٘٘٘
 اسإداعإبذع ىيتاذإل خٌإةهيذ عذاغا ذاي عاٜ.

َىذاسبي ٘٘وذ َاذاسإداعإ٘٘يهذاسإيست٘٘بذاس  عذاععات٘٘ ذة٘٘ اذاس ة ٘٘بذاسإداعإي ت٘٘بذسإ٘٘يٝذلٌا ُلُ٘٘ذجٌ٘٘ع إت٘٘بذإ٘٘ٞذٞذ د
إ ه٘يذعإعلعقة ه٘يذس  قة٘قذاهٌ٘اٙذاسإ٘يٝذس٘ٞذة ٘ر ثذتخوٜذاسخي٘ي ْذاساععت٘بذسهٍ٘دذاسإداعإ٘يهذعإٌ٘ىذإو
إ٘٘٘ٞذ ة٘٘٘وذاس ة ٘٘٘بذاسإداعإي ت٘٘٘بذسإل٘٘٘ خٌإثذاسإ٘٘٘يٝذ،ذ لالذإ٘٘٘ٞذخ٘٘٘وٜذ ى٘٘٘يتاذاسإداعإ٘٘٘يهذع ى٘٘٘يتاذإل٘٘٘ خٌإةهي

َقيب٘ب َل ذذع  إل٘لذةج ذاٞذة عا َذ هيذآستيهذ ليعٌذعاثذ  قةقذ ديست٘بذاس خٔ٘تطذعاس هٍ٘دذاالست٘يهذ ٘ثذاس ٌ٘
َاذ،ذعاسإٌخلذاسلاع ثذ سٛذعاثذاسا عذاس يسث:ذ-ل ليٚذايهٌاٙذعاسجهٌع-عاقلذاسخ  ذ،ذذٍع

 التدريب ونق  الخبرة  6-2-3-2-1
َدذإٞذ َىذعاع بي َل ذاسدايَذاسب  َاليهذاسثذلضي بذ ٌ عس  قةقذ ىيتاذاسإل خٌإةٞ،ذا جههذبدٓذاسٌ

س٘ٛذإ٘ٞذخ٘وٜإ ٌٌاهذاإلل خٌاٝذاسايج،ذسإيٝذ َاذاسإداعإيهذاسإيستبذاس  عإتبذٍع  ,.Felicio,et al)ذلٌا
َع٘٘يٞ،؛ذذLaumer  et al., 2017،Stefanovic, et al., 2016 ؛ذ2021 ؛ذ4102اسق
ذ :4140 ي  ،

َاهذاسديإاةٞذ عذإجيٜذ ٔ ةقذاسإيٝ. - َاهذعقٌ ُإبذس ايتذإهي َل تبذاسو َاإهذاس ٌ   ع ةَذاس 

٘٘٘بذاس٘٘٘ث -  َ َاذعاق٘٘٘لذاسإد َاذعا٘٘٘ثذاس كة٘٘٘مذإ٘٘٘ةذاسإ٘٘٘يٝذذ قٌ٘٘٘تٝذاسخ ٘٘٘ ذسٌ٘٘٘ةهٝذاسقٌ٘٘٘ إل٘٘٘ خٌإثذاسإ٘٘٘يٝذست ٘٘٘ٞع
 ع ٔ تقي  ذب  لذ ديٜ.

َال٘بذاسدإات٘يهذاسإيست٘بذاس  عإت٘بذاس يست٘بذعابع٘يٌاذ - َاذع٘ٞذآست٘بذ هٌ٘ٙذاس٘ثذٌ إعاتإبذاسدإاتيهذعه٘ثذعب٘ي
َاذ ٌ٘٘٘هيذس  ايل٘٘٘ ذإ٘٘٘ةذاسخي٘٘٘ي ْذاسقتيل٘٘٘تبذس ٔ تق٘٘٘يهذاسإ٘٘٘يٝ،ذع دإ٘٘٘لذاإلٌا  قةتإه٘٘٘يذعهاٌل٘٘٘ هيذع ع ة

ذٔع تد٘بذاسإل٘إثذاسقي مذ ل ذاٖع  إبذعاثذإعا إبذاسدإاتيهذ   ٌةٌذايٌعاَذعاسيو تيهذسكلذإٕع
تىثذ. ذاسٕع

َل  َغٝذإ٘ٞذاهإت٘بذاس ٌ٘ َىذاسبي وذاا ذعا٘ثذاس٘ َاذعل َاذسٌ٘ىذإل٘ خٌإثذاسإ٘يٝذعاق٘لذاسخ ٘ ،ذ ٘عذ عسةٌ٘ذقٌ٘
َاذاسإيست٘ب،ذلالذاا٘٘ ذعيل٘٘بي ذل٘ت عسعج ُا تب،ذ إقيعإ٘٘بذاس غةةَ٘٘،ذإ٘ٞذاسد٘٘يإاةٞذبيسع ٌ٘اهذاس ل٘٘ي تب،ذعإإلا٘٘ثذع

َغب٘يهذعذذةاعذاس ٔا ذساقي إةٞذعا٘ثذ اىةٍ٘ذاسإ٘يٝذعاٌ٘ذ ي ٘بذإل٘ عتي  ذ هٌ٘اٙذقٌ٘ذ  ى٘قذاعذاذسا ٔعلَ،ذقٌذت ٞع
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َغب٘٘بذاذ خ ا٘٘مذإ٘٘ةذ َىذع تىت٘٘بذخا٘٘قذ ذاسدايَ٘٘ذاسب ٘٘ َال٘٘بذل٘٘اٛع هٌ٘٘اٙذهٍ٘٘اذاسإ٘٘يٝذايإَ٘٘ذاسٍ٘٘ىذة ٔا٘٘ ذٌ
ذاس ٔعلَذسٌت .

 والجيود إتساق األىداف   -المدخ  السموكى  6-2-3-2-2
َاذاسإداعإيهذاسإيستبذاس  عإتبذتل ع ثذإدتيَذاس كاىبذعاسإاىدب،ذبإداثذاٞذ َغٝذإٞذاٞذإيٝذلٌا  داثذاس
َاذلق ييٌتيل،ذ عذضعتذإيذت قق ذإٞذإاي ةذعٌةٌاذإإلابذ عذإقٌاَذ ذإ َ  كيسةمذهٍاذاسإيٝذةج ذاٞذ كٞع

ٌَذاس  عإت٘٘٘بذ ٘٘٘عذٕ٘٘٘لذ دٌٌ٘٘٘ذاسع ٌ٘٘٘اه،ذعسك٘٘٘ٞذإ َاذاسإ٘٘٘عا ل٘٘٘لذهٍ٘٘٘دذاس٘٘٘إٝذذب٘٘٘وذ ٘٘٘ٛذ  ي٘٘٘لذاس  ل٘٘٘ٞذ ٘٘٘عذلٌا
َىذذبيسل٘٘اٛع َ ةُ٘٘ذعا٘٘٘ثذا،ذعإ٘٘ٞذل٘٘ٝذ ٘٘٘إٞذاس  ٌ٘٘ىذاس قتق٘٘ثذاسب ٘٘ إ٘٘يٝذإي٘٘إإثذاسإ٘٘٘يٝ،ذلاإ٘٘يذة إل٘٘لذ ٘٘عذاس 

َاهذاسىات٘٘بذسهٍ٘اذاسإ٘٘يٝ،ذ إ٘يذاٞذاس  ٘٘ٝذعا٘ثذاسإ٘٘يٝذ ٘عذض٘٘عتذ ٌَذاإلع ب٘ي اسجعاا٘ ذاسل٘٘اع تبذساإ٘يٝذالذإج٘٘
ذاكلَ٘ذق٘عاذلٍاذإ٘يذ ٘يٞذهٍ٘اذاس  ٘ٝذتد إٌ٘ذاتض٘يلذذاسإدتيَذايليلثذاسإ إللذ عذإدتيَذاس كاىبذعاسإاىدب ت ٘ٞع

ذ) جيى، ذ. 4141عاثذإدتيَذل ليٚذايهٌاٙذعاسجهٌع

ذذفإتساق األىداف ذ ٜع َاذاسإداعإ٘يهذاسإيست٘بذاس  عإت٘بذسا عا ٘قذ ٘ةٞذاهٌ٘اٙذ ٌَع إٌىذ  قةقذإيٝذلٌا
َؤل٘يت،ذعتق٘يٜذا تيا٘يلذاهٌاٙذاس خيتبذاس إتٝذعاي َؤعلةٞذعاس  ل٘يٚذاس عا ٘قذعا٘ثذهٍ٘اذاإلعذاسجإيعتبذساإ

ُاإٞ،ذاعاس عاجٌذ َاذا ٘عذ  قة٘قذاسهٌ٘ٙذذالجيلودإ٘يذاعذاس الةقذعاس ٘ عذايهٌ٘اٙ،ذا   إل٘لذ ٘عذاسل٘دثذعاسإل٘ي 
ٌَذاإلا ٘٘٘يىذ علج٘٘٘ ذاٞذةؤخٍ٘٘٘ذع ق٘٘٘يلذسإدا٘٘٘يدذاسعال٘٘٘ة،ذاسٍ٘٘٘ىذت ٘٘٘إلذ ٘٘٘لذايا ٘٘٘ٔبذاسخوق٘٘٘بذعاإل ٌاعت٘٘٘ب،ذالذإج٘٘٘

َٖذاسٍىذةا هذعا ذ َاذاسإداعإيهذقلذعوقبذ ةٞذاسإٌخوهذعااايل َجيه،ذعإٞذلٝذ إٞذ ٔ ةقذإيٝذلٌا سإخ
ذا ذا ٘عذ  قة٘قذاهٌا ٘ ،ذٌٞع َٓذاعذبرق٘لذقٌَ٘ذإ٘ٞذذىاسإيستبذاس  عإتبذةج ذاٞذتلدثذس  ىةُذاسجهٌع  د٘ي

َٓذ ٘٘ةٞذهٍ٘٘دذايهٌ٘٘اٙذ)ل ل٘٘يٚذايهٌ٘٘اٙ ذ ٘٘لذهٍ٘٘اذبيس ٘٘ لذاسٍ٘٘ىذت ق٘٘قذاسٌا دت٘٘بذسٌ٘٘ىذ اإل  ك٘٘يٛذعاس د٘٘ي
.إل خٌإثذاسإيٝ،ذعاس ثذت  لذجاي ةه ذيذاإل ليٚذعاسجهٌع

َاذسٌ٘ىذاسق٘ي إةٞذعا٘ثذلل٘ خٌاٝذ َاذ ليعٌذعاثذخا٘قذاسقٌ٘ َل ذعاقلذاسخ  َىذاسبي وذلٞذ يٞذاس ٌ ععات ذة
َغب٘٘بذ   ق٘٘قذإ٘٘ٞذخ٘٘وٜذ اإت٘٘بذاإل جيه٘٘يهذاسل٘٘اع تبذسإل٘٘ خٌإثذاسإ٘٘يٝذإ٘٘ٞذخ٘٘وٜذاسل٘٘دثذ اسإ٘٘يٝ،ذ ٘٘إٞذاس

َاذس  قة٘٘٘٘قذاهٌا ٘٘٘٘ ذإ٘٘٘٘ٞذخ٘٘٘٘وٜذايا ٘٘٘٘ٔبذاسخوق٘٘٘٘بذعاإل ٌاعت٘٘٘٘ب، ع  ىةُ٘٘٘٘ذاسجه٘٘٘٘عٌذا ٘٘٘٘عذ  قة٘٘٘٘قذهٍ٘٘٘٘دذذعاسإل٘٘٘٘ي 
ذايهٌاٙ،ذإإيذت ققذاسٌا دتبذسٌىذإل خٌإثذاسإيٝ،ذايإَذاسٍىذة  ققذإد ذ ىيتاذاسإل خٌإةٞ.

وعميو يكون الييك  العلام لتطلوير البيئلة المعموماتيلة لنظلام إدارة المعموملات الماليلة الحكوميلة ملن 
لمتاحلة لمنظلام وافليلات المرتبطلة بمسلتخدمى خالل التكام  بين افليات التى تحسلن ملن المعموملات ا

عمى أساس إيجلاد عالقلة تكامميلة بلين المعموملات المتاحلة ملن  -مستخدمى النظام –ىده المعمومات 
خللللالل )موازنللللة البللللرامج واألداء، والتنبللللؤ باإلعتمللللادات عمللللى األسللللاس الصللللفرى، وتطبيللللا أسللللاس 

قتنلاء األصللول الثابتلة  جتيازىلا لنمللودج القلرار، والمحاسللبة علن األصللول إإعتمللادال عملى اإلسلتحقاق، وا 
تسللاق  حتسللاب إىللالك ليللا(، ومسللتخدمى المعمومللات مللن خللالل )التللدريب ونقلل  الخبللرة، وا  الثابتللة وا 
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األىداف والجيود (، سوف يساعد عمى دعلم الخصلائص النوعيلة لممعموملات المحاسلبية ملن مالءملة 
يلد قلدرة للدى مسلتخدمى النظلام ورغبلة فلي تحقيلا وموثوقية، وبالتالى تحقيا كفاءة المعموملات، وتول

أىدافو، وبالتالى تحقيا كفاءة المستخدمين، األمر الدى يتحقلا معلو جلودة المعموملات والتلى يتحقلا 
معيللا فعاليللة التخطلليط والرقابللة، وبالتللالى إدارة  المللوارد الحكوميللة بكفللاءة وفعاليللة، ممللا يترتللب عميللو 

( 1ت المالية الحكومية، وىدا ما سيوضلحو الشلك  اإليضلاحى رقلم )ىداف نظام إدارة المعموماأتحقيا 
 التالى :
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 الدراسة الميدانية  6-3
َال٘٘بذس  قة٘٘قذهٌ٘٘ٙذاسب ٘٘و،ذعاخ ب٘٘يَ ذاسٌ َٓع ذ ض٘٘إاهذلول٘٘بذذلل قي٘٘يت ٘٘ٝذ ي٘٘إتٝذقي إ٘٘بذذ ٘٘ إ ٘٘يَع

َقيب٘ب،ذذَ تلتب َاذاسإداعإيهذاسإيستبذاس  عإتب،ذذع ض٘إٞذاسل٘ياثذ ديست٘بذاس خٔ٘تطذعاس  ضإٞذايعٜذإيٝذلٌا
س٘ٛذإ٘ٞذخ٘وٜذل٘بدذ،ست٘يهذ ٔ٘علَذاس ة ٘بذاسإداعإي ت٘بآع ضإٞذاسليس٘وذ َعت٘بذ د َ٘ذع٘ٞذآست٘يهذذبٍع ذ  إ ٘يَع

٘٘٘ ٘٘٘قذ ٘٘٘عذذهاس ٔ٘٘٘علَذ إلا َاإهذعايٌات،ذ ٔ ة ٘٘٘ ٘٘٘بذاس  ُا ٘٘٘ثذإعا ٘٘٘بذعا ُا ٘٘٘ؤاهذاسإعا ،ذيذل٘٘٘يِذاسي٘٘٘ىَذايعابعٌ٘٘٘اٌذ ا 
َاَذق ا٘٘يتذايي٘٘عٜذاسلي  ٘٘بعابذل٘٘  قيٚ،ذل٘٘يِذاالع ٔ ة٘٘قذا ىذاسق٘٘ ُه٘٘يذساإٍ٘٘ع اسإ يل٘٘ببذع٘٘ٞذعذ،ذ ا٘٘يتالذعا٘٘ثذلج تي

ذاسلي  ب،ذ َا،ذعذاييٜع َل ذعاق٘لذاسخ ٘ س٘ٛذ،ذذ-ل ل٘يٚذايهٌ٘اٙذعاسجه٘عٌذذ-اسإٌ٘خلذاسل٘اع ثع ىدة٘لذاس ٌ٘ ٍع
اس ة ٘٘بذاسإداعإي ت٘٘بذت٘٘يهذ ٘٘عذ ٔ٘٘علَذسهٍ٘٘دذايسذاسال٘٘ تبع٘٘ٞذايهإت٘٘بذذعٌسة٘٘لذإةٌ٘٘ااإ٘٘ٞذاج٘٘لذاس ي٘٘عٜذعا٘٘ثذ

َاذاسإداعإيهذاسإيست٘بذاس  عإت٘بذ، َه٘يذسإيٝذلٌا َقيب٘بذ ٘ذعال ب،ذاسع ٌ٘اهذاس  عإت٘ذععا٘ثذ ديست٘بذاس خٔ٘تطذعاس
َل ذاس تيا٘يه،ذذقٌذ ٝذعذ َإةُذع ى َا٘يإهذال٘ خٌاٝذعذ   (SPSS)َاتذ ،ذعقٌ٘ذاس  اة٘لذاإل ي٘ي ثذسا تيا٘يهذ،ذإلج٘

َالبذاسإةٌااتبذعاثذاسا عذا ذ:س يسث إهذاسٌ

َالبذ2-3-0 َاهذاسٌ ذذ.إ غة

َالب.ذذ2-3-4 ذاسٌ َٓع ذاساإيٍىذاإل يي تبذالخ بيَذ 

َالب.ذ2-3-3 ٌَاهذعةابذاسٌ ذإى

َالبذ2-3-2 ذ.عيمذعةابذاسٌ

ذ.اإلل قييتلبيهذعيٌٚذذذ2-3-7

ذع  اةلذاسا ي ه.ذ2-3-2 َٓع َاهذاسى ذاخ بي

 يمى: ويتناول الباحث ك  عنصر من العناصر السابقة بشىء من التفصي  كما

 متغيرات الدراسة  6-3-1
ذاسإدٌٜ٘٘ذس ٔ٘٘علَذاس ة ٘٘بذاسإداعإي ت٘٘بذ َال٘٘بذع عض٘٘ت،ذاسٌَ٘٘ع َ تل٘٘تبذساٌ َاهذاس تإ ٘٘ٞذسابي ٘٘وذ  ٌةٌ٘٘ذاسإ غة٘٘

َقٝذ) سٛذإٞذخوٜذاس  لذ َاذاسإداعإيهذاسإيستبذاس  عإتب،ذٍع ذ ذعاثذاسا عذاس يسث:ذ4سإيٝذلٌا
ذ

ذ

ذ

ذ
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ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ

ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ

 العالقة بين متغيرات الدراسة :2شك  
ذاس  لذإٞذلعٌاٌذاسبي و

 النمادج اإلحصائية الختبار فروض الدراسة 6-3-2
َض٘٘ةٞذاليل٘٘ةةٞ،ذ َال٘٘ب،ذعاسإ إلا٘٘بذ ٘٘عذ  ذاسٌ َٓع تل٘٘دثذاسبي ٘٘وذلس٘٘ثذي٘٘تيغبذاساإ٘٘يٍىذاإل ي٘٘ي تبذسى٘٘

سٛذعاثذاسا عذاس يسع:ذ َٓذاسلياع،ذٍع َعتبذإ  قبذإٞذاسى ذ  َٓع ذعلبدبذ 

 النمودج اإلحصائى الختبار الفرض األول  6-3-2-1
َاذاسإداعإ٘٘٘يهذا َال٘٘٘بذبيخ ب٘٘٘يَذالَ٘٘٘ذإ٘٘٘يٝذلٌا َٓذايعٜذإ٘٘٘ٞذاسٌ سإيست٘٘٘بذاس  عإت٘٘٘بذعا٘٘٘ثذ ديست٘٘٘بذة اب٘٘٘رذاسى٘٘٘

َٓذعا٘٘ثذ ىذاإل ي٘٘ي ثذسهٍ٘٘اذاسى٘٘ َقيب٘٘بذبيسع ٌ٘٘اهذاس  عإت٘٘ب،ذعإ٘٘ٞذل٘٘ٝذتإ ٘٘ٞذي٘٘تيغبذاساإٍ٘٘ع اس خٔ٘٘تطذعاس
ذاسا عذاس يسع:ذ

1 EPC = a + 1(GFMIS) +£ 
ذ
ذ
ذ

 المالية الحكوميةالمتغير المستق : نظام إدارة المعمومات 

 المتغير المعدل: تطوير البيئة المعموماتية
َاإهذعايٌات- ُابذاس   إعا
َيذ-  ايليِذاسيى
 اليِذاالل  قيٚ-
ذاسلي  ب-  اق ايتذاييٜع
ذاسلي  ب-  اسإ يلببذعٞذاييٜع
َا- َل ذعاقلذاسخ   اس ٌ

