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 ملخص البحث 

 من خالل الكترونيا   الدولة مؤسسات إدارة عملية في االلكترونيةالحوكمة  أهميةحول قراءات وتحليالت نظرية  إلي تقديم  البحث يهدف     

 إلى إضافة ،والسياساتللموارد  أفضل وإدارة الجيد الحكم بهدف تحقيق والمعلومات االتصاالت على تكنولوجيا المستندة والنماذج الحلول توظيف

 بتبسيط اإلجراءات اإلدارية يسمح بما ،الحوكمةومعايير  وركائز مفاهيم وتفعيل عمل لترسيخ كأداة اإللكترونية الحوكمة كيفية تطبيق على التعرف

 من لها لما الحوكمة اإللكترونية تفعيل في اإللكترونية واإلدارة والحكومة المعلومات وتكنولوجيا نظم دور الضوء على إلقاء مع ،تطبيقها وكيفية

 الموائمة فكرة أن وخلصت الدراسة إلي أهدافها،، حيث استخدمت الدراسة المنهج الوصفي لتحقيق .األفضل نحو والتطوير إدارة التغيير في أهمية

 ضد ضمانات إلى خلق تؤدي التي الوسائل أهم من للموضوع باعتبارهما أكبر بعد تعطي والحوكمة المحلية اإللكترونية الحوكمة بين مفهومي

 تسارع المتحضر ومع المدني لبناء المجتمع وقيم وإجراءات نظم من السياسات الضرورية تطوير خالل من الوقت اإلدارة وهدر وسوء الفساد

 الحكومة بمفاهيم األخذ نحو االتجاه ،أصبح اإللكترونية المنظمات والتحول إلى واالتصاالت، المعلومات تكنولوجيا على االعتماد نحو االتجاه

 Electronic . (EG)نية " الحكومة اإللكترو " باسم االتجاه هذا ويعرف ، الحكومية اإلدارة لتطوير األساسية أحد المداخل اإللكترونية

Government  

 من المركزية والحوكمة اإللكترونية( اإللكترونية، الحدالحكومة  -االفتتاحية:  )الكلمات

 

Research Summary 
The aim of the research is to provide theoretical readings and analyzes on the importance of e-governance in the process of 
managing state institutions electronically through the use of ICT-based solutions and models to achieve good governance and 

better management of resources and policies, as well as how to apply e-governance as a work tool to consolidate and 
implement concepts and pillars And standards of governance, allowing for the simplification of administrative procedures 
and how to apply them, highlighting the role of information systems, information technology, management and e-government 
in activating e-governance because of its importance in managing change R & D for the better The study concluded that the 
concept of harmonization between the concepts of e-governance and local governance gives a greater dimension to the issue 
as one of the most important means that lead to the creation of safeguards against corruption, mismanagement and wasting 
time by developing the necessary policies of systems, procedures and values for building society. Civilization With the 
acceleration of the trend towards reliance on information and communication technology, and the shift to electronic 

organizations, the trend towards e-government concepts has become one of the main approaches to the development of public 
administration. Cm (EG). Electronic Government 

 

(Opening remarks: - e-government, reduction of centralization and e-governance 
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 المبحث األول

 -للدراسة: العام  اإلطارأوال: 

 :المقدمة 1-1

المعلومات  موارد إلدارة األمريكي المعهد عرف

 تكنولوجيا )استخداماإللكترونية بأنها  الحكومة

العالمية للمعلومات،  بالشبكة المتعلقة خاصة)المعلومات 

 التطبيقية األنترنت، والبرامج على المعتمدة واالتصاالت

 وتقديم االتصاالت عملية بغرض تيسير المتكاملة(،

ومنظمات  المواطن من لكل الالزمة الحكومية الخدمات

 إلى باإلضافة األخرى الحكومية والمؤسسات األعمال

 .الحكومية في المنظمات األداء وفعالية كفاءة تحسين

 اإللكترونية الحكومة مساهمة التعريف هذا من يتضح

 والجهات المواطنين فعالية بين أكثر قنوات إنشاء في

 الحديثة المعلومات توفير على والعمل ،الحكومية

 الحكومية اإلجراءات وتبسيط ،والمستثمرينللمواطنين 

 .المعلوماتي الوعي وزيادة ،كفاءة أكثر وجعلها

 البحث:مشكلة  1-2

 المحلية اإلدارة أنظمة حاجة في البحث تتلخص مشكلة

 والنزاهة والشفافية والفاعلية بالكفاءة يتصف نظامإلى 

 خدمة تقديم أفضل من تمكن التي الدقيقة والسيطرة

والقضاء على  المواطن رأسهم وعلى المصالح ألصحاب

 والمالي اإلداري وخاصة أنواعه الفساد بمختلف حاالت

 جاهزية الجهة إلى تستند أن يجب النظم وهذه منها

نسعى  عليهو بأهميتها، القناعة ومدى لتطبيقها الراعية

 أهمية تتمثل فيماالتالي إلى اإلجابة على التساؤل 

 الدولة مؤسسات إدارة عملية الحوكمة اإللكترونية في

 الكترونيا؟

  :البحث أهمية 1-3

 تعمل أنها متغيرا هاما حيث اإللكترونية الحوكمة تشكل

والحد من الفساد  ةاإلداري المركزية من الحد على

 للمواطنين الخدمات تقديم على تعمل وكذلكاإلداري 

 لذا الشبكات اإللكترونية طريق عن معامالتهم وإنجاز

 يكون التي المناسبة األنظمة خلق المؤسسات على أصبح

 تحسين خالل من نزيه ومندمج العمومي الموظف فيها

 .أدائه

   :البحث أهدف 1-4

ن ع شامل نظري إطار بناء إلى البحث يهدف   

 اإللكترونية الحوكمة تطبيق ظلالحكومة اإللكترونية في 

 في المعلومات تكنولوجيا بأدوات توظيفها وكيفيةعليها 

مصطلح  يبين نظري تعريفي عرض وتقديم المؤسسات

 تهدف كما ،اإللكترونيةوالحوكمة الحكومة اإللكترونية 

 الرقي ورفع الشركات حوكمة ضمن تطبيقاتها إلى

 ومةكالح تواجه التي وإبراز المعوقات به واالهتمام

  اإللكترونية.

