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 الممخص

استيدف البحث تقديم مساىمة عممية تتمثل في بيان مدى جاىزية ديوان المحاسبة الميبي لتطبيق متطمبات     
الحوكمة اإللكترونية بيدف تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة واالرتقاء باألداء الحكومي وذلك من خالل التعرف 

كترونية في الديوان وكيفية االستفادة من الحوكمة عمى مدى توافر متطمبات النجاح المالئمة لتطبيق الحوكمة اإلل
اإللكترونية في تعزيز اإلفصاح والشفافية والمساءلة. باإلضافة إلى عرض أىم محددات تطبيق الحوكمة 
اإللكترونية في البيئة الميبية . وحتى يتم ربط الجانب النظري بالواقع الفعمي فقد اعتمد البحث عمى المقابمة 

ن الموظفين المسؤولين عن برنامج الحوكمة بالديوان وتم توجيو األسئمة إلييم عن طريق قائمة الشخصية لعدد م
احتوت عمى المزايا التى يمكن أن تحققيا الحوكمة اإللكترونية، كما اشتممت أيضا عمى أىم المعوقات التى 

مات اإللكترونية مثل التقارير تؤدى إلى عدم تطبيقيا، وتمثمت أىم نتائج البحث في أنو يوفر الديوان بعض الخد
السنوية، بريد الموظفين، أيقونة اقتراحات مخصصة لمعمالء، استعالم عن المرتب، استعالم عن العقود، 
إحصاءات فحص العقود، نماذج وظائف شاغرة، كما أنو وعمى الرغم من توافر بعض مقومات الحوكمة 

وادر بشرية متخصصو، قاعدة بيانات، بنية اتصاالت، اطار اإللكترونية في البيئة الميبية مثل موارد مالية، ك
تشريعي إال أنو ليس ىناك وعي وادراك كافي بأىمية تبني واستخدام الحوكمة اإللكترونية وما قد يجنيو الديوان 
من منافع مثل تحجيم الفساد من خالل توفير معمومات تفصيميو لألطراف ذات العالقة في صنع السياسات 

شراكيم في ىذه العممية بما يضمن زيادة المساءلة والشفافية. وبناء عمى ما سبق يوصي وتطوير أدا ء الديوان وا 
الباحثين بضرورة اعتماد الديوان عمى الخدمات اإللكترونية وتوسيع والمعمومات التفصيمية المقدمة من جانبو بما 

من أداء الديوان لمميام الموكمة إليو في يمكن األطراف المتعاممين معو من المساءلة ويحقق الشفافية ويحسن 
القضاء عمى الفساد، باإلضافة إلى التوعية بأىمية استخدام الحوكمة اإللكترونية لمموظفين في مختمف 
المستويات اإلدارية، كما يجب العمل عمى إصدار ونشر دليل لمحوكمة اإللكترونية بما يضمن تحقيق االستفادة 

 .القصوى من مزاياىا

 األداء الحكومي: الحكومة اإللكترونية ، ديوان المحاسبة ، الشفافية ، المساءلة ، ت المفتاحيةالكمما

شكالية البحث9 .2  المقدمة وا 
أصبببببببببحت تكنولوجيببببببببا المعمومببببببببات واالتصبببببببباالت أساسببببببببية لتمكببببببببين أصببببببببحاب المصببببببببال  مببببببببن المشبببببببباركة 
فعميببببًا فببببي عمميببببة إداريببببة وسياسببببية شبببباممة فببببي الشببببركات التببببي ينتمببببون إلييببببا، ممببببا يسبببباىم فببببي تعزيببببز الشببببرعية 

تعمبببببل بيبببببا التبببببي تقبببببوم عمييبببببا ىبببببذه الشبببببركات، إال أن ىبببببذا األمبببببر يتطمبببببب ت ييبببببراً  جوىريبببببًا فبببببي الطريقبببببة التبببببي 
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الشببببببركات داخميببببببًا إلدارة الشببببببؤون العامببببببة، وفببببببي تعاطييببببببا وتفاعميببببببا مببببببع أصببببببحاب المصببببببال ، السببببببيما فببببببي 
 وظيفتيا األساسية وىي تعزيز الشفافية واإلفصاح. 

وتسبببببببعى المؤسسبببببببات مبببببببن خبببببببالل حوكمبببببببة عممياتيبببببببا الداخميبببببببة والخارجيبببببببة إلبببببببى تبببببببوفير التجبببببببانس ببببببببين 
عمببببببال تمببببببك الوحببببببدات مكممببببببة لبعضببببببيا البببببببعض. وفيمببببببا يتعمببببببق مختمببببببف وحببببببداتيا اإلداريببببببة بحيببببببث تكببببببون أ

بالحوكمبببببة اإللكترونيبببببة فأنيبببببا تتجببببباوز نشبببببر المعمومبببببات مبببببن الجيبببببة المعنيبببببة إلبببببى جميبببببع أصبببببحاب المصبببببال  
وتتضببببببمن إشببببببراك ىببببببذه الفئببببببات فببببببي عمميببببببة صببببببنع القببببببرار، فيببببببي اسببببببتخدام التكنولوجيببببببا الحديثببببببة فببببببي تفعيببببببل 

حسببببببين أدائيببببببا والمسبببببباىمة فببببببي بنبببببباء الشببببببفافية بينيببببببا وبببببببين العمببببببالء الببببببدور الرقببببببابي عمببببببى عمببببببل اإلدارة، وت
واالرتقببببباء بوضبببببعيا المبببببالي، والمحافظبببببة عمبببببى مصبببببال  مختمبببببف األطبببببراف المتعاممبببببة معيبببببا. بالنسببببببة لبببببديوان 
المحاسببببببة الميببببببي فقبببببد إجريبببببت بعبببببض الدراسبببببات عمبببببى مبببببدى قيامبببببو بالميبببببام الموكمبببببة إليبببببو المتعمقبببببة بالرقايبببببة 

و)كشبببير ( Shariha et al, 2014) (2013،  الفببباخرياح ومبببن امتمتيبببا دراسبببتي )والمسببباءلة واإلفصببب
وأكببببدت عمببببى عببببدم اتببببباع الببببديوان عمببببى معببببايير المراجعببببة الدوليببببة، عببببدم االىتمببببام بتعمببببيم   (2018والنبببباغي، 

وتببببببببدريب مراجعيببببببببو إلكسببببببببابيم الخبببببببببرات العمميببببببببة والمينيببببببببة، عببببببببدم االىتمببببببببام بتببببببببوفير الوسببببببببائل اإللكترونيببببببببة 
ثبببببببة ممبببببببا يضبببببببعف قبببببببدرتيم عمبببببببى مواكببببببببة التقبببببببدم لبببببببدى الوحبببببببدات الخاضبببببببعة لمراجعتبببببببو، كبببببببذلك عبببببببدم الحدي

اسببببببتخداميم لموسببببببائل اإللكترونيببببببة فببببببي تببببببدعيم أدلببببببة األثبببببببات التببببببي يحصببببببمون عمييببببببا، كمببببببا ال تتببببببوفر مكتبببببببة 
  الكترونية تسيل عمييم الرجوع إلى القوانين واألنظمة والتعميمات الضرورية لتسيير أعماليم.

إلبببى انبببو فبببي ليبيبببا حاليبببًا تنفيبببذ الحوكمبببة   (saadi & Almahjoub, 2012) ما أشبببارت دراسبببة كببببب
اإللكترونيببببة فببببي مراحمببببو األولببببى وال يببببزال ىنبببباك مجببببال كبيببببر لمنمببببو سببببريعًا بسبببببب قمببببة عببببدد السببببكان وارتفبببباع 

لببببة متقدمبببببة. معببببدل التعمببببيم.، ومببببن خببببالل التخطبببببيط الببببدقيق واالسببببتخدام الببببذكي لممببببوارد يمكبببببن جعببببل ليبيببببا دو 
وممببببا سبببببق يمكببببن صببببياغة تسبببباؤل البحببببث فببببي التببببالي: ىببببل ديببببوان المحاسبببببة الميبببببي لديببببو الجاىزيببببة بالقببببدر 
الكببببببببافي لتطبيببببببببق متطمبببببببببات الحوكمببببببببة اإللكترونيببببببببة لتعزيببببببببز مبببببببببدأ الشببببببببفافية والمسبببببببباءلة واالرتقبببببببباء ببببببببباألداء 

 .الحكومي؟

 الدراسات السابقة9 .1
الدراسببببببببات السببببببببابقة ذات الصببببببببمة بمت يببببببببرات الدراسببببببببة  يسببببببببتيدف الببببببببباحثون فببببببببي ىببببببببذا الجببببببببزء عببببببببرض 

لموقببببوف عمببببي مببببا توصببببل إليببببة الببببباحثين مببببن نتببببائج ومببببن ثببببم تحديببببد الفجببببوة البحثيببببة وتحقيقببببًا لميببببدف مببببن ىببببذا 
 الجزء سوف يتم تبويبو عمي النحو التالي :

 بعنوان: ( Rahman & Rajon, 2012*دراسة )

An Effective Framework for Implementing Electronic Governance in 
Developing Countries: Bangladesh Perspective 

ىببببببدفت الدراسببببببة إلببببببى اقتببببببراح إطببببببار فعببببببال لتنفيببببببذ الحوكمببببببة اإللكترونيببببببة والخببببببدمات اإللكترونيببببببة فببببببي الببببببدول 
الناميبببببة مثببببببل بببببببنقالديش، وأيضبببببا تقببببببديم تحميببببببل مقبببببارن لبببببب دارة الحكوميببببببة الحاليبببببة، و فبببببباق وتوقعببببببات تطبيببببببق 

دارة إلكترونيبببببببة، الح وكمبببببببة اإللكترونيبببببببة فبببببببي ببببببببنقالديش، وتحميبببببببل مبببببببدى فعاليبببببببة إنشببببببباء حوكمبببببببة إلكترونيبببببببة، وا 
وتوصبببببمت الدراسبببببة إلبببببى أن الببببببدء بالبنيبببببة التحتيبببببة الحاليبببببة، ثبببببم التقبببببدم واالسبببببتمرار فبببببي تطبببببوير بنيبببببة تحتيبببببة 
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اليواتببببف النقالببببة أكثببببر جديببببدة يكببببون لببببو نفببببع كبيببببر فببببي تطبيببببق الحوكمببببة اإللكترونيببببة، وأن تنفيببببذ حوكمببببة عبببببر 
نجاحببببببًا بسبببببببب وصببببببوليا الواسببببببع إلببببببى النبببببباس، كمببببببا أكببببببدت الدراسببببببة عمببببببى أن فعاليببببببة الحوكمببببببة اإللكترونيببببببة 

رئيسببببببي عمببببببى المببببببواطنين، ألنيببببببم ىببببببم أصببببببحاب المصببببببال ، وفببببببي الببببببدول الناميببببببة ال يمكببببببن  -تعتمببببببد بشببببببكل 
 القطاعات مرة واحدة.-تطبيقيا في كل 

 بعنوان: (saadi & Almahjoub, 2012) دراسة*

E-Governance in Libya – Where we are and Where to Go 

ىببببببببدفت الدراسببببببببة إلببببببببى مناقشببببببببة البنيببببببببة التحتيببببببببة لمحوكمببببببببة اإللكترونيببببببببة الميبيببببببببة والتحميببببببببل المقببببببببارن لييكميببببببببة 
الحوكمببببببة اإللكترونيببببببة التببببببي تببببببم نقميببببببا إلببببببى ليبيببببببا والببببببدول األخببببببرى المنتجببببببة لمببببببنفط . وأيضببببببا خارطببببببة طريببببببق 

اإللكترونيببببة فببببي ليبيببببا. توصببببمت الدراسببببة إلببببى أن الحوكمببببة اإللكترونيببببة فببببي الواقببببع ميمببببة لببببيس فقببببط  الحوكمببببة
لتحسببببين الخببببدمات الحكوميببببة ولكببببن أيضببببا لزيببببادة الرضببببا والراحببببة لمواطنييببببا، وأنيببببا تعتمببببد بشببببكل كبيببببر عمببببى 

ال يبببببزال ىنببببباك مجبببببال طريقبببببة توظيفيبببببا. وليبيبببببا حاليبببببًا فبببببي المراحبببببل األولبببببى مبببببن تنفيبببببذ الحوكمبببببة اإللكترونيبببببة و 
 كبير لمنمو، كما يمكن نشرىا بسرعة في ليبيا بسبب قمة عدد السكان وارتفاع معدل التعميم. 