 ا ليٚذايهٌاٙذعاسجهٌع-

عٛدح اٌّعٍِٛبد 

:ىيتاذاسإداعإيه  
 إوتإبذ-
 إعلعقتبذ-
ىيتاذإل خٌإثذاسإداعإيه  

َقيببذ  اسإ غةَذاس يبة:ذ ديستبذاس خٔتطذعاس
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َيذعاثذاسا عذاس يسع: ىذاسإق  َاهذاساإٍع ذاسبي وذ  عيةمذإ غة ذ ةوذتقٝع

EPC   فعالية التخطيط والرقابة 
a قيمة ثابتة 
1 معام  اإلنحدار 

GFMIS  نظام إدارة المعمومات المالية الحكومية 
 الخط  العشوائى لمنمودج  £

 النمودج اإلحصائى الختبار الفرض الثاني   6-3-2-2 
َاذاسإداعإيهذاسإيستبذ َالبذبيخ بيَذالَذ ٔعلَذاس ة بذاسإداعإي تبذسإيٝذلٌا َٓذاسلياعذإٞذاسٌ ة ابرذاسى
ىذاإل يي ثذ َقيببذبيسع ٌاهذاس  عإتب،ذعإٞذلٝذتإ ٞذيتيغبذاساإٍع اس  عإتبذعاثذ ديستبذاس خٔتطذعاس

َٓذعاثذاسا عذاس يسع:ذ ذسهٍاذاسى
ذ

EPC = a + 1(GFMIS)+ 2(PPB) +3(GFMIS *PPB) +4(ZB) +5(GFMIS 
*ZB)+  6(ACB)+  7(GFMIS *ACB)+ 8(ACQFA)+ 9(GFMIS 
*ACQFA)+ 10(ACCFA)+ 11(GFMIS *ACCFA)+12(TRA)+ 
13(GFMIS*TRA)+ +14(BEE) +15(GFMIS*BEE)+ £ 

2 

َيذعاثذاسا عذاس يسثذ:ذ ىذاسإق  َاهذاساإٍع ذاسبي وذ  عيةمذإ غة ذ ةوذتقٝع

EPC  فعالية التخطيط والرقابةيعبر عن 
a قيمة ثابتة 
  معامالت اإلنحدار 

GFMIS  نظام إدارة المعمومات المالية الحكومية 
PPB .تطبيا موازنة البرامج واألداء 
ZB .إعداد تنبؤات الموازنة  عمى األساس الصفرى 

ACB  أساس اإلستحقاق  تطبيا  
ACQFA  إعتمادال عمى إجتيازىا نمودج القرار.إقتناء األصول الثابتة 
ACCFA .المحاسبة عن األصول الثابتة 

TRA .التدريب ونق  الخبرة 
BEE ) تفعي  المدخ   السموكى )إتساق األىداف والجيود 

 الخط  العشوائى لمنمودج  £
ذ
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َعتب: ذ  َٓع َٓذاسثذلبدبذ  َٓذل يي تيلذ قٌذ ٝذ قلتٝذهٍاذاسى َٓذاخ بيَذهٍاذاسى ذعسغ

 النمودج اإلحصائى الختبار الفرض الفرعى األول   6-3-2-2-1
٘٘٘بذ َاإهذعايٌاتذعا٘٘٘ثذ ديست ٘٘٘بذذاس ٘٘٘ ُا ٘٘٘يَذالَ٘٘٘ذ ٔ ة٘٘٘قذإعا َال٘٘٘بذبيخ ب َع٘٘٘ثذايعٜذإ٘٘٘ٞذاسٌ َٓذاسى ة اب٘٘٘رذاسى٘٘٘
َاذاسإداعإ٘يهذاسإيست٘بذاس  عإت٘ب،ذعإ٘ٞذل٘ٝذتإ ٘ٞذ َقيب٘بذبيسع ٌ٘اهذاس  عإت٘ب،ذ ٘ثذٕ٘لذإ٘يٝذلٌا اس خٔ٘تطذعاس

ىذاإل  َٓذعاثذاسا عذاس يسث:ذيتيغبذاساإٍع ذيي ثذسهٍاذاسى
3 EPC = a + 1(GFMIS)+ 2(PPB)  + 3(GFMIS*PPB) + £ 

 النمودج اإلحصائى الختبار  الفرض الفرعى الثانى  6-3-2-2-2
َال٘٘بذبيخ ب٘٘يَذالَ٘٘ذ َع٘٘ثذاسل٘٘ياثذإ٘٘ٞذاسٌ َٓذاسى ُا٘٘بذعا٘٘ثذايل٘٘يِذاسي٘٘ىَذة اب٘٘رذاسى٘٘ يذلعٌ٘٘اٌذ ا ٘٘ؤاهذاسإعا

َاذاسإداعإيهذاسإيستبذاس  عإتب،ذعإٞذ َقيببذبيسع ٌاهذاس  عإتب،ذ عذٕلذإيٝذلٌا عاثذ ديستبذاس خٔتطذعاس
َٓذعاثذاسا عذاس يسثذذ:ذ ىذاإل يي ثذسهٍاذاسى ذلٝذتإ ٞذيتيغبذاساإٍع

4 EPC = a + 1(GFMIS)+ 2(ZB) + 3(GFMIS*ZB)+£ 
 النمودج اإلحصائى الختبار  الفرض الفرعى الثالث   6-3-2-2-3

َال٘بذبيخ ب٘يَذالَ٘ذ َعثذاسليسوذإ٘ٞذاسٌ َٓذاسى عا٘ثذ ديست٘بذاس خٔ٘تطذذ ٔ ة٘قذال٘يِذاإلل٘  قيٚة ابرذاسى
َاذاسإداعإ٘٘يهذاسإيست٘٘بذاس  عإت٘٘ب،ذعإ٘٘ٞذل٘٘ٝذتإ ٘٘ٞذي٘٘تيغبذ َقيب٘٘بذبيسع ٌ٘٘اهذاس  عإت٘٘ب،ذ ٘٘عذٕ٘٘لذإ٘٘يٝذلٌا عاس

َٓذعاثذاسا عذاس يسث:ذ ىذاإل يي ثذسهٍاذاسى ذاساإٍع
5 EPC = a + 1(GFMIS)+ 2(ACB) + + 3(GFMIS*ACB)+£ 

 عى الرابع النمودج اإلحصائى الختبار  الفرض الفر  6-3-2-2-4
َال٘٘بذبيخ ب٘٘يَذالَ٘٘ذ َاب٘٘ةذإ٘٘ٞذاسٌ َع٘٘ثذاس َٓذاسى ٘٘رذاسى٘٘ ذه٘٘ييُذتلج لع إ٘٘يٌالذعا٘٘ثذلق ا٘٘يتذايي٘٘عٜذاسلي  ٘٘بذة اب

َاٍَاإعذ َاذاسإداعإ٘يهذاسإيست٘بذذىذاسق َقيب٘بذبيسع ٌ٘اهذاس  عإت٘ب،ذ ٘ثذٕ٘لذإ٘يٝذلٌا عا٘ثذ ديست٘بذاس خٔ٘تطذعاس
َٓذعاثذاسا عذاس يسثذذ:ذ ىذاإل يي ثذسهٍاذاسى ذاس  عإتب،ذعإٞذلٝذتإ ٞذيتيغبذاساإٍع

6 EPC = a+1(GFMIS)+2(ACQFA)+3(GFMIS*ACQFA)+£ 
 النمودج اإلحصائى الختبار  الفرض الفرعى الخامس  6-3-2-2-5

َال٘٘بذبيخ ب٘٘يَذالَ٘٘ذا َع٘٘ثذاسخ٘٘يإِذإ٘٘ٞذاسٌ َٓذاسى عا٘٘ثذ ديست٘٘بذذسإ يل٘٘ببذع٘٘ٞذايي٘٘عٜذاسلي  ٘٘بة اب٘٘رذاسى٘٘
َاذاسإداعإ٘يهذاسإيست٘بذاس  عإت٘ب،ذعإ٘ٞذل٘ٝذتإ ٘ٞذ َقيب٘بذبيسع ٌ٘اهذاس  عإت٘ب،ذ ٘ثذٕ٘لذإ٘يٝذلٌا اس خٔ٘تطذعاس

ىذاإل يي ثذسهٍاذ َٓذعاثذاسا عذاس يسع:ذيتيغبذاساإٍع  اسى
7 EPC = a +1(GFMIS)+2(ACCFA)+3(GFMIS*ACCFA)+£ 

ذ
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 النمودج اإلحصائى الختبار  الفرض الفرعى السادس  6-3-2-2-6
َال٘٘بذبيخ ب٘٘يَذالَ٘٘ذا َع٘٘ثذاسل٘٘يٌِذإ٘٘ٞذاسٌ َٓذاسى َاة اب٘٘رذاسى٘٘ َل ذعاق٘٘لذاسخ ٘٘ عا٘٘ثذ ديست٘٘بذاس خٔ٘٘تطذذس ٌ٘٘

َاذاسإداعإ٘٘يهذاسإيست٘٘بذاس  عإت٘٘ب،ذعإ٘٘ٞذل٘٘ٝذتإ ٘٘ٞذي٘٘تيغبذ َقيب٘٘بذبيسع ٌ٘٘اهذاس  عإت٘٘ب،ذ ٘٘ثذٕ٘٘لذإ٘٘يٝذلٌا عاس
َٓذعاثذاسا عذاس يسث:ذ ىذاإل يي ثذسهٍاذاسى  اساإٍع

8 EPC = a + 1(GFMIS)+ 2(TRA) + 3(GFMIS*TRA) +£ 

 النمودج اإلحصائى الختبار الفرض الفرعى السابع  6-3-2-2-7
َال٘٘٘بذبيخ ب٘٘٘يَذالَ٘٘٘ذ َع٘٘٘ثذاسل٘٘٘يبةذإ٘٘٘ٞذاسٌ َٓذاسى ل ل٘٘٘يٚذايهٌ٘٘٘اٙذذ-ع ىدة٘٘٘لذاسإٌ٘٘٘خلذاسل٘٘٘اع ة اب٘٘٘رذاسى٘٘٘

٘٘٘بذ َاذاسإداعإ٘٘٘يهذاسإيست َقيب٘٘٘بذبيسع ٌ٘٘٘اهذاس  عإت٘٘٘ب،ذ ٘٘٘ثذٕ٘٘٘لذإ٘٘٘يٝذلٌا عاسجه٘٘٘عٌذعا٘٘٘ثذ ديست٘٘٘بذاس خٔ٘٘٘تطذعاس
َٓذعاثذاسا عذاس يسث:ذ ىذاإل يي ثذسهٍاذاسى  اس  عإتب،ذعإٞذلٝذتإ ٞذيتيغبذاساإٍع

9 EPC = a + 1(GFMIS)+ 2(BEE) + 3(GFMIS*BEE) +£ 

 مفردات عينة الدراسة 6-3-3 
ُل٘٘٘٘٘ةذ َاذلل قي٘٘٘٘٘يتذعا٘٘٘٘٘ثذايك٘٘٘٘٘يٌتإةةٞذاسإه إ٘٘٘٘٘ةٞذبيسإ يل٘٘٘٘٘ببذاس  عإت٘٘٘٘٘ب،ذذ081ق٘٘٘٘٘يٝذاسبي ٘٘٘٘٘وذ  ع لل٘٘٘٘٘ إي

ُىذساإ يل٘بيه.ذ ٘ َ َاٌذاسجه٘يُذاسإ َاجد٘ثذاسع ٌ٘اهذإ٘ٞذا ٘ َاذاسإيستب،ذعإ ُا عإل خٌإثذاسإيٝذإٞ:ذإإلاثذع
َاجد٘٘٘بذاإلجيب٘٘٘يهذسا ر كٌ٘٘٘ذإ٘٘٘ٞذلل٘٘٘ كإيسهي،ذعإ٘٘٘ٞذإٌ٘٘٘ىذعبدٌ٘٘٘ذ اق٘٘٘ثذاسق٘٘٘عا ٝذإ٘٘٘ٞذاسإل٘٘٘ جعةةٞذ ٘٘٘ٝذ  ْ٘٘٘ذعإ

إيٌ٘٘٘اقة هي،ذعقٌ٘٘٘ذ ٘٘٘ٝذلل٘٘٘ بديٌذعٌٌ٘٘٘ذإ٘٘٘ٞذاسق٘٘٘عا ٝذسدٌ٘٘٘ٝذلل٘٘٘ كإيٜذاإلجيب٘٘٘بذاعذسدٌ٘٘٘ٝذجٌت٘٘٘بذعيٌ٘٘٘ٚذاإلجيب٘٘٘بذ
َقٝذ) ذ َالب:ذ0علعض،ذاسجٌٜع ٌَاهذعةابذاسٌ ذ ذل يي تبذإى

 إحصائية مفردات عينة الدراسة :1جدول 

 اٌفئبد

 عذد

اٌمٛائُ 

 اٌّٛصعخ

 عذد

اٌمٛائُ 

 اٌّزٍمبح

 عذد

اٌمٛائُ 

 اٌّشفٛضخ

 عذد

اٌمٛائُ 

 اٌصؾ١ؾخ

 ٔغجخ

 اٌمٛائُ

 اٌصؾ١ؾخ

 اٌٝ اٌّٛصعخ

% 

 %5.99= >9 1 =9 6: األوبد١١ّ٠ٓ

 %>5.5: 89 5 >8 17 ِّضٍٝ ٚصاسح اٌّب١ٌخ

ِشاععٝ اٌغٙبص اٌّشوضٜ 

 ٌٍّؾبعجبد
8; 59 5 53 :<.16% 

 %9; 159 ; 183 6>1 اإلعّبٌٝ

َهذاسخإيل٘ثذذ ذ ٘ثذقي إ٘بذاإلل قي٘يتذعا٘ثذال٘يِذإقت٘يِذست ٘ ٌٌَع  Five – point عسقٌذ ٝذ قٌ٘ةَذاس٘
likert scaleَج٘بذ) ذ َاٌذعةا٘بذاسب ٘وذب ة٘وذ  ٘ةَذاسٌ َجت،ذلجيبيهذا ٘  ذلس٘ثذ"اعا ٘قذ إيإ٘يل"،ذ7إٞذاجلذ 

َج٘٘بذ) َج٘٘بذ)2عاسٌ َج٘٘بذ)3 ذلس٘٘ثذ"اعا ٘٘ق"،ذعاسٌ َج٘٘بذ) ذلس٘٘ثذ"الذاعا ٘٘ق"،ذذ4 ذلس٘٘ثذ"إ يةٌ٘٘"ذ،ذعاسٌ  ذلس٘٘ثذ0عاسٌ
ذ"الذاعا قذإٔاقيل".
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 وصف عينة الدراسة 6-3-4
َق٘٘٘ٝذ)ذ ذ َٓذاسجٌٜ٘٘٘ع َج٘٘٘بذ4تد٘٘٘ َا،ذعاسٌ تى٘٘٘ب،ذل٘٘٘اعاهذاسخ ٘٘٘ َال٘٘٘بذٔبق٘٘٘يلذسك٘٘٘لذإ٘٘٘ٞذ:ذاسٕع  ذعي٘٘٘مذعةا٘٘٘بذاسٌ

ذاسداإتب.

 (n=135)وصف عينة الدراسة : 2جدول 
 %إٌغجخ  اٌعذد 

 اٌٛظ١فخ

 :=.83 >9 األوبد١١ّ٠ٓ

 55.55 89 ِّضٍٝ ٚصاسح اٌّب١ٌخ

 1;.35 53 ِشاععٝ اٌغٙبص اٌّشوضٜ ٌٍّؾبعجبد

 عٕٛاد اٌخجشح

 5=.39 59 عٕٛاد 9ألً ِٓ 

 5:.=8 ;: عٕٛاد 71ألقل من   9ِٓ 

 38.88 55 سنة فأكثر16

 اٌذسعخ اٌع١ٍّخ

 51.11 83 ثىبٌٛس٠ٛط

 68.;1 35 دثٍَٛ دساعبد ع١ٍب

 36 ;3 ِبعغز١ش

   9>.51 85 دوزٛساٖ
 اإلستقصاءثبات وصدق    6-3-5

َعابيً ذ  ذاسىي ذلبيه ذإديإل ذ لي  ٝ (Alpha)َالبذذذ ذاسٌ ذاٌاا ذعاث ذسا  ٝ ذاسٍا ث ذاسيٌٚ عإديإل
َقٝذ) ذ َٓذاسجٌٜع َاذاإلل قييت ذذعاا ذإو ٝذس  قةقذاسهٌٙذاسإل خٌٝذإٞذاجا ،ذعتد  ذإديإاثذ3)ال إي

ذاسلبيهذعاسيٌٚذيل ابذاإلل قييت:ذ
 والصدق إلستمارة اإلستقصاء الثبات ىمعامم :3جدول 

 اٌج١ــبْ اٌّؾٛس
 ِعبًِ اٌضجبد

(Alpha) 
 ِعبًِ اٌصذق

 0.825 0.680 نظبو إدارة انمعهىمبث انمبنيت انحكىميت األٚي

 0.839 0.704 فعبنيت انتخطيط وانرلببت اٌضبٔٝ

   تطىير انبيئت انمعهىمبتيت نهنظبو اٌضبٌش

  .  0.858 0.736 تطبيك مىازنت انبرامح واألداء 

  0.816 0.666 إعذاد تنبؤاث انمىازنت  عهً األسبس انصفري 

  0.832 0.692 تطبيك  أسبس اإلستحمبق 

  0.854 0.729 إلتنبء األصىل انثببتت بئختيبزهب نمىرج انمرار 

  .  0.821 0.674 انمحبسبت عن األصىل انثببتت 

  .  0.845 0.714 انتذريب ونمم انخبرة 

   0.806 0.650 انمذخم  انسهىكً )إتسبق األهذاف واندهىد(تفعيم 

ذ
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قتإ٘٘بذذ يا٘هإق عس٘٘بذسجإت٘ةذايل٘ اب،ذ ة٘٘وذذق٘٘تٝذإديإ٘لذاسلب٘يهعإ٘ٞذاسجٌ٘عٜذاسل٘٘ي قذة ض٘،ذسابي ٘وذاٞذ
ذ،ذع)1.281)إديإ٘٘٘٘٘لذاسلب٘٘٘٘٘يهذ ذايٜع ذاسل٘٘٘٘٘ياث،ذذ1.512 ذساإ َ٘٘٘٘٘ع َاعيذإ٘٘٘٘٘يذ ٘٘٘٘٘ةٞ)عذ ذساإ َ٘٘٘٘٘ع ،ذ1.271  ٘٘٘٘٘

َةتدثذسقتٝذإديإلذاسلبيه،ذ يٞذ1.532 ذاسليسوذ،ذعاٞذقتإبذإديإلذاسيٌٚذعاس ثذ إللذاسجٍَذاس   ذساإ َع
( ذايٜع ذاسلياثذ)1.847ساإ َع ذاسليس٘وذإ٘يذ ٘ةٞذ)1.832 ذ،ذعساإ َع  ،ذ1.878،ذ1.1.812 ،ذعساإ َ٘ع

ذااهيذإد٘يإوهذٍ عتإ ٘ٞذاالع إ٘يٌذعاةه٘يذذ،اسب ٘وذسهٌ٘ٙذإ٘ٞ  قة٘قذاٌالس٘بذجةٌ٘اذسذاهعبيس يسثذتإ ٞذاسقٜع
َجيه َالبذ  لذ ثذ دإتٝذاسإخ ذ.ذذعاثذإج إةذاسٌ

 اختبار الفروض وتحمي  النتائج 6-3-6
 لغرض اختبار فروض البحث من خالل النمادج المقترحة إحصائيال تسير خطة التحمي  كما يمى : 

َٓذايعٜذ -  اخ بيَذاسى
َعتبذاسإا لقب - ذاسلبدبذاسى َٓع َٓذاسلياثذ.ذاخ بيَذاسى  عٞذاسى
َٓذاسلياث. -  اخ بيَذاسى

 لمدراسة األولالفرض  اختبار 6-3-6-1
َاذاسإداعإيهذاسإيست٘بذاس  عإت٘بذال خٌاٝالَذذالخ بيَ ) إ غةَ٘ذإل٘ قل ذعا٘ثذ ديست٘بذاس خٔ٘تطذذإيٝذلٌا