 :البحث فرضيات 1-5

 الفرضيات صياغة تم وأهدافها الدراسة مشكلة ضوء في

 :التالية

 المشكالت بحل الحكومية المؤسسات تقوم 

 إلى االنتقال قبل الحقيقي الواقع في القائمة

 .اإللكترونية البيئة

 التشريعات بتطوير الحكومية المؤسسات تقوم 

 .اإللكترونية الحكومة مع يتفق بما

 الحكومية المؤسسات بين فيما تنسيق يوجد 

 عملية أو خدمة تقديم في جهات عدة وبين

 .معينة

  إن طلب الشفافية واإلفصاح الكامل في

إجراءات المحاسبة والمراجعة والتطبيق السليم 

لمعايير المحاسبة والمراجعة المتعارف عليها 

حوكمة اإللكترونية للشركات ال يساعد أسلوب

 اإلداري.المركزية والفساد في محاربة 

  :حدود البحث 1-6

استعراض مشكلة البحث والتعرف على طبيعتها وأهمية 

تناولها، فإن البحث سيحاول إعطاء وجهة نظر لتمثل 

تصورا  قد يساعد في تفعيل دور الحوكمة اإللكترونية 

 اإلدارة.للشركات في محاربة الفساد وسوء 
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 منهجية البحث 1-7

 Descriptiveنهج الوصفي ميعتمد البحث على ال

Approach، المنهج معمول به في كثير من  اذهو

خاصة تلك التي تتناول ظواهر  والدراسات،البحوث 

حيث تم االطالع  اليومية،اجتماعية تتعلق بالممارسات 

على عدد من البحوث والدراسات المنشورة في 

وكذلك  المتخصصة،الدوريات والمجالت العلمية 

باإلضافة إلى االطالع  األنترنت،المنشورة على شبكة 

على آليات وقواعد الحوكمة الصادرة عن المنظمات 

ومن ثم اقتراح بعض  والمحلية،والهيئات العالمية 

مرجعية مفيدة  إعطاءساهم في التوصيات التي قد ت

 ليبيا.لإلدارات والدوار الحكومية في 

  :الدراسات السابقة 1-8

 العلمي البحث في أساسية ركيزة السابقة الدراسات تُعد

 تمثل كما .وأهدافه لمشكلة البحث الدقيق التحديد بغرض

الفكري  لإلطار األساسية الركيزة السابقة الدراسات

 األساسية والركيزة ناحية من البحث لهذا والفلسفي

 .أخرى ناحية المقترح من النموذج عناصر إلى للوصول

 المؤسسة هذه أجرت :ديلوت مؤسسة دراسة -1

 مؤسسة 275 ضمت شاملة عالمية دراسة

 وبريطانيا وأستراليا أمريكا هي دول خمس في حكومية

 رؤى معرفة الدراسة فكان هدف أما .ونيوزيلندا وكندا

تطلعاتها  حول المبحوثة المؤسسات في العليا اإلدارات

 في الجذرية التحوالت وخططها لمواجهة وتوقعاتها

 النتائج أهم أما .والمستقبلية المعاصرة الحكومات مفاهيم

 أدخلت التي الحكومات الدراسة أن لها التي توصلت

 تقديم في أساليب أعمالها إلى اإللكترونية الحكومة مفهوم

 توافر أهمها عدة فوائد تحقيق في نجحت قد خدماتها

 معلومات وتوافر أعلى وتحقيق إنتاجية أسهل خدمات

 صورة وتحسين العاملين شكاوى عدد وتقليص أفضل

 التوصيات من بمجموعة الدراسة وخرجت .المؤسسة

 وتوفيرها للمواطنين بالمعلومات المشاركة توسيع منها

 بالعملية، المشاركة الجهات مختلف بين وتبادلها

 .لألفراد خدماتية مداخل وتخصيص

 من الدراسة هذه تكونت :وتيترهارت  ةدراس -2

 2004عام  أمريكا في وأجريت أجزاء ثالثة

 شملت البحثية المسوحات من عدد في وتمثلت

 المؤسسات، والشركات في والعاملين المواطنين،

 الدراسة هدفت .الحكومية غير والمنظمات الخاصة،

 المباشرة التجربة العينة حولأفراد  أراء على التعرف

 اإللكترونية الحكومة أساليب في العملية والخبرة

 أما  .منها المرجوة واألهداف المستقبلية والتوقعات

ا هناك أن فمنها لها توصلت التي النتائج  ساحق ا دعم 

ألنها  اإللكترونية عمل الحكومة وأساليب إلدخال مفاهيم

 اإلدارة العامة، في إيجابيا وتحوال نوعية نقلة تمثل

 العامة، الشؤون في المواطنين مشاركة بمستوى وارتقاء

 الدولة أجهزة في الرقابة والمسؤولية تعزيز إلى إضافة

[1] 

 [2] (2008، والغوطى )المدهون دراسة -3

 توافر نسب تفاوت الدراسة حيث أظهرت

 فلسطين حيث في اإللكترونية الحكومة نجاح متطلبات

 اإللكترونية الحكومة في مفهوم قصور و غموض هناك

 في يشارك المسئولون لم أفراد العينة  ، و لدي

 ذلك مع المشروع ،  خطة و رؤية صياغة في الوزارات

 الحكومة مزايا و بأهمية اقتناعا كبيرا اظهروا

 التحتية البنية ضعف الدراسة أظهرت كما.اإللكترونية

 يةالبشر الكفاءات توافر عدم و الفلسطينية لدي الوزارات

 التدريب وجود خطط عدم كذلك المطلوب، و بالشكل

 ديل كبير اقتناع أظهرت العاملين كما كفاءة لرفع الهادفة

 .بالمشروع بأهمية التوعية أفراد العينة 

 [3] (2003، )قاسم دراسة -4

 والمحتملة والتهديدات األخطار تحديد حول 

 المناسب األمني النظام وتحديد اإللكترونية الحكومة على

 إلى الدراسة حيث توصلت اإللكترونية، للحكومة

 اإللكترونية الحكومة تواجه :وهيالنتائج،  من مجموعة
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 في تتمثل و المادية التجهيزات عن ناتجة أخطار عدة