 بعنوان:  (Kalsi & Kiran, 2013)*دراسة
E-governance success factors an analysis of e-governance initiatives of ten 
major states of india 

ىبببببدفت الدراسبببببة لتقيبببببيم دور مشببببباريع الحوكمبببببة اإللكترونيبببببة فبببببي التنميبببببة االجتماعيبببببة واالقتصبببببادية وخبببببدمات  
المبببببواطنين فبببببي الينبببببد، وقبببببدمت نمبببببوذج ألفضبببببل مشببببباريع الحوكمبببببة اإللكترونيبببببة التبببببي يمكبببببن أن تكبببببون قبببببدوة 

ت عمببببببى فيببببببم لمبببببدول األخببببببرى فببببببي تحسببببببين مبببببببادرات الحوكمببببببة اإللكترونيببببببة، وبمببببببا يسبببببباعد واضببببببعي السياسببببببا
الفجببببببوات فببببببي السياسببببببات والتركيببببببز عمببببببى تمببببببك المعببببببايير التببببببي تببببببؤدي إلببببببى الحوكمببببببة الرشببببببيد. حيببببببث بينببببببت 
الدراسببببببة إن وضببببببع اسببببببتراتيجيات وسياسببببببات الحوكمببببببة اإللكترونيببببببة ىببببببي ممارسببببببات معقببببببدة تشببببببمل مجموعببببببة 

لقبببببدرات، إعبببببادة ىندسبببببة متنوعبببببة مبببببن القضبببببايا مثبببببل البنيبببببة التحتيبببببة، التحبببببديات البشبببببرية، إدارة الت ييبببببر، بنببببباء ا
العمميببببببببببببات، التكنولوجيببببببببببببا، المعببببببببببببايير، اإلدارة، المعمومببببببببببببات، األمببببببببببببن والخصوصببببببببببببية، التحببببببببببببديات الماليببببببببببببة 

 والقانونية، جودة الخدمة، اتفاقيات مستوى الخدمة إلخ.

 بعنوان: (Cavalcante & De Luca, 2013) دراسة*

Controllership as a Governance Instrument in the Public Sector  

تناولببببببت الدراسببببببة ديببببببوان المحاسبببببببة كببببببأداة لحوكمببببببة الشببببببركات، وبمببببببا تي سبببببباىم فببببببي الحببببببد مببببببن عببببببدم تماثببببببل 
المعمومبببببات وصبببببراع المصبببببال ، الم سبببببتمدة مبببببن مشببببباكل الوكالبببببة ببببببين المبببببالكين التنظيميبببببين والمبببببدراء، بتبببببوفير 

ناولببببت الدراسببببة أن اإلفصبببباح المعمومببببات التببببي تسببببم  بتقيببببيم المنظمببببة والببببي أي مببببدى حققببببت أىببببدافيا. كمببببا ت
والمسببببباءلة ىبببببم البببببدعائم الرئيسبببببية لحوكمبببببة الشبببببركات بجانبببببب ديبببببوان المحاسببببببة. وكبببببان اليبببببدف الرئيسبببببي مبببببن 

عمببببببببى موقعببببببببو  (CGU)ىببببببببذا البحببببببببث ىببببببببو تحديببببببببد أي المعمومببببببببات التببببببببي ي تيحيببببببببا مكتببببببببب المراقببببببببب العببببببببام 
اسببببببببببين لمرقاببببببببببة والتقبببببببببارير اإللكترونبببببببببي التبببببببببي تمتثبببببببببل لنوعيبببببببببة ومحتبببببببببوي توصبببببببببيات اإلتحببببببببباد البببببببببدولي لممح

الخارجيبببببة، كأبعببببباد لمحوكمبببببة فبببببي القطببببباع العبببببام. وقبببببد توصبببببمت الدراسبببببة أنبببببو مبببببن خبببببالل البحبببببث البيمبببببوجرافي 
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والوثبببببائقي، تبببببم التأكبببببد مبببببن أن المعمومبببببات التبببببي تبببببرتبط بالتقبببببارير الماليبببببة والمتعمقبببببة بالميزانيبببببة تمتثبببببل لمنوعيبببببة 
ممحاسبببببين. كمببببا كشببببف البحببببث أيضببببًا بببببأن المعمومببببات التببببي والمحتويببببات التببببي أوصببببي بيببببا اإلتحبببباد الببببدولي ل

تببببرتبط بالمراجعبببببة الداخميبببببة والمسبببباءلة السبببببنوية لمحكومبببببة تتنبببباول بشبببببكل جزئبببببي المحتويببببات التبببببي أوصبببببي بيبببببا 
 االتحاد الدولي لممحاسبين.

بعنبببببببوان: تقيبببببببيم أسببببببباليب العمبببببببل الرقبببببببابي ودراسبببببببة العوامبببببببل المبببببببؤثرة فبببببببي  (1022*دراسةةةةةةةة )ا الفةةةةةةةاخري، 
 يرىا بديوان المحاسبة الميبي. تطو 

ىبببببدفت ىبببببذه الدراسبببببة إلبببببى تحميبببببل وتقيبببببيم أسببببباليب العمبببببل الرقبببببابي لبببببديوان المحاسببببببة فبببببي ليبيبببببا، وذلبببببك مبببببن 
خبببببالل دراسبببببة المتطمببببببات الالزمبببببة لمعمبببببل الرقبببببابي والمت يبببببرات المبببببؤثرة فبببببي تطبببببوير أسببببباليبو، والمتمثمبببببة فبببببي 

ة الدوليبببببببة، تبببببببوفر التبببببببدريب واكتسببببببباب الخببببببببرة لمعببببببباممين تبببببببوفر االسبببببببتقالل لمبببببببديوان، اعتمببببببباد معبببببببايير الرقابببببببب
بالببببديوان، اسببببتخدام التكنولوجيببببا الحديثببببة فببببي أداء العمببببل. وتوصببببمت الببببي عببببدة نتببببائج أىميببببا ضببببعف مسببببتوى 
تحقيبببببق البببببديوان لمميبببببام الرقابيبببببة التبببببي أنشبببببع مبببببن أجميبببببا، وجبببببود بعبببببض مظببببباىر الضبببببعف فبببببي أداء البببببديوان، 

داري والببببببوظيفي لمببببببديوان والعبببببباممين فيببببببو، أن الببببببديوان لببببببم يعتمببببببد معببببببايير عببببببدم كفايببببببة االسببببببتقالل المببببببالي واإل
الرقاببببببة الدوليبببببة التبببببي تعتمبببببدىا األجيبببببزة العميبببببا لمرقاببببببة فبببببي دول العبببببالم، فضببببباًل عبببببن قصبببببوره فبببببي االىتمبببببام 
بالبببببدورات التدريبيبببببة الالزمبببببة لتأىيبببببل العببببباممين بالبببببديوان، ولبببببم يسبببببتخدم وسبببببائل التكنولوجيبببببا الحديثبببببة. أوصبببببت 

لدراسببببة بالعمببببل عمببببى اعتمبببباد معببببايير الرقابببببة الدوليببببة لمواكبببببة التقببببدم فببببي أجيببببزة الرقابببببة الدوليببببة واإلقميميببببة، ا
 واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تدعم أدلة اإلثبات لدى موظفي الديوان.

 (  بعنوان: Mehta, 2014*دراسة )

 The Challenge of Policy Formulation and Service Delivery in the 21st 
Century: “Improving customer service delivery” By E-governance  

ىبببببدفت الدراسبببببة إلبببببى إجبببببراء مسببببب  ميبببببداني لقيببببباس دور الحوكمبببببة اإللكترونيبببببة فبببببي تحسبببببين الخبببببدمات المقدمبببببة 
حوكمببببببة ، كمببببببا قامببببببت بشببببببرح الجوانببببببب الخاصببببببة بجببببببودة الخببببببدمات العامببببببة، وأظيببببببرت نتببببببائج الدراسببببببة أن ال

اإللكترونيبببببة يمكبببببن أن تحسبببببن مبببببن الخبببببدمات المقدمبببببة وتزيبببببد رضبببببا الزببببببون، كمبببببا أكبببببدت النتبببببائج أن توقعبببببات 
المببببببواطنين مبببببببن الخبببببببدمات العامبببببببة كانبببببببت عاليبببببببة تمامبببببببًا، وأوصبببببببت الدراسبببببببة بضبببببببرورة خمبببببببق بيئبببببببة تنظيميبببببببة 

 مناسبة لتبادل المعارف من اجل تطوير نظام إدارة المعرفة.

 بعنوان:  (Shariha et al, 2014*دراسة )

The role of Audit Bureau in eradicating financial corruption in   Libya  

ىببببببدفت الدراسببببببة إلببببببى تقيببببببيم دور أعضبببببباء ديببببببوان المحاسبببببببة  لمقضبببببباء عمببببببى الفسبببببباد المببببببالي فببببببي ليبيببببببا، مببببببن 
مثببببل فببببي االمتثببببال لممعببببايير خببببالل التببببدابير الالزمببببة لمميمببببة المراجعببببة والت ييببببرات التببببي تببببؤثر عمييببببا، والتببببي ت

التصبببببببديق لمرقابببببببببة الدوليببببببببة، والتببببببببدريب وكسبببببببب الخبببببببببرات لممببببببببراجعين الببببببببذين يقومبببببببون بالعمببببببببل فببببببببي ديببببببببوان 
المحاسبببببببة. وركببببببزت الدراسببببببة عمببببببى تقيببببببيم العوامببببببل التببببببي تببببببؤثر عمببببببى المببببببراجعين، وتطببببببوير مراجعببببببة األداء، 

لتببببي تسببببتخدم كببببأداة لمقضبببباء عمببببى الفسبببباد وتحديببببد المخبببباطر التببببي تببببواجييم فببببي حببببين إجببببراء مراجعببببة األداء ا
المبببببالي. وتوصبببببمت  إلبببببى النتائبببببببج أىميبببببا ضبببببعف فبببببي مسبببببتوى تحقيبببببق االكتشبببببافات، أن ديبببببوان المحاسببببببة ال 
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يعتمببببببد المعببببببايير الدوليببببببة المعتمببببببدة، وييمببببببل أيضببببببا إعطبببببباء المبببببببرمجين التببببببدريب والتأىيببببببل الببببببالزم باسببببببتخدام 
 من بدال من أساليب األداء الحكومي. األساليب الحديثة المتعمقة بأعمال الرقابة

  (Ojeka, 2017)*دراسة 

E-Governance and Public Sector Financial Disclosures: Analysis of 
Government Agencies in Nigeria 