َقيب٘بذ ٘عذاسع ٌ٘اهذاس  عإت٘٘ب س٘ٛذعا٘٘ثذ) إ غةَ٘ذ ٘يبة ذعاس َاتذ  اة٘لذاإلا ٌ٘٘اَذاسبل٘تطذٍع ،ذق٘٘يٝذاسبي ٘وذ ٘إج
َال٘٘٘ب،ذع ٘٘٘ٝذ ٌَاهذعةا٘٘٘بذاسٌ ىذاإل ي٘٘٘ي اس تيا٘٘٘يهذاسإجإد٘٘٘بذإ٘٘٘ٞذإى٘٘٘ هٍ٘٘٘اذ ذالخ ب٘٘٘يَذ0َق٘٘٘ٝذ)ذع  ٘٘٘غةلذاساإٍ٘٘٘ع

َٓذ،ذ  جيه٘٘٘يهذعق٘٘٘تٝذإد٘٘٘يإوهذابذإداعت٘٘٘ب،ذعذاسع إ٘٘٘يٌالذعا٘٘٘ثذ  ٌةٌ٘٘٘ذٔ تد٘٘٘بذاسدوق٘٘٘بذإ٘٘٘ٞذخ٘٘٘وٜذإل٘٘٘ عىذلذاسى٘٘٘
ىذ َج٘٘بذ اإٍ٘٘ع َاهذاسإٌ َٓذ ٘٘ٝذاس عي٘٘لذذَاخ ب٘٘ياسإ غة٘٘ َق٘٘ٝذ)لاسى٘٘ ذ َعض٘٘بذبيسجٌٜ٘٘ع  ذعا٘٘ثذ2س٘٘ثذاسا ٘٘ي هذاسإد

ذاسا عذاس يسع:

 لمدراسة األولالفرض  اختبار: نتيجة 4جدول 
Dependent Variable: EPC 

β T Sig.t  

0.442 6.314 10111 GFMIS 

135 N 

225.198 F 

49.30% R
2
 

َق٘٘٘ٝذ) ذ َعض٘٘٘بذبيسجٌٜ٘٘٘ع ىذ ٘٘٘عذ ىل٘٘٘ةَذ  قة٘٘٘قذ2ة  ٘٘٘ةٞذسابي ٘٘٘وذإ٘٘٘ٞذخ٘٘٘وٜذاسا ٘٘٘ي هذاسإد  ذإداعت٘٘٘بذاساإٍ٘٘٘ع
َقيبب عبإل عىذذ،1,2231قٌذ ا ذ  R2،ذ ةوذاٞذإديإلذاس  ٌةٌذ)بيسع ٌاهذاس  عإتبذ ديستبذاس خٔتطذعاس

ىذذ%،0اق٘٘لذإ٘٘ٞذإداعت٘٘بذ َٓذتإ ا٘٘ ذ ىل٘٘ةَذاسدوق٘٘بذب ى٘٘يتاذ ٘٘ةٞذذاخ ب٘٘يَعه٘٘عذإ٘٘يذت ٘٘ةَذاس٘٘ثذاٞذاإٍ٘٘ع اسى٘٘
َاهذاسٌاخابذ ت ،ذعت ةَذٍسٛذ ى،ذإإيسثذلاسإ غة َلبذسااإٍع َ ىيٖذاسال عذبيسقعاذاس ىلة  اسإ غةَ٘ اٞ تدا٘ع اإل
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َقيب٘بذ ديست٘بعه٘عذ اس ٘يبة   ٘ع اس غةَ٘ ا ةج٘ب %،22.31  ال٘بب ة غةَ٘ بيسع ٌ٘اهذاس  عإت٘بذاس خٔ٘تطذعاس
َج٘٘٘بذلاسإل٘٘٘ قلذإ٘٘٘يٝذذاسإ غةَ٘٘٘ ٘٘٘يسإَذاس٘٘٘ثذإداعت٘٘٘بذاسإد٘٘٘يإوهذاسإٌ َاذاسإداعإ٘٘٘يهذاسإيست٘٘٘بذاس  عإت٘٘٘ب،ذعب ٌا
ىذ َاذاسإداعإ٘٘يهذذاخ ب٘٘يَ اإٍ٘٘ع ذ ٘٘رلةَذلةج٘٘ي ثذإدا٘٘عيذسإ٘٘يٝذلٌا ذاإل ي٘٘ي تبذة  ٘٘ةٞذسابي ٘٘وذعجٌ٘٘ع َٓع اسى٘٘

َقيببذاسإيستبذاس  عإتب ذذ.٪ذ0عاٌذإل عىذإداعتبذذعاثذ ديستبذاس خٔتطذعاس

وت سيسللال عمللى دلللك يتضللح رفللض الفللرض األول، ودلللك لوجللود  تلل ثير معنللوى دو داللللة إحصللائية  
الماليلللة الحكوميلللة عملللى فعاليلللة التخطللليط والرقابلللة فلللي الوحلللدات سلللتخدام نظلللام إدارة المعموملللات إل

 الحكومية.

 لمدراسة الثانىالفرض  اختبار 6-3-6-2
َاذاسإداعإيهذاسإيستبذاس  عإتبذبدٌذ ٔعلَذاس ة ٘بذاسإداعإي ت٘بذساإ٘يٝذعا٘ثذالخ بيَذ الَذ ٔ ةقذإيٝذلٌا

َقيب٘٘بذ ٘٘عذاسع ٌ٘٘اهذاس  عإت٘٘ب َاتذاخ ب٘٘ي ديست٘٘بذاس خٔ٘٘تطذعاس َٓذل٘٘ة ٝذاعاللذاخ ب٘٘يَذاسل٘٘بدبذ،ذعإلج٘٘ َذهٍ٘٘اذاسى٘٘
سٛذ إيذةاث: َعتبذٍع ذاسى َٓع ذ 

 لمدراسة الفرعى األولالفرض  اختبار 6-3-6-2-1
َقيب٘بذ ٘عذاسع ٌ٘اهذاس  عإت٘بذ ٘عذالخ بيَذ َاإهذعايٌاتذعا٘ثذ ديست٘بذاس خٔ٘تطذعاس ُا٘بذاس ٘ الَ٘ذ ٔ ة٘قذإعا

َاذاسإداعإيهذاسإيستبذاس  عإتب ذٕلذإيٝذلٌا َإ٘عذالخ ب٘يَذاسٌَ٘ع َاتذ  اة٘لذاإلا ٌ٘اَذاسه ،ذق٘يٝذاسبي ٘وذ ٘إج
َاذاسإداعإ٘يهذاسإيست٘بذاس  عإت٘بذع ديست٘بذاس خٔ٘تطذ َاإهذعايٌاتذ عذاسدوقبذ ةٞذإيٝذلٌا ُابذاس  اسإدٌٜذسإعا

َال٘٘ب،ذع ٘٘ٝذ ٌَاهذعةا٘٘بذاسٌ س٘٘ٛذعا٘٘ثذاس تيا٘٘يهذاسإجإد٘٘بذإ٘٘ٞذإى٘٘ َقيب٘ب،ذٍع َق٘٘ٝذعاس ىذاإل ي٘٘ي ثذ   ٘٘غةلذاساإٍ٘٘ع
َٓذ،ذلع إيٌالذعاثذ  ٌةٌذٔ تدبذاسدوق٘بذإ٘ٞذخ٘وٜذإل٘ عىذهٍاذيَذذ ذالخ ب3) إداعت٘بذ،ذعاب جيه٘يهذاساسى

ىذ َج٘٘٘بذ اإٍ٘٘٘ع َاهذاسإٌ َٓذاخ ب٘٘٘يَعق٘٘٘تٝذإد٘٘٘يإوهذاسإ غة٘٘٘ َعض٘٘٘بذذهٍ٘٘٘اذاسى٘٘٘  ٘٘٘ٝذاس عي٘٘٘لذاس٘٘٘ثذاسا ٘٘٘ي هذاسإد
َقٝذ) ذ ذ ذعاثذاسا عذاس يسع:7بيسجٌٜع

 لمدراسة األول الفرعى نتيجة اختبار الفرض :5جدول 
Dependent Variable: EPC 

β T Sig.t  

0.442 6.314 0.000 GFMIS 

0.292 3.077 0.002 PPB 

0.516 2.684 0.008 GFMIS*PPB 

135 N 

249.587 F 

62.30% R
2
 

ذ
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ذاسل٘٘ي قذاٞذها٘٘يٛذ ٘٘رلةَذإدا٘٘عىذلةج٘٘ي ثذس ٔ ة٘٘قذ َعض٘٘بذبيسجٌٜ٘٘ع ة  ٘٘ةٞذسابي ٘٘وذإ٘٘ٞذخ٘٘وٜذاسا ٘٘ي هذاسإد
َقيببذ َاذاسإداعإيهذاسإيستبذاس  عإتبذع ديستبذاس خٔتطذعاس َاإهذعايٌاتذعاثذاسدوقبذ ةٞذإيٝذلٌا ُابذاس  إعا

َ ىد٘هذقتإ ه٘يذإ٘ٞذذ(β) ذ،ذعاٞذذ 0.01>ذذ( Sig.tبيسع ٌ٘اهذاس  عإت٘بذ ة٘وذ ذ1.702اس٘ثذذ1.224ل
ٌَت٘٘بذ ٘٘ةٞذ ُل٘٘يٌاذق٘٘عاذاسدوق٘٘بذاسٔ َاإهذعايٌاتذ إ غةَ٘٘ذإدٌٜ٘٘ذقٌ٘٘ذاٌىذاس٘٘ثذ ُا٘٘بذاس ٘٘ إإ٘٘يذتدا٘٘ثذاٞذلٌخ٘٘يٜذإعا

٘٘٘يبةذعاسإل٘٘٘ قلذ،ذعاٞذإديإ٘٘٘لذاس  ٌةٌ٘٘٘ذ) َلٞذاس  ٘٘٘ةذإ٘٘٘ٞذ  R2اسإ غة٘٘٘ َ ى ٌ٘٘٘ذل %ذ24.31%ذاس٘٘٘ثذذ22.31ق
َٓذ0عبإل عىذإداعتبذاقلذإٞذ ىذاخ بيَذاسى تإ ا ذ ىلةَذاسدوقبذب ى٘يتاذ%،ذعهعذإيذت ةَذاسثذاٞذاإٍع

ى،ذإإ٘٘ي َلبذسااإٍ٘٘ع َ ى٘٘يٖذاسال٘٘ عذب٘٘يسقعاذاس ىل٘٘ة َاهذاسٌاخا٘٘بذ ت٘٘ ،ذعت ٘٘ةَذٍس٘٘ٛذلس٘٘ثذاإل ذاٞذتدا٘٘ع  ٘٘ةٞذاسإ غة٘٘
َقيببذبيسع ٌ٘اهذاس  عإت٘ب اسإ غةَ ذاس غةَ٘ ا ةج٘ب  %،24.31  ال٘بب ة غةَ٘ اس يبةذعهعذ ديستبذاس خٔتطذعاس

َاذاسإداعإ٘يه  ٘عذاسإ غةَ٘ َاإهذعايٌاتذ إ غةَ٘ذذاسإل٘ قلذإ٘يٝذلٌا ُا٘بذاس ٘ اسإيست٘بذاس  عإت٘بذبدٌ٘ذلٌخ٘يٜذإعا
ذإدٌٜذسادوقب.

وت سيسللال عملللى دللللك يتضلللح رفلللض الفلللرض الفرعلللى األول، ودللللك لوجلللود تللل ثير معنلللوى دو دالللللة 
إحصائية لتطبيا موازنة البرامج واألداء عمى فعالية التخطيط والرقابة في الوحلدات الحكوميلة فلي ظل  

 عمومات المالية الحكومية.نظام إدارة الم

 لمدراسة الفرعى الثانىالفرض  اختبار  6-3-6-2-2
َىذالَذالخ بيَذ ُابذعاثذايليِذاسيى َقيب٘بذ ٘عذاسع ٌ٘اهذلعٌاٌذ ا ؤاهذاسإعا عاثذ ديست٘بذاس خٔ٘تطذعاس

َاذاسإداعإ٘يهذاسإيست٘بذاس  عإت٘ب َإ٘عذاس  عإت٘بذ ٘عذٕ٘لذإ٘يٝذلٌا َاتذ  اة٘لذاإلا ٌ٘اَذاسه ،ذق٘يٝذاسبي ٘وذ ٘إج
َاذ َىذ ٘٘٘عذاسدوق٘٘٘بذ ٘٘٘ةٞذإ٘٘٘٘يٝذاٌا ُا٘٘٘بذعا٘٘٘ثذايل٘٘٘يِذاسي٘٘٘٘ى ذاسإدٌٜ٘٘٘ذإلعٌ٘٘٘اٌذ ا ٘٘٘٘ؤاهذاسإعا الخ ب٘٘٘يَذاسٌَ٘٘٘ع
ٌَاهذعةا٘بذ س٘ٛذعا٘ثذاس تيا٘يهذاسإجإد٘بذإ٘ٞذإى٘ َقيب٘ب،ذٍع اسإداعإيهذاسإيستبذاس  عإت٘بذع ديست٘بذاس خٔ٘تطذعاس

َال٘٘ب،ذع ٘٘ٝذ ىذاإل ي٘٘اسٌ َق٘٘ٝذ)  ٘٘غةلذاساإٍ٘٘ع َٓذ،ذلع إ٘٘يٌالذعا٘٘ثذ  ٌةٌ٘٘ذٔ تد٘٘بذهٍ٘٘اذ ذالخ ب٘٘يَذذ2ي ثذ اسى٘٘
ىذاخ ب٘٘يَذاساسدوق٘بذإ٘٘ٞذخ٘٘وٜذإل٘٘ عىذ َج٘٘بذ اإٍ٘٘ع َاهذاسإٌ هٍ٘٘اذإداعت٘بذ،ذعاب جيه٘٘يهذعق٘٘تٝذإد٘٘يإوهذاسإ غة٘

َٓ َقٝذ)ذاسى ذ َعضبذبيسجٌٜع ذ ذعاثذاسا عذاس يسع:2 ٝذاس عيلذاسثذاسا ي هذاسإد

 لمدراسة الثانى الفرعى : نتيجة اختبار الفرض6جدول 
Dependent Variable: EPC 

β T Sig.t  

0.442 6.314 0.000 GFMIS 

0.287 3.887 0.000 ZB 

0.587 3.170 0.002 GFMIS* ZB 

135 N 

261.476 F 

61.10% R
2
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ذاسل٘٘ي قذاٞذها٘٘يٛذ ٘٘رلةَذإدا٘٘عىذلةج٘٘ي ثذإلعٌ٘٘اٌذ َعض٘٘بذبيسجٌٜ٘٘ع ة  ٘٘ةٞذسابي ٘٘وذإ٘٘ٞذخ٘٘وٜذاسا ٘٘ي هذاسإد
َاذاسإداعإ٘يهذاسإيست٘بذاس  عإت٘بذع ديست٘بذ َىذعاثذاسدوقبذ ةٞذإ٘يٝذلٌا ُابذعاثذايليِذاسيى  ا ؤاهذاسإعا

َقيببذبيسع ٌاهذاس  عإتبذ ةوذ َ ىدهذذ(β) ذ،ذعاٞذذ 0.01>ذذ(Sig.tاس خٔتطذعاس ذ1.224قتإ هيذإ٘ٞذل
َىذ إ غةَ٘٘ذإدٌٜ٘٘ذقٌ٘٘ذاٌىذذ1.785اس٘ثذ ُا٘٘بذعا٘٘ثذايل٘يِذاسي٘٘ى إإ٘٘يذتدا٘٘ثذاٞذلٌخ٘٘يٜذلعٌ٘اٌذ ا ٘٘ؤاهذاسإعا

َلٞذاس ٘يبةذعاسإل٘ قلذ،ذعاٞذإديإ٘لذاس  ٌةٌ٘ذ) ٌَت٘بذ ٘ةٞذاسإ غة٘ ُل٘يٌاذق٘عاذاسدوق٘بذاسٔ َ ى٘ةذإ٘ٞذ  R2اسثذ قٌ٘ذل
ىذاخ ب٘٘٘يَذذ%،ذعه٘٘٘عذإ٘٘٘يذت ٘٘٘ة0َ%ذعبإل٘٘٘ عىذإداعت٘٘٘بذاق٘٘٘لذإ٘٘٘ٞذ20.01%ذاس٘٘٘ثذذ22.31 اس٘٘٘ثذاٞذاإٍ٘٘٘ع

َ ى٘يٖذاسال٘ عذب٘يسقعاذ َاهذاسٌاخا٘بذ ت٘ ،ذعت ٘ةَذٍس٘ٛذلس٘ثذاإل َٓذتإ ا ذ ىلةَذاسدوقبذب ىيتاذ ٘ةٞذاسإ غة٘ اسى
ى،ذإإي َلبذسااإٍع َقيب٘بذبيسع ٌ٘اهذاس  عإت٘ب اس ٘يبة اسإ غةَ اٞ تداع اس ىلة ذة غةَ٘ عه٘عذ ديست٘بذاس خٔ٘تطذعاس

َاذاسإداعإيهذاسإيستبذاس  عإتبذبدٌذلٌخيٜذ اسإ غةَ  ع اس غةَ ا ةجب  %،20.01  البب اسإل قلذإيٝذلٌا
َىذ إ غةَذإدٌٜذسادوقب. ُابذعاثذايليِذاسيى ذلعٌاٌذ ا ؤاهذاسإعا

وت سيسللال عمللى دلللك يتضللح رفللض الفللرض الفرعللى الثللانى، ودلللك لوجللود  تلل ثير معنللوى دو داللللة 
التخطليط والرقابلة فلي الوحلدات  إحصائية إلعداد تنبلؤات الموازنلة عملى األسلاس الصلفرى عملى فعاليلة

 الحكومية في ظ  نظام إدارة المعمومات المالية الحكومية.

