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   المستخمص
 المواطنين بين العالقة بناء صياغة إلعادة واالتصاالت المعمومات تكنولوجيا لثورة نتاج االلكترونية الحكومة تعد

 عمى الحديثة التكنولوجيا ىذه آثار انعكست وقد أخرى جية من الحكومية المنظمات وبين ، جية من والحكومة
 األضواء لتسمط الدراسة ىذه جاءت لذا ، الحكومية المنظمات في الداخمية والرقابة الحكومي المحاسبي النظام
 ، الحكومي المحاسبي والنظام الداخمية الرقابة عمى االلكترونية الحكومة تأثير توضيح بيدف الموضوع ىذا عمى

 ، الحكومي المحاسبي والنظام الداخمية الرقابة عمى االلكترونية الحكومة تطبيق ومشاكل ايجابيات وتحديد
 ووزارة ، والتكنولوجيا العموم وزارة في االلكترونية الداخمية الرقابة أساليب لتطوير مقترح إطار وضع ومحاولة
 .االلكترونية الحكومة تطبيق مع يتناسب بما الصناعة

 العربية والمقاالت والدوريات والكتب لألبحاث التحميمي الوصفي المنيج عمى الباحث اعتمد قد ذلك ولتحقيق 
 المنيجية تحديد في االستنباطي المنيج اعتمد كما ، النظري الجانب في الدراسة بموضوع المتعمقة واألجنبية
المتمثمة ببعض مقاييس االحصاء  االحصائية األساليب استعمال عن فضالً  ، الميداني الجانب في المستعممة

رافات المعيارية ( ومقياس االحصاء االنح وساط الحسابية ، الوصفي ) التكرارات والنسب المئوية ، األ
لتحميل اجابات افراد العينة عمى استمارة االستبانة والتحقق من فرضيات لعينة واحدة (  tاالستداللي ) اختبار 

 :كاالتي ىي محاور ثالث البحث اذ احتوت استمارة االستبانة عمى 
 .الحكومي المحاسبي النظام وفاعمية كفاءة عمى االلكترونية الحكومة تطبيق انعكاسات محور ــ
 .االلكترونية الحكومة ظل في االلكترونية الداخمية الرقابة مشاكل محور ــ
 .االلكترونية لمحكومة الداخمية الرقابة تطوير أساليب محور ــ

 : إلى الدراسة ىذه وتيدف
 .  االلكترونية الحكومة وأىمية مفيوم عمى التعرف •
 . االلكترونية الحكومة إلى الحاجة مدى •
 . الحكومي المحاسبي النظام عمى االلكترونية الحكومة تأثير عمى التعرف •
  االلكترونية الحكومة تطبيق عند الداخمية الرقابة تواجيو التي والتيديدات المخاطر عمى التعرف •
 . االلكترونية الحكومة مجال  في واألجنبية العربية الدول تجارب عمى التعرف •

 .االلكترونية الحكومة تطبيق عند الحكومية الوحدات في الداخمية الرقابة وتطوير تعزيز
 .  أىميا ومن االستنتاجات بعض الى التوصل وتم 
 لممواطنين المقدمة الخدمات وتحسين ، الحكومية االدارات أداء تطوير الى االلكترونية الحكومة تطبيق يؤدي 

 مما المواطن يحتاجيا التي الحكومية الخدمات تقديم في والمساواة العدالة وتحقيق ، لمخدمات المباشر والتوصيل
 المواطن ثقة يزيد مما أنواعو بكافة والمالي االداري الفساد عمى القضاء عن فضالً  ، والكمفة والجيد الوقت يوفر

ن ، بالحكومة  نطاق ضمن تجري التي المعامالت عمى الرقابة إلحكام مالئمة غير التقميدية الداخمية الرقابة وا 
 تطبيق عند الداخمية الرقابة تطوير ضرورة يستمزم مما التالعب أو األخطاء الكتشاف االلكترونية الحكومة
 الحكومية لموحدات المناسب التنظيمي والييكل التحتية والبنية القانونية التشريعات ،وتوفير االلكترونية الحكومة



 التطبيقات استخدام ظاىرة تزايد ومواكبة المتكامل بشكميا لكترونيةاال الحكومة لتطبيق الحاضر الوقت في
 .  الفكرية الممكية وحماية االلكترونية

 : باآلتي تتمثل الباحث بيا يوصي التي التوصيات أىم من وان
 تكنولوجيا توظيف الى تيدف التي االلكترونية لمحوكمة العراقية الوطنية االستراتيجية تطبيق في اإلسراع

 الشفافية ، االجتماعية والعدالة المساواة وتحقيق المواطنين ومشاركة الخدمات تقديم في واالتصاالت المعمومات
 نحو التدريجي التحول مراعاة مع المعرفة عمى مبني حر اقتصاد الى لموصول الحكومي العمل في والفاعمية
عادة  ، عالمتوق التغيير مقاومة من لمتقميل االلكترونية الحكومة تطبيق  لموحدات التنظيمي الييكل في النظر وا 

 تصميم إعادة عن فضالً  ، التحول لذلك العممية التييئة مع  االلكترونية الحكومة تطبيق مع يتالئم بما الحكومية
 الحكومة مجال في التكنولوجي التطور لمواكبة الحكومية الوحدات قبل من المقدمة الخدمات بعض إجراءات

 الحكومية الوحدات في الداخمية الرقابة لتطوير الباحث قبل من المقترحة الرقابية األساليب االلكترونية،واستعمال
 . االلكترونية الحكومة متطمبات حسب

 