حممببببببت ىببببببذه الدراسببببببة محتويببببببات مختمببببببف المواقببببببع الحكوميببببببة وشبببببببو الحكوميببببببة لتحديببببببد مببببببا إذا كانببببببت  تقببببببوم 
إي مبببببدى إفصببببباحيا. وأكبببببدت نتبببببائج عمبببببى انبببببو لبببببم يكبببببن لبببببدى أي مبببببن البببببوزارات التبببببي تبببببم  باإلفصببببباح المبببببالي

فحصببببيا نسببببخة مبببببن البيببببان المبببببالي المببببدقق عمبببببى مواقعيببببا اإللكترونيبببببة. قببببد يكبببببون ىببببذا بسببببببب افتقببببارىم إلبببببى 
البببببببوعي بتبببببببأثير ىبببببببذا البيبببببببان عمبببببببى مبببببببواقعيم اإللكترونيبببببببة وكيبببببببف يسببببببباىم فبببببببي تعزيبببببببز الشبببببببفافية والمسببببببباءلة 

. لببببذلك أوصببببت الدراسببببة بانبببببو ينب ببببي عمببببى مجمببببس التقبببببارير الماليببببة والييئببببات التنظيميببببة الحكوميبببببة الحكوميببببة
األخببببرى أن تسببببعى إلببببى تفببببويض الببببوزارات بوضببببع نسببببخة مببببن الحسبببباب المببببدقق لمببببوزارات والميزانيببببة الخاصببببة 

اصبببببببة بيبببببببا سبببببببنوًيا  عمبببببببى مواقعيبببببببا اإللكترونيبببببببة المختمفبببببببة .أيضبببببببًا يجبببببببب إعبببببببادة تصبببببببميم مواقبببببببع الويبببببببب الخ
ببببببالوزارات بشبببببكل عبببببام لتشبببببمل بعبببببض المعمومبببببات الحيويبببببة مثبببببل األسبببببئمة الشبببببائعة والتعميقبببببات، ويفتبببببرض أن 
ىبببببذا سبببببيعطي المبببببواطنين شبببببعورا باالنتمببببباء وسبببببيعزز المسببببباءلة والشبببببفافية السبببببميمة وتشبببببجع األشبببببخاص عمبببببى 

 زيارة المواقع اإللكترونية المختمفة .

 بعنوان: (Amegavi et al., 2018)*دراسة 

The dynamics of e-government enactment in a developing country public 
sector organisation: evidence from Ghana 

تبحبببببث ىبببببذه الدراسبببببة فبببببي كيفيبببببة تبببببأثير العوامبببببل عمبببببى المسبببببتوى التنظيمبببببي عمبببببى الحوكمبببببة اإللكترونيبببببة فبببببي 
وكفبببباءة تقببببديم الخببببدمات مببببن قبببببل المببببواطنين   المنظمببببات العامببببة فببببي بمببببد نببببامة والمطالبببببة بالمسبببباءلة والشببببفافية

ودفعبببببت  حكومبببببات العديبببببد مبببببن البببببدول لتبنبببببي مببببببادرات الحوكمبببببة اإللكترونيبببببة إلنجببببباز المعمومبببببات فبببببي الوقبببببت 
المناسبببببببببب وبكفببببببببباءة،. واسبببببببببتخدمت المقبببببببببابالت المتعمقبببببببببة مبببببببببع مجموعبببببببببة مختبببببببببارة مبببببببببن المشببببببببباركين لجمبببببببببع 

وارد الماليببببة والبشببببرية، ودعببببم القيببببادة، انخفبببباض المعرفببببة البيانببببات. وأشببببارت الدراسببببة إلببببى ان عببببدم كفايببببة المبببب
فبببببي مجبببببال تكنولوجيبببببا االتصببببباالت، فضبببببال عبببببن عبببببدم كفايبببببة المعبببببدات وانخفببببباض االتصبببببال بشببببببكة اإلنترنبببببت 

 ت عد من العوامل التي تحول دون التنفيذ الفعال ليذا البرنامج.

 الفجوة البحثية9  .2
األبحاث التي تناولت مدى جاىزية ديوان المحاسبة الميبي لتطبيق تبين من خالل عرض الدراسات السابقة ندرة 

متطمبات الحوكمة اإللكترونية خاصة في البيئة الميبية. ويتبين مما تقدم أبعاد الفجوة البحثية والتي ييتم بيا ىذا 
تطمبات البحث من خالل تقديم مساىمة عممية تتمثل في بيان مدى جاىزية ديوان المحاسبة الميبي لتطبيق م

الحوكمة اإللكترونية بيدف تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة واالرتقاء باألداء الحكومي وىو ما لم تتطرق إلية أيًا 
 من الدراسات السابقة.
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 أىداف البحث9 .3
 يسعى ىذا البحث إلى تحقيق األىداف التالية:    

 توضي  مفيوم الحوكمة اإللكترونية وأبعادىا. -
 ر متطمبات النجاح المالئمة لتطبيق الحوكمة اإللكترونية في ديوان المحاسبة الميبيالتعرف عمى مدى تواف -
 التعرف عمى كيفية االستفادة من الحوكمة اإللكترونية في تعزيز اإلفصاح والشفافية والمساءلة. -
 عرض أىم محددات تطبيق الحوكمة اإللكترونية في البيئة الميبية. -
 أىمية البحث9  .4

في التأكيد عمي أىمية تطبيق مفيوم الحوكمة اإللكترونية في البيئة الميبية بشكل عام وديوان  تأتي أىمية البحث
المحاسبة الميبي بشكل خاص، كما تمتد أىميتيا من خالل المساىمات المتوقعة لنتائج البحث والتي قد تكون 

ط بأىمية الحوكمة اإللكترونية مفيدة في األخذ بنوعية التكنولوجيا التي تؤدي إلى تحسين األداء والتي ترتب
واالستفادة منيا في تطوير الممارسة المحاسبية وتطوير مينة المراجعة وبالتالي تحقيق جودة المعمومات 

 المحاسبية في البيئة المحاسبية الميبية والتي ستنعكس عمى قرارات متخذي القرار.

 متغيرات البحث .5

 
 (: مت يرات البحث1شبكل رقببم )

 النظري9الجانب  .6
 لتحقيق أىداف البحث ومعالجة مشكمتو ، فقد تم تقسيم البحث عمى النحو التالي:

 مفيوم الحوكمة اإللكترونية9  7.1
عمى أنيا " استخدام القطاع العام لتقنيات المعمومات واالتصاالت بيدف تحسين  2011عرفتيا اليونسكو في 

عممية صنع القرار وجعل الحكومة أكثر عرضة  المعمومات وتقديم الخدمات وتشجيع مشاركة المواطنين في
وع رفت بأنيا نظام إلكتروني يعمل عمي  (Bannister & Connolly, 2012: 6)لممحاسبة وشفافية وفعالية". 

تسييل وتحسين الشفافية، توفير معمومات سريعة ونشرىا إلكترونيا وتحسين الكفاءة اإلدارية والخدمات العامة في 
بأنيا  (Sapanjeet & Kamal, 2012:4). كما حدد (kishori et al, 2012: 1-2) جميع أنشطة الشركة

ال تقتصر فقط عمى المواقع اإللكترونية، والبريد اإللكتروني، وتوصيل الخدمات عبر اإلنترنت، والوصول الرقمي 
لممعمومات والمدفوعات اإللكترونية، ولكن تعمل عمى ت يير العالقة بين أصحاب المصال  والحكومة )المؤسسة( 

ييا إمكانية لتوفير المعمومات بسرعة وبسيولة، كما بقدر ت يير عالقة أصحاب المصال  ببعضيم. وأيضًا لد
 ,kalsi & krian)تضمن ألصحاب المصال  المشاركة في اتخاذ القرارات ومتابعة العمميات الداخمية 

2013:328)  . 

  متغيرات البحث
 المتغير التابع

 مبدأ الشفافية  -

 المساءلة  -

االرتقاء باألداء  - 
 الحكومي

 

 المتغير المستقل

متطلبات 
الحوكمة 

 االلكترونية 
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فالدولة بحاجة إلى إدارة شؤونيا بطريقة شفافة وفعالة لموصول إلى مواطنييا، ولدى الحوكمة اإللكترونية القدرة 
ن المزج الصحي  بين اإلرادة السياسية والتكنولوجيا ىو ما يمزم لنجاح عم ى تحقيق الكفاءة والشفافية المطموبة. وا 

الحوكمة اإللكترونية. فيي تيتم بتحويل الحكومة من مركزية السمطة واإلجراءات إلى مركزية المواطن والخدمات 
ة وتقديم الخدمات لمعمالء الخارجيين والداخميين لفائدة باستخدام التكنولوجيا كأداة. فيي عممية إصالح في طريق

 ( kishori et al, 2012: 2كل من الحكومة والعمالء الذين تخدميم )

 أبعاد الحوكمة اإللكترونية9 6.1
الشبببببببفافية واإلفصببببببباح اإللكترونبببببببي: تعتببببببببر مواقبببببببع الويبببببببب أنظمبببببببة أساسبببببببية ذات كفببببببباء لتقبببببببديم المعمومبببببببات  •

والخبببببببدمات، ويمكبببببببن ألصبببببببحاب المصبببببببال  مثبببببببل شبببببببركات األعمبببببببال والمسببببببباىمين والمبببببببودعين وغيبببببببرىم مبببببببن 
الببببببوكالء والييئبببببببات األخبببببببرى الوصببببببول بسبببببببيولة لممعمومبببببببات المتعمقببببببة باحتياجببببببباتيم مبببببببن خببببببالل النقبببببببر عمبببببببى 

تاحبببببببة نظبببببببم االتصبببببببال رو  تاحتيبببببببا عمبببببببى شببببببببكة اإلنترنبببببببت، وا  اببببببببط الويبببببببب المختمفبببببببة،  وتسبببببببجيل البيانبببببببات وا 
واالنبببببدماج مبببببع ىبببببذه الشببببببكات يمكبببببن أصبببببحاب المصبببببال  مبببببن الحصبببببول عمبببببى المعمومبببببات التبببببي يحتاجونيبببببا 
فبببببي الوقبببببت البببببذي يناسببببببيم والبببببتحكم بدرجبببببة عاليبببببة فبببببي كبببببم المعمومبببببات التبببببي يرغببببببون فبببببي الحصبببببول عمييبببببا، 

وىبببببو مجموعبببببة أوامبببببر موجبببببودة ببببببالمواقع  Hypertextيولة االنتقبببببال مبببببن موقبببببع  خبببببر مبببببن خبببببالل نظبببببام وسببببب
 . (8: 2017)بوخريص، 

المسببببببباءلة المؤسسبببببببية: لقبببببببد زادت الحاجبببببببة إلبببببببى مفيبببببببوم المسببببببباءلة فبببببببي السبببببببنوات األخيبببببببرة، وذلبببببببك بحكبببببببم  •
دفق المسبببببتمر لممعمومبببببات، ظيبببببور تكنولوجيبببببا االتصببببباالت والمعمومبببببات التبببببي رافقبببببت االنتقبببببال إلبببببى عصبببببر التببببب

والتطبببببببور اليائبببببببل فبببببببي مصبببببببادر الحصبببببببول عمييبببببببا، وأىميبببببببا اإلنترنبببببببت، وكبببببببان الببببببببد مبببببببن التأكبببببببد مبببببببن دقبببببببة 
ومصبببببببداقية وشبببببببفافية ىبببببببذه المعمومبببببببات لكونيبببببببا عببببببباماًل حاسبببببببمًا فبببببببي تحديبببببببد نجببببببباح المؤسسبببببببات المعاصبببببببرة، 

ة وتحمبببببل المسبببببئولية فبببببي أداء وقبببببدرتيا عمبببببى تحقيبببببق أىبببببدافيا، وتحقيبببببق مببببببدأ المسببببباواة والموضبببببوعية والعدالببببب
نجاز واجباتيا بكفاءة عالية، )بوخريص،    (8: 2017مياميا وا 