 لمدراسة الفرعى الثالثالفرض  اختبار 6-3-6-2-3
َقيب٘بذ ٘عذاسع ٌ٘اهذاس  عإت٘بذ ٘عذٕ٘لذالَذ ٔ ةقذاليِذاإلالخ بيَذ ل٘  قيٚذعا٘ثذ ديست٘بذاس خٔ٘تطذعاس

َاذاسإداعإ٘٘٘يهذاسإيست٘٘٘بذاس  عإت٘٘٘ب ذ،ذإ٘٘٘يٝذلٌا َإ٘٘٘عذالخ ب٘٘٘يَذاسٌَ٘٘٘ع َاتذ  اة٘٘٘لذاإلا ٌ٘٘٘اَذاسه ق٘٘٘يٝذاسبي ٘٘٘وذ ٘٘٘إج
َاذاسإداعإ٘٘يهذاسإيست٘٘بذاس  عإت٘٘بذع ديست٘٘بذذ ٔ ة٘٘قذال٘٘يِذاإلل٘٘  قيٚاسإدٌٜ٘٘ذذس عا٘٘ثذاسدوق٘٘بذ ٘٘ةٞذإ٘٘يٝذاٌا

َال٘٘٘٘ب،ذع ٘٘٘٘ٝذ ٌَاهذعةا٘٘٘٘بذاسٌ س٘٘٘٘ٛذعا٘٘٘٘ثذاس تيا٘٘٘٘يهذاسإجإد٘٘٘٘بذإ٘٘٘٘ٞذإى٘٘٘٘ َقيب٘٘٘٘ب،ذٍع ىذاس خٔ٘٘٘٘تطذعاس   ٘٘٘٘غةلذاساإٍ٘٘٘٘ع
٘٘٘ي7ََق٘٘٘ٝذ)ذعاإل ي٘٘٘ي  ٘٘٘بذإ٘٘٘ٞذخ٘٘٘وٜذإل٘٘٘ عىذهٍ٘٘٘اذذ ذالخ ب ٌ٘٘٘ذٔ تد٘٘٘بذاسدوق ٘٘٘ثذ  ٌة َٓذ،ذلع إ٘٘٘يٌالذعا اسى٘٘٘

ىذاس َج٘٘بذ اإٍ٘٘ع َاهذاسإٌ َٓذاخ ب٘٘يَإداعت٘٘بذ،ذعاب جيه٘٘يهذعق٘٘تٝذإد٘٘يإوهذاسإ غة٘٘ س٘٘ثذل ٘٘ٝذاس عي٘٘لذذهٍ٘٘اذاسى٘٘
َقٝذ) ذ َعضبذبيسجٌٜع   ذعاثذاسا عذاس يسع:5اسا ي هذاسإد

 لمدراسة الثالث الفرعى : نتيجة اختبار الفرض7جدول 
Dependent Variable: EPC 

β T Sig.t  

0.442 6.314 0.000 GFMIS 

0.254 3.217 0.000 ACB 

0.559 1.007 0.005 GFMIS* ACB 

135 N 

237.940 F 

60.82% R
2
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ذاسل٘٘ي قذاٞذها٘٘يٛذ ٘٘رلةَذإدا٘٘عىذلةج٘٘ي ثذس ٔ ة٘٘قذ َعض٘٘بذبيسجٌٜ٘٘ع ة  ٘٘ةٞذسابي ٘٘وذإ٘٘ٞذخ٘٘وٜذاسا ٘٘ي هذاسإد
َقيب٘٘بذ َاذاسإداعإ٘٘يهذاسإيست٘٘بذاس  عإت٘٘بذع ديست٘٘بذاس خٔ٘٘تطذعاس ال٘٘يِذاالل٘٘  قيٚذعا٘٘ثذاسدوق٘٘بذ ٘٘ةٞذإ٘٘يٝذلٌا

َ ىد٘٘هذقتإ ه٘٘يذإ٘٘ٞذذ(β) ذ،ذعاٞذ0.01>ذذ(Sig.tبيسع ٌ٘٘اهذاس  عإت٘٘بذ ة٘٘وذ إإ٘٘يذذ1.772اس٘٘ثذذ1.224ل
َلٞذ ٌَت٘بذ ٘ةٞذاسإ غة٘ ُل٘يٌاذق٘عاذاسدوق٘بذاسٔ تدا٘ثذاٞذلٌخ٘يٜذال٘يِذاالل٘  قيٚذ إ غةَ٘ذإدٌٜ٘ذقٌ٘ذاٌىذاس٘ثذ

َ ى٘ةذإ٘ٞذ  R2اس يبةذعاسإل قلذ،ذعاٞذإديإلذاس  ٌةٌذ) %ذعبإل٘ عىذإداعت٘بذ21.84%ذاس٘ثذذ22.31قٌ٘ذل
َٓذتإ ا٘ ذ ىل٘ةَذاسدوق٘ب0اقلذإٞذ ىذاخ ب٘يَذاسى٘ َاهذذ%،ذعهعذإ٘يذت ٘ةَذاس٘ثذاٞذاإٍ٘ع ب ى٘يتاذ ٘ةٞذاسإ غة٘

ى،ذإإي َلبذسااإٍع َ ىيٖذاسال عذبيسقعاذاس ىلة ذعه٘ع اس ٘يبة اسإ غةَ٘ اٞ تدا٘ع اسٌاخابذ ت ،ذعت ةَذٍسٛذلسثذاإل
َقيب٘بذبيسع ٌ٘اهذاس  عإت٘ب ذاسإ غةَ٘  ٘ع اس غةَ٘ ا ةج٘ب  %،21.84  ال٘بب ة غةَ٘  ديست٘بذاس خٔ٘تطذعاس

َاذاسإداعإيهذاسإيستبذاس  عإتبذب ذدٌذلٌخيٜذاليِذاالل  قيٚذ إ غةَذإدٌٜذسادوقب.اسإل قلذإيٝذلٌا

تلل ثير معنللوى دو داللللة  ودلللك لوجللود، الثالللث الفرعللى وت سيسللال عمللى دلللك يتضللح رفللض الفللرض
تطبيللا أسللاس اإلسللتحقاق عمللى فعاليللة التخطلليط والرقابللة فللي الوحللدات الحكوميللة فللي ظلل  لإحصللائية 

 .نظام إدارة المعمومات المالية الحكومية

 لمدراسة الفرعي الرابعالفرض  اختبار  6-3-6-2-4
َقيب٘بذٍاإعذسذهييُذتلج ذ ايتالذعاثالَذلق ايتذاييعٜذاسلي  بذالخ بيَذ َاَذعا٘ثذ ديست٘بذاس خٔ٘تطذعاس ىذاسق٘

َاذاسإداعإ٘٘٘يهذاسإيست٘٘٘بذاس  عإت٘٘٘ب َاتذ  اة٘٘٘لذ ٘٘٘عذاسع ٌ٘٘٘اهذاس  عإت٘٘٘بذ ٘٘٘عذٕ٘٘٘لذإ٘٘٘يٝذلٌا ،ذق٘٘٘يٝذاسبي ٘٘٘وذ ٘٘٘إج
ذاسإدٌٜذذ َإعذالخ بيَذاسٌَع ُهذاإعذاإلا ٌاَذاسه َاٍَإلق ايتذاييعٜذاسلي  بذاس ثذلج ي عاثذاسدوقبذذىذاسق

س٘ٛذعا٘ثذاس تيا٘يهذاسإجإد٘بذإ٘ٞذ َقيبب،ذٍع َاذاسإداعإيهذاسإيستبذاس  عإتبذع ديستبذاس خٔتطذعاس  ةٞذإيٝذلٌا
َال٘٘ب،ذع ٘٘ٝذ ٌَاهذعةا٘٘بذاسٌ َق٘٘ٝذ)  ٘٘غةلذاساإ٘٘إى٘٘ ىذاإل ي٘٘ي ثذ َٓذ،ذلع إ٘٘يٌالذعا٘٘ثذهٍ٘٘اذ ذالخ ب٘٘يَذذ2ٍع اسى٘٘

ىذاس  ٌةٌذٔ تدبذاسدوقبذإٞذخوٜذإل عىذ َج٘بذ اإٍ٘ع َاهذاسإٌ إداعتبذ،ذعاب جيه٘يهذعق٘تٝذإد٘يإوهذاسإ غة٘
َٓذاخ بيَ َقٝذ)ل ٝذاس عيلذذهٍاذاسى ذ َعضبذبيسجٌٜع ذ ذعاثذاسا عذاس يسع:8سثذاسا ي هذاسإد

 لمدراسة الرابع الفرعى : نتيجة اختبار الفرض8جدول 
Dependent Variable: EPC 

β T Sig.t  

0.442 6.314 0.000 GFMIS 

0.271 8.187 0.000 ACQFA 

0.564 2.914 0.004 GFMIS* ACQFA 

135 N 

296.465 F 

55.40% R
2
 

ذ
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ذاسل٘٘ي قذاٞذها٘٘يٛذ ٘٘رلةَذإدا٘٘عىذلةج٘٘ي ثذإلق ا٘٘يتذ َعض٘٘بذبيسجٌٜ٘٘ع ة  ٘٘ةٞذسابي ٘٘وذإ٘٘ٞذخ٘٘وٜذاسا ٘٘ي هذاسإد
َاذاسإداعإ٘٘٘يهذاسإيست٘٘٘بذ َاَذعا٘٘٘ثذاسدوق٘٘٘بذ ٘٘٘ةٞذإ٘٘٘يٝذلٌا ىذاسق٘٘٘ ٘٘٘يذساإٍ٘٘٘ع ُه ذاسلي  ٘٘٘بذ ا٘٘٘يتالذعا٘٘٘ثذلج تي اييٜ٘٘٘ع

َقيب٘بذبيسع ٌ٘اهذاس  عإت٘بذ ة٘وذ َ ىد٘هذذ(β)عاٞذذ ذ،ذ 0.01>ذذ(Sig.tاس  عإت٘بذع ديست٘بذاس خٔ٘تطذعاس ل
ُه٘٘٘يذذ1.722اس٘٘٘ثذذ1.224قتإ ه٘٘٘يذإ٘٘٘ٞذ ذاسلي  ٘٘٘بذلع إ٘٘٘يٌالذعا٘٘٘ثذلج تي إإ٘٘٘يذتدا٘٘٘ثذاٞذلٌخ٘٘٘يٜذلق ا٘٘٘يتذاييٜ٘٘٘ع

َلٞذاس ٘يبةذعاسإل٘ قلذ،ذعاٞذ ٌَتبذ ٘ةٞذاسإ غة٘ ُليٌاذقعاذاسدوقبذاسٔ َاَذ إ غةَذإدٌٜذقٌذاٌىذاسثذ ىذاسق ساإٍع
َ ى٘ةذإ٘ٞذ  R2إديإلذاس  ٌةٌذ) %،ذعه٘عذإ٘يذ0عبإل٘ عىذإداعت٘بذاق٘لذإ٘ٞذ%ذ77.21%ذاس٘ثذ22.31قٌذل

َاهذاسٌاخابذ ت٘ ،ذعت ٘ةَذٍس٘ٛذ َٓذتإ ا ذ ىلةَذاسدوقبذب ىيتاذ ةٞذاسإ غة ىذاخ بيَذاسى ت ةَذاسثذاٞذاإٍع
ى،ذإإي َلبذسااإٍع َ ىيٖذاسال عذبيسقعاذاس ىلة َقيب٘بذ اس ٘يبة اسإ غةَ٘ اٞ تداع لسثذاإل عه٘عذ ديست٘بذاس خٔ٘تطذعاس

َاذاسإداعإ٘يهذ اسإ غةَ٘  ٘ع اس غةَ٘ ا ةج٘ب  %،77.21 بب ال٘ ة غةَ٘ بيسع ٌاهذاس  عإتب اسإل٘ قلذإ٘يٝذلٌا
َاَذ إ غةَ٘٘ذإدٌٜ٘٘ذ ىذاسق٘٘ ُه٘٘يذساإٍ٘٘ع ذاسلي  ٘٘بذ ا٘٘يتالذعا٘٘ثذلج تي اسإيست٘٘بذاس  عإت٘٘بذبدٌ٘٘ذلٌخ٘٘يٜذلق ا٘٘يتذاييٜ٘٘ع

ذسادوقب.

تلل ثير معنللوى دو داللللة  ودلللك لوجللود، الرابللع الفرعللى وت سيسللال عمللى دلللك يتضللح رفللض الفللرض
ج القرار عملى فعاليلة التخطليط والرقابلة فلي دنمو ل ىااز يإجت بناءال عمىقتناء األصول الثابتة إلإحصائية 

 .الوحدات الحكومية في ظ  نظام إدارة المعمومات المالية الحكومية

 لمدراسة الفرعى الخامسالفرض  اختبار  6-3-6-2-5
َقيب٘بذ ٘عذاسع ٌ٘اهذاس  عإت٘بذ ٘عذسإ يلببذعٞذاييعٜذاسلي  بذعا٘ثذ ديست٘بذاس خٔ٘تطذاالَذالخ بيَذ عاس

َاذاسإداعإيهذاسإيستبذاس  عإتب ذٕلذإيٝذلٌا َإ٘عذالخ ب٘يَذذاسٌَ٘ع َاتذ  اةلذاإلا ٌ٘اَذاسه ،ذقيٝذاسبي وذ إج
ذاسلي  بذاسإدٌٜذذساإ يلببذعٞذ َاذاسإداعإيهذاسإيست٘بذاس  عإت٘بذع ديست٘بذاييٜع عاثذاسدوقبذ ةٞذإيٝذلٌا

س٘٘٘٘ٛذعا٘٘٘٘ثذاس  َقيب٘٘٘٘ب،ذٍع َال٘٘٘٘ب،ذع ٘٘٘٘ٝذاس خٔ٘٘٘٘تطذعاس ٌَاهذعةا٘٘٘٘بذاسٌ ىذتيا٘٘٘٘يهذاسإجإد٘٘٘٘بذإ٘٘٘٘ٞذإى٘٘٘٘   ٘٘٘٘غةلذاساإٍ٘٘٘٘ع
َقٝذ) َٓ،ذلع إيٌالذعاثذ  ٌةٌذٔ تدبذاسدوقبذإٞذخوٜذإل٘ عىذهٍاذ ذالخ بيَذ5اإل يي ثذ إداعت٘بذاساسى

ىذ َج٘٘٘بذ اإٍ٘٘٘ع َاهذاسإٌ َٓذاخ ب٘٘٘يَ،ذعاب جيه٘٘٘يهذعق٘٘٘تٝذإد٘٘٘يإوهذاسإ غة٘٘٘ س٘٘٘ثذاسا ٘٘٘ي هذل ٘٘٘ٝذاس عي٘٘٘لذذهٍ٘٘٘اذاسى٘٘٘
َقٝ ذ َعضبذبيسجٌٜع ذ ذعاثذاسا عذاس يسع:2)ذاسإد

 لمدراسة الرابع الفرعى : نتيجة اختبار الفرض9جدول 
Dependent Variable: EPC 

β T Sig.t  

0.442 6.314 0.000 GFMIS 
0.282 7.117 0.000 ACCFA 

0.578 2.914 0.001 GFMIS* ACCFA 

135 N 

246.625 F 

59.32% R
2
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ذاسل٘ي قذاٞذها٘يٛذ ٘رلةَذإدا٘عىذلةج٘ي ثذساإ يل٘ببذ َعضبذبيسجٌٜع ة  ةٞذسابي وذإٞذخوٜذاسا ي هذاسإد
َقيب٘بذ َاذاسإداعإ٘يهذاسإيست٘بذاس  عإت٘بذع ديست٘بذاس خٔ٘تطذعاس عٞذاييعٜذاسلي  بذعاثذاسدوق٘بذ ٘ةٞذإ٘يٝذلٌا

َ ىدهذقتإ هيذإٞذذ(β) ذ،ذعاٞذذ 0.01>ذذ(Sig.tبيسع ٌاهذاس  عإتبذ ةوذ إإ٘يذذ1.758اسثذذ1.224ل
ٌَت٘بذ ٘ةٞذ ُليٌاذق٘عاذاسدوق٘بذاسٔ ذاسلي  بذ إ غةَذإدٌٜذقٌذاٌىذاسثذ تداثذاٞذلٌخيٜذاسإ يلببذعٞذاييٜع

َلٞذاس ٘٘٘٘٘يبةذعاسإل٘٘٘٘٘ قلذ،ذعاٞذإديإ٘٘٘٘٘لذاس  ٌةٌ٘٘٘٘٘ذ) َ ى٘٘٘٘٘ةذإ٘٘٘٘٘ٞذذ R2اسإ غة٘٘٘٘٘ %ذ72.34%ذاس٘٘٘٘٘ثذذ22.31قٌ٘٘٘٘٘ذل
َٓذ0عبإل عىذإداعتبذاقلذإٞذ ىذاخ بيَذاسى تإ ا ذ ىلةَذاسدوقبذب ى٘يتاذ%،ذعهعذإيذت ةَذاسثذاٞذاإٍع

ى،ذإإ٘٘ي َلبذسااإٍ٘٘ع َ ى٘٘يٖذاسال٘٘ عذب٘٘يسقعاذاس ىل٘٘ة َاهذاسٌاخا٘٘بذ ت٘٘ ،ذعت ٘٘ةَذٍس٘٘ٛذلس٘٘ثذاإل ذاٞذتدا٘٘ع  ٘٘ةٞذاسإ غة٘٘
َقيب٘بذبيسع ٌ٘اهذاس  عإت٘ب اس يبة اسإ غةَ ذاس غةَ٘ ا ةج٘ب %،72.34  ال٘بب ة غةَ٘ عه٘عذ ديست٘بذاس خٔ٘تطذعاس

َاذاسإداعإ٘يهذ اسإ غةَ٘  ٘ع اسإيست٘بذاس  عإت٘بذبدٌ٘ذلٌخ٘يٜذاسإ يل٘ببذع٘ٞذايي٘عٜذاسلي  ٘بذاسإل٘ قلذإ٘يٝذلٌا
ذ إ غةَذإدٌٜذسادوقب.

وت سيسللال عمللى دلللك يتضللح رفللض الفللرض الفرعللى الخللامس، ودلللك لوجللود تلل ثير معنللوي دو داللللة 
إحصائية لممحاسبة عن األصول الثابتة عمى فعالية التخطيط والرقابة في الوحلدات الحكوميلة فلي ظل  

 معمومات المالية الحكومية.نظام إدارة ال

 لمدراسة الفرعى السادسالفرض  اختبار 6-3-6-2-6
َاالَذالخ بيَذ َل ذعاقلذاسخ  َقيببذ ٘عذاسع ٌ٘اهذاس  عإت٘بذ ٘عذٕ٘لذإ٘يٝذذاس ٌ عاثذ ديستبذاس خٔتطذعاس

َاذاسإداعإ٘٘يهذاسإيست٘٘بذاس  عإت٘٘ب ذلٌا َإ٘٘عذالخ ب٘٘يَذذاسٌَ٘٘ع َاتذ  اة٘٘لذاإلا ٌ٘٘اَذاسه اسإدٌٜ٘٘ذذ،ذق٘٘يٝذاسبي ٘٘وذ ٘٘إج
َا َل ذعاق٘٘٘٘لذاسخ ٘٘٘٘ َاذاسإداعإ٘٘٘٘يهذاسإيست٘٘٘٘بذاس  عإت٘٘٘٘بذع ديست٘٘٘٘بذاس خٔ٘٘٘٘تطذسا ٌ٘٘٘٘ ذذعا٘٘٘٘ثذاسدوق٘٘٘٘بذ ٘٘٘٘ةٞذإ٘٘٘٘يٝذلٌا

َال٘٘ب،ذع ٘٘ٝذ ٌَاهذعةا٘٘بذاسٌ س٘٘ٛذعا٘٘ثذاس تيا٘٘يهذاسإجإد٘٘بذإ٘٘ٞذإى٘٘ َقيب٘ب،ذٍع َق٘٘ٝذعاس ىذاإل ي٘٘ي ثذ   ٘٘غةلذاساإٍ٘٘ع
َٓ،ذلع إ٘٘يٌالذعا٘٘ثذ  ٌةٌ٘٘ذٔ تد٘٘بذاسدوق٘٘بذإ٘٘ٞذخ٘٘وٜذإل٘٘هٍ٘٘اذذ ذالخ ب٘٘ي8َ) إداعت٘٘بذ،ذعاب جيه٘٘يهذاس عىذاسى٘٘

ىذاخ ب٘٘٘يَذ َج٘٘٘بذ اإٍ٘٘٘ع َاهذاسإٌ َٓعق٘٘٘تٝذإد٘٘٘يإوهذاسإ غة٘٘٘ َعض٘٘٘بذذهٍ٘٘٘اذاسى٘٘٘  ٘٘٘ٝذاس عي٘٘٘لذاس٘٘٘ثذاسا ٘٘٘ي هذاسإد
َقٝذ) ذ ذ ذعاثذاسا عذاس يسع:01بيسجٌٜع

 لمدراسة السادس الفرعى : نتيجة اختبار الفرض11جدول 
Dependent Variable: EPC 

β T Sig.t  

0.442 6.314 0.000 GFMIS 
0.242 9.338 0.001 TRA 

0.524 4.217 0.000 GFMIS* TRA 

135 N 

126.799 F 

58.20% R
2
 



 ......... أثر تطوير البيئة المعلوماتية لنظام إدارة المعلومات المالية الحكومية              حمـمد مصطفى الغندورد/ 

  
 

 
 

  333  

 

َل ذ ذاسل٘ي قذاٞذها٘يٛذ ٘رلةَذإدا٘عىذلةج٘ي ثذسا ٌ٘٘ َعض٘بذبيسجٌٜ٘٘ع ة  ٘ةٞذسابي ٘وذإ٘ٞذخ٘وٜذاسا ٘ي هذاسإد
َقيببذبيسع ٌاهذ َاذاسإداعإيهذاسإيستبذاس  عإتبذع ديستبذاس خٔتطذعاس َاذعاثذاسدوقبذ ةٞذإيٝذلٌا عاقلذاسخ 

َ ىد٘٘هذقتإ ه٘٘يذإ٘٘ٞذذ(β) ذ،ذعاٞذ0.01>ذذ(Sig.tاس  عإت٘٘بذ ة٘٘وذ إإ٘٘يذتدا٘٘ثذاٞذذ1.742اس٘٘ثذذ1.224ل
َلٞذاس ٘٘يبةذ ٌَت٘٘بذ ٘ةٞذاسإ غة٘٘ ُل٘٘يٌاذق٘عاذاسدوق٘٘بذاسٔ َاذ إ غةَ٘٘ذإدٌٜ٘٘ذقٌ٘ذاٌىذاس٘٘ثذ َل ذعاق٘٘لذاسخ ٘ لٌخ٘يٜذاس ٌ٘٘