 علي التعدي و تدميرها و المعلومات مراكز علي الهجوم

 إبدال و المعلومات إلي سرقة باإلضافة ،الشبكات

 عن ناتجة أخطار .التخزين وسائط و األجهزة

 أو التجسس بهدف برامج استخدام نتيجة البرمجيات

 تعديل أو المعلومات وأتالف والتغيير والتعديل التخريب

 نتيجة المستخدمين عن ناتجة أخطار .أتالفها أو البيانات

 عدم معرفتهم أو المتداولة البرامج على تدريبهم عدم

 كلمات في والتهاون ،المعلومات أمن نظم بأساسيات

 المعلومات ألمن أهمية اإلدارة المرور، وعدم إعطاء

 العلمية للمستخدمين، أو الكفاءة توافر عدم جانب إلي

 يعمل التي للمنظمة الوالء عدم أو ،األسرار إفشاء تعمد

 نتيجة المبرمجين عن ناتجة أخطار .الموظفبها 

 مهارة أو عدم الوطن خارج من مبرمجين على االعتماد

 .المستخدمة البرامج كفاية عدم أو ،المبرمجين

 [4](  1424العمري ، ( دراسة -5

 واألمنية المتطلبات اإلدارية أهم معالجة عن 

 للموانئ العامة المؤسسة في اإللكترونية اإلدارة لتطبيق

 من مجموعة الدراسة إلي توصلت وقد. ومعوقات ذلك 

 لمفهوم اإلدارة العاملين وادراك وضوح منها النتائج

 80 بنسبة وذلك اإللكتروني العمل ومفاهيم اإللكترونية

 أفراد العينة  معظم ،كما يري العينة أفراد من %

 للموانئ العامة المؤسسة خدمات معظم تقديم إمكانية

 أفراد العينة  ادراك البحث أظهر الكترونيا كما بشكل

اإلدارة  لتطبيق واإلدارية األمنية المتطلبات من لعدد

 المعوقات من عدد وجود البحث أظهر كما اإللكترونية

 جاءت وقد اإلدارة اإللكترونية نحو التحول تعرقل التي

 المعوقات يليها األولي المرتبة في التكنولوجية المعوقات

 .اإلدارية فالمعوقات ثم البشرية المالية

 [5](  2005درويش ،  ) بن دراسة -6

 اإللكترونية الحكومة تطبيقات مجاالت عن الكشف حول

البيئة  على ، والتعرفبدبي واإلقامة الجنسية إدارة في

 باإلضافة التطبيقات لتلك المناسبة والتنظيمية اإلدارية

 البشري العنصر تطوير تنمية و جهود علي التعرف إلي

علي  التعرف و ،اإللكترونية الحكومة تطبيقات و ليتالءم

 و اإللكترونية الحكومة تطبيقات تعترض التي المعوقات

 ،اإللكترونية تطبيق الحكومة علي المترتبة النتائج

العينة أفراد  نظر وجهات علي التعرف إلي باإلضافة

 وفقا اإللكترونية الحكومة جودة تطبيقات حول

 .الوظيفية و الشخصية لالختالفات

 أكثر أن منها النتائج من عدد إلى الدراسة توصلت وقد

العينة أفراد  معرفة علىالمؤثرة  الشخصية التغيرات

المبحوث،  فيه يعمل الذي القسم اإللكترونية بالحكومة

 الحكومة في العمل سير على تأثيرا   المعوقات وأكثر

 التشريعية يليها المعوقات في يتمثل اإللكترونية

 اصةالخ فالمعوقات واإلدارية الفنية ثم التقنية المعوقات

  .البشرية بالموارد

  [6](Ferguson 2002 ,دراسة ) -7

 يةاستراتيج تتبنى المتحدة المملكة أن الدراسة هذه توضح

 الحكومة لتطبيق مبادئ مرشدة أربعة إلى تستند

 - :هي المبادئ هذه ،اإللكترونية

 .الجمهور يحتاجها التي الخدمات تقديم 1-

 الحكومية الخدمة على الحصول من الجمهور تمكين 2-

 .اإللكترونية

 .اإللكترونية للخدمة المجتمع قبول تحقيق 3-

 .للمعلومات األفضل االستخدام 4-

 أربع خالل من اإللكترونية الحكومة إلى التحول ويتم

 :في تتمثل خطوات

 .تجريبي مشروع إعداد 1-

 .للقياس قابلة إلكترونية أساسية بنية تكوين 2-

 الخدمة استخدام على قادر جمهور إعداد 3-

 .اإللكترونية

 دواالعتما الحكومية المؤسسات هياكل تنظيم إعادة 4-

 .تو المنظما إدارة األفراد في اإللكترونية اإلدارة على

 [7](  Korhonen et al   ،2004دراسة ) -8
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 من مجموعة توافر ضرورة على الدراسة هذه تؤكد

 هذه ومن ،المختلفةالحكومية  المهامإلتمام  المتطلبات

 العمل بتدفق يسمح تنظيمي هيكل أعداد المتطلبات

 ،واألمن واالعتمادية الشفافية توافر عنصر مع ،بسهولة

 مللفهم باستخدا قابل شكل في البيانات توافر ضرورة مع

 باإلضافة ،البيانات مع تتعامل التي النظم من نظام أي

 لتحقيق المختلفة التشغيل وتحديد عمليات تعريف إلى

 .العمل تدفق

 المبحث الثاني

  -: النظريثانيا اإلطار 

  حوكمة الشركات  2-1

 من مجموعة أنها على الشركات حوكمة تعريف يمكن

 قابةور إدارة شأنها من التي والقواعد والمعايير القوانين

 أجل من المالية وغير المالية الناحية من الشركات

 التخفيف وكذلك المساهمين ومصالح على حقوق الحفاظ

وأعضاء مجلس  المالك بين القائم المصالح تعارض من

 .التنفيذية للشركةاإلدارة واإلدارة 

 من مجموعة استنتاج يمكن السابقة التعاريف من

  [8]يلي  فيما نوجزها الخصائص

 اسبالمن األخالقي وكلالس إتباع هب ويقصد االنضباط  -

 والصحيح؛

 كلل حقيقية صورة وإعطاء تقديم بها ويقصد الشفافية - 

 الشركة؛ في يحدث ما

 يجةنت الزمة غير تأثيرات يوجد ال أي االستقاللية - 

 الضغوطات؛

 لتيا األعمال وتقدير تقييم إمكانية وتعني المساءلة  -

 التنفيذية؛ واإلدارة اإلدارة مجلس بها يقوم

 مجلس يتحملها التي المسؤولية وتعني المسؤولية  -

 بالشركة؛ لها مصلحة التي األطراف جميع أمام اإلدارة

األطراف  جميع حقوق وجوب احترام وتعني العدالة  -

 في مصلحة أو أصحاب مدراء مساهمين، كانوا سواء

 الشركة؛

 الشركة إلى النظر وتعني االجتماعي المسؤولية  -

 في المجتمع ويساهم بمصلحة يهتم جيد كمواطن

 تطويره.

 أهداف الحوكمة 2-1-1

جيدة إذا امتلكت تعتبر الدائرة الحكومية ذات حوكمة 

 األطر التشريعية والتنظيمية واإلجرائية )التشريعات،

 كنها، التي تم…(الهياكل التنظيمية، العمليات، األنظمة، 

 [9] من:

 اءة. األداء الجيد: إدارة البرامج وتقديم الخدمات بكف1

 وفعالية.

 فقا  . المطابقة: اتخاذ القرارات واإلجراءات اإلدارية و2

نافذة بحيث تلبي توقعات األطراف ذات للتشريعات ال

 العالقة من الشفافية والنزاهة والمساءلة.

 الحوكمة مبادئ 2-1-2

الحوكمة في القطاع العام هي تعزيز ثقة  مبادئ

 المواطنين بالدولة ومؤسساتها من خالل تحقيق األهداف

 التالية: 

. زيادة نسبة رضا المواطن عن الخدمات التي يقدمها 1

 العام.القطاع 

 . تحقيق مبدأ المحاسبة والمساءلة للدوائر الحكومية2

 وموظفيها وااللتزام بالقوانين واألنظمة.