( ىبببببببببببي األسببببببببببباس األكببببببببببببر لتوزيبببببببببببع المعمومبببببببببببات webالمشببببببببببباركة اإللكترونيبببببببببببة: تعتببببببببببببر أدوات الويبببببببببببب ) •
إلكترونيبببببببًا، وتمكبببببببن أصبببببببحاب المصبببببببمحة مبببببببن تمقبببببببي الرسبببببببائل اإللكترونيبببببببة والرسبببببببائل النصبببببببية وغيرىبببببببا مبببببببن 

ل اإللكترونيبببببة، حيبببببث رفعبببببت تكنولوجيبببببا المعمومبببببات واالتصببببباالت توقعبببببات أصبببببحاب المصبببببمحة تجببببباه األشبببببكا
ديببببببوان المحاسبببببببة فأصبببببببحت مشبببببباركة أصببببببحاب المصببببببمحة متزايببببببدة مببببببن خببببببالل أدوات الويببببببب التببببببي تسببببببم  
لممؤسسببببببات بتطببببببوير االتصبببببباالت ثنائيببببببة االتجبببببباه مببببببع موكمييببببببا، فبببببب ن األمببببببر يتطمببببببب قاعببببببدة بيانببببببات واسببببببعة 

تتميبببببببز بالسبببببببرعة والتناسبببببببق والموثوقيبببببببة حتبببببببى تكبببببببون إدارة قاعبببببببدة البيانبببببببات الموزعبببببببة أكثبببببببر فعاليبببببببة  النطببببببباق
(. Rahman&Rajon,2012:27لتعزيبببببببببببز الحوكمبببببببببببة بكفببببببببببباءة عاليبببببببببببة عبببببببببببن طريبببببببببببق الرسبببببببببببائل النصبببببببببببية )

 ويوض  الشكل التالي المفيوم المبسط ألبعاد الحوكمة  اإللكترونية:



 

 ........الشفافيةتقييم مدى جاىزية ديوان المحاسبة الميبي لتطبيق الحوكمة اإللكترونية بيدف تعزيز مبدأ 
 سرت جامعة                                 محمد السائح أ. ، أ.سالمة دبنون ،  د.غزالة اشكال،   د.سعاد امعرف
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 إللكترونية(: أبعاد الحوكمة ا2شبكل رقببم )

 المصدر: من إعداد الباحثين 

 عناصر ومتطمبات تطبيق الحوكمة اإللكترونية 6.2
 عناصر الحوكمة اإللكترونية . أ

إلببببى أنببببو عمببببى المؤسسببببات الحكوميببببة فببببي ليبيببببا اسببببتعراض  ( Verma, et al,2012أشببببارت دراسببببة )
الحوكمببببببببة اإللكترونيبببببببببة كببببببببأداة لمببببببببببادرة واسبببببببببتدامة اإلصببببببببالحات ببببببببببالتركيز عمببببببببى اإلدارات العامبببببببببة، وتقبببببببببديم 
الخببببببببببدمات، وأن نتببببببببببائج المعبببببببببببامالت اإللكترونيببببببببببة تبببببببببببتمخص فببببببببببي اإلدارة اإللكترونيبببببببببببة لتحقيببببببببببق الشبببببببببببفافية، 

ببببببببببة اإللكترونيبببببببببة، الكفببببببببباءة والسبببببببببرعة وأمبببببببببن االتصببببببببباالت  الخبببببببببدمات المشببببببببباركة، مجتمبببببببببع معمومببببببببباتي، الرقا
اإللكترونيببببة ألصبببببحاب المصببببمحة، تقبببببديم الخببببدمات بكفببببباءة وفعاليبببببة التكمفببببة اقبببببل، سببببرعة االسبببببتجابة، إمكانيبببببة 

مكانية المساءلة.   وصول الجميع لممعمومات، وا 

شببببببكل التببببببالي: )المحمببببببدي، وبببببببذلك ترتكببببببز الحوكمببببببة اإللكترونيببببببة عمببببببى مجموعببببببة مببببببن العناصببببببر كمببببببا فببببببي ال
2015 :649).  

 

 
 (: عناصر الحوكمة اإللكترونية3شبكل رقببم )

 المصدر: من إعداد الباحثين  

 متطمبات تطبيق الحوكمة اإللكترونية . ب
( ، 132: 2014مبببببببببن أىبببببببببم متطمببببببببببات تطبيبببببببببق الحوكمبببببببببة اإللكترونيبببببببببة مبببببببببا يمبببببببببي: )عبببببببببدمان ولببببببببببببونيس،   

(Rahman & Rajon, 2012: 22-24) قيبببق تفاعبببل ببببين اإلدارة الحكوميبببة والمبببواطن وأصبببحاب تح
المصببببببال : اليببببببدف مببببببن ىببببببذا التفاعببببببل ىببببببو إشببببببراك المببببببواطنين فببببببي بحببببببث ومناقشببببببة القضببببببايا ذات األىميببببببة 
واسبببببتطالع  رائيبببببم حبببببول ببببببدائل التعامبببببل مبببببع المشبببببكالت العامبببببة. ويتحقبببببق ىبببببذا مبببببن خبببببالل االعتمببببباد عمبببببى 

ابعاد الحوكمة 
 االلكترونية

المشاركة 
 اإللكترونية

 المساءلة المؤسسية

الشفافية 
واإلفصاح 
 اإللكتروني

عناصر 
 الحوكمة

الحماية 
 االلكترونية

االجهزة 
 االلكترونية

العنصر 
موقع  البشري

 الخدمة

موقع 
 البيانات
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كسببببب رضبببباه وثقتببببو وتأييببببده. وفببببي ظببببل الحوكمببببة اإللكترونيببببة العالقببببات العامببببة فيببببي فببببن معاممببببة المببببواطن و 
تتجسبببببد ىبببببذه الفكبببببرة إلكترونيبببببًا ب عطببببباء أىميبببببة لمبببببرأي العبببببام وأخبببببذ اإلجبببببراءات التصبببببحيحية فبببببي حالبببببة وجبببببود 
اخببببببتالل فببببببي الثقببببببة والمصببببببداقية بسبببببببب سببببببوء التفبببببباىم والمعمومببببببات الخاطئببببببة الصببببببادرة مببببببن مببببببوظفي اإلدارة. 

لكترونيبببببة مبببببن خبببببالل تشبببببجيع مشببببباركة المبببببواطن فبببببي المسبببببائل المطروحبببببة، مبببببع وأيضبببببًا توسبببببيع المشببببباركة اإل
بالغيببببببم ببببببباإلجراءات التببببببي تببببببم اتخاذىببببببا، وتعزيببببببز عمميببببببة المحاسبببببببة  إشببببببعارىم بأىميببببببة القضببببببايا المطروحببببببة وا 
والمسببببببباءلة، ويتحقبببببببق ىبببببببذا بتبببببببوفير المعمومبببببببات الكافيبببببببة عبببببببن أداء اإلدارة الحكوميبببببببة ككبببببببل عببببببببر اإلنترنبببببببت 

ولوجيبببببببة المختمفبببببببة. ويجبببببببب أن تحظبببببببى الحوكمبببببببة اإللكترونيبببببببة بالثقبببببببة داخبببببببل وببببببببين قطاعبببببببات والوسبببببببائل التكن
 الحكومة ومع المواطن لكي تحقق النجاح. 

البنيببببة التحتيببببة: ال تشببببير ىنببببا فقببببط إلببببى نسبببببة الميكنببببة ولكنيببببا تركببببز أيًضببببا عمببببى الجوانببببب العامببببة لببببدعم  -
نترنبببببت، وتبببببوافر الطاقبببببة، ودعبببببم المبببببوارد تكنولوجيبببببا المعمومبببببات واالتصببببباالت بمبببببا فبببببي ذلبببببك تسبببببييالت اإل

البشبببببببرية، واإلطبببببببار القبببببببانوني، واألىبببببببم مبببببببن ذلبببببببك البنيبببببببة التحتيبببببببة القائمبببببببة لتطبببببببوير المزيبببببببد مبببببببن البنيبببببببة 
 التحتية. 

ثقافببببببة الت ييببببببر : تشببببببير الحوكمببببببة اإللكترونيببببببة إلببببببى عببببببدد مببببببن األنشببببببطة التببببببي تشببببببتمل عمببببببى مجموعببببببة  -
ماعيبببببببة االقتصبببببببادية. وبالتبببببببالي، سبببببببيتطمب تنفيبببببببذ واسبببببببعة مبببببببن الخبببببببدمات بمبببببببا فبببببببي ذلبببببببك الجوانبببببببب االجت

الحوكمبببببة بالتأكيبببببد نقمبببببة نوعيبببببة فبببببي القطاعبببببات التبببببي تسبببببتحدث اتجاىبببببًا جديبببببدًا لمتفكيبببببر ومفببببباىيم جديبببببدة 
لمتنميبببببة، قبببببد ال تحظبببببى بالترحيبببببب مبببببن جانبببببب معظبببببم مجموعبببببات المسبببببؤولين اإلداريبببببين ذوي الممارسبببببات 

 اإلدارية البيروقراطية. 
ر إلببببى الحوكمببببة اإللكترونيببببة عمببببى أنيببببا تتشببببابو مببببع التجببببارة اإللكترونيببببة، حيببببث ي شببببار إلببببى غالًبببببا مببببا ي نظبببب    

المببببواطنين عمببببى أنيببببم عمببببالء لمحكومببببة ألن الحكومببببات تحتبببباج إلببببى التمكببببين بببببداًل مببببن الخدمببببة. ومببببن أجببببل 
 التحببببببول مببببببن التسمسببببببل اليرمببببببي البيروقراطببببببي إلببببببى المشبببببباركة فببببببي العمببببببل الجمبببببباعي الببببببدافع ، والت ييببببببر مببببببن
ىندسبببببة اإلنتببببباج الموجبببببو نحبببببو الكفببببباءة اإلنتاجيبببببة إلبببببى رضبببببا المسبببببتخدم، مرونبببببة الرقاببببببة عمبببببى أداء المنظمبببببة 
وأن تكببببون  الرؤيببببة واسببببعة مسببببتمدة مببببن الرسببببالة الموجيببببة نحببببو العمببببالء بببببدال مببببن الموجببببو نحببببو الرقابببببة  فبببب ن 

ي كثيبببببر مبببببن مفيبببببوم التحبببببرك نحبببببو إنشببببباء خدمبببببة أفضبببببل لبببببيس ضبببببرورًيا فحسبببببب ، ببببببل حتمبببببي. قبببببد يكبببببون فببببب
األحيبببببان ىببببببذا الت ييببببببر الجبببببذري مببببببن قبببببببل المخببببباوف مببببببن فقببببببدان السبببببمطة مشببببببتقة مببببببن غيببببباب الشببببببفافية فببببببي 

 عممية الحكومة قد تكون واحدة من العقبات الرئيسية نحو تنفيذ الحكومة اإللكترونية.

