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 المستخمص
والتنفيذ والرقابة لمموازنة العامة في  اإلعدادعممية  أنتتبمور في  مشكمة البحث إن 

تساعد عمى التخطيط  يةلعدم وجود قواعد لمبيانات الكترون نظرا,من المشكالت اعدد تواجوالجامعة المستنصرية 

 توزيع االعتماد المالي بشكل رئيس عمى تعتمد التنفيذ عممية أن فضال عنالسميم لمتقديرات الخاصة بالموازنة 

وجود قواعد لمبيانات الكترونية في عدم  إن إلى باإلضافةالعممي  األسموب من دونخبرة المتراكمة ال يعتمد الذيو 

 ىما أساسيتاناليدف اعتمدت فرضيتان  إلىاعمة في الرقابة ولغرض الوصول غير ف أداةوضع الموازنة تجعميا 

 -األولى منيا أن :الفرضية 

والتنفيذ والرقابة عمى الموازنة في الجامعة المستنصرية في ظل حكومة الكترونية تحقق  اإلعدادعممية )) 
وجود ارتباط وعالقة بتتمثل   ول األ  فرضيات فرعية  ياالمالي وتفرعت من ايئداأ تطويرفاعميتيا وتسيم في 
والتنفيذ اإلعداد العميا وتوفير متطمبات الحكومة االلكترونية ومراحل الموازنة من حيث  اإلدارةمعنوية بين استعداد 

 .والرقابة 
مشكالت التنفيذ مشكالت اإلعداد و عن وجود تأثير معنوي وعالقة ارتباط بين  تستفسر الفرضية الثانية أما

  الموازنة.عمى  والرقابة
 المالية 2002 المالية في رئاسة الجامعة المستنصرية ميدانًا لمبحث لمسنة  الشؤون مديرية اختيرتوقد  
منيجية البحث والدراسات  األولالفصل  تضمنما تقدم فقد قسمت الدراسة عمى خمسة فصول ضوء عمى و 

 مباحث. أربعةورقابية في  كأداة تخطيطية العامة لمدولاول الموازنة تنفقد  الفصل الثاني إماالسابقة 
وعالقتيا بالموازنة وتجارب  تواجييا يات التيلتحدومتطمباتيا واتناول مفيوم الحكومة االلكترونية  الفصل الثالث

  مباحث . ةفي ىذا المجال في ثالثدول العالم 
 مباحث . ةن الدراسة في ثالثعمى ميداي في الدراسة والتعرف ممفقد خصص لتناول الجانب الع الفصل الرابع

 

 
مايأتيفقد خصص لعرض االستنتاجات والتوصيات وكان من أىم االستنتاجات  الفصل األخيرأما   

محصورة بوزارة  األخرصالحية المناقمة لبعض مستويات الموازنة بوزارة التعميم العالي وبعضيا  اختصار .1
 لموازنة .اتنفيذ  عمميةالسمبي في  والتأثير التأخير إلى اإلجراءاتتؤدي كثرة  إذالمالية 

التشابو بين مفيومي الحكومة االلكترونية والموازنة العامة لمدولة من حيث تركيزىما  أوجوتوجد كثير من  .2
رير التي االقوانين والتشريعات واعتمادىما التق إلىىما بعدة مراحل وحاجتيما ر عمى خدمة المواطن ومرو 

 سية.األساتعد من المرتكزات 

اختراع العمل التقميدي  إعادةتكنولوجيا جديدة بل ىي  إضافةمجرد  ليستالحكومة االلكترونية  إن .3
 . األداءفي  التأخيرواجتياز كل مظاىر  اإلجراءاتووضعو في البيئة الرقمية وتسييل 
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 متخمفةم تكن بنسب متفاوتة وان الدول العربية ل اتكنولوجيتتفوق عمى الدول العربية  األجنبيةالدول  إن .4
من تجارب وتطبيقات  اإلفادةتصوره في التعامل مع مفيوم الحكومة االلكترونية وعميو نالحد الذي  إلى

 والبدء من حيث انتيوا وفقًا لممعطيات المتاحة  الدول   تمك       

يد والجالختصارىا الوقت  نالتدريسييتحقيق رضى أن بطاقة الرواتب المقترحة لمتدريسيين تسيم في  .5
 0الذين كانا يستنفذان في االنتظار