 . تحقيق مبدأ النزاهة والعدل والشفافية في استخدام3

 السلطة وإدارة المال العام وموارد الدولة، والحد من

 استغالل السلطة العامة ألغراض خاصة.

 المواطنين.. تحقيق تكافؤ الفرص بين 4

 . تحقيق الحماية الالزمة للملكية العامة مع مراعاة5

 مصالح األطراف ذات العالقة.

. العمل على تحقيق األهداف الوطنية االستراتيجية 6

 وتحقيق االستقرار المالي للدوائر الحكومية.

. رفع مستوى قدرات الدوائر الحكومية من خالل 7

 المتابعة قيز وتطوير األداء المؤسسي عن طريتعز

 والتقييم بشكل مستمر.
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. إنشاء أنظمة فعالة إلدارة مخاطر العمل المؤسسي 8

 .وتخفيف آثار المخاطر واألزمات المالية

 الشعب(.لمحافظة على أموال الدولة )حق ا -9

 الدولة.مؤسسات  وق المتعاملين معضمان حق -10

 اإلفصاح والشفافية. -11

 الحوكمة مقومات 2-1-3

  التالية: تبني الحوكمة البد من توفر المقوماتمن أجل 

. تمكين القوى البشرية على المستوى المحلي من 1

إداريين وفنيين بالتدريب والتوعية وتنمية المهارات 

المطلوبة عن طريق دعم مؤسسات المجتمع المدني 

 وحث المواطنين باالنضمام والمشاركة بها.

المحليين في صياغة . تنمية مستوى مشاركة السكان 2

 السياسات واتخاذ القرارات.

. تبني أساليب جديدة في اإلدارة وتطوير البناء 3

 لة.اءمؤسسي قائمة على الشفافية والمسال

ة . تتطلب الحاكمية الرشيدة توفير بنية أساسية وتنمي4

ثروات وتطوير إمكانيات المؤسسات القائمة من خالل 

ن دعم ما هو قائم لضماتوفير اآلليات المناسبة للعمل و

 المشاركة الفعالة من المواطنين.

. تسهم الحوكمة الرشيدة للمؤسسات والدوائر 5

الحكومية في إقامة ديمقراطية قوية ورشيدة، ومن أجل 

أن تؤدي المؤسسات دورها بفاعلية، البد من فهم أفضل 

ن ظفيلألدوار والتوقعات المشتركة للقادة المنتخبين والمو

وتعتبر العديد من المنظمات رهينة تضارب  المحترفين،

كل فالمصالح بين المديرين والموظفين والقادة المنتخبين 

منهم يقوم بدور اآلخر، فالقادة المنتخبون يمارسون 

 أدوار الموظفين، والموظفون يمارسون وظائف اإلدارة.

لكي تستطيع المؤسسات الحكومية القيام بدورها على 

عناصر الحوكمة الرشيدة في  أكمل وجه عليها تنفيذ

عملياتها اليومية، من خالل تطبيق أفضل الممارسات 

 والخبرات العالمية الفعالة.

نظاما  للرقابة والتوجيه ” الحوكمة الرشيدة“تعتبر  . 6

على المستوى المؤسسي، حيث تحدد المسؤوليات 

والحقوق والعالقات مع جميع الفئات المعنية )المديرين 

لعمالء( وتوضح القواعد واإلجراءات والموظفين وا

الالزمة لصنع القرارات الرشيدة المتعلقة بعمل 

المؤسسة، كما تعد نظاما  قائما  بحد ذاته، يدعم العدالة 

والشفافية والمساءلة المؤسسية ويعزز الثقة والمصداقية 

 في بيئة العمل.

ت وتتعلق الحوكمة الرشيدة بالموازنة ما بين المسؤوليا

تيجية والتشغيلية بطريقة منظمة ومدروسة، االسترا

والتأكد من أن المؤسسة تتم إدارتها وتسيير أعمالها 

ال إ، بالشكل الفعال والسليم، وال يعد نظام الحوكمة رشيدا  

 في حال اجتمعت فيه الصفات التالية:

 حجر : تعد المشاركةالمشاركة بين األطراف المعنية. 1

تبدأ من عمل القادة األساس في الحوكمة الرشيدة، و

والموظفين جنبا  إلى جنب لخدمة المواطنين وتوفير 

جميع الخدمات لهم، ويمكن أن تكون المشاركة مباشرة 

 المختلفة.أو من خالل مؤسسات شرعية تمثل األطراف 

 : تَتطلّب الحوكمة الرشيدة هياكلسيادة القانون. 2

قانونية عادلة يتم فرضها بشكل نزيه، بحيث تضمن 

 اية كاملة لحقوق المواطنين.حم

ات : الشفافية تعني أن عملية اتخاذ القرارالشفافية. 3

وتنفيذها تطبق بأساليب تندرج ضمن إطار لوائح 

 وتعليمات للقوانين واألنظمة، واإلفصاح عن المعلومات

التي تهم األطراف المعنية من خالل أجهزة اإلعالم 

 .واإلعالنات الصادرة عن المؤسسة الحكومية

: تتطلب الحوكمة الرشيدة التجاوب مع التجاوب. 4

متطلبات جميع الشرائح ضمن أطر زمنية معقولة 

 ومحددة.

: تتفاوت وجهات النظر بين األفراد واألقسام التوافق. 5

المختلفة في الدائرة الحكومية، ويؤثر بذلك عوامل 

متعددة مختلفة ومتشابكة، وهنا يأتي دور الحوكمة 
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عامل بوسطية مع المصالح المختلفة بحيث الرشيدة في الت

 تؤدي إلى توافق أعم وأشمل لجميع الفئات المختلفة.