َ ىةذإ٘ٞذ  R2عاسإل قل،ذعاٞذإديإلذاس  ٌةٌذ) %ذعبإل٘ عىذإداعت٘بذاق٘لذإ٘ٞذ78.41%ذاس٘ثذ22.31قٌذل
َٓذتإ ا٘ ذ ىل٘ة0َ ىذاخ ب٘يَذاسى٘٘ َاهذاسٌاخا٘٘بذاسدوق٘ذ%،ذعه٘عذإ٘يذت ٘ةَذاس٘٘ثذاٞذاإٍ٘ع بذب ى٘٘يتاذ ٘ةٞذاسإ غة٘

ى،ذإإ٘ي َلبذسااإٍ٘ع َ ىيٖذاسال عذب٘يسقعاذاس ىل٘ة عه٘عذ ديست٘بذ اس ٘يبة اسإ غةَ٘ اٞ تدا٘ع  ت ،ذعت ةَذٍسٛذلسثذاإل
َقيببذبيسع ٌاهذاس  عإتب اسإل٘ قلذإ٘يٝذ اسإ غةَ٘  ٘ع اس غةَ٘ ا ةج٘ب %،78.41  ال٘بب ة غةَ٘ اس خٔتطذعاس

َاذاسإداعإيهذاسإيستبذاس  عإتبذ َاذ إ غةَذإدٌٜذسادوقب.لٌا َل ذعاقلذاسخ  ذبدٌذلٌخيٜذاس ٌ

تلل ثير معنللوى دو داللللة  ودلللك لوجللود، السللادس الفرعللى وت سيسللال عمللى دلللك يتضللح رفللض الفللرض
عمى فعالية التخطيط والرقابة في الوحدات الحكومية في ظل  نظلام إدارة  لمتدريب ونق  الخبرةإحصائية 

 .المعمومات المالية الحكومية

 لمدراسة الفرعى السابعالفرض  اختبار 6-3-6-2-7
َقيب٘٘٘بذ ٘٘٘عذذ-ل ل٘٘٘يٚذايهٌ٘٘٘اٙذعاسجهٌ٘٘٘عذ–الخ ب٘٘٘يَذ ىدة٘٘٘لذاسإٌ٘٘٘خلذاسل٘٘٘اع ث عا٘٘٘ثذ ديست٘٘٘بذاس خٔ٘٘٘تطذعاس

َاذاسإداعإ٘٘يهذاسإيست٘٘بذاس  عإت٘٘ب ق٘٘يٝذاسبي ٘٘وذذعس  اة٘٘لذهٍ٘٘دذاسدوق٘٘ب،ذاسع ٌ٘٘اهذاس  عإت٘٘بذ ٘٘عذٕ٘٘لذإ٘٘يٝذلٌا
ذاسإدٌٜ٘٘ذساإٌ٘٘خلذاسل٘٘اع ث َإ٘٘عذالخ ب٘٘يَذاسٌَ٘٘ع َاتذ  اة٘٘لذاإلا ٌ٘٘اَذاسه ذذ-ل ل٘٘يٚذايهٌ٘٘اٙذعاسجهٌ٘٘عذ– ٘٘إج

س٘ٛذعا٘ثذاس تيا٘يهذ َقيب٘ب،ذٍع َاذاسإداعإيهذاسإيستبذاس  عإتبذع ديست٘بذاس خٔ٘تطذعاس عاثذاسدوقبذ ةٞذإيٝذلٌا
َال٘٘ب،ذع ٘٘ٝذ ٌَاهذعةا٘٘٘بذاسٌ ىذاإل ي٘٘ياسإجإد٘٘بذإ٘٘ٞذإى٘٘ َق٘٘٘ٝذ)  ٘٘٘غةلذاساإٍ٘٘ع َٓ،ذهٍ٘٘اذ ذالخ ب٘٘يَذ2 ثذ اسى٘٘٘

َاهذاسلع إ٘٘يٌالذعا٘٘ثذ  ٌةٌ٘٘ذٔ تد٘٘بذاسدوق٘٘بذإ٘٘ٞذخ٘٘٘وٜذإل٘٘ عىذ إداعت٘٘ب،ذعاب جيه٘٘يهذعق٘٘تٝذإد٘٘يإوهذاسإ غة٘٘٘
ىذاخ بيَذ َجبذ اإٍع َٓاسإٌ َق٘ٝذ)ل ٝذاس عي٘لذذهٍاذاسى ذ َعض٘بذبيسجٌٜ٘ع  ذعا٘ثذاسا ٘عذ00س٘ثذاسا ٘ي هذاسإد

ذاس يسع:
 لمدراسة السابع الفرعى : نتيجة اختبار الفرض11جدول 

Dependent Variable: EPC 

β T Sig.t  

0.442 6.314 0.000 GFMIS 

0.338 9.338 0.001 BEE 

0.532 4.217 0.000 GFMIS* BEE 

135 N 

342.677 F 

58.70% R
2
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ذاسل٘٘ي قذاٞذها٘٘يٛذ ٘٘رلةَذإدا٘٘عىذلةج٘٘ي ثذس ىدة٘٘لذ َعض٘٘بذبيسجٌٜ٘٘ع ة  ٘٘ةٞذسابي ٘٘وذإ٘٘ٞذخ٘٘وٜذاسا ٘٘ي هذاسإد
َاذاسإداعإيهذاسإيستبذاس  عإتبذذ-ل ليٚذايهٌاٙذعاسجهعٌذذ–اسإٌخلذاسلاع ثذ عاثذاسدوقبذ ةٞذإيٝذلٌا

َقيب٘٘بذبيسع ٌ٘٘اهذاس  عإت٘٘بذ ة٘٘وذ  ىد٘٘هذقتإ ه٘٘يذإ٘٘ٞذلَذذ(β) ذ،ذعاٞذ0.01>ذذ(Sig.tع ديست٘٘بذاس خٔ٘٘تطذعاس
 إ غةَ٘٘٘ذذذ-ل ل٘٘يٚذايهٌ٘٘اٙذعاسجه٘٘عٌذذ–إإ٘٘يذتدا٘٘ثذاٞذلٌخ٘٘يٜذاسإٌ٘٘٘خلذاسل٘٘اع ثذذ1.734اس٘٘ثذذ1.224

َلٞذاس ٘يبةذعاسإل٘ قل،ذعاٞذإديإ٘لذاس  ٌةٌ٘ذ) ٌَتبذ ٘ةٞذاسإ غة٘ ُليٌاذقعاذاسدوقبذاسٔ  ذ R2إدٌٜذقٌذاٌىذاسثذ
َ ى٘ةذإ٘ٞذ ىذ%،ذعه٘عذإ0٘%ذعبإل٘ عىذإداعت٘بذاق٘لذإ٘ٞذ78.51%ذاس٘ثذ22.31قٌذل يذت ٘ةَذاس٘ثذاٞذاإٍ٘ع

َ ى٘يٖذاسال٘ عذ َاهذاسٌاخابذ ت ،ذعت ةَذٍس٘ٛذلس٘ثذاإل َٓذتإ ا ذ ىلةَذاسدوقبذب ىيتاذ ةٞذاسإ غة اخ بيَذاسى
ى،ذإإي َلبذسااإٍع َقيب٘بذبيسع ٌ٘اهذاس  عإت٘ب اس يبة اسإ غةَ اٞ تداع بيسقعاذاس ىلة  عهعذ ديستبذاس خٔ٘تطذعاس

َاذاسإداعإيهذاسإيست٘بذاس  عإت٘بذبدٌ٘ذ  غةَاسإ  ع اس غةَ ا ةجب  %،78.51  البب ة غةَ اسإل قلذإيٝذلٌا
ذ إ غةَذإدٌٜذسادوقب.ذ-ل ليٚذايهٌاٙذعاسجهٌعذ–لٌخيٜذاسإٌخلذاسلاع ث

تلل ثير معنللوى دو داللللة  ودلللك لوجللود ، السللابع الفرعللى وت سيسللال عمللى دلللك يتضللح رفللض الفللرض
عمللى فعاليللة التخطلليط والرقابللة فللي  -إتسللاق األىللداف والجيللود  –إحصللائية لتفعيلل  المللدخ  السللموكى

 .الوحدات الحكومية في ظ  نظام إدارة المعمومات المالية الحكومية

 لمدراسة الثانىالفرض  اختبار 6-3-2-7
َاذاسإداعإ٘٘يهذاسإيست٘٘بذاس  عإت٘٘بذبدٌ٘٘ذ ٔ٘٘علَذاس ة ٘٘بذاسإداعإي ت٘٘بذساإ٘٘يٝذالخ ب٘٘يَذ الَ٘٘ذ ٔ ة٘٘قذإ٘٘يٝذلٌا

َقيب٘٘٘بذ ٘٘٘عذ َإ٘٘٘عذاسع ٌ٘٘٘اهذاس  عإت٘٘٘بعا٘٘٘ثذ ديست٘٘٘بذاس خٔ٘٘٘تطذعاس َاتذ  اة٘٘٘لذاإلا ٌ٘٘٘اَذاسه ،ذق٘٘٘يٝذاسبي ٘٘٘وذ ٘٘٘إج
َل٘قذ ٔ ة٘٘قذالست٘يهذاسل٘٘بةذإج إد٘ ذإد٘يلذعا٘٘ثذاسدوق٘بذ ٘٘ةٞذ الخ ب٘يَذالَ٘ذ ٔ٘٘علَذاس ة ٘بذاسإداعإي ت٘٘بذع٘ٞذٔ
س٘٘ٛذعا٘٘٘ثذاس تيا٘٘يهذاسإجإد٘٘٘بذإ٘٘٘ٞذ َقيب٘٘٘ب،ذٍع َاذاسإداعإ٘٘٘يهذاسإيست٘٘بذاس  عإت٘٘٘بذع ديست٘٘بذاس خٔ٘٘٘تطذعاس إ٘٘يٝذاٌا

ٌَاهذعةا٘٘٘بذ َال٘٘٘ب،ذع ٘٘٘ٝذإى٘٘٘ َق٘٘٘ٝذ)اسٌ ىذاإل ي٘٘٘ي ثذ َٓذ،ذلع إ٘٘٘يٌالذعا٘٘٘ثذ  ٌةٌ٘٘٘ذسهٍ٘٘٘اذ ذ4  ٘٘٘غةلذاساإٍ٘٘٘ع اسى٘٘٘
ىذاخ ب٘يَذاسٔ تدبذاسدوقبذإٞذخوٜذإل عىذ َجبذ اإٍ٘ع َاهذاسإٌ إداعتبذ،ذعاب جيهيهذعقتٝذإديإوهذاسإ غة

َٓذ ٝذاس عيلذهٍاذ َقٝذ)لاسى ذ َعضبذبيسجٌٜع ذ ذعاثذاسا عذاس يسع:04سثذاسا ي هذاسإد

 لمدراسة الثانى يجة اختبار الفرض: نت12جدول 
Dependent Variable: EPC 

β T Sig.t  

0.442 6.314 0.000 GFMIS 
0.516 2.684 0.008 GFMIS*PPB 

0.587 3.170 0.002 GFMIS* ZB 

0.559 1.007 0.005 GFMIS* ACB 

0.564 2.914 0.004 GFMIS* ACQFA 

0.578 2.914 0.001 GFMIS* ACCFA 

0.524 4.217 0.000 GFMIS* TRA 
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0.532 4.217 0.000 GFMIS* BEE 

0.292 3.077 0.002 PPB 

0.287 3.887 0.000 ZB 

0.254 3.217 0.000 ACB 

0.271 8.187 0.000 ACQFA 

0.282 7.117 0.000 ACCFA 

0.242 9.338 0.001 TRA 

0.338 9.338 0.001 BEE 

135 N 

237.712 F 

77.73% R
2
 

َق٘٘ٝذ)ة  ٘٘ةٞذ ذ َعض٘٘بذبيسجٌٜ٘٘ع ىذ ٘٘عذ ىل٘٘ةَذ  قة٘٘قذ04سابي ٘٘وذإ٘٘ٞذخ٘٘وٜذاسا ٘٘ي هذاسإد  ذإداعت٘٘بذاساإٍ٘٘ع
َقيبب ،ذعبإل عىذ1,5553قٌذ ا ذ  R2،ذ ةوذاٞذإديإلذاس  ٌةٌذ)بيسع ٌاهذاس  عإتبذ ديستبذاس خٔتطذعاس

ىذلعهعذإيذت ةَذذ%،0اقلذإٞذإداعتبذ َٓذتإ ا٘ ذ ىل٘ةَذاسدوق٘بذب ى٘يتهٍاذذاخ بيَسثذاٞذاإٍع اذ ٘ةٞذاسى
ى،ذإإ٘ي َلبذسااإٍ٘ع َ ىيٖذاسال٘ عذب٘يسقعاذاس ىل٘ة َاهذاسٌاخابذ ت ،ذعت ةَذٍسٛذاسثذاإل ذاسإ غةَ٘ اٞ تدا٘ع اسإ غة

َقيب٘ب اس ٘يبة ذ ٘عذاس غةَ٘ ا ةج٘ب %،55.53  ال٘بب ة غةَ٘ذبيسع ٌ٘اهذاس  عإت٘بذعه٘عذ ديست٘بذاس خٔ٘تطذعاس
َاذاسإداعإيهذاسإيستبذاس  عإت٘بلإيٝذذاسإل قل اسإ غةَ بدٌ٘ذ ٔ٘علَذاس ة ٘بذاسإداعإي ت٘بذس٘ ذ إ غةَ٘ذإدٌٜ٘ذذٌا
ىذل،ذعب٘٘يسإَذسادوق٘٘ب َج٘٘بذ اإٍ٘٘ع ذاإل ي٘٘ي تبذة  ٘٘ةٞذسابي ٘٘وذذاخ ب٘٘يَس٘٘ثذإداعت٘٘بذاسإد٘٘يإوهذاسإٌ َٓع اسى٘٘

َاذاسإداعإ٘يهذ ذ رلةَذلةجي عذٍعذٌالسبذل يي تبذس ٔعلَذاس ة بذاسإداعإي تبذعاثذاسدوقبذ ةٞذإ٘يٝذلٌا عجٌع
َاذاسإ غةَ٘٘٘ذاسإيست٘٘٘بذاس  عإت٘٘٘بذع ديست٘٘٘ ٌ٘٘٘ذإ٘٘٘ٞذقٌ٘٘٘ ُل َقيب٘٘٘ب.ذايذاٞذ ٔ٘٘٘علَذاس ة ٘٘٘بذاسإداعإي ت٘٘٘بذة بذاس خٔ٘٘٘تطذعاس

َاذاسإداعإيهذاسإيستبذاس  عإتب ذ عذ ىلةَذاس بيةٞذ ٘عذاسإ غةَ٘ذاس ٘يبة)ذ ديست٘بذاس خٔ٘تطذ اسإل قل)ذإيٝذلٌا
َقيبب . ذعاس

حصللائية تلل ثير معنللوى دو داللللة إ ودلللك لوجللود ، الثللانى وت سيسللال عمللى دلللك يتضللح رفللض الفللرض
عملى فعاليلة التخطليط والرقابلة فلي  لتطوير البيئة المعموماتية لنظام إدارة المعمومات الماليلة الحكوميلة

ذالوحدات الحكومية

َاذاسإداعإ٘يهذاسإيست٘بذ ذ رلةَذإداعىذلةج٘ي ثذساإ غةَ٘ذاسإل٘ قلذإ٘يٝذلٌا عةايتذعاثذإيذل قذة ض،ذعجٌع
َلبذسهٍاذايلَ)اس  عإتبذعاثذاسإ غةَذاس يبةذ ديستبذاس خٔتطذعا َقيببذ،ع إللذاسقعاذاس ىلة % ذ،لالذ22.31س

ٌُاٌذ إٌخيٜذالست٘يهذاس ٘ثذ ل٘يهٝذ ٘ثذ ٔ٘علَذاس ة ٘بذاسإداعإي ت٘بذساإ٘يٝذ ٘لذإاه٘يذعا٘ثذ اٞذهٍاذاس رلةَذقٌذل
َقٝذ) ذ ذبيسجٌٜع َٓع سٛذعاثذاسا عذاسإد ذ ذاس يسث:ذذ03 ٌاذ،ذع ققذ كيإلذهٍدذالستيهذ ديستبذاك َ،ٍع

ذ
ذ
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 القوة التفسيرية لممتغيرات المعدلة عمى العالقة: 13جدول 
 بين نظام إدارة المعمومات المالية الحكومية وفعالية التخطيط والرقابة بالوحدات الحكومية

 اٌّزغ١ش اٌّعذي
 اٌمٛح اٌزفغ١ش٠خ

(R
2
) 

 %63.33 تطبيك مىازنت انبرامح واألداء  -

 %63.33 إعذاد تنبؤاث انمىازنت عهً األسبس انصفري  -

 %63.33 إتببع أسبس اإلستحمبق   -

 %55.33 إلتنبء األصىل إعتمبداً عهً اختيبزهب نمىرج انمرار  -

 %53.33 انمحبسبت عن األصىل انثببتت   -

 %53.33 انتذريب ونمم انخبرة  -

 %53.33 تفعيم انمذخم انسهىكً )إتسبق األهذاف واندهىد( -

 %11.17 اٌزىبًِ ث١ٓ ا١ٌ٢بد اٌّمزشؽخ -
ذ

 النتائج والتوصيات 6-4
 النتائج  6-4-1

 توص  الباحث الى مجموعة من النتائج أىميا:
ٌَذاسٌعس٘بذ  0 َاذإ٘عا َاذاسإداعإيهذاسإيستبذاس  عإتبذةع َذقيعٌاذ تيايهذ يإابذ ليعٌذعاثذلٌا اٞذإيٝذلٌا

 ب ىيتاذع ديستبذ.
َاذاسإداعإ٘٘٘يهذاسإيست٘٘٘بذاس  عإت٘٘٘بذذ ٘٘٘ثذإيَ٘٘٘ذتدٌ٘٘٘ذ  ٘٘٘عاللذ  4 َل٘٘٘يلذ ٘٘٘ثذايل٘٘٘يسة ذاٞذ ٔ ة٘٘٘قذإ٘٘٘يٝذلٌا جعه

 اسإ بدبذس اىةٍذاسدإاتيهذاسإيستبذعاسإ يل تبذ ثذاسع ٌاهذاس  عإتب.
َ ٘ةذ  3 َاذاسإداعإيهذاسإيستبذاس  عإتبذتدٌذإيٝذإداعإيهذإيسثذإع ٌذعإ كيإلذةهٌٙذاس٘ثذ اٞذإيٝذلٌا

ٌَذاس  عإتبذب ى٘يتاذع ديست٘بذ،ذلالذاٞذ َاذاسإعا سٛذإلٌا َقيبب،ذٍع ايإَ٘ذت  ٘يىذ ىيتاذعإاتبذاس خٔتطذعاس
ُلٌذإٞذ ٔعلَذاس ة بذاسإداعإي تبذاس ثذ إللذإٌخوهذهٍاذاسإيٝ.  اسثذاسإ

َال٘٘يهذاسل٘٘يبقبذاس ٘٘ثذ ايعس٘٘هإدٕ٘٘ٝذٞذا  2 َاذاسإداعإ٘٘يهذاسإيست٘٘بذاس  عإت٘٘بذقٌ٘٘ذاسٌ ُهذعا٘٘ثذذإ٘٘يٝذلٌا ٘٘ َ
َقيببذاسإيست٘ب،ذإ جيها٘بذع َاذاسإداعإيهذاسإيستبذاس  عإتبذس  قةقذاهٌاٙذاس إات٘بذاهإتبذ ٔ ةقذإيٝذلٌا

ُاب. َاذاسإعا َا لذٌع  اس خٔتطذعاس ثذ دٌذإٞذاهٝذإ
َال٘بذاس٘ثذلخ٘ وٙذاسإدت٘يَذذ  7 ذاسٌ َال٘يهذاس ٘ثذ ايعس٘هذإعضٖ٘ع َجةذاإلخ وٙذعاس ىيعهذ ٘ثذا ٘ي هذاسٌ ة

٘٘٘ثذإ٘٘٘يذ ٘٘٘يٞذة  ق٘٘٘قذذ إل٘٘٘ خٌاٝذ ٘٘٘ ذاسإ٘٘٘يٝذعا اسإل٘٘٘ خٌٝذ ٘٘٘ثذ قة٘٘٘تٝذاسإ٘٘٘يٝذ،ذ ٘٘٘يسبدٓذتق٘٘٘تِذإ٘٘٘يذ قق
ذاسإَ٘٘ذاس٘٘ثذايل٘٘يسة ذاس قاةٌت٘٘بذ،ذعاس٘٘بدٓذايخَ٘٘ذتق٘٘ت ذعات٘٘ ذاسإ٘٘يٝذٌٞع ِذعا٘٘ثذإ٘٘يذةج٘٘ ذاٞذت ٘٘ٞع

َا.  اس ة بذاسإداعإي تبذاسإ ع 



 ......... أثر تطوير البيئة المعلوماتية لنظام إدارة المعلومات المالية الحكومية              حمـمد مصطفى الغندورد/ 

  
 

 
 

  335  

 

ُاذ دإ٘لذعا٘ثذ  2 َاإهذاسج٘يه َاذعٞذإجإععبذإ كيإابذإٞذاس ٘ َاذاسإداعإيهذاسإيستبذاس  عإتبذعبي إيٝذلٌا
َا ٘لذاس ٘ثذ إل٘لذ س٘ٛذ ٘ثذجإت٘ةذاسإ َاذاسإيست٘بذاس  عإت٘بذ،ذٍع ذساإ ٘ وهذاس ٘ثذ عاج٘ ذاإلٌا لةجيٌذ اٜ٘ع

َلَذايإَ٘٘ذاسٍ٘٘ىذة ٔا٘٘ ذٌ إ ٌ٘٘اٌالذإلعٌ٘٘اٌذاس ق٘٘ي َقيب٘٘ب،ذعاب ا ه٘٘يتذبيس ُا٘٘بذاسديإ٘٘بذ ٌ٘٘تذب٘٘يس خٔتطذذعاب َاذاسإعا ع
  ٔعلَذإٌخو  .