ورة بببببين التعمببببيم: وتتمثببببل القضببببية الرئيسببببية فببببي تطبيببببق الحوكمببببة اإللكترونيببببة فببببي تحقيببببق الفائببببدة المتصبببب -
المبببببواطنين. وبسببببببب المعبببببدل المبببببنخفض فبببببي التعمبببببيم لمبببببدول الناميبببببة، مبببببن الصبببببعب لم ايبببببة جعبببببل النببببباس 
يفيمببببببون مبببببببدى فعاليبببببببة الحوكمبببببببة اإللكترونيبببببببة رغبببببببم أن نجاحيبببببببا مبنبببببببي عمبببببببى وعبببببببي ونشببببببباط واسبببببببتخدام 

 الخدمات من قبل المواطنين.
أن الخببببدمات التببببي توفرىببببا الحوكمببببة الطاقببببة، تعتبببببر نقطببببة ميمببببة مببببن بببببين قضببببايا البنيببببة التحتيببببة، وبمببببا  -

اإللكترونيبببببببة يجبببببببب  ان تقبببببببدم مبببببببن خبببببببالل الكمبيبببببببوتر واإلنترنبببببببت التبببببببي تكبببببببون القبببببببوة الدافعبببببببة ليبببببببا ىبببببببي 
الكيرببببباء، فمببببن الضببببروري الحصببببول عمببببى إمببببدادات طاقببببة مناسبببببة وموثوقببببة التببببي قببببد تعتبببببر عائقببببًا كبيببببرًا 

 لتطوير البنية التحتية لالتصاالت.
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اإلنترنببببببببت : بمببببببببا أن خببببببببدمات الحوكمببببببببة اإللكترونيببببببببة سببببببببيتم تقببببببببديميا عبببببببببر  تببببببببوفر وسببببببببائل وتسببببببببييالت -
اإلنترنببببت، فمببببيس مببببن الممكببببن تنفيببببذىا بببببدون مرفببببق إنترنببببت مناسببببب. عببببالوة عمببببى ذلببببك، مببببن أجببببل تقميببببل 
التكمفببببببة اإلجماليببببببة إلنشبببببباء بنيببببببة تحتيببببببة عريضببببببة النطبببببباق، مببببببن الضببببببروري أن تكببببببون خطببببببوط الكيرببببببباء 

 مى واسع النطاق.القائمة فعالة وكفؤة لدعم ع
اإلطببببار القببببانوني الفعببببال : يتطمببببب تنفيببببذ الحوكمببببة اإللكترونيببببة إطبببباًرا قانونًيببببا متسببببًقا وفعببببااًل. وفببببي حببببال  -

وجبببببببود إطبببببببار قبببببببانوني أولبببببببي لتكنولوجيبببببببا المعمومبببببببات واالتصببببببباالت، المطمبببببببوب مراجعتبببببببو ذلبببببببك لمتكيبببببببف 
 بسرعة مع الحوكمة اإللكترونية.

االىتمببببببام بالجانببببببب البشببببببري: ويببببببتم ذلببببببك مببببببن خببببببالل تطببببببوير وتببببببدريب العنصببببببر البشببببببري وفقببببببا لألسبببببباليب  -
الحديثبببببة التبببببي تتماشبببببى مبببببع عصبببببرنة اإلدارة الحكوميبببببة بيبببببدف زيبببببادة تقببببببل العببببباممين لمحوكمبببببة اإللكترونيبببببة 

مواجيبببببببة   تفعيبببببببل نظبببببببام األجبببببببور لتحفيبببببببز العببببببباممين وزيبببببببادة كفببببببباءتيم وتنميبببببببة روح المببببببببادرة واإلببببببببداع   
شببببببببراك  مقاومببببببببة الت ييببببببببر وذلببببببببك بالتعامببببببببل مببببببببع ىببببببببذه الوضببببببببعية ب ظيببببببببار الجوانببببببببب اإليجابيببببببببة لمت ييببببببببر وا 
العبببباممين فبببببي ىببببذا المشبببببروع  تجسببببيد األخالقيبببببات اإللكترونيببببة لترشبببببيد سببببموك الموظبببببف فببببي ميامبببببو والحبببببد 

ل وأنشببببطة مببببن المحسببببوبية وتحببببول قببببيم الشببببفافية إلببببى قاعببببدة أساسببببية فببببي النسببببق االجتمبببباعي وشببببرح أعمببببا
الحوكمبببببببببة  وكبببببببببذا التبببببببببوفير السبببببببببريع لممعمومبببببببببة وسبببببببببيولة الحصبببببببببول عمييبببببببببا  تحقيبببببببببق العمبببببببببل الجمببببببببباعي 
اإللكترونببببببي أي تبببببببادل المعمومببببببات والبيانببببببات بواسببببببطة الحاسببببببوب وباسببببببتخدام الشبببببببكات وضببببببرورة توحيبببببببد 

 الوثائق المتعامل بيا لمتمكن من إدراج التعميقات. 
 اإللكترونية في ديوان المحاسبة  وأليات التغمب عمييا التحديات التي تواجو تطبيق الحوكمة 6.3

إن تطبيبببببببق الحوكمبببببببة اإللكترونيبببببببة لبببببببيس بببببببباألمر السبببببببيل، وىنببببببباك العديبببببببد مبببببببن التحبببببببديات توجبببببببو تطبيقيبببببببا. 
ف التحبببببديات التبببببي تواجييبببببا الحوكمبببببة عامبببببة إلبببببى ثبببببالث فئبببببات كمبببببا ىبببببو موضببببب  فبببببي الشبببببكل يمکننا تصنيو

 التالي:

 
  (saadi & Almahjoub, 2012:4)(: تحديات الحوكمة اإللكترونية 4شبكل رقببم )

يتمثببببببل التحببببببدي االقتصببببببادي فببببببي ان الحوكمببببببة اإللكترونيببببببة تحتبببببباج الببببببي التطبيببببببق عمببببببى نطبببببباق واسببببببع لببببببذلك 
الببببببببد مبببببببن قابميبببببببة البيانبببببببات لببببببب دارة والتوسبببببببيع .أمبببببببا التحبببببببدي التقنبببببببي، يتمثبببببببل فبببببببي اسبببببببتقالل األجيبببببببزة عبببببببن 

مبببببببن اجبببببببل قابميبببببببة نشبببببببر وتوزيبببببببع التطبيقبببببببات وتطويرىبببببببا وصبببببببيانتيا، كبببببببذلك نظبببببببام إدارة قواعبببببببد  البرمجيبببببببات
مكانيبببببة تطويرىبببببا مبببببع التكنولوجيبببببا المت يبببببرة، عبببببدم االىتمبببببام ببببببالبحوث والتطبببببوير،  البيانبببببات وتركيبببببب الخبببببوادم وا 

يببببببارات نقببببببص المرافببببببق التقنيببببببة. أمببببببا التحببببببدي االجتمبببببباعي يشببببببمل انخفبببببباض معببببببدل التعمببببببيم، االفتقببببببار إلببببببى م
الكمبيبببببببوتر، نقبببببببص الخببببببببرات، ضبببببببيق الرؤيبببببببة، الحقبببببببائق واألرقبببببببام الم موطبببببببة حبببببببول اإلحصببببببباءات الوطنيبببببببة. 

فبببببببأن اىبببببببم التحبببببببديات فبببببببي عمميبببببببات   (4: 2011و)الزىيبببببببري،   (8: 2014وحسبببببببب )أببببببببو حجبببببببر وعاببببببببدين، 

تحديات 
الحوكمة 
 االلكترونية

 اقتصادي

 تقني اجتماعي
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يببببببة  الحوكمببببببة اإللكترونيببببببة تتمثببببببل  فببببببي: افتقببببببار معظببببببم المؤسسببببببات الحكوميببببببة إلببببببى نظببببببم األرشببببببيف الكترون
ضبببببعف السياسبببببات الداخميبببببة والبببببدعم البببببداخمي والخبببببارجي  عبببببدم مالئمبببببة الثقافبببببة التنظيميبببببة   مقاومبببببة الت ييبببببر 
وتقببببببببل السياسبببببببات والمعبببببببايير والمسبببببببؤوليات الجديبببببببدة مبببببببن قببببببببل العببببببباممين  غيببببببباب االتصبببببببال والتنسبببببببيق ببببببببين 

لحكوميببببببة  عببببببدم وجببببببود المسببببببتويات اإلداريببببببة المختمفببببببة  ضببببببعف دعببببببم إدارة المببببببوارد البشببببببرية فببببببي الوحببببببدات ا
شبببببكة اتصببببال محميببببة تببببربط الببببوزارات مببببع بعضببببيا  شببببيوع الببببنمط اإلداري التقميببببدي فببببي التعببببامالت اإلداريببببة. 

فقبببد أورد اىبببم التحبببديات التبببي يمكبببن ان تعبببوق الحوكمبببة اإللكترونيبببة  (Kishori et al, 2012:8)أمبببا 
بيبببببة الحاجبببببة المتزايبببببدة مبببببن المجتمبببببع المتمثمبببببة فبببببي: تقبببببديم الخبببببدمات بشبببببكل فعبببببال وفبببببي الوقبببببت المناسبببببب لتم

والييئببببببات التشببببببريعية  ضببببببمان االمتثببببببال ضببببببمن اطببببببار المنظومببببببة مببببببع كببببببل شببببببكاوى المببببببواطنين  ينب ببببببي أن 
تببببببوفر الحوكمببببببة اإللكترونيببببببة المرونببببببة والسببببببيولة لتوسببببببيع نطبببببباق التطبيقببببببات عنببببببد الحاجببببببة  يجببببببب ان تعمببببببل 

طنين  وأن تكبببببون كمسبببببتودع مركبببببزي ومتببببباح الحوكمبببببة اإللكترونيبببببة كمركبببببز خبببببدمات متكاممبببببة مبببببن اجبببببل المبببببوا
يسببببم  ب مكانيبببببة الوصببببول إلبببببى المسبببببتندات مببببن أي مكبببببان وفبببببي أي وقببببت وعببببببر مواقبببببع متعببببددة  يجبببببب تقبببببدم 
تطبيقببببببات الحوكمببببببة اإللكترونيببببببة ليببببببتم تشبببببب يميا مببببببن أي موقببببببع مركببببببزي أو منطقببببببة محببببببددة النطبببببباق. كمببببببا أن 

عمببببى المببببوارد وبالتببببالي تببببوفير فعببببال لمتكمفببببة والوقببببت.   وجببببود البنيببببة التحتيببببة المركزيببببة تمكببببن مببببن تقميببببل الطمببببب
لی ب لسببببببببببير العمببببببببببل إلمناست اقولافي اإللكترونيببببببببببة الرقابببببببببببة والتقيببببببببببيم کمة ولحدرات امباوتتضببببببببببمن جميببببببببببع 

دارة لمنافعب تحميببببببببل تكمفببببببببة اجان   كمببببببببا يتببببببببي  نظببببببببام إدارة المعمومببببببببات جميببببببببع الميببببببببزات المتعمقببببببببة بمراقبببببببببة وا 
ة ومببببا إلببببى ذلببببك ، بحيببببث تببببتم إدارتيببببا مركزًيببببا وتصببببورىا مببببن أي تسمسببببل ىرمببببي المخببببزون، ومعالجببببة الفبببباتور 

أو مسبببببببتوى فبببببببي الحكومبببببببة  ويمكبببببببن مراجعبببببببة المصبببببببروفات والتمويبببببببل البببببببذي تنفقبببببببو الحكومبببببببة عمبببببببى أنشبببببببطة 
الحوكمبببببة اإللكترونيبببببة بشبببببكل فعبببببال عمبببببى المسبببببتوى المركبببببزي ولبببببيس فبببببي مواقبببببع مختمفبببببة  أمبببببن بيانبببببات البنيبببببة 

 ة والخدمات التي تتطمب خصوصية البيانات لممواطنين.التحتية اإللكتروني

ولمواجيبببببة التحبببببديات السبببببابقة ينب بببببي عمبببببى أي منظمبببببة حكوميبببببة تسبببببعى إلبببببى تطبيبببببق الحوكمبببببة اإللكترونيبببببة، 
  ( 16: 2017القيام بما يمي: )الدقن، 