مل : الحوكمة الرشيدة تعني أن عالكفاءة والفعالية. 6

المؤسسات في المجتمع موجهة لتحقيق احتياجات 

ي ة فالمجتمع باستخدام أفضل للموارد المتاحة، أما الكفاء

 احةاالستثمار األمثل للموارد المتمنظور الحوكمة فتعني 

لحد من الفساد دور آليات الحوكمة في ا 2-1-4

 واإلداري  المالي

 أخطريعد الفساد المالي واإلداري من   

 عامة،المشكالت التي تعاني منها مؤسسات الدولة بصفة 

 ويتمثل الفساد خاصة.والشركات المملوكة للدولة بصفة 

بالمكاسب واالمتيازات التي يتم  واإلداريالمالي 

ويترتب عليها  مشروع،الحصول عليها بشكل غير 

تحمل الشركات تكاليف إضافية تنعكس على أسعار 

 مما يضعف تقدمها،السلع التي تنتجها أو الخدمات التي 

 ل.الماوبالتالي تآكل رأس  والبقاء،قدرتها على التنافس 

كات االقتصاد محر أحدوبدال من أن تكون هذه الشركات 

تصبح عبئا على االقتصاد  النمو،وعامل من عوامل 

تؤدي حوكمة الشركات  بأسره.الوطني يتحمله المجتمع 

دورا مهما في معالجة المشكالت التي تعاني منها هذه 

والتي من أبرزها مشكلة  الحكومية،والدوار الشركات 

وذلك من خالل مجموعة من  واإلداري،الفساد المالي 

  خارجية.داخلية وأخرى الت اآلليا

   [10] :اإللكترونية الحوكمة 2-2

 مفهوم الحوكمة اإللكترونية  2-2-1

 يعمل إلكتروني نظام أنها على تعريفها يمكن

 سريعة معلومات توفير الشفافية، وتحسين تسهيل على

والخدمات  اإلدارية الكفاءة وتحسين الكترونيا ونشرها

 على تعريفها يمكن كما الشركة أنشطة جميع في العامة

 على المصالح أصحاب ومختلف المساهمين أنها حصول

 إلكترونية، أي بوسائل واجباتهم وممارسة حقوقهم

 من وذلك واالتصاالت المعلومات تكنولوجيات استخدام

 على والسرعة، والشفافية الفعالية، من مزيد إضفاء أجل

 للعموم المعلومات ونشر الحكومية، اإلدارة أنشطة أداء

 [11]األخرى  وللمؤسسات

األهمية )لكترونية الحوكمة اإل 2-2-2

 واألهداف(

دخل مفهوم الحوكمة في مجال األعمال على نطاق 

واسع خاصة بعد الفضائح التي طالت كبريات الشركات 

شركة )العالمية والتي أدت إلى خسائر مالية جسيمة 

، وظهرت الحاجة إلى تشكيل أطر إجرائية (إنرون

ث لتمكين المدراء من اتخاذ القرارات بطريقة صائبة بحي

تصب نتائج قراراتهم مباشرة في خدمة مهمة المؤسسة 

 .واستراتيجيتها

وغاليا  ما يشمل إطار الحوكمة مجموعة العالقات 

التنظيمية في المؤسسة وقوانين التدقيق والمحاسبة 

باإلضافة إلى ضرورة توفير منظومة متكاملة من 

وتسعى المؤسسات من خالل . ياس األداءمعايير ق

حوكمة عملياتها الداخلية والخارجية إلى توفير التجانس 

بين مختلف وحداتها اإلدارية بحيث تكون أعمال تلك 

الوحدات مكملة لبعضها البعض، وعلى سبيل المثال 

تعتني حوكمة تكنولوجيا المعلومات بتشكيل استراتيجية 

دافها مع االستراتيجية معلوماتية للمؤسسة تتطابق أه

العامة لتلك المؤسسة وتوفير اإلجراءات الخاصة 

والقوانين والسياسات الكفيلة بأن ال تخرج فرق العمل 

التقنية عن تلك االستراتيجية، كما تعتني حوكمة 

المعلوماتية بتهيئة وتنظيم العالقات بين منتج الخدمات 

وبينما . التكنولوجية ومستهلكيها الداخليين والخارجيين

تركز إدارة المعلوماتية على األعمال واإلجراءات 

الداخلية للمؤسسة من قبيل تجهيز األنظمة وتركيبها 

وتشغيلها، تعنى حوكمة المعلوماتية أكثر بتحقيق 

التجانس بين األنظمة المعلوماتية المطلوبة وأهداف 

(. Business IT alignment)المؤسسة التجارية 

[12] 
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كمة إن أبعاد الحو [13] (2015 العقابي،)ويرى      

 الشفافية،)اإللكترونية تتألف من عشرة عناصر 

 المشاركة، العدالة والمساواة، الموثوقية، الفاعلية،

 بؤ،المساءلة، اإلتقان اإلداري، الخدمة التنظيمية، التن

وبذلك ينطوي مفهوم الحوكمة ( التكاملية

ية على ثالثة أبعاد رئيس( الراشد الحكم) اإللكترونية

 - تشمل:

 حيث يعني طبيعة النظام السياسي  السياسي البعد

وشرعية التمثيل، والعناصر العشرة حيث يركز هذا 

البعد على قيم الديمقراطية الليبرالية وفلسفتها 

 .السياسية

  لما له من عالقة االقتصادي واالجتماعي البعد

ة سكان ونوعيبالسياسات العامة والتأثير على حياة ال

ع الحياة والوفرة المادية وارتباط ذلك بدور المجتم

المدني واستقالليته وبالتركيز على نمط اقتصاد 

 . السوق الحر

  جهزة كفاءة وفاعلية األ أي واإلداريالتقني البعد

فال يمكن تصور إدارة عامة فاعلة من دون 

االستقالل عن النفوذ السياسي وال يمكن تصور 

 مجتمع مدني دون استقالليته عن الدولة وال تستقيم

السياسات االقتصادية واالجتماعية بغياب العناصر 

العشرة، وهكذا إذ يحتاج األمر إلى درجة من 

ن أن إصالح المجال اإلداري التكامل. وانطالقا م

أصبح يمثل احد األبعاد الجوهرية في فلسفة الحكم 

االقتصادي  والبعد السياسيجانب البعد  الراشد إلى

نجد هناك تصورات تقويمية لمفهوم الخدمة 

كشكل جديد لتمثل تحوال في مفهوم  العمومية برزت

اإلدارة العامة من صورة تقليدية إلى نموذج يعيد 

 دمةالطرق واآلليات التي يتم بها تقديم الخ النظر في

مبادئ العامة للمواطنين وقطاع األعمال بشكل يدعم 

   .للوصول إلى الحوكمة اإللكترونية السعي

يتم عرض "حوكمة  كغيره من المفاهيم،

الشركات" في منطقتنا العربية، على أنها الحل السحري 

للخروج من قمقم التخلف االقتصادي  لمشاكل شركاتنا،

وبعيدا -المفهوم الذي تعيشه دولنا. وحقيقة األمر أن هذا 

جاء من نتاج ممارسات مجتمعات  - عن نظرية المؤامرة

هو وجود رؤية كلية تتسم  وتجارب مختلفة، وما نحتاجه

بالذاتية، وتستفيد من تجارب اآلخرين، وذلك حرصا 

  ]14[. التبديدوالجهد والمال من  على الوقت

أن المشكلة في المناخ العام؛  اإلجابة هي

لم تضف جديدا؛ فكل مبادئها هي حقوق سواء  فالحوكمة

، وهي ة الدقيقة الشفافةالعاملين أم المحاسب للمساهمين أم

ق، لألسف ال تطب أمور تنظمها العديد من القوانين، ولكن

ن كووي أو يتم االلتفاف عليها في كثير من الدول العربية.