ذاإله إ٘٘٘٘يٝذبإٌخو ٘٘٘ ذ،ذع ٔ٘٘٘٘علَذ ة  ٘٘٘٘ ذ  5 َجي ٘٘٘٘ ذٌٞع َ ةُ٘٘٘٘ذعا٘٘٘ثذإخ ال٘٘٘ىَذاس ٔ ة٘٘٘٘قذاسدإا٘٘٘ثذساإ٘٘٘٘يٝذاس 
ذ ا ٘٘ثذٔإع ٘٘يهذاسإداعإي ت٘٘بذ،ذ رإلات٘٘بذاسإٌ٘٘خوهذ ٘٘ثذٕ٘٘لذإ٘٘يذة ٘٘عا َذساإ٘٘يٝذإ٘٘ٞذاإلإ  يات٘٘يهذل٘٘ٙع

ذاإلاتبذاسإٌخوه.ذ َجيهذسٞذ  ر ثذٌٞع ذاسايإتبذ رإلاتبذاسإخ  اسك ةَذإٞذ  عإيهذاسٌٜع
٘٘٘ب  8 ُا ٘٘٘بذعا٘٘٘ثذذاٞذها٘٘٘يٛذ ٘٘٘رلةَذلةج٘٘٘ي ثذسك٘٘٘لذإ٘٘٘ٞذذ ٔ ة٘٘٘قذإعا ُا َاإهذعايٌاتذ،ذعابعٌ٘٘٘اٌذ ا ٘٘٘ؤاهذاسإعا اس ٘٘٘

ذاسلي  ٘٘٘بذلع إ٘٘٘٘ي ق ا٘٘٘يتذاييٜ٘٘٘٘ع َىذ،ذعاب ب٘٘٘٘يٖذال٘٘٘يِذاإلل٘٘٘٘  قيٚذ،ذعاب ُه٘٘٘٘يذايل٘٘٘يِذاسي٘٘٘ى ٌالذعا٘٘٘ثذلج تي
َاذ،ذع ىدة٘٘لذاسإٌ٘٘خلذاسل٘٘اع ث َل ذعاق٘٘لذاسخ ٘٘ َاَ،ذعاسإ يل٘٘ببذع٘٘ٞذايي٘٘عٜذاسلي  ٘٘ب،ذعاس ٌ٘٘ ىذاسق٘٘ ذساإٍ٘٘ع

َاذاسإداعإ٘٘يهذاسإيست٘٘بذاس  عإت٘٘بذذ)ل ل٘يٚذايهٌ٘٘اٙذعاسجهٌ٘٘ع   ٘لذعا٘٘ثذ ٌ٘٘اذ ٘ثذاسدوق٘٘بذ ٘٘ةٞذإ٘يٝذلٌا
َقيببذبيسع ٌاهذبيس  عإتبذ.  ع ديستبذاس خٔتطذعاس

َاذاسإداعإيهذاسإيستبذاس  عإتبذإٞذخوٜذاس كيإلذ ةٞذالست٘يهذاٞذ ٔعلَذاس ة بذ  2 اسإداعإي تبذسإيٝذلٌا
َقيببذبيسع ٌاهذبيس  عإتبذ. ُليٌاذ ديستبذاس خٔتطذعاس ىذاسثذ َ بذةٌؤ  اسإق 

 التوصيات  6-4-2
 إستنادال الى نتائج الدراسة التى تم التوص  إلييا، يوصى الباحث بما يمى :

َاذقت٘٘يٝذ  0 َع َاإهذعايٌات،ذسك٘٘ثذ   ق٘٘قذاس  عإ٘٘بذض٘٘ ُا٘٘بذاس ٘٘ َىذسا ٔ ة٘٘قذاسكيإ٘٘لذسإعا ذاسى٘٘ع َعبذاس  ٜ٘٘ع بل٘٘
َقيببذعاثذايٌات. َقيببذإيستبذاعذ َقيببذلعاتذ ياهذ   ديستبذاس خٔتطذعاس

٘٘٘٘بذ عجت٘٘٘٘ ذله إ٘٘٘٘يٝذ  4 َاذاسإداعإ٘٘٘٘يهذاسإيست ٘٘٘٘بذسإ٘٘٘٘يٝذلٌا ٘٘٘٘بذاسإداعإي ت ٘٘٘٘بذ ٔ٘٘٘٘علَذاس ة  ٘٘٘٘ثذاهإت اس  عإ٘٘٘٘يهذاس
ُاب َى،ذذاس  عإتبذإٞذخوٜذ ٔ ةقذإعا ُابذعا٘ثذايل٘يِذاسي٘ى َاإهذعايٌاتذ،ذعابعٌاٌذ ا ؤاهذاسإعا اس 

َاَ،ذعاسإ يل٘٘ببذ ىذاسق٘٘ ُه٘٘يذساإٍ٘٘ع ذعا٘٘ثذاج تي ذاسلي  ٘٘بذذ ا٘٘يتل ق ا٘٘يتذاييٜ٘٘ع عاب ب٘٘يٖذال٘٘يِذاإلل٘٘  قيٚ،ذعاب
َاذ،ذع ىدةلذاسإٌخلذاسلاع ث َل ذعاقلذاسخ  ذاسلي  ب،ذعاس ٌ ذ-ل ليٚذايهٌاٙذعاسجهعٌذذ–عٞذاييٜع

َ ٘ةٌذاإلاى٘يٚذاس  ٘عإثذ،ذعاس ٌ٘ذذ،ذع  قةقذاس كيإل  تإيذ ةاهي،ذايإَ٘ذاسٍ٘ىذة٘اد ِذبيإلةج٘ي ذعا٘ثذ 
ُابذاسديإبذساٌعسبذ. ُإٞذبيسإعا  إٞذاسدجُذاسإ

س٘٘ٛذإ٘٘ٞذ  3 َاذاسإداعإ٘٘يهذاسإيست٘٘بذاس  عإت٘٘بذذ،ذٍع ُلٌ٘٘ذإ٘٘ٞذاس ٔ٘٘علَذسا ة ٘٘بذاسإداعإي ت٘٘بذسإ٘٘يٝذلٌا َاتذاسإ لج٘٘
َىذ  ايل٘٘ ذع ٔ٘٘علَذهٍ٘٘اذاسإ٘٘يٝذ، إ٘٘ةذايخٍ٘٘ذ ٘٘ثذاإلع ب٘٘يَذاٞذ كاى٘٘بذهٍ٘٘٘اذذخ٘٘وٜذلٌخ٘٘يٜذآست٘٘يهذاخ٘٘

َاذلق ي٘يٌتيلذذ،ا ةج٘بذسادٌٌ٘ذاسهي ٘لذإ٘ٞذاسع ٌ٘اهذاس  عإت٘بذاس ٘ثذ إل٘لذأ٘يٚذ ذإ َ٘ ذ كٞع اسإيٝذلٙع
 اس ٔ ةق.

ذ
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ذمراجع ال
 مراجع بالمغة العربية الأوالل: 

ٌ٘٘٘ذاسى ٘٘٘ييذ) ،ذلعل٘٘٘ٞذع  َقيب٘٘٘بذاسإيست٘٘٘بذق ٘٘٘لذ4104ا ٘٘٘عذاسجٌ٘٘٘ع َاذاسإيست٘٘٘بذ ٘٘٘عذل  ٘٘٘يٝذاس ُا ذع  ،ذ" ٔ٘٘٘علَذٌَع
َ ٘٘ةٌذاساىق٘٘يه:ذب٘٘يس ٔ ةقذعا٘٘ثذاسجيإد٘٘يهذاس  عإت٘٘ب"،ذ َٓذ  َٙذبيسع ٌ٘٘اهذاس  عإت٘٘بذبغ٘٘ اسي٘٘

َا،ذجيإد٘بذ ا٘عذل٘علم،ذٝذمجمة الدراسلات الماليلة والتجاريلة ،ذْذْذ4،ذ44ٖ،ذ ات٘بذاس ج٘ي
ذ .458ذ–ذ403

َد،ذ ئإ٘٘٘بذعا٘٘٘ع ٘٘٘عذعإ٘٘٘ ٘٘٘ةٌذاالاى٘٘٘يٚذ4102،)ا   َ ٘٘٘بذاس  عإت٘٘٘بذ ٘٘٘عذ  َاذاسإداعإ٘٘٘يهذاسإيست َ٘٘٘ذإ٘٘٘يٝذلٌا  ،"ال
ٌَات٘٘ب"،ذذاس  ٘٘عإع َاهذاال ُا ٘٘ع ذرسللالة ماجسللتير غيللر منشللورةسٌ٘٘ىذاس ،ذ ات٘٘بذاإلق ي٘٘يٌذعاسدا٘٘ٝع

.ٌَٞ َلب،ذجيإدبذآٜذاس ةه،ذاي  االٌا

َاذإيست٘٘بذاس  عإ٘٘٘بذ)4141ا إٌ٘٘،ذا إٌ٘٘ذاسدتل٘٘عيذ ٘٘ؤاٌ،ذ)  ذGFMIS ،"ذالَ٘٘٘ذ ٔ ة٘٘قذإ٘٘يٝذإداعإ٘٘يهذلٌا
َال٘٘بذإةٌاات٘٘ب"،ذ َقيب٘٘بذاسإيست٘٘ب:ذٌ َا،ذشللورةرسللالة ماجسللتير غيللر منعا٘٘ثذ ديست٘٘بذاس ،ذ ات٘٘بذاس ج٘٘ي

َا.  جيإدبذاسإايع

َاهتٝذع ٌذهللاذا إٌ،ذ) َقيببذاسإيستبذ عذاسقٔ٘يٖذ4105ا إٌ،ذللوٝذل  َيذس ٔعلَذاس  "ذإٌخلذإ يل عذإق 
رسللللالة ماجسللللتير غيللللر اس  ٘٘٘٘عإثذذ هٌ٘٘٘٘ٙذض٘٘٘٘بطذاالٌاتذاسإ٘٘٘٘يسعذ ٘٘٘٘عذاسع ٌ٘٘٘٘اهذاس  عإت٘٘٘٘بذ"ذ

َلدةٌذ.منشورة َا،ذجيإدبذ ع ذ،ذ اتبذاس جي

إطار مقترح لموازنة البرامج واألداء، بلالتطبيا عملي مشلروع  ،"ذ4118دٌذإ عسع،)للإيعةل،ذ يإَذإل
َا،ذ ات٘٘بذتكنولوجيللا االتصللاالت والمعمومللات بجامعللة الزقللازيا"،  َل٘٘يسبذإيجل٘٘ ةَذغةَ٘٘ذإا ٘٘ع

ُلق. ُقي َا،ذجيإدبذاس  اس جي

َٝ عاع، دمحم خيسٌ ،اس اتٔع  اسقٔ٘يٖ  ٘ع اسإ يل٘ ع اسإيٝ  ديستب  قةتٝ ،"4107)ةعلم، اساجٌاعي،ذاك
ٌَاع اس  عإع إ ياتبGFMIS) اي َد  ذعاب َالبذإةٌااتبذ” ٔعل َا :ٌ ُاب ٌا  َل٘ب اسديإب اسإعا  عإٌة

َا َا لٌا ،ذجيإد٘بذمجملة المحاسلبة والتلدقيا والحوكملةاس  عإت٘ب"،ذ اسإيست٘ب اسإداعإ٘يه إ٘يٝذلٌا
َّ،ذٝ  .82-73،ذْذ0ْ،ذٖذ0ج

ُعا٘٘ع إ٘٘يٝذا ي٘٘يتاهذإيست٘٘بذاس  عإ٘٘بذذ ،"4105،)ٞذخا٘٘مٌات٘٘يذإ ل٘٘ذ،ذاسإعل٘٘عي،االتذ ٘٘إِذهللا،ذذاسخ
GFSُل٘يذ  َ َقيببذ عذاسع ٌاهذاسإإعسبذإ ُلُذ ديستبذاس َدذ عذ د ع مجملة دراسلات محاسلبية "،ذٌع
َاليهذاسإ يل تب اسإدهٌذاسديسع،ذومالية ،ذْذْذ20،ذ04ٖٝذذعذاسإيست٘بذ،جيإد٘بذبغٌ٘اٌ، ساٌ
083-412. 

https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D8%A8%D9%88+%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%87%D8%8C+%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9+%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D8%A8%D9%88+%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%87%D8%8C+%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9+%D8%B9%D9%84%D9%8A
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ُةةٌ٘٘٘ى، ُا٘٘٘بذ ،"4102جيل٘٘٘ٝ،)ذعا٘٘٘ثذاسبيل٘٘٘طذع ٌ٘٘٘ذاس َقيب٘٘٘بذساٌعس٘٘٘بذاسديإ٘٘٘بذاسإعا َال٘٘٘بذ–ذ اىةٍ٘٘٘هيذعا٘٘٘ثذعاس ذٌ
َاب"، ذ.ذعإيٞذ،والتوزيع لمنشر الحمد دارذايعسث،ذاسٔبدبذإقي

ذدمحم َ ي ذ إيٜذإ إٌع ُ ثذ،ذ َيذس ٔ٘علَذاسإد٘يةةَذاسإ يل٘ تبذاسٌعست٘بذسا ٔ ة٘قذ4108،) اس  ،"إٌخلذإق 
َال٘٘بذ ٔ تقت٘٘ب"،ذ َيذإ٘ةذٌ ،ذقل٘٘ٝذاسإ يل٘٘ببذمجمللة الفكلر المحاسللبى ٘عذاسقٔ٘٘يٖذاس  ٘عإعذاسإي٘٘

َا،ذجيإدبذعةٞذ إِ،ذٝذ َاجدب،ذ اتبذاس جي ذ.0377-0314،ذْذْذ2،ذٖذ44عاسإ

َا4112اسلاٌى،ذعاثذإيٜذهللاذع ٌذهللا،ذ) ُات٘بذ ذ"ذ قعتٝذلج اهذاسلي  ٘بذعاسإخ تاهذاسإ يلببذع٘ٞذاسإعجٌ٘ع
َال٘٘بذ ٘٘عذعةا٘٘بذإ٘٘ٞذاسع ٌ٘٘اهذاس  عإت٘٘بذ ٘٘عذإ ي ٕ٘٘بذاةا٘٘عى"ذ مجمللة  ٘٘عذاسع ٌ٘٘اهذاس  عإت٘٘بذٌ

َاذعاإلق ي٘٘يٌ،ذجيإد٘٘بذاسإعي٘٘ل،ذٝذتنميللة الرافللدين -027،ذْذْذ22،ذٖذ30،ذ ات٘٘بذاإلٌا
ذ.022

َاذاسإد4140سض٘وعةٞ،ذع٘يإَذع ٌ٘اسعهي ذع٘عاٌ،)ا اعإ٘يهذاسإيست٘بذاس  عإت٘بذ ٘عذ  قة٘٘قذ ،"الَ٘ذإ٘يٝذلٌا
ٌَا٘٘ع"،ذ رسللالة ماجسللتير إب٘٘يٌئذاس ٘٘ىي تبذاسإيست٘٘بذإ٘٘ٞذعجه٘٘بذإَ٘٘ذإٌ٘٘ققعذٌة٘٘عاٞذاسإ يل٘٘ببذاي

ٌَٞ.غير منشورة َلب،ذجيإدبذآٜذاس ةه،ذاي ذاالٌا  ،ذ اتبذاإلق ييٌذعاسداٝع

َع٘٘يٞ،ذةعل٘٘مذعٔ٘٘٘يذهللا،ذ) َاذاسإداعإ٘٘يهذاسإيست٘٘بذاس  4102اسق عإت٘٘٘بذ ٘٘عذ اىةٍ٘٘٘ذ ،ذ"الَ٘٘ذ ٔ ة٘٘قذإ٘٘٘يٝذلٌا
ٌَات٘ب"،ذ َلبذاس  عإتبذاي ،ذرسالة ماجستير غير منشورةاسدإاتيهذاسإ يل تبذ عذاسع ٌاهذاإلٌا

َاذاسإيٜذعايعإيٜ،ذجيإدبذآٜذاس ةه ٌَٞ. اتبذلٌا ذ،ذاي

َلل َلل،ذذج  ٚذ ج  َع َا إيٝ  ٔ ةق  "ذال4102َ لةٞ،ذ)  ي  إةُذ عاث اس  عإتب اسإيستب اسإداعإيه لٌا
َال٘بذإةٌاات٘ب"،ذ  ٘ع اس  ٘عإع اسإ٘يسع ايٌات ٌَٞذٌ  ،ذ ات٘بغيلر منشلورةذرسلالة ماجسلتيراي

َلب،ذجيإدب عاسداٝع اإلق ييٌ ٌَٞ. اإلٌا َقيت،ذاي ذاسُ

َل  اسإدٌٜ٘ "اسٌَ٘ع  4140ا إٌ٘،) ٔ٘يَٚذ  ٘ي  ،ذل٘إيي َا إ٘يٝ لل٘ خٌاٝ  ٘ةٞ اسدوق٘ب  ٘ع سا ٌ٘  اٌا
َقيبب ع ديستبذ(GFMIS)اس  عإبذ إيستب إداعإيه َلبذ اس  عإتب اسع ٌاه  ع اسٌاخاتب اس اسإي٘

َالب( َا،ذجيإدبذعةٞذ" مجمة الفكر المحاسبى)إةٌااتب ٌ َاجدب،ذ اتبذاس جي ،ذقلٝذاسإ يلببذعاسإ
 .351-341،ذْذْذ4،ذ47ٖ إِ،ذٝذ

المجملللللة  ،ذ"ذ ى٘٘٘٘٘يتاذاسإداعإ٘٘٘٘٘يهذاسإ يل٘٘٘٘٘ تبذاٝذ ى٘٘٘٘٘يتاذإل٘٘٘٘٘ خٌإةهيذ"،ذ0287،) ج٘٘٘٘٘يى،ذذذا إٌ٘٘٘٘٘ذ يإٌ٘٘٘٘٘
َا،ذٝ،ذ ات٘٘٘بذاالمصللرية لمدراسلللات التجاريلللة َاذ،ذجيإد٘٘٘بذاسإاي٘٘٘ع -004ْذْذ،2،ذ2ٖس ج٘٘ي

 ذ031

https://0810gsrx0-1106-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D9%8A%D8%8C+%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%A8+%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84+%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://0810gsrx0-1106-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D9%8A%D8%8C+%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%A8+%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84+%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
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ذعاسإب٘يٌئذاسداإت٘بذعاسدإات٘بذ"،ذ4141 جيى،ذا إٌذ يإٌ،ذ) الطبعلة  ،"ذاسإ يلببذعٞذاس ك٘يسةمذاييٜ٘ع
ذاي َذالثالثة عشر ذ،ذ ٌٞع