 الموائمة بين استراتيجية تكنولوجيا المعمومات واستراتيجية المنظمة. -
 ات االستراتيجية واألىداف في المؤسسة مع أولويات تكنولوجيا المعمومات.المواءمة بين أولوي -
 توفير اليياكل التنظيمية التي ت سيل تنفيذ االستراتيجية واألىداف. -
 اإلصرار عمى تبنِّي وتطبيق إطار لمرقابة عمى تكنولوجيا المعمومات. -
 قياس أداء تكنولوجيا المعمومات. -

 ,Rahman & Rajon) تطبيةةق متطمبةةات الحوكمةةة اإللكترونيةةة9الخطةةوات المقترحةةة إلمكانيةةة  6.4
2012: 25)  

: إلنشببببباء بنيبببببة تحتيبببببة لمحوكمبببببة اإللكترونيبببببة يجبببببب ان تتبببببوفر ثالثبببببة عناصبببببر، وىبببببي البنيبببببة المرحمةةةةةة األولةةةةةى
التحتيببببة لمبببببرامج، والبنيببببة التحتيببببة لألجيببببزة، والبنيببببة التحتيببببة لمتقنيببببات األخببببرى، بببببدون أي مببببن ىببببذه العناصببببر 

 مكن تطبيق متطمبات الحوكمة اإللكترونية. ال ي

: بالرغم من وجود عدد من اإليجابيات والسمبيات في تكييف بعض البرامج مفتوحة البنية التحتية لمبرامج .1
المصدر )المتاحة(، منيا القيود المالية، فقد يكون من المفيد تكييف ىذه البرامج في المرحمة األولى من 

 التطوير.
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ختيار بين البرامج مفتوحة المصدر )المتاحة( والبرامج المخصصة عمى مستوى األمان يجب أن يعتمد اال -
عادة التش يل لكل من البدائل.   والتش يل وا 

 سيولة االستخدام والوضوح والتفاعل واألمن من األمور الرئيسية في تطوير برمجيات الحوكمة اإللكترونية. -
في الدول النامية ، ينب ي أن يكون الدعم متاحًا لجميع بالرغم من أن مستوى التعميم ال يزال منخفض  -

 األشخاص ب ض النظر عن مستواىم 
 يقترح أن  يتم تحقيق مستوى أعمى من تحديد البصمة األمنية. -
: تعتبر األجيزة وغيرىا من البنية التحتية التقنية ىي النقطة البنية التحتية لألجيزة والتقنيات األخرى .2

مق الدول النامية، مع أخذ ىذا القيد في االعتبار، فتتمثل االستراتيجية من عدة أبعاد الرئيسية التي تثير ق
ىي استخدام البنية التحتية القائمة عمى أساس قصير األجل، وال رض من ذلك ىو الحصول عمى التييئة 

 السريعة، ألن االنتظار لمحصول عمى بنية تحتية أفضل وكاممة قد يكون لعدد من سنوات.
فببببي المرحمببببة الثانيببببة يببببتم التركيببببز عمببببى تطببببوير الخببببدمات اإلضببببافية التببببي تشببببمل االتصببببال  مةةةةة الثانيةةةةةالمرح

اإللكترونبببببببببببي، والديمقراطيبببببببببببة اإللكترونيبببببببببببة، والتجبببببببببببارة اإللكترونيبببببببببببة، واألعمبببببببببببال اإللكترونيبببببببببببة، والمشبببببببببببتريات 
والبريبببببببببد اإللكترونبببببببببي، اإللكترونيبببببببببة، والتعمبببببببببيم اإللكترونبببببببببي، والصبببببببببحة اإللكترونيبببببببببة، والزراعبببببببببة اإللكترونيبببببببببة، 

التوظيبببف ومببببا إلبببى ذلببببك. إن بنببباء الببببوعي ببببين المببببواطنين أمببببر ببببال  األىميببببة يمكبببن تسببببييمو عبببن طريببببق دمببببج 
 حوافز األشخاص الذين يستخدمون الخدمات اإللكترونية أي أخذىا في االعتبار.

مناسببببببة وبأسبببببعار مبببببن أجبببببل تسبببببييل إمكانيبببببة تطبيبببببق الحوكمبببببة اإللكترونيبببببة، يجبببببب أن تكبببببون البنيبببببة التحتيبببببة 
معقولببببببببة، حيببببببببث يتطمببببببببب إنشبببببببباء البنيببببببببة التحتيببببببببة لتقنيببببببببة المعمومببببببببات واالتصبببببببباالت القائمببببببببة عمببببببببى األليبببببببباف 
البصبببببرية فتبببببرة زمنيبببببة طويمبببببة باإلضبببببافة إلبببببى الحتياجيبببببا لتكببببباليف عاليبببببة، ولكبببببن قبببببد يكبببببون أسبببببرع وأرخبببببص 

. وقبببببد ال يمكبببببن تأسبببببيس تكمفبببببة إلنشببببباء النطببببباق العبببببريض عببببببر خبببببط االتصببببباالت والكيربببببباء موجبببببودة بالفعبببببل
نظبببببام حوكمبببببة إلكترونيبببببة فبببببي جميبببببع القطاعبببببات فبببببي وقبببببت واحبببببد ببببببل يبببببتم التطبيبببببق بشبببببكل ىرمبببببي. وبالتبببببالي، 
يجببببببب تحديببببببد أولويببببببات القطاعببببببات مببببببن حيببببببث الفعاليببببببة، وظببببببائف ومسببببببؤولية تببببببوفير الخببببببدمات. وينب ببببببي أن 

ف القطاعببببببات التببببببي تقبببببببدم تراعببببببي عمميببببببة تحديببببببد األولويببببببات ىبببببببذه التببببببرابط واالتصببببببال المتبببببببادل ببببببببين مختمبببببب
الخبببببدمات لضبببببمان إجبببببراء تحميبببببل متسبببببق وفعبببببال وكفبببببؤ لتنفيبببببذ الحوكمبببببة اإللكترونيبببببة. ويجبببببب أن تشبببببمل ىبببببذه 

 العممية تحميل الجدوى لممواطنين وكذلك محممي النظم والمسؤولين الحكوميين من جميع المستويات.

 منيجية البحث )وضع الحوكمة اإللكترونية في ليبيا( .7

اسببببتخدم الببببباحثين المببببنيج الوصببببفي التحميمببببي ، حيببببث قبببببام الببببباحثين فببببى سبببببيل معرفببببة مببببدى جاىزيببببة ديبببببوان 
المحاسبببببببببة الميبببببببببي لتطبيببببببببق متطمبببببببببات الحوكمببببببببة اإللكترونيببببببببة لتعزيببببببببز مبببببببببدأ الشببببببببفافية والمسبببببببباءلة واالرتقبببببببباء 

رت ، ومببببببدير اإلدارة مبببببع المبببببراجعيين المببببباليين بفبببببرع البببببديوان بمدينبببببة سببببب بببببب جراء مقبببببابالت بببببباألداء الحكبببببومي
العامبببببة لمبببببديوان ببببببالمقر الرئيسبببببي  ومبببببدير مكتبببببب اإلدارة العامبببببة وتبببببم االطبببببالع عمبببببى البببببدليل المقتبببببرح المعبببببد 

شبببباوش، ) مببببن قبببببل ديببببوان المحاسبببببة الميبببببي الببببذي يحتببببوي عمببببى بعببببض الفقببببرات لتفعيببببل الحوكمببببة اإللكترونيببببة
تضبببببم بعبببببض العببببببارات حبببببول المزايبببببا المترتببببببة عمبببببى تطبيبببببق  مجموعبببببة أسبببببئمة تووضبببببع (.2019ابوشبببببكيوة، 

متطمببببببببات الحوكمبببببببة اإللكترونيبببببببة، وكبببببببذلك تبببببببم تخصبببببببيص جبببببببزء متعمبببببببق ببببببببأىم محبببببببددات تطبيبببببببق الحوكمبببببببة 
برنبببببامج اإللكترونيبببببة فبببببي البيئبببببة الميبيبببببة، مبببببع عبببببدد مبببببن مبببببوظفي ديبببببوان المحاسببببببة والموظبببببف المسبببببؤول عبببببن 

 الحوكمة بديوان المحاسبة.
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 تعميقات إضافية ال نعم العبارات

 أواًل9 الخدمات اإللكترونية المقدمة من قبل الديوان9
  يشارك الديوان األطراف المتعاممين معو الكترونيا في وضع السياسات والقوانين من خالل

استقبال تعميقاتيم عبر األنترنت عمى ىذه السياسات والقوانين، عمى سبيل مثال عبر مدونات 
 المفتوح عمى شبكة األنترنت.الويب والمنتدي 

   

  يستخدم الديوان البريد اإللكتروني في مراسمة األطراف المتعاممين معو ألغراض المشاركة
 االلكترونيا.

 

   

 يقوم الديوان بإعالم المتعاممين معو عن التطور في الخدمة التي يقدميا    
 وسيل الوصول الييا من قبل  يوفر الديوان خدمات اإللكترونية ذات تكمفة بسيطة ومتنوعة

 المتعاممين معو.
   

 يأخذ الديوان بآراء الموظفين القائمين عمى الخدمات اإللكترونية    
  يمتثل الديوان الي متطمبات الرقابة اإللكترونية الحديثة مثل الحماية من الوصول غير المصرح

أجيزة الحواسيب المركزية بو الي البيانات، منع دخول األشخاص غير المصرح ليم إلى غرف  
والخوادم، استخدام لغة ترميز لتنسيق الممفات والمستندات، وتوفير البنية التحتية الالزمة 

 لمتعامالت اإللكترونية.

   

  األدوات اإللكترونية )مواقع األنترنت، وخدمات التواصل االجتماعي( المستخدمة في الديوان
 معروفة من قبل األطراف المتعاممين.

   

  األدوات اإللكترونية المستخدمة من قبل الديوان تركز بشكل اكبر عمى جعل المعامالت عبر
 األنترنت متاحة من قبل األطراف المتعاممين

   

 .يتيح الديوان قائمة مكتوبة لممتعاممين معو لتقييم الخدمات المقدمة ليم عبر األنترنت    

  الديوان بالسرعة العالية في التخزين واالسترجاع.تمتاز األدوات التكنولوجية المستخدمة في    

 ثانيا9 متطمبات أساسية لمحوكمة اإللكترونية
  فرض التشريعات المناسبة لتطبيق الحوكمة اإللكترونية ذلك بتحديث القوانين والتشريعات

 إلضافة الشرعية والقبول لموثائق و المعامالت اإللكترونية.
   

  بالمميزات المرجوة منيا، وذلك بمحاولة تبني إعطاء المسؤولية تطوير إعالم الجميور
المنظمات الحكومية إلى المواطن باعتباره مشاركا في تقديم األداء الحكومي لمخدمات وكافة 

 األطراف المشاركة في صنع القرار.

   

 فصيمية ومن تطبيق الشفافية والتخمي عن مبدأ المصالح الخاصة، وذلك بإتاحة المعمومات الت
ثم تحجيم الفساد اإلداري و إعطاء المواطن الحق في مساءلة الحكومة والعمل عمى تحقيق 

 المصالح العامة التي ترجع باإليجاب عمى مقدم الخدمات و متمقييا.

   

  توفير وسائل االتصاالت المناسبة، وىذا من خالل تييئة البنية األساسية لنجاح مشروع
و ذلك بتوفير نظم معمومات و اتصاالت فعالة لنقل البيانات والمعمومات الحوكمة اإللكترونية 

وتدفقيا من والى المؤسسات، الحكومة، المواطن، مؤسسات األعمال، منظمات المجتمع 
 المدني و غيرىا.