الخطأ البحث عن مصطلح جديد لبيئة مغايرة  االتجاه

وننصرف عن  نناقشه، ونفرد له الندوات والمؤتمرات

الحلول الواضحة بإعمال دولة القانون، وأن "العدل 

 [15] ."الملك أساس

 مة اإللكترونية أهداف الحوك 2-2-3

  هي:أن للحوكمة اإللكترونية أهداف عدة 

  للمواطنين المحليين وحصولهم على تقديم الخدمات

المواطنين  وتمكين المكلفة،ة السريعة وغير الخدم

ومشاركتهم في جميع  من ممارسة الديمقراطية

القضايا كما تعمل على زيادة كفاءة الوحدات 

المحلية مما يترتب عليها توفير الوقت وخفض 

 المعامالت.الزمن الالزم ال نجاز 

  والتقليل من التعقيدات تحقيق االتصال الفعال

 .اإلدارية

  خلق بيئة عمل افضل أي باستخدام تقنيات

المعلومات واالتصال في المؤسسات وتأسيس بنية 

تحتية للحكومة اإللكترونية تساعد على العمل بكل 

يسر وسهولة من خالل تحقيق االنسيابية والتفاعل 

وتحسين واجهة التواصل بين الحكومة وجهات 

 األخرى.العمل 

  تحقيق الشفافية والعدالة ومنح الحق في مساءلة

 .إدارة المؤسسة للجهات المعنية
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  تحقيق فرصة مراجعة األداء من خارج أعضاء

اإلدارة التنفيذية تكون لها مهام واختصاصات 

 .وصالحيات لتحقيق رقابة فعالة ومستقلة

في ظل مة اإللكترونية وكفوائد الح 2-2-4

  -اإللكترونية: الحوكمة 

 هي:مة اإللكترونية وكاهم فوائد الح

 الفوائد االقتصادية .1

  توفير المال والوقت والجهد على جميع األطراف

 اإللكترونية.المتعاملة بالحوكمة 

  مفهوم اقتصادي )ذهاب السلعة أو الخدمة إلى

 العميل وليس العكس(.

  توحيد الجهود بدال  من تشتيت الجهود وازدواجية

بعض اإلجراءات في الحكومة التقليدية يتم جمع 

 واحدة.الجهود وتوحيدها بوابة الكرتونية 

  فتح قنوات استثمارية جديدة من خالل التكامل بين

الحكومة اإللكترونية والتجارة اإللكترونية وذلك 

التبادل عن طريق استخدام التطبيقات والتقنيات و

 الداخلي للبيانات نفسها.

 :الفوائد اإلدارية .2

  مفهوم اإلدارة اإللكترونية وتنظيم العمليات

اإلنتاجية وتحسين األداء الوظيفي، والعمل بروح 

 الفريق الواحد.

  القضاء على البيروقراطية والروتين الذي يوجد في

 الحكومة التقليدية.

  الطويل،تختصر الهرم اإلداري التسلسلي 

 ذ اإلجراءات اإلدارية واختصارهاواإلسراع في تنفي

  تسهل عملية الرقابة واألشراف على أداء الشركة

عبر تحديد أطر الرقابة الداخلية وتشكيل اللجان 

 المتخصصة وتطبيق الشفافية واإلفصاح.

 

 

 

 الفوائد االجتماعية -1

  تحفيز المواطنين الستخدام الحوكمة اإللكترونية

 تمع معلوماتي قادر على التعاملوبالتالي إيجاد مج

 المعلومات.مع المعطيات التقنية ومواكبة عصر 

  تسهيل وسرعة التواصل االجتماعي من خالل

 .التطبيقات اإللكترونية كالبريد اإللكتروني وغيره

  تفعيل األنشطة االجتماعية المختلفة عن طريق

 الكثيرة.استخدام التطبيقات اإللكترونية 

  بالخدماتاالرتقاء  

لقد أصبحت الحكومة اإللكترونية ضرورة 

حتمية يجب السعي لتطبيقها في كل دولة عصرية 

تريد أن تواكب تطورات عصر الثورة الرقمية، 

حيث ال يختلف هذا النظام اإلداري عن نهضة 

المعلومات العالمية، ألنه يتمتع بمجموعة من 

اإليجابيات والمميزات خاصة  في مجال المرافق 

 عامة وما تقدمه من خدمات، ما يجعل التحول إليهال

من الضرورات، حيث من شأنه أن يسرع من 

عملية إنجاز المهام في الدوائر الحكومية وتخفيض 

التكاليف وتبسيط اإلجراءات، فضال  عن تحقيق 

الشفافية في اإلدارة ومكافحة الجرائم الوظيفية 

كلة والفساد اإلداري، حيث يعد الفساد اإلداري مش

عالمية تترتب عليها نتائج وخيمة في جميع نواحي 

 الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية على حد

سواء، فالفساد يعوق معدالت النمو االقتصادي 

ويضعّف الثقة المنظمة العامة، ويضعّف مكانة 

 . السلطة السياسية واإلدارية في الدولة

 ء  مزايا سواوتوفر الحوكمة اإللكترونية العديد من ال

 التالي:للدوائر الحكومية أو المواطنين من ضمنها 

[16] 

سرعة أداء الخدمات للعمالء مع الحفاظ على  -1

 جودتها.

 .فعاليةنقل الوثائق إلكترونيا  بشكل أكثر   -2
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تقليل التكلفة نتيجة تبسيط اإلجراءات وتقليل   -3