َل٘بذذ خٔ٘تطذ4140 جيى،ذا إٌذ يإٌ،ذ) َاه"،ذذ–َقيب٘بذذ– ،"ذاسإ يلببذاإلٌا َا الطبعلة الثانيلة ا خ٘يٍذق٘
ذاي َذعشر ذ،ذ ٌٞع

َعل٘٘٘ث،ذا٘٘٘عاٜذ) َقيب٘٘٘بذ ٘٘٘عذ  ل٘٘٘ةٞذايٌاتذاسإ٘٘٘يسعذساإؤلل٘٘٘بذ4102ٌسة٘٘٘ل،ذ ٔتإ٘٘٘ب،ذسد ذاس خٔ٘٘٘تطذعاس  ،"ٌَع
َاَ"،ذ َاتذغيُذسعالتبذذاٌ َالبذ يسبذإؤللبذي  ،ذرسلالة ماجسلتير غيلر منشلورةاإلق ييٌتبذٌ

ُا َ َاتب،ذاسج ذاس تلةَ،ذجيإدبذا إٌذٌ َلبذععاٝع ذاإلق ييٌتبذعاس جي ذ اتبذاسداٝع

َٙذجي َذدمحم) َيذس ٔعلَذآستيهذاسقتيِذعاال يييذاسإ يل ثذبيسقٔيٖذ4107َضعاٞ،ذذا   ،ذ"ذلٔيَذإق 
َىذ"،ذ َا،ذجيإد٘بذع٘ةٞذ ٘إِ،ذالمجمة العمميلة لالقتصلاد والتجلارةاس  عإثذاسإي٘ ،ذ ات٘بذاس ج٘ي

ذ.444-023،ذْذْذذ3،ذٖذ27ٝ

َاذاسإ (،"2119شللبكة النبلل  المعموماتيللة،) َاٚ؟إ٘٘يٍاذتدا٘٘عذ ٔ ة٘٘قذإ٘٘يٝذلٌا  داعإ٘٘يهذاسإيست٘٘بذ ٘٘عذاسد٘٘
https://annabaa.org/arabic/economicarticles/19426ذ

ٌَذ4102ي٘٘٘ ت،،ذا إٌ٘٘٘ذع ٌ٘٘٘ذاسب ٘٘٘ةَذع ٌ٘٘٘ذاس إةٌ٘٘٘،ذ) َيذسقت٘٘٘يِذالَ٘٘٘ذ ٔ ة٘٘٘قذ خٔ٘٘٘تطذإ٘٘٘عا  ،ذ"لٔ٘٘٘يَذإق ٘٘٘
َال٘٘٘بذ ٘٘٘ب:ذٌ َٓذ  ل٘٘٘ةٞذاسإ٘٘٘وتاذاسإيست اسإإإ٘٘٘بذعا٘٘٘ثذ ديست٘٘٘بذإ٘٘٘يٝذاسإداعإ٘٘٘يهذاسإ يل٘٘٘ عذبغ٘٘٘

َا،ذجيإد٘٘بذرسللالة دكتللوراه غيللر منشللورةإيهذاسإيست٘٘ب"،ذ ٔ تقت٘٘بذعا٘٘ثذقٔ٘٘يٖذاسخٌ٘٘ ،ذ ات٘٘بذاس ج٘٘ي
ذعةٞذ إِ.

ٌ٘٘٘ا،) َا ذ4141ع ٌ٘٘٘ذاس إةٌ٘٘٘،ذ َاذاسإيست٘٘٘بذاس  عإت٘٘٘ب"،ذإق٘٘٘يٜذ. ٘٘٘ٝع   ،ذ8/4141/ذ45) ،ذ"اهٌ٘٘٘اٙذاإلٌا
management-financial-government-https://mqaall.com/objectivesذ

ُلُ،ذعسةٌذع ٌذهللا،) َاذ4105ع ٌذاسد َاذاسإداعإيهذاسإيستبذاس  عإتبذعاثذ ى٘يتاذلٌا  "الَذ ٔ ةقذإيٝذلٌا
،ذإدهٌ٘ذاس خٔ٘تطذرسالة ماجستير فى التخطيط والتنمية غير منشلورةاسإيستبذاسديإبذبإيَ٘"،ذ

ذاسقعإثذ.

ُا٘ب  ٔ٘علَ، " 4102علإ٘يٞ،) ُ ع  لٞ ،علإيٞ ُا٘بذذبرل٘اع  اسىال٘ٔةاتب اس  عإت٘ب اسع ٌ٘اه إعا  إعا
َاإهذعايٌات َالبذإةٌااتب اس  َا،ذ،منشورة ماجستير غير رسالة ،"ٌ َا جيإدب  اتبذاس جي ذ.اسقيه

َل٘٘هيذ4104علإ٘٘يٞ،ذعلإ٘٘يٞذ ل٘٘ةٞ،ذاس ا٘٘ي،ذب ٘٘ةَذع ٌ٘٘ذاسدٕ٘٘تٝذ،ذ) َقيب٘٘بذاسإيست٘٘بذاس ٘٘عذتإي  ،ذ" قة٘٘تٝذالَ٘٘ذاس
ٌَٞ"،ذ ،ذمللة المصللرية لمدراسللات التجاريللةالمجٌة٘عاٞذاسإ يل٘٘ببذعا٘٘ثذاسإؤلل٘٘يهذاسديإ٘٘بذ ٘٘عذاي

َا،ذٝ َا،ذجيإدبذاسإايع ذ.221ذ–ذ273،ذْذْذ3،ذ32ٖ اتبذ جي
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 ،ذ"الَذلٌخ٘يٜذإ٘يٝذإت ا٘بذاسدإ٘لذاس  ٘عإعذعا٘ثذ ٔ٘علَذاسإ٘يٝذ4112عاث،ذهاٌذا عذب َذإئىع،ذ)
َال٘بذ ٔ تقت٘٘ب"،ذ َا،ذجيإد٘٘بذرسللالة ماجسللتير غيللر منشللورةاسإ يل٘ عذاس  ٘٘عإع:ذٌ ،ذ ات٘بذاس ج٘٘ي

َا. ذاسقيه

(،َٝ َاثذاك اس  ٘عإعذ اسقٔ٘يٖ عا٘ث اسإيست٘ب اسهاٌل٘ب عإٌ٘اخل اليسة   ٔ ةق  ،ذ" يعاتيه4140 إيٜ،ذلة
َيذ َا،ذجيإد٘بذمجملة البحلوث الماليلةاسإ٘يسع"،ذ ايٌات  ى٘يتا َ ٘ة  هٌ٘ٙ اسإي٘ ،ذ ات٘بذاس ج٘ي

َلدةٌ،ذٝذ ذ010-84،ذْذْذ0،ذٖذ44 ع

َإض٘٘يٞ،) َٙذ َإض٘٘يٞذع٘٘ي ،ذ َِع َعا٘٘عذع ٔ٘٘عل4140َإ ٘ ذاإلسك  إ٘٘يٝذاسإداعإ٘٘يهذاس  ٘٘عإثذذ ،ذ"اس  ٜ٘٘ع
َالبذإةٌااتب"ذ َي:ذٌ َل٘دةٌ،ذمجمة البحوث الماليلة والتجاريلةاسإي َا،ذجيإد٘بذ ع ٝذ،ذ ات٘بذاس ج٘ي

 .0158-0102،ذْذْذ3،ذٖذ44

َلم ُا٘ب4102   ٘ع،) دمحم دمحم،ذ ٘ َاإه  ،ذ"إعا  لهٌ٘اَ عخى٘ٓ اإلي٘ويذاإلق ي٘يٌي ا ٘ع :عايٌات اس ٘
 .2-0،ذْذْذمركز البدي  لمتخطيط والدراسات االستراتيجيةاسديٝ"،ذ اسإيٜ

َاض٘٘ثذعٔت٘٘ب،) َاذاسإداعإ٘٘يهذاسإيست٘٘بذاس  عإت٘٘ب4105دمحم،ذدمحمذ َدذ ٘٘ثذ (GFMIS)  ،ذ"إ٘٘يٝذلٌا ع ٌع
َال٘٘٘بذ ٔ تقت٘٘٘ب"،ذ َاإهذعايٌات:ذٌ ٘٘٘بذاس ٘٘٘ ُا َقيب٘٘٘بذعا٘٘٘ثذاسإ٘٘٘يٜذاسد٘٘٘يٝذع ىدة٘٘٘لذإعا مجملللة البحلللوث اس

ُلق،ذٝالتجارية ُقي َا،ذذجيإدبذاس  ذ018-21،ذْذْذ4،ذٖذ32،ذ اتبذاس جي

ُابذإٞذاس  ٜعذ ،"اهإتب4102،)دمحم،ذإ  يٚذٔيس  ُابذلسثذاس اٌعذإعا َاإهذإعا ذعجُ٘ذسإديسج٘بذعايٌاتذاس 
ُاب َاٚ"،ذ ٘عذاسديإ٘بذاسإعا َاذ ات٘بذ،واإلداريلة اإلقتصلادية لمعملوم ألنبلارا جامعلة مجملةذاسد٘ ذاإلٌا

َاٚ،ذايابيَ،ذجيإدبذذعاإلق ييٌ، ذ .42-0ذْذْذ،42ٖذ،00ذٝذاسد

َعع، َلٌي ا إٌ إ َا إيٝ  ٔ ةق  ،"ذال4102َلةٌ،) دمحم ه  GFMISاس  عإت٘ب اسإيست٘ب اسإداعإ٘يه لٌا
ا عا٘ث َلَذاسإيست٘ب جٌ٘ع َاجد٘ب،ذ،ذقل٘ٝذمجملة الفكلر المحاسلبى اس  عإت٘ب"، اس ق٘ي اسإ يل٘ببذعاسإ

َا،ذجيإدبذعةٞذ إِ،ذٝذ ذ.704-221،ْذ0ْ،ذ43ٖ اتبذاس جي

،ذ عخيسىث،) ُا َذ4141إلدٌع  ،ذ"إ ٔابيهذ ٔ ةقذاليِذاإلل٘  قيٚذ ٘ثذإ٘يٝذاسإ يل٘ببذاسدإعإت٘بذب٘يسج
،ذ ات٘٘بذرسللالة دكتللوراه غيللر منشللورة"،ذIPSASع ٘٘قذإد٘٘يةةَذاسإ يل٘٘ببذاسٌعست٘٘بذساقٔ٘٘يٖذاسد٘٘يٝذ

ذاإلق ييٌتبذ ُا َ.اسداٝع ٌَاتب،ذاسج ذاس لةةَ،ذجيإدبذغ َلبذععاٝع ذعاس جي

ُابذع ٔ تقي ه٘يذس  قة٘قذاس اإت٘بذ4102هي ٝ،ذا إٌذ إٌيذع ٌذاسٌاتٝذع ٌذاس اتٝذ)  ،ذ"ذاس ع إبذ عذاسإعا
َال٘٘٘بذ  اةات٘٘بذ ،ذ ات٘٘٘بذرسللالة ماجسلللتير غيلللر منشللورة"،ذ4102-4111اسإل٘٘ ٌاإبذبإيَ٘٘:ذٌ

َاذبيإللإيعاتب،ذجيإدبذقاياذاسلعتِ. ذاس جي

https://jsst.journals.ekb.eg/issue_16127_23139_.html
https://jsst.journals.ekb.eg/issue_16127_23139_.html
https://jsst.journals.ekb.eg/issue_16127_23139_.html
https://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0712&page=1&from=
https://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0712&page=1&from=
https://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0712&page=1&from=
https://0810grwgr-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%8C+%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%82+%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://0810grwgr-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%8C+%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%82+%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
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َاذاسإداعإ٘٘٘٘٘٘٘٘٘يهذاسإيست٘٘٘٘٘٘٘٘٘بذاس  عإت٘٘٘٘٘٘٘٘٘ب) ٘٘٘٘٘٘٘٘٘ةذإ٘٘٘٘٘٘٘٘٘يٝذلٌا ٌَات٘٘٘٘٘٘٘٘٘ب،ذإعق َاذاسإيست٘٘٘٘٘٘٘٘٘بذاي ُا   ،GFMISع
http://www.gfmis.gov.jo/ar/content/%D8%AA%D8%B9%D8%B1

-%D9%8A%D9%81
%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85 

َلب) َاذاسإيست٘٘بذاسإي٘٘ ُا ٘٘  ،"4108ع َاذاسإداعإ٘٘يهذاسإيست٘٘بذاس  عإت٘٘بذ،ذعإ٘٘يٝذاس ٌ ةذعاس  ي٘٘ةلذإ٘٘يٝذلٌا
َعا٘٘٘ثذ ،ذقٔ٘٘٘يٖذاس ل٘٘٘يبيهذذالبرنلللامج التلللدريبى المتكامللل  لمملللراقبين الخلللارجيين،ذGPS"اإلسك 

َليهذاسإيستبذ،ذإيةعذ  .4108عاسإٌة

َلب) َاذاسإيست٘٘بذاسإي٘٘ ُا َل٘٘بذذ  ،"4141ع َقيب٘٘بذاسإيست٘٘بذساجه٘٘يهذاإلٌا َاتاهذاس ،ذGPS"اسٌ٘٘سةلذاسإع ٌ٘٘ذإلج٘٘
َليهذاسإيستبذ.ذاإلصدار الثانى  ،ذقٔيٖذاس ليبيهذعاسإٌة

َلب) َاذاسإيستبذاسإي ُا َاإهذعايٌاتذ.  ،"4141ع ُابذاس   ٌسةلذإعا

َاذاسإداعإ٘٘٘٘٘٘٘٘٘يهذاسإيست٘٘٘٘٘٘٘٘٘بذاس  عإت٘٘٘٘٘٘٘٘٘ب) َلب،ذإعق٘٘٘٘٘٘٘٘٘ةذإ٘٘٘٘٘٘٘٘٘يٝذلٌا َاذاسإيست٘٘٘٘٘٘٘٘٘بذاسإي٘٘٘٘٘٘٘٘٘ ُا   ،GFMISع
https://gfmis.mof.gov.eg/GFMIS/ResponsibilityGFMIS 

:ذ يسبذإيَ٘"،ذ4141،)دمحمذلةهي ذةعاِ، َاإهذعايٌاتذ ةٞذاسعاقةذعاسإرإٜع ُابذاس   المجملة ،"ذ ٔ ةقذإعا
َاذاالعإ٘٘يٜ،ذجيإد٘٘بذ ا٘٘عاٞ،ذٝذذ،التجاريللة والدراسللات لمبحللوث العمميللة ٌا َاذعاب ،ذ32 ات٘٘بذاس ج٘٘ي

 .ذ84-22،ذْذْذ3ٖ
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 المالحا  
 ) قائمة استقصاء(

 األستاد الفاض  / األستادة الفاضمة                              
 تحية طيبة وبعد ،،،،                              

 يقوم الباحث: 
  وتكنولوجيا المعمومات بكفر الشيخ لإلدارة بالمعيد العالي  مدرس المحاسبة د/دمحم مصطفى الغندور 

 بعنوان :  بإجراء دراسة،
أثر تطوير البيئة المعموماتية لنظام إدارة المعمومات الماليلة الحكوميلة عملى فعاليلة التخطليط والرقابلة 

 دراسة ميدانية. -فى الوحدات الحكومية 
نطال  فلي والعمميلة العمميلة لخبلراتكم ال ر ونظلقال من إيملان الباحلث ب ىميلة رأيكلم بموضلوع الدراسلة ، وا 

، برجاء التكرم بالمساىمة في ىده الدراسة من خالل قيامكم بإسلتيفاء ىلده القائملة، عمملال المجال ىدا
فض  النتلائج ب نو سيتم إستخدام تمك اإلجابات ألغراض البحث العممى فقط، ودلك من أج  الوصول أل

 لتمك الدراسة، وأنو سيتم التعام  مع تمك اإلجابات بسرية تامة.

 ولكم خالص التقدير واإلحترام       
 بيانات شخصية

 اإلسم )إدا رغبت(:

 المؤى  العممى:

 الوظيفة الحالية :

  ِٓ االوبد١١ّ٠ٓ

  ِٓ اٌعب١ٍِٓ ثبٌٛؽذاد اٌؾى١ِٛخ 

  ِٓ اٌعب١ٍِٓ ثٛصاسح اٌّب١ٌخ

  اٌعب١ٍِٓ ثبٌغٙبص اٌّشوضٜ ٌٍّؾبعجبدِٓ 

 مستوى الخبرة فى الوظيفة التى تنتمون إلييا: 

  ألً ِٓ خّظ عٕٛاد                               

  ِٓ خّظ عٕٛاد اٌٝ عشش عٕٛاد                                     
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  أوضش ِٓ عشش عٕٛاد

 أخر درجة عممية حصمتم عمييا:

  ثىبٌٛس٠ٛط                                    

  دثٍَٛ دساعبد ع١ٍب                                     

  ِبعغز١ش                                     

  دوزٛساٖ

 مجاالت اإلستقصاء
 اٌّم١بط اٌّغزخذَ 

 
 أٚالً: ٔظبَ ئداسح اٌّعٍِٛبد اٌّب١ٌخ اٌؾى١ِٛخ
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7 
 ثاعاذاد اٌّشرجطاخ  ٚاٌّعٍِٛابد اٌج١بٔابد ٠غبعذ عٍٝ ئ٠صابي

 اٌع١ٍاب ثغاٌٙٛخ ٠ٚغاش ِآ ٚئٌاٝ اٌغاٍطبد اٌّٛاصٔاخ ٚرٕف١از

 اٌذ١ٔب. اٌؾى١ِٛخ اٌٛؽذادٚ ٌٍذٌٚخ

     

6 
٠غبعذ عٍٝ  عاشعخ رٛيا١ً اٌزع١ٍّابد ٚاٌماشاساد اٌّطٍاٛة 

 رٕف١ز٘ب اٌٝ اٌٛؽذاد
     

7 
 ٚاٌغ١بعاابد اإلعااشاتاد عااش  فااٟ عٍااٝ اٌذلااخ ٠ؾااش 

 اٌّؾبعج١خ.
     

      ِعٗ. اٌزعبًِ ٌغٌٙٛخ ٌٍزذس٠ت  ط٠ٍٛخ ٠زطٍت  فزشاد ال 8

9 
٠غاااابعذ عٍااااٝ رااااٛف١ش ئؽز١بعاااابد ِزخاااازٜ اٌمااااشاساد ِاااآ 

 اٌّعٍِٛبد.
     

      عٍٝ ئعشات ِمبسٔبد ث١ٓ ٔزبئظ اٌفزشاد اٌّخزٍفخ . ٠غبعذ  :

      ٠غبعذ عٍٝ رؾم١ك اٌّزبثعخ ٚاٌّغبتٌخ اٌّب١ٌخ. 1

      عٍٝ رشش١ذ اإلٔفبق اٌؾىِٛٝ. ٠غبعذ  8

9 
٠غابعذ عٍاٝ رؾم١اك اٌىفابتح ٚاٌفعب١ٌاخ فاٝ اعازخذاَ اٌّاٛاسد 

 اٌؾى١ِٛخ .
     

71 
ٍااٝ ص٠اابدح اٌمااذسح عٍااٝ اٌزخطاا١ظ اٌغاا١ٍُ ٌٍزااذفمبد ع٠غاابعذ 

 إٌمذ٠خ اٌؾى١ِٛخ.
     

      رؾم١ك اإلٔضجبط ٚاإلِزضبي اٌّبٌٝ .٠غبعذ عٍٝ  77

76 
٠غاابعذ عٍااٝ رااٛف١ش اٌّعٍِٛاابد اٌذل١مااخ ٚاٌٍؾظ١ااخ عاآ وبفااخ 

 اٌّعٍِٛبد اٌّب١ٌخ اٌؾى١ِٛخ
     

77 
فٝ ئعذاد رٕجإاد ع١ٍّخ ئ٠غبث١خ ياؾ١ؾخ عٕاذ ئعاذاد  ٠غبعذ 

 اٌّٛاصٔخ.
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78 
رفع١ً أٔظّخ اٌشلبثخ عٍٝ اٌزطج١مبد ٌٍزأوذ ِٓ  ٠غبعذ عٍٝ

 دلخ اٌغغالد ِٚشاععخ اٌؾغبثبد.
     