   

  ضرورة االستثمار الفعال في تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وتوفير بنية تحتية الالزمة لبناء
الكترونية قوية والذي يتطمب انتشار األنترنت لتسييل االتصال بالمواطنين وتمبية حوكمة 

 احتياجاتيم و إعالميم بالمستجدات .
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  ضرورة العمل عمى تحسيس وتعبئة المواطنين بفوائد ومزايا ىذه التقنيات وتقديم التسييالت
قنوات اتصال بين الحكومة الضرورية ليم، من خالل استخدام البريد اإللكتروني إليجاد 

 ومنظمات المجتمع المدني و كافة األطراف المشاركة في صنع القرار.

   

 .دارة الخدمات اإللكترونية     كوادر بشرية لدييا كفاءة عمى تطوير وا 

 .توافر بنية اتصاالت متدفقة بين اإلدارات وسرعة األنترنت    

  اإللكترونيةوافر التمويل الالزم لالستثمار في الحوكمة    

 .وعي واستعداد المجتمع وجاىزيتو الستخدام الخدمات الناتجة عن تطبيق الحوكمة اإللكترونية    

 .توافر االطار القانوني لألعمال اإللكترونية وامن المعمومات    

 .إشراك أصحاب المصمحة من شركات التكنولوجيا والبرمجيات    

  مشاكل التوافق.تبني المعايير الدولية لتقميل    

 ثالثا9 مؤشرات قياس مدى الحوكمة اإللكترونية9
    توافر خصوصية وأمان عالي عمى الموقع اإللكتروني .

    سيولة التنقل بين الصفحات وسيولة االستخدام .

    الروابط الموقع ذات عالقة بمحتويات الديوان.

    اإللكتروني وغيرىا.وجود ومستوى الخدمات مثل خدمات التسجيل والدفع 

مشاركة المتعاممين وتفاعميم بإبداء اآلراء المتعمقة بالديوان ووجود استبيانات واستطالعات عمى 
 الموقع .

   

 رابعا9 المعوقات التي تواجو الحوكمة اإللكترونية 9
    نقص الكفاءات والخبرات .

    نقص وتمف العتاد اإللكتروني الذي ال يدوم لمدة طويمة . 

    عدم توفر نظام اتصالي ذات طبيعة تكنولوجية داخل مصالح البمدية .

    انعدام الدوارات التكوينية الخاصة بتقنيات الحوكمة اإللكترونية.

 غموض الوسائل التي يرتكز عمييا نظام االتصال داخل البمدية.

    سياسة اإلدارة العميا نحو تحديث العمل بالحوكمة اإللكترونية.تقصير 

    بطئ تطبيق مراحل الحوكمة اإللكترونية في ميام الديوان.

    نقص التواصل بين أفراد الديوان والمصالح ورؤساء المصالح.

 خامسا9 مزايا الحوكمة اإللكترونية9
الديوان عبر برمجة لقاءات مع أصحاب المصالح  إيجاد نماذج جديدة لحل المشكالت التي تواجيو

 من خالل شبكة األنترنت.
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تنتقل مسؤولية تطوير الديوان إلى أصحاب المصالح باعتبارىم مشاركين في تقييم أداء الديوان عمى  
 شبكة األنترنت.

   

عطاء أصحاب المصالح الحق  الشفافية بإتاحة المعمومات التفصيمية ومن ثم تحجيم الفساد اإلداري وا 
 في المساءلة .

   

 وبناء عمى المقابمة التي تم إجراءىا فقد تم التوصل إلى مجموعة من المعمومات عمى النحو التالي:

 فيما يتعمق بالخدمات اإللكترونية : -أ 
يوفر بعض الخدمات و  ،يستخدم الديوان البريد اإللكتروني في مراسمتو مع األطراف المتعاممين معو -

ميز بسيولة الوصول إلييا كما ويقوم بأعالم المتعاممين معو عن أي تطور فييا، يأخذ بآراء تاإللكترونية ت
الموظفين القائمين عمى الخدمات اإللكترونية، لكنيا ال تشمل جميع المعامالت وال تتميز بالسرعة كما 

 لمقدمة وتقديم المقترحات بشأنيا.ليس من السيل تخزينيا واسترجاعيا. كما ال يتي  ليم تقييم الخدمات ا
عمى شبكة  اإللكترونيةضرورة تفعيل المواقع ىذا ويشير الدليل المقترح المعد من قبل ديوان المحاسبة إلى 

ليتم من خالليا اإلفصاح عن المعمومات المالية وغير  واإلنجميزيةالمعمومات الدولية بالم تين العربية 
 المالية  بأسموب سيل لممستخدم.

ال يقوم الديوان بمشاركة األطراف ذات المصمحة في وضع السياسات والقوانين من خالل استقبال تعميقاتيم  -
 عبر الموقع .

 ال ييتم الديوان بتطوير واستخدام متطمبات الرقابة اإللكترونية الحديثة.  -
 فيما يتعمق بمتطمبات تبني واستخدام الحوكمة اإللكترونية: -ب 

مة مع موظفي الديوان اكدوا عمى ضرورة فرض التشريعات التي تتالءم مع بيئة من خالل معمومات المقاب -
 الحوكمة اإللكترونية بما يضمن الشرعية والقبول لموثائق والمعامالت اإللكترونية.

كسب تأييد الجميور لتبني واستخدام الحوكمة اإللكترونية من خالل إظيار مميزاتيا ومشاركتيم في تطوير  -
 باعتبارىم طرف مشارك في صنع القرار وتقييم األداء.عمل الديوان 

عطاء المواطنين الحق في المساءلة بما يحقق الكفاءة في  - إتاحة معمومات تفصيميو لتقميل حجم الفساد وا 
 األداء.

تييئة البنية األساسية لنجاح الحوكمة اإللكترونية مثل نظم معمومات واتصاالت لضمان تدفق المعمومات بين  -
 الديوان، والموطنين، المؤسسات الحكومية ومنظمات األعمال.

االستثمار الفعال لتوفير بنية تحتية لتأسيس الحوكمة اإللكترونية مثل انتشار األنترنت لتسييل االتصال  -
 والتواصل مع المواطنين وتمبية حاجاتيم وأعالميم بالمستجدات.

 وتطوير الخدامات اإللكترونية. توفير وتأىيل الموارد البشرية القائمة عمى تقديم -
 أشراك شركات تكنولوجيا المعمومات والبرمجيات في تأسيس وتطوير نموذج الحوكمة اإللكترونية. -
 تبني معايير الدولية لضمان التوافق وتقميل المشاكل الناتجة عن االختالفات. -

إللكترونيببببة تبببببين مببببن خببببالل مببببا ورد فببببي الحببببوار مببببع مببببوظفي الببببديوان حببببول قيبببباس ومؤشببببرات الحوكمببببة ا -ج 
ان موقبببببع أو بواببببببة البببببديوان تتبببببوفر فييبببببا الخصوصبببببية واألمبببببان، سبببببيولة التنقبببببل ببببببين الصبببببفحات وسبببببيولة 
االسببببببتخدام، الموقببببببع ذو عالقببببببو بمحتببببببوى الببببببديوان، لكببببببن اكببببببد المستقصببببببي مببببببنيم انببببببو ال توجببببببد خببببببدمات 

موقببببببع الببببببديوان  مثببببببل التسببببببجيل والببببببدفع اإللكترونببببببي وغيرىببببببا، ال وجببببببود السببببببتبيانات واسببببببتطالعات عمببببببى
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بببببداء ا راء مببببن قبببببل المتعبببباممين، كمببببا ال يوجببببد ربببببط اإللكترونببببي بببببين الببببديوان وفروعببببو وبببببين  لمتفاعببببل وا 
 الديوان واألجيزة الرقابية األخرى المحمية أو الدولية.

تببببببين مبببببن خبببببالل االستفسبببببار عبببببن المزايبببببا التبببببي يمكبببببن ان تتحقبببببق مبببببن اسبببببتخدام الحوكمبببببة اإللكترونيببببببة  -د 
أو األطبببببببراف ذات المصببببببمحة، عبببببببدم وعبببببببي وادراك مبببببببوظفي الببببببديوان لمثبببببببل ىبببببببذه المزايبببببببا سببببببواء لمبببببببديوان 

حيببببث لببببم يببببرى ىببببؤالء ان اسببببتخداميا يمكببببن ان يسبببباعد عمببببى حببببل المشببببكالت التببببي يواجييببببا الببببديوان مببببن 
خبببببببالل المقببببببباءات التبببببببي يمكبببببببن ان تبببببببتم عببببببببر األنترنبببببببت مبببببببع أصبببببببحاب المصبببببببمحة، مشببببببباركة أصبببببببحاب 

ديوان وتقيبببببببيم أداؤه، زيبببببببادة الشبببببببفافية مبببببببن خبببببببالل تبببببببوافر معمومبببببببات المصبببببببمحة فبببببببي مسبببببببئولية تطبببببببوير الببببببب
 تفصيميو مما يخفف من حجم الفساد ويعطي أصحاب المصمحة الحق في المساءلة.

أخيبببببببرًا، اكبببببببد المستقصبببببببي مبببببببنيم عمبببببببى وجبببببببود بعبببببببض العوائبببببببق التبببببببي يمكبببببببن ان تشبببببببكل مجموعبببببببة مبببببببن  -ه 
نقبببببببص الكفببببببباءات، عبببببببدم وجبببببببود نظبببببببم التحبببببببديات أمبببببببام تببببببببي واسبببببببتخدام الحوكمبببببببة اإللكترونيبببببببة  ومنيبببببببا: 

ارشبببببفو اإللكترونيبببببة، ال تتبببببوفر شببببببكة اتصبببببال تبببببربط المؤسسبببببات ببعضبببببيا الببببببعض، البببببنمط التقميبببببدي فبببببي 
التعبببببببامالت اإلداريبببببببة، انعبببببببدام البببببببدورات المتخصصبببببببة فبببببببي مجبببببببال الحوكمبببببببة اإللكترونيبببببببة، عبببببببدم وعبببببببي 

 لحديثة.وتقصير اإلدارات العميا تجاه تبي واستخدام األساليب التكنولوجية ا

 االسةتةنةتةاجةةات .8

مببببن خببببالل مببببا تببببم معرفتببببو مببببن معمومببببات سببببواء مببببن المقببببابالت والحببببوار مببببع إدارة ومببببوظفي الببببديوان وكببببذلك 
 االطالع عمى موقع الديوان اإللكتروني يمكن ان نخمص الي االتي:

قتراحبببببات يبببببوفر البببببديوان بعبببببض الخبببببدمات اإللكترونيبببببة مثبببببل التقبببببارير السبببببنوية، بريبببببد المبببببوظفين، أيقونبببببة ا -
مخصصبببببة لمعمبببببالء، اسبببببتعالم عبببببن المرتبببببب، اسبببببتعالم عبببببن العقبببببود، إحصببببباءات فحبببببص العقبببببود، نمببببباذج 

 وظائف شاغرة . 
تتبببببببوافر عبببببببدة مقومبببببببات فبببببببي البيئبببببببة الميبيبببببببة التبببببببي يمكبببببببن ان  تسبببببببيل مبببببببن تبنبببببببي واسبببببببتخدام الحوكمبببببببة  -