 .األداءالمعامالت وتخفيض وقت 

مة القائمين بأداء الخدتقليل الحاجة إلى العاملين   -4

 .وخاصة فيما يتعلق بالمعامالت الورقية

تخفيض األخطاء إلى اقل ما يمكن، فالنظام   -5

 .لوثائق.من ااإللكتروني أقل عرضة 

الوضوح وسهولة الفهم من قبل المتعاملين لما هو  -6

 .وثائقمطلوب منهم من 

 لتقليل تأثير العالقات الشخصية على إنجاز األعما  -7

دمات وفق برنامج منظمة سلفا، فالموطن تقديم الخ  -8

يستطيع الحصول على الخدمات في أي وقت خالل 

ساعة يوميا ، من دون تدخل من جانب  24

 .الموظفين

مشاركة المواطن في معالجة السلبيات عن طريق   -9

تيسير استطالع رأي متعلق بالشؤون اإلدارية 

  .الحكومةاإللكترونية في 

ن بطريقة محايدة على استقطاب واختيار الموظفي  -10

أساس الكفاءة والخبرة في العمل من دون اعتبارات 

 .شخصية

ويتضح مما سبق أن التحول إلى اإلدارة 

د اإللكترونية يحقق العديد من المزايا التي تساع

 بيةعلى الحد من الفساد اإلداري وتقليل آثاره السل

على المجتمع وسلوكيات األفراد، حيث إن انتشار 

تكنولوجيا المعلومات يمكن أن يحسم الكثير من 

ترتقي المشكالت الحكومية، ويقدم آليات وحلوال  

 .المواطنينبخدمة 

 [17] المعوقات في األجهزة الحكومية 2-3

 عشوائية في التنفيذ  -

نقص في الكوادر الوطنية المتخصصة أو عدم  -

 .كفاية التأهيل

ضعف مهارة التعامل مع الحاسب اآللي لدى  -

 .المستخدمين

 .زيادة مستوى البيروقراطية والثقافة السلبية -

 موثقة.عمل مطولة ربما معقدة وغير إجراءات  -

ضعف التزام شركات القطاع الخاص وجودة  -

 .الخدمات المقدمة

 الحاجة للحكومة اإللكترونية 2-4

 دبعض ما يوجهه المواطنون وأصحاب األعمال عن 

 األعمال في الدوائر الحكومية الحاجة إلنجاز بعض

 .استخدام األوراق والمستندات

   أنظمة  موجودة في اناتنماذج بيالحاجة لتعبئة

 .المعلومات الحكومية فعال

   صعوبة تحديد الدائرة الحكومية المسؤولة عن

 .بعض األعمال أحيانا

   الحاجة لمراجعة عدة دوائر حكومية إلنجاز عمل

 .واحد

   طول فترات االنتظار في الصفوف أو مواعيد

 .المراجعة

ق تجارب بعض الدول في مجال تطبي 2-5

 [18]اإللكترونية:الحكومة 

المقصود من الحكومة اإللكترونية هو تهيئة 

والقيام الفرصة لعموم السكان ولقطاع األعمال للتفاعل 

التجارية والحكومية باستخدام الوسائل  باألعمال

اإللكترونية. ويشير تقرير في الواليات المتحدة اعد من 

 Office of Electronic Government inقبل )

General Services 

Administeration,2001)  أن الحكومة اإللكترونية

تتضمن استخدام التقنية لتحسين وتسهيل توفير 

المستثمرين، المعلومات والخدمات للمواطنين، 

، واإلدارات الحكومية. ويضيف التقرير أن الموظفين

الحكومة اإللكترونية تمكن الحكومة من التحول من 

وفاعلية في تقديم الخدمات إيجابية  أكثرالسلبية إلى 

العمل  هذا التحول قد أدى بالفعل إلى جعل والمعلومات.

الحكومي أكثر سرعة ودقة وفاعلية بأقل تكلفة. يؤكد 

ذلك التقرير المعد لوزارة االقتصاد والصناعة اليابانية 
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حول أساسيات تطوير مجتمع متقدم معلوماتيا  و اتصاليا  

ا النوع من المجتمع هو م(. يقول التقرير أن هذ1998)

نظام اقتصادي/اجتماعي جديد حيث يتمتع الناس بحرية 

توفير وتبادل المعلومات والمعارف ويتصف بتناسق 

والصناعة، واالقتصاد،  والثقافة،الحياة اليومية، 

والبيئة. هذا النظام يقصد به تبديل النظام  والطبيعة،

إلنتاج السائد المتصف بالقصور الوظيفي المعتمد على ا

يؤكد التقرير أن النظام الجديد و. واالستهالك الوفير

سيقود إلى موجه من اإلصالحات الجماعية يطلق عليها 

 االقتصادي،" الثورة الرقمية" تؤدي إلى توسيع المجال 

والتخلي عن التنظيمات ذات التكلفة العالية وتطوير فكرة 

ة المجتمعات اإلقليمية وتمكين الناس من الحياة بحري

 .    أكثر

في دراسة "لمجلس االمتياز في الحكومة" 

م( 2000بالواليات المتحدة األمريكية )

Government (Excellence in  أوضحت أن

( e-govاألمريكيين يعتقدون أن الحكومة اإللكترونية )

ستؤدي إلى تعظيم المسؤولية المحاسبية للحكومة. 

 االقتصادية وسهولةستزيد الكفاءة  باإلضافة إلى أنها

.  تقول على الخدمات الحكومية الحصول

(McGinnis رئيسة المجلس في هذا الصدد، أن )

( قد حل وأن dot.govعصر الحكومة اإللكترونية )

ة ونياألمريكيين لديهم نظرة إيجابية نحو الحكومة اإللكتر

وإمكانياتها. وترى وضعا حيث بإمكان أي شخص أن 

نيا في أي وقت ومن أي مكان يختار االتصال إلكترو

للحصول على خدمة، إلنهاء معاملة، الحديث مع 

ممثليهم، والمشاركة في األنشطة الحكومية من أوجه 

لى عمختلفة. وتشير إلى أن استخدام التقنية المعلوماتية 

المدى الطويل يؤدي إلى تخفيض التكاليف. على سبيل 

ة( المثال، انخفضت تكاليف تجديد تسجيل )استمار

السيارة في والية أريزونا من سبعة دوالرات بعمل 

     ا. اإلجراءات ورقيا  إلى دوالر ونصف بأجرائها إلكتروني

 (  Hart and Teeter,2000دراسة )

والمتخصصان في جمع المعلومات عن الرأي 

ت العام تشير الدراسة إلى أن التقنية المعلوماتية غير

والتعلم في بشكل جذري طريقة االتصال والعمل 

المجتمع. لقد استطاعت الحكومة اإللكترونية أن تعيد 

كما أن  وحكوماتها.صياغة االتصال بين الناس 

باستطاعتها جعل الحكومة أكثر استجابة لرغبات الناس 

ة كوموتطوير التعامل فيما بينهم. الفكرة األساسية أن الح

ا اإللكترونية تصل الناس ليس فقط فيما بينهم ولكن أيض

 في ميادين تبادل األفكار، والنقاشات، والمبادرات،

ع منه واالبتكارات، والتعامالت، والنتائج. تفيد الدراسة ا

 الوقت، ستُحدث الحكومة اإللكترونية ثورة في العالقة

بين الناس وحكوماتهم ليس كزبائن للخدمات الحكومية 

فحسب ولكن أيضا كمواطنين يعيشون في مناخ من 

 ية.الحرية السياس

 تتلخص نتائج الدراسة فيم يلي:

اإللكترونية  يعتقد األمريكيون أن الحكومة -1

 .أفضلتعني حكومة 

أن عامة األمريكيين يرغبون أن تمضي الحكومة  -2

 قدما في طريق التقنية المعلوماتية ولكن بشكل حذر

لضمان حماية الخصوصية واألمن إذ هي من 

 األولويات.