      اٌّغزٙذف. ٚاألدات اٌفعٍٟ األدات ث١ٓ رمبس٠ش  ِمبسٔخ ٠مذَ 79

 صب١ٔبً: فبع١ٍخ اٌزخط١ظ ٚاٌشلبثخ

7 
٠عذ اٌزخط١ظ أؽذ اٌٛظبئف اإلداس٠خ اٌزٝ رعزّذ عٍٝ رؾذ٠ذ 
األ٘ذاف ٚاالعزشار١غ١بد ٚاٌجشاِظ اٌزٝ رإصش عٍٝ األدات 

 اٌّغزمجٍٝ.
     

      ٠ٍعت اٌزخط١ظ دٚساً عٛ٘ش٠بً فٟ ئعذاد رٕجإاد اٌّٛاصٔخ. 6

7 
رزٛلف فبع١ٍخ اٌزخط١ظ عٍٝ ِذٜ عٛدح اٌّعٍِٛبد اٌّزٛفشح 

      ٌّزخزٜ اٌمشاساد.

      ٠زٛلف ٔغبػ ع١ٍّخ اٌزخط١ظ عٍٝ ٚعٛد سلبثخ فعبٌخ. 8

      اٌزخط١ظ ٠زطٍت ٔٛعبً ِٓ اٌشلبثخ ٚثذٚٔٙب ٠ىْٛ عّالً خب٠ٚبً  9

: 
٠ٛعذ رعبْٚ ِغزّش ث١ٓ ِّضٍٝ ٚصاسح اٌّب١ٌخ ٚسؤعبت 

اٌٛؽذاد اٌؾى١ِٛخ ، ٚاٌعب١ٍِٓ ثزٍه اٌٛؽذاد إلؽىبَ ع١ٍّزٝ 
 اٌزخط١ظ ٚاٌشلبثخ.

     

1 
٠ٛعذ ِشاؽً وبف١خ ٌٍشلبثخ ٠ّىٓ أْ رمًٍ ِٓ األخطبت 

ٚاإلٔؾشافبد خالي ِشؽٍزٝ اإلعذاد ٚاٌزٕف١ز ألٔشطخ اٌٛؽذاد 
 اٌؾى١ِٛخ.

     

8 
٠غًٙ رٛف١ش رمبس٠ش ٌّمبسٔخ األدات اٌفعٍٝ ثّب ٘ٛ ِخطظ 

      ٚرؾذ٠ذ اإلٔؾشافبد فٟ ؽبٌخ ٚعٛد٘ب.

9 
٠ّىٓ ئرخبر اإلعشاتاد اٌزصؾ١ؾ١خ عٕذ ٚعٛد ئٔؾشافبد عٓ 

ِب ٘ٛ ِخطظ األِش اٌزٜ ٠زؾمك ِعٗ فعب١ٌخ اٌزخط١ظ 
 ٚاٌشلبثخ.

     

71 
ٌزم١١ُ عٛدح أٔشطخ ٠ّىٓ رٛف١ش اإلعشاتاد ٚاٌٛعبئً اٌالصِخ 

      اٌشلبثخ ثشىً ِغزّش .

77 
٠غت أال رمزصش اٌشلبثخ عٍٝ اٌشلبثخ اٌالؽمخ عٍٝ اٌزٕف١ز ، 
ٚئّٔب ٠غت أْ رشًّ اٌشلبثخ عٕذ اٌزخط١ظ ٚاٌشلبثخ اٌغبثمخ 

 أٚ اٌّغب٠شح ٌٍزٕف١ز.
     

76 
اٌشلبثخ اٌشبٍِخ رزعذٜ ِغشد رم١١ُ األدات اٌٝ رؾغ١ٕٗ 

      .ئداسح ٚاع١خ ٚرط٠ٛشٖ وٙذف ٌىً

77 
٠غت أْ رزضّٓ اٌشلبثخ سلبثخ األدات اٌٝ عبٔت اٌشلبثخ عٍٝ 

      اٌصشف.

      ٠غت أْ ٠زٛافك ِغزٜٛ اٌشلبثخ ِع ِغزٜٛ اٌزخط١ظ . 78

79 
اٌعٕصش اٌجششٜ ٠ٍعت دٚساً ؽبعّبً فٟ رؾذ٠ذ ِذٜ ٔغبػ وً 

      ِٓ ع١ٍّزٝ اٌزخط١ظ ٚاٌشلبثخ.
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 اٌج١ئخ اٌّعٍِٛبر١خصبٌضبً: رط٠ٛش 

 ِٛاصٔخ اٌجشاِظ ٚاألدات (7)

      رعذ ِطٍت ؽ١ٜٛ ٌزشش١ذ اإلٔفبق اٌغبسٜ ٚاإلعزضّبسٜ. 7

6 
رشوض عٍٝ اٌعًّ اٌزٜ رُ ئٔغبصٖ أوضش ِٓ اٌٛع١ٍخ اٌزٝ ئرجعذ 

      إلٔغبص ٘زا اٌعًّ.

      ٠ّىٓ أْ رٛيف ثأٔٙب ثّضبثخ أداح رخط١ط١خ ٚسلبث١خ . 7

8 
ٌٍزخطاااا١ظ ٚاإلداسح ثبأل٘ااااذاف ِااااع اٌّؾبعااااجخ رعااااذ  ٚعاااا١ٍخ 

      ثبٌٕزبئظ.

9 
رغاابعذ  عٍااٝ رؾم١ااك األ٘ااذاف اٌّشعااٛح  ِاآ خااالي اٌذساعااخ 

اٌٛالع١خ ٌٍٙذف إٌّشٛد ٌضاّبْ اإلعازخذاَ اٌىافت ٌٍّاٛاسد 

 اٌّزبؽخ.

     

: 
رغاابعذ  عٍااٝ رؾم١ااك األ٘ااذاف اٌّشعااٛح  ِاآ خااالي ؽز١ّااخ 

اٌّشرمجااخ ٌضااّبْ اإلعاازخذاَ اٌااشثظ ثاا١ٓ اٌزىااب١ٌف ٚإٌّاابفع 

 اٌىفت ٌٍّٛاسد اٌّزبؽخ.

     

1 
رخذَ اٌخطظ اإلعزشار١غ١خ ثبٌٛؽذاد اإلداس٠خ ٚخبياخ ئلزٕابت 

      األيٛي

 ئعذاد رٕجإاد اٌّٛاصٔخ عٍٝ األعبط اٌصفشٜ (6)

7 
٠غاابعذ عٍااٝ  رؾم١ااك أ٘ااذاف ٔظاابَ ئداسح اٌّعٍِٛاابد اٌّب١ٌااخ 

      اٌؾى١ِٛخ .

6 
 خاالي ِآ األعاب١ٌت اٌزم١ٍذ٠اخ عآ رز١ّاض ِزىبٍِخ فٍغفخ ٠عذ

 ٌادداسح ٌٍمشاساد االعازشار١غ١خ اٌّغزّشح ٚاٌّشاععخ اٌزم١١ُ

 اٌؾى١ِٛخ

     

      ٠ض٠ذ ِٓ رشش١ذ اإلٔفبق اٌعبَ ٔز١غخ ٌّؾذٚد٠خ ِٛاسد اٌذٌٚخ. 7

8 
٠غبعذ عٍٝ  رٛص٠ع اٌّٛاسد ثؾغت أ١ّ٘خ اإلٔفابق ٚاأل٘اذاف 

      اٌّزٛلعخ.

9 
ِؾبٌٚخ ٌزؾذ٠ذ اٌؾذ األدٔٝ ِٓ اٌّٛاسد اٌالصِخ ٌدٔفبق ٠عزجش 

      عٍٝ ٔشبط ِع١ٓ.

      اٌٛؽذاد اٌؾى١ِٛخ . فٟ عٍٝ  إٌفمبد اٌفعبٌخ اٌشلبثخ ٠ٛفش :

1 

رعذ اٌّٛاصٔخ اٌزٝ ٠زُ ئعاذاد٘ب ثٕابتاً عٍاٝ األعابط اٌصافشٜ 

 أ٘اذاف ثا١ٓ اٌاشثظ عٍاٝ رعّاً رخط١ط١خ ٚسلبث١خ أداح ثّضبثخ

 ٌٍٛؽاذاد اٌّابٌٟ االدات ِخزٍاف أشاطخ ٚثا١ٓ اٌّشاشٚ 

 اٌؾى١ِٛخ.

     

 رطج١ك أعبط اإلعزؾمبق (7)

7 
٠غبعذ عٍٝ رمذ٠ُ ِعٍِٛبد رزغُ ثبٌّصذال١خ ٚاٌشفبف١خ عآ 

      ِغًّ أدات اٌٛؽذاد اٌؾى١ِٛخ .

      ٠ٙذف اٌٝ اٌٛيٛي اٌٝ اٌشفبف١خ ٚاٌّغبتٌخ اٌّؾبعج١خ 6

7 
اٌغاااابسٜ ، ٚاإلٔفاااابق ٠غاااابعذ عٍااااٝ اٌزفشلااااخ ثاااا١ٓ اإلٔفاااابق 

      اإلعزضّبسٜ.

8 
٠غااابعذ عٍاااٝ ل١ااابط وفااابتح ٚفبع١ٍاااخ اٌجاااشاِظ ٚاألٔشاااطخ 

      ٚاٌّشبس٠ع ثبٌٛؽذاد اٌؾى١ِٛخ.

9 
٠غاابعذ عٍااٝ رااٛف١ش ِعٍِٛاابد رعّااً عٍااٝ رؾذ٠ااذ ِغااز٠ٛبد 

      اإلٔفبق، ِٚغز٠ٛبد اٌّغئ١ٌٛخ اٌّشرجطخ ثٙب.
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: 
عٍاٝ األياٛي  ٠غبعذ عٍاٝ راٛف١ش ٚعابئً اٌغا١طشح ٚاٌشلبثاخ

      اٌضبثزخ، ٚئلزصبد٠بد ئعزخذاِٙب

1 
٠عااذ ئخز١اابس األعاابط اٌّؾبعااجٝ اٌّزجااع ثبٌٕظاابَ اٌّؾبعااجٝ 

      اٌؾىِٛٝ ٘ٛ أعبط رص١ُّ إٌظبَ.

 ئلزٕبت األيٛي اٌضبثزخ ثٕبتاً عٍٝ ئعز١بص٘ب ٌّٕٛرط اٌمشاس (8)

7 
ٕ٘اابن رٕاابفظ ثاا١ٓ اٌٛؽااذاد اإلداس٠ااخ اٌؾى١ِٛااخ عٍااٝ طٍاات 

اٌضبثزااخ ِاآ ئلزشاؽاابد اٌّٛاصٔااخ اٌعبِااخ ٌٍذٌٚااخ دْٚ األيااٛي 

 دساعخ ع١ٍّخ أٚ ئعشاتاد ِؾذدح.

     

6 
غبٌجااابً ِاااب ٠ااازُ ئؽاااالي األياااٛي اٌضبثزاااخ ثبٌٛؽاااذاد اإلداس٠اااخ 

      اٌؾى١ِٛخ طجمبً ٌٍطش٠مخ اإلٌؾبؽ١خ.

      ٠غت ئلزٕبت األيٛي اٌضبثزخ ثٕبتاً عٍٝ دساعخ ع١ٍّخ ِزأ١ٔخ 7

8 
ِعٍِٛااابد ِشرجطاااخ ثبألياااٛي اٌضبثزاااخ فاااٝ اٌٛؽاااذاد راااٛافش 

      اٌؾى١ِٛخ ٠غبعذ عٍٝ ؽغٓ ئداسح اٌّٛاسد اٌؾى١ِٛخ.

9 
رٛافش اٌّعٍِٛابد اٌّشرجطاخ ثابٌمشاس اٌشأعاّبٌٝ فاٝ اٌٛؽاذاد 

اٌؾى١ِٛخ  ٠غابعذ عٍاٝ ئلزٕابت األياٛي اٌضبثزاخ  فاٟ اٌزٛل١اذ 

 إٌّبعت، ٚعٕذ اٌؾبعخ ئرا ِب ئعزبصد ّٔٛرط اٌمشاس.

     

: 
ئْ ئلزٕبت األيٛي اٌضبثزخ اٌزٝ ئعزبصد ّٔاٛرط اٌماشاس ٠غابعذ 

      عٍٝ رؾغ١ٓ وفبتح ٚفعب١ٌخ اٌزخط١ظ ٚاٌشلبثخ

1 
٠غاابعذ ئلزٕاابت األيااٛي اٌضبثزااخ اٌزااٝ ئعزاابصد ّٔااٛرط اٌمااشاس 

      عٍٝ رشش١ذ اإلٔفبق اإلعزضّبسٜ .

 اٌّؾبعجخ عٓ األيٛي اٌضبثزخ (9)

7 

إٌفمااابد اإل٠شاد٠اااخ ٚإٌفمااابد ٠ٕااازظ عااآ عاااذَ اٌزفشلاااخ ثااا١ٓ 

اٌشأعااّب١ٌخ رؾّااً اٌفزااشح ثبإلعاازخذاِبد اٌشأعااّب١ٌخ )شااشات 

األيٛي اٌضبثزاخ ( اٌزاٝ رؾاذس خالٌٙاب ٚثبٌزابٌٝ ٠ازُ ئعزجبس٘اب 

 ِصشٚفبد ع٠ٕٛخ، ٚال ٠ؾزغت ٌٙب ئ٘الن

     

6 
ظٙااٛس األيااٛي اٌضبثزااخ فااٝ ؽغاابثبد ٔظب١ِااخ خاابسط إٌظاابَ 

      اٌىفبتح إلعزخذاَ ٘زٖ األيٛي.اٌّؾبعجٝ اٌؾىِٛٝ، ال ٠ؾمك 

7 
ظٙٛس األياٛي اٌضبثزاخ ضآّ اٌؾغابثبد إٌظب١ِاخ ٠غعاً ِآ 

اٌشلبثخ ع١ٍٙب سلبثخ ِخض١ٔاخ، ال رزؾماك ِعٙاب فعب١ٌاخ اٌشلبثاخ 

 اٌّؾبعج١خ

     

8 
٠غت رفع١ً اٌّؾبعاجخ عآ األياٛي اٌضبثزاخ ٚئؽزغابة ئ٘االن 

اٌّعٍِٛااابد ٌٙاااب ثبٌٛؽاااذاد اٌؾى١ِٛاااخ وّطٍااات ٌٕظااابَ ئداسح 

 اٌّب١ٌخ اٌؾى١ِٛخ .

     

9 
٠غاات رفع١ااً اٌّؾبعااجخ عاآ األيااٛي اٌضبثزااخ ٚخبيااخ عٕااذ 

رطج١اااك ِٛاصٔاااخ اٌجاااشاِظ ٚاألدات ٚاٌزاااٝ أياااجؾذ ضاااشٚسح 

 ؽز١ّخ ٌزشش١ذ اإلٔفبق اٌعبَ.

     

: 
٠غاات رفع١ااً اٌّؾبعااجخ عاآ األيااٛي اٌضبثزااخ ٌزؾم١ااك وفاابتح 

      اٌزخط١ظ ٚاٌشلبثخ فٝ اٌٛؽذاد اٌؾى١ِٛخ.

1 
رفع١ً اٌّؾبعجخ عٓ األيٛي اٌضبثزخ ٠ٛفش ِعٍِٛبد ِف١ذح فٟ 

ئعاااااذاد رٕجاااااإاد اٌّٛاصٔاااااخ ، ٚرخصااااا١  اٌّاااااٛاسد عٍاااااٝ 

 اإلعزخذاِبد ثىفبتح .

     

 اٌزذس٠ت ٚٔمً اٌخجشح (:)

7 
٠عذ  رذس٠ت اٌعٕصش اٌجششٜ ِآ ِؾاذداد االعازخذاَ إٌابعؼ 

      ٌألٔظّخ اٌّب١ٌخ.
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6 
رغبعذ عٍٝ خٍك اٌماذسح ٌاذٜ اٌمابئ١ّٓ اٌزذس٠ت ٚٔمً اٌخجشح 

      عٍٝ ئعزخذاَ إٌظبَ.

7 
رٛافش اٌجشاِظ اٌزذس٠ج١خ رض٠اذ ِآ لاذساد ِٚٙابساد اٌعاب١ٍِٓ 

      فٟ ِغبي رطج١ك إٌظبَ

8 
٠غت أْ رىْٛ ٕ٘ابن صمبفاخ راذس٠ت ِٕبعاجخ ٚفعبٌاخ راد ياٍخ 

      ثبؽز١بعبد ِٚزطٍجبرٙب إٌظبَ

9 
اٌٛظ١فٟ ِآ خاالي ِعشفاخ ِٛضاٛ  ٠ض٠ذ اٌزذس٠ت ِٓ اٌشضب 

      اٌعًّ، ٚو١ف١خ اٌم١بَ ثٗ.

: 
ئِىب١ٔااخ اوزشااابف خجاااشاد ٚطبلااابد  ٠غاابعذ اٌزاااذس٠ت عٍاااٝ

      اٌّٛظف١ٓ ، ٚ ئربؽخ اٌفشيخ الوزغبة اٌخجشاد اٌّٙبساد .

1 
٠غاابعذ اٌزااذس٠ت عٍااٝ  رٕغاا١ك ٚرٛؽ١ااذ ارغب٘اابد اٌعااب١ٍِٓ 

      .ٌزؾم١ك أ٘ذاف اٌٛؽذح

 اٌغٍٛوٝاٌّذخً  (1)

7 
ئْ اٌزؾذٜ اٌؾم١ماٝ ئِابَ ِصاّّٝ إٌظابَ ٠زّضاً فاٟ اٌزشو١اض 

عٍااٝ اٌغٛأاات اٌغااٍٛو١خ ٌٍٕظاابَ ال ِغااشد اإلعزجاابساد اٌف١ٕااخ 

 ٌٙزا إٌظبَ

     

6 
٠زُ ر١ّٕاخ اإلرغب٘ابد اٌغاٍٛو١خ ٌّغازخذِٝ إٌظابَ ِآ خاالي 

اٌغعٝ ٚاٌّضبثشح ٌزؾم١ك أ٘ذافاٗ ِآ خاالي األٔشاطخ اٌخاللاخ 

 ٚاإلثذاع١خ

     

7 
رؾف١ض اٌغٙٛد ٔؾٛ رؾم١ك ٘زٖ األ٘ذاف رؾماك اٌذافع١اخ ٌاذٜ 

ِغااااازخذِٝ إٌظااااابَ، األِاااااش اٌااااازٜ ٠زؾماااااك ِعاااااٗ وفااااابتح 

 اٌّغزخذ١ِٓ.

     

8 
رؾم١ااااك إٌظاااابَ ٌٍزٛافااااك ثاااا١ٓ أ٘ااااذاف اٌزٕظاااا١ُ ٚاأل٘ااااذاف 

      اٌشخص١خ أٚ اٌغّبع١خ ٌٍعب١ٍِٓ ٠ؾمك اإلرغبق أٚ اٌزٛافك

9 
اٌزٕظ١ّااابد اإلداس٠اااخ عجااابسح عااآ  طجمااابً ٌٍّاااذخً اٌغاااٍٛوٝ 

اٌعاللبد ٚاالرصابالد اٌزاٟ رغاشٞ فاٟ ِؾا١ظ اٌعّاً اإلداسٞ، 

 ٚرعذ االرصبالد ِٓ أُ٘ عٕبيش ٔغبػ اإلداسح فٟ أٞ ِٕشبح.

     

: 
٠عذ فُٙ ٚدساعخ عٍٛن اٌعب١ٍِٓ عبًِ ِٙاُ فاٟ فٙاُ أعاٍٛثٗ 

      فٟ رأد٠خ اٌٛاعجبد ٚاٌّغإ١ٌٚبد

1 
اٌعاااااب١ٍِٓ فاااااٟ رأد٠اااااخ اٌٛاعجااااابد ٠غااااابعذ فٙاااااُ أعاااااٍٛة 

ٚاٌّغاااإ١ٌٚبد عٍاااٟ رٛع١اااٗ عاااٍٛوٗ ٚرعذ٠ٍاااٗ اٌاااٟ األفضاااً  

 ٌزؾم١ك أ٘ذاف اٌٛؽذح

     

 
 