بشبببببببببرية اإللكترونيببببببببة فببببببببي عمببببببببل ديببببببببوان المحاسبببببببببة مثببببببببل تسببببببببييالت التقنيببببببببة، مببببببببوارد ماليببببببببة، كببببببببوادر 
متخصصببببو، قاعببببدة بيانببببات، بنيببببة اتصبببباالت، اطببببار تشببببريعي. وعمببببى الببببرغم مببببن ذلببببك لببببيس ىنبببباك وعببببي 
وادراك كببببببافي بأىميببببببة تبنببببببي واسببببببتخدام الحوكمببببببة اإللكترونيببببببة ومببببببا قببببببد يجنيببببببو الببببببديوان مببببببن منببببببافع مثببببببل 
تحجببببببيم الفسبببببباد مببببببن خببببببالل تببببببوفير معمومببببببات تفصببببببيميو لألطببببببراف ذات العالقببببببة فببببببي صببببببنع السياسببببببات 

شبببببراكيم فبببببي ىبببببذه العمميبببببة بمببببببا يضبببببمن زيبببببادة المسببببباءلة والشبببببفافية. وىبببببذا مببببببا وتطبببببو  ير أداء البببببديوان  وا 
اتفقبببببببت عميبببببببو بعبببببببض الدراسبببببببات التبببببببي أجريبببببببت عمبببببببى ديبببببببوان المحاسببببببببة الميببببببببي خاصبببببببو فيمبببببببا يتعمبببببببق 
باألسبببببباليب اإللكترونيببببببة واسببببببتخدام تكنولوجيببببببا المعمومببببببات واالتصبببببباالت. فقببببببد أشببببببارت دراسببببببة )الفبببببباخري، 

الببببببي أن ىنبببببباك قصببببببور مببببببن قبببببببل الببببببديوان  فببببببي االىتمببببببام بالببببببدورات التدريبيببببببة الالزمببببببة لتأىيببببببل ( 2013
العببببببباممين بالبببببببديوان، وعبببببببدم اسبببببببتخدامو وسبببببببائل التكنولوجيبببببببا الحديثبببببببة. أوصبببببببت الدراسبببببببة بالعمبببببببل عمبببببببى 
اسبببببتخدام الوسبببببائل التكنولوجيبببببة الحديثبببببة التبببببي تبببببدعم أدلبببببة اإلثببببببات لبببببدى مبببببوظفي البببببديوان. كمبببببا أكبببببدت 

( وأكبببببدت عمبببببى عبببببدم اتبببببباع البببببديوان عمبببببى معبببببايير المراجعبببببة الدوليبببببة، 2018)كشبببببير والنببببباغي، دراسبببببة 
عبببببدم االىتمبببببام بتعمبببببيم وتبببببدريب مراجعيبببببو إلكسبببببابيم الخببببببرات العمميبببببة والمينيبببببة، عبببببدم االىتمبببببام بتبببببوفير 
الوسببببببائل اإللكترونيببببببة الحديثببببببة ممبببببببا يضببببببعف قببببببدرتيم عمببببببى مواكببببببببة التقببببببدم لببببببدى الوحببببببدات الخاضبببببببعة 
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تببببببو، كببببببذلك عببببببدم اسببببببتخداميم لموسببببببائل اإللكترونيببببببة فببببببي تببببببدعيم أدلببببببة األثبببببببات التببببببي يحصبببببببمون لمراجع
عمييبببببببا، كمبببببببا ال تتبببببببوفر مكتببببببببة الكترونيبببببببة تسبببببببيل عمبببببببييم الرجبببببببوع إلبببببببى القبببببببوانين واألنظمبببببببة والتعميمبببببببات 

  (saadi & Almahjoub, 2012الضبببرورية لتسبببيير أعمببباليم. ومبببن جانبببب  خبببر، أكبببدت دراسبببة ) 
طيط البببببدقيق واالسبببببتخدام البببببذكي لممبببببوارد المتبببببوفرة فبببببي البيئبببببة الميبيبببببة تطبيبببببق الحوكمبببببة انبببببو يمكبببببن ببببببالتخ

 اإللكترونية واالستفادة من المزايا التي تفرز عن ىذا التطبيق.
اكببببببد المستقصببببببي مببببببنيم ان ىنبببببباك بعببببببض المعوقببببببات التببببببي يمكببببببن ان تحببببببد مببببببن تبببببببي واالسببببببتفادة مببببببن  -

الببببببديوان وفروعببببببو وبببببببين الببببببديوان والمؤسسببببببات الحكوميببببببة الحوكمببببببة اإللكترونيببببببة مثببببببل وجببببببود شبببببببكة بببببببين 
وشبببببركات األعمبببببال بمبببببا يحبببببد مبببببن االسبببببتفادة القصبببببوى مبببببن تطبيبببببق الحوكمبببببة اإللكترونيبببببة. كمبببببا ال تقبببببام 
دورات خاصبببببة بتقنيبببببات الحوكمبببببة اإللكترونيبببببة لمبببببوظفي البببببديوان، ىنببببباك تقصبببببير مبببببن قببببببل اإلدارة العميبببببا 

وجيبببببا الحديثبببببة. وىبببببذا مبببببا أكدتبببببو بعبببببص الدراسبببببات التبببببي أجريبببببت اتجببببباه تبنبببببي الوسبببببائل واألسببببباليب التكنول
( التببببي أكببببدت أن ديببببوان Shariha et al, 2014عمببببى ديببببوان المحاسبببببة الميبببببي مثببببل دراسببببة )

المحاسبببببببة  ييمببببببل فببببببي إعطبببببباء المبببببببرمجين التببببببدريب الببببببالزم لتببببببأىيميم لمقيببببببام  بأعمببببببال الرقابببببببة القائمببببببة 
 ديثة.عمى تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت الح

 التةوصيةات .10

 بناء عمى ما سبق يوصي الباحثون بما يمي:

ضرورة عمل ديوان المحاسبة االعتماد بشكل كبير عمى الخدامات اإللكترونية وتوسيع والمعمومات  -1
التفصيمية المقدمة من جانبو بما يمكن األطراف المتعاممين معو من المساءلة ويحقق الشفافية ويحسن من 

 م الموكمة إليو في القضاء عمى الفساد.أداء الديوان لمميا
التوعية بأىمية استخدام الحوكمة اإللكترونية لمموظفين في مختمف المستويات اإلدارية كذلك لألطراف  -2

المتعاممة مع الديوان، كما يجب العمل عمى إصدار ونشر دليل لمحوكمة اإللكترونية بما يضمن تحقيق 
 االستفادة القصوى من مزاياىا.

 ( من الالئحة التنفيذية لقانون الديوان )األنظمة اإللكترونية(20تفعيل المادة )ضرورة  -3

 المراجع9 .22

أبو حجر، سام  رفعت وعابدين، أمنية محمد عبدالعزيز، دور  ليات حوكمة تكنولوجيا المعمومات في  .1
ظل نظام  تخفيض مخاطر أمن المعمومات لمحد من التالعب المالي اإللكتروني في الوحدات الحكومية في
جامعة  –الحكومة اإللكترونية"، بحث مقدم إلى المؤتمر السنوي الخامس لقسم المحاسبة كمية التجارة 

 27القاىرة بعنوان "المحاسبة في مواجية الت يرات االقتصادية والسياسية المعاصرة( في يوم السبت الموافق 
 . 9 -3، ص  2014/ 9/ 

اإللكترونية في تحقيق التميز التنظيمي دراسة ميدانية  عمى  بوخريص، السنوسي سميمان، دور الحوكمة .2
المرج، العدد األربعون، أكتوبر، جامعة  –المصارف التجارية الميبية، مجمة العموم والدراسات اإلنسانية 

 .29-1، ص  2017بن ازي،
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تحسين جودة ( "دور الحوكمة اإللكترونية في دعم مشاركة العمالء في 2017الدقن، أحمد السيد محمد ) .3
الخدمات الحكومية باستخدام إطار أىداف مراقبة أنظمة المعمومات و التكنولوجيا"، مجمة كمية االقتصاد 

 .165-136/ ص 1، ع  18مصر، مج  –جامعة القاىرة  -والعموم السياسية 

مل مقدمة إلى الزىيري، طالل ناظم، األرشفة اإللكترونية : البوابة العممية لمحوكمة اإللكترونية " ورقة ع .4
 . العراق.2011-10-19المؤتمر الثامن عشر لكمية ا داب في الجامعة المستنصرية خالل الفترة من 

( مقترح إرشادي ألعداد دليل حوكمة لمشركات 2019شاوش، رافع محمد وابوشكيوة ، نيى محمود ) .5
 الممموكة" ديوان المحاسبة الميبي.

لكترونية مدخل لتنمية اإلدارة العمومية في الجزائر، مجمة عدمان مريزق  ولونيس حسينة، الحوكمة اإل .6
 –،  جامعة سعد دحمب البميدة 10مخبر التنمية االقتصادية والبشرية، العدد  -االقتصاد والتنمية البشرية 

 .135-125، ص 2014الجزائر، 

ي تطويرىا بديوان الفاخري، جمعة محمد يوسف، تقييم أساليب العمل الرقابي ودراسة العوامل المؤثرة ف .7
  .235-205،ص2013المحاسبة الميبي، مجمة العموم االقتصادية والسياسيببة، العدد الثاني، 

 ميالدي بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة وتعديالتو 2013( لسنة 19القانون رقم ) .8

لمقوائم  كشير، صالح مصباح الفيتورى والناغي، محمود السيد محددات تطوير أساليب الفحص المحدود .9
المالية المرحمية لتفعيل معمومات التقرير في إطار معايير المراجعة: دراسة في الشركات الميبية، مجمة 

، جامعة عين شمس، كمية التجارة، قسم المحاسبة والمراجعة، 1، العدد 22الفكر المحاسبي" المجمد 
 .100 –130، ص 2018

ة لمتكامل التطبيقي بين نظم المعمومات الج رافية المحمدي، مكي غازي عبد لطيف، التوجيات المطموب .10
GIS  والحوكمة اإللكترونية دراسة تطبيقية لمدينة ب داد، مجمة كمية التربية األساسية لمعموم التربوية

 .662-644ص  2015، العراق، 22واإلنسانية، جامعة بابل، العدد 
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Abstract: 

The aim of this research is to provide an academic contribution to evaluate the 

readiness of the Libyan Audit Bureau (LAB) e-governance which is a necessary 

perquisite to promote transparency, accountability and to improve the performance of 

government.  The research identifies the general requirements  e-governance, then 

compare them to the conditions in the Libyan Audit Bureau and how to employ e-

governance in enhancing disclosure, transparency and accountability. To achieve the 

target of the research a methodology that combines the theoretical aspect to practical 

reality was adopted. The theoretical aspect focused on the constraints of the 

application of e-governance in the Libyan environment while practical reality was 

derived from personal interviews with number of staff of the responsible for the 

governance program in the Bureau.  Before the questions were asked a brief 

background was given to the answerer about the general requirements and the 

advantages of applying the e-governance.  Then the question list was designed to 

explore the obstacles which might hinder the application of the e-governance in LAB 

through the determination of what is available of the general requirements to LAB.  

The research found that the electronic data and services available by the LAB are: 

Annual Reports, staff email system, customer feedback icon, Staff salary inquiry, 

query about Contracts, contract inspection statistics, job vacancy forms.  The 

research concluded that even though some of the resources for implementing e-

governance are available such as financial resources, specialized human resources, 

database, communication structure and legislative framework, it seems that there is 

not enough internal awareness in LAB of the importance to fully implement the e-

governance in fulfilling LAB role efficiently. Based on the above, the researchers 

recommend that LAB should rely on electronic services by expanding and providing 

detailed information to enable the public to question accountable parties including 

LAB to achieve transparency and improve the performance. This would assist in the 

eliminate of corruption.  Also, it would raise the awareness of the importance of 

using e-governance to employees at various levels of management. A guide to e-

governance should be issued and published to ensure exerting maximum benefit from 

its advantages. 

Key words: e-governance, the Audit Bureau, transparency, accountability, 

government performance. 