 نظرة عموم الناس للحكومة اإللكترونية تمتد ألكثر -3

 من الكفاية االقتصادية والجودة في تقديم الخدمات

لتشمل تثقيف وتعزيز دور المواطنين في عملية 

 مسئولية. أكثرصنع القرار وجعل الحكومة 

لنامية في االتحديات التي تواجهها الدول  2-6

 الحكومة اإللكترونية

 البيروقراطية.اء على التحدي األول / القض

 للموطن. التحدي الثاني / أسلوب تأدية الخدمة ذاتها

 .التحدي الثالث / دور الحكومة كمحفز اقتصادي
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مة العوامل األساسية لنجاح الحكو 2-7

 اإللكترونية حسب تعريف األمم المتحدة

 األنترنت. موقع الحكومة اإللكترونية على شبكة •

 البنى التحتية لالتصاالت. •

 راس المال البشري.   •

 نيةمراحل تطبيق الحكومة اإللكترو 2-8

جعل بيانات الحكومة متاحة على موقعها  :التحول •

 والثقافية.اإللكتروني خاصة القانونية واإلدارية 

استقبال االتصاالت واالستفسارات من  :التفاعل •

المواطنين وقطاع األعمال من خالل المواقع 

 .اإللكترونية

يتم تبادل الخدمات بين الوزارات  :التعامل •

 .والمواطنين من خالل شبكة األنترنت

ى تنتظم الوزارات كلها في موقع واحد يسم :التكامل •

الخدمات بشكل متكامل  ( لتقديمportal)بوابة 

 ما يسمى بالنافذة الواحدة.  أوللمواطنين 

 ليبيا والحكومة اإللكترونية 2-9

 تأخرت كثيرا ليبياأن  تقدم،يرى الباحثان من خالل ما 

وذلك  عن دول المنطقة في بناء الحكومة اإللكترونية

 أسباب:لعدة 

 .الظرف األمني •

 .عدم توفر البنى التحتية •

 .االستقرار السياسي •

 .الفساد اإلداري والمالي •

 .الفترة التي تم فيها بناء الحكومة اإللكترونية •

 .نقص القوانين والتشريعات •

  -الخالصة: ثالثا 

إبراز  حاولنا اإللكترونية الحوكمة لموضوع تناولنا خالل

 عن واضحة نظرة تعطي أن التي يمكن العناصر أهم

 في الحوكمة مفهوم دخل حيث اإللكترونية الحوكمة

 الفضائح بعد خاصة واسع نطاق األعمال على مجال

 إلى أدت والتي العالمية الشركات كبريات طالت التي

 أطر تشكيل إلى الحاجة وظهرت جسيمة، مالية خسائر

بطريقة  القرارات اتخاذ من المدراء لتمكين إجرائية

 خدمة في مباشرةقراراتهم  نتائج تصب بحيث صائبة

 إطار يشمل ما وغاليا   .واستراتيجياتها المؤسسة مهمة

 المؤسسة في التنظيمية العالقات مجموعة الحوكمة

 توفير ضرورة إلى باإلضافة التدقيق والمحاسبة وقوانين

 وتسعى .األداء قياس معايير من متكاملة منظومة

 الداخلية عملياتها حوكمة خالل المؤسسات من

 وحداتها مختلف بين التجانس توفير إلى والخارجية

 لبعضها مكملة الوحدات تلك أعمال بحيث تكون اإلدارية

، البعض مما نتج عنه ضهور الحكومة اإللكترونية

 -: للبحثاألولى فرضيات الثالث وعليه فانه تم رفض 

 المشكالت بحل الحكومية المؤسسات تقوم 

 إلى االنتقال قبل الحقيقي الواقع في القائمة

 .اإللكترونية البيئة

 التشريعات بتطوير الحكومية المؤسسات تقوم 

 .اإللكترونية الحكومة مع يتفق بما

 الحكومية المؤسسات بين فيما تنسيق يوجد 

 عملية أو خدمة تقديم في جهات عدة وبين

 .معينة

 -: للبحثالرابعة  قبول الفرضيةو

  إن طلب الشفافية واإلفصاح الكامل في

إجراءات المحاسبة والمراجعة والتطبيق السليم 

لمعايير المحاسبة والمراجعة المتعارف عليها 

حوكمة اإللكترونية للشركات اليساعد أسلوب 

 .المركزية والفساد اإلداريفي محاربة 

 والتوصيات:النتائج  رابعا

ج من خالل التحليالت النظرية استنتاج الباحثان النتائ

 التالية: 

 العام القطاعين في ناجحة أداة الحوكمة تعد -1

 والشفافية المساءلة والمشاركة تحقيق في والخاص

فكل  جديدا،لم تضف  فالحوكمة .القانون وحكم

العاملين أم  مبادئها هي حقوق سواء للمساهمين أم

المحاسبة الدقيقة الشفافة، وهي أمور تنظمها العديد 
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لألسف ال تطبق، أو يتم االلتفاف  من القوانين، ولكن

 .عليها في كثير من الدول العربية

 والمتميزة الحديثة المفاهيم من الحوكمة مفهوم يعد -2

 على الدولية والمنظمات غالبية الهيئات تؤكد والذي

 .النامية بالدول يتعلق فيما وخاصة تطبيقه

من خالل تجارب الدول المتقدمة، وكما تم ذكره في  -3

 إليها،الدراسات السابقة والنتائج التي تم التوصل 

 بين العالقة تحسين في الحوكمة تسهم أن يمكن

  .والموظفين باإلدارات المواطنين

من وجه ونسبيا حديثة  ،اإللكترونية الحوكمة تعد -4

يمكن اعتبارها  السابقة،من خالل الدراسات  نظرا،

 وتقليل لالرتقاء بالحوكمة الناجح السبيل هي

 الطلب على ارتفاع حيث من اإلدارات على الضغط

 .والخدمات المعلومات

 أجهزة من البد الحوكمة مبادئ تفعيل لغرض -5

 وتقوم الجهاز اإلداري عمل تتابع فعالة رقابية

 ييرالمعا وفق على أدائه بتقويم الكفيلة السبل بدراسة

 .المتعارف عليها

 للجميع، وهدف الجميع مسؤولية اإلداري اإلصالح -6

 متطلبات من نشر الحوكمة باتجاه التوعية وأن

 .اإلداري اإلصالح لعملية اإلعداد

وانتشار  والمحسوبية،من خالل تفشي الوساطة  -7

 والصريح،والمعلن الرشوة في دوائرنا الحكومية 

 هناك أنايتضح لنا  منا، أحدوليس خافيا على 

 حيث ،اإلدارات في اإلداري بالتنظيم تتعلق إشكالية

 سعك على القادر اإلداري للتنظيم منها يفتقد الكثير

 ال أنها بل والراي العام المحلي، السكان توجهات

 فمعظم والمسائلة للمحاسبة المطلوبة الشفافية تملك

وتنفيذ  صنعفي  واسع وبشكل تعتمد اإلدارات

 يكون أن دونت المنظما على العامة السياسات
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