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ادللخص
ىدفت الدراسة اذل معرفة أثر تطبيق احلكومة اإللكًتونية على مكافحة الفساد اإلداري يف ادلملكة العربية
السعودية  .استخدم الباحث ادلنهج الوصفي والتارؼلي  .نبعت أعلية الدراسة من أعلية ادلوضوع حيث تساىم الدراسة
يف إبراز دور احلكومة اإللكًتونية يف مكافحة الفساد اإلداري .سبثلت مشكلة الدراسة يف أن العودلة فرضت على
ادلؤسسات أن تستخدم التكنولوجيا يف معامالهتا بغرض تقليل الفساد يف ادلؤسسات احلكومية واجراء العمليات يف
ىذه ادلؤسسات بيسر وسهولة وسبكني ادلواطن من احلصول على ادلعلومات يف وقت وجيز وبشفافية .ومن أىم النتائج
اليت توصلت اليها الدراسة أن تطبيق احلكومة االلكًتونية يساىم مساعلة كبرية يف مكافحة الفساد اإلداري .
الكلمات ادلفتاحية  :احلكومة االلكًتونية  ،الفساد اإلداري  ،العودلة  ،ادلؤسسات احلكومية .
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Abstract
The study aimed to know the impact of e-government on fighting administrative corruption in
Saudi Arabia, the research adopted descriptive and historical approach. The importance of the
study stems from the importance of the subject where the study. The research problem comes
from the role of e-government in combating administrative corruption contributes to the fact that
globalization has forced institutions to use technology in their transactions in order to reduce
corruption in government institutions and conduct operations in these institutions easily and
easily and enable citizens to obtain information in a short and transparent time. The study
findings showed that the implementation of e-governance contributes significantly to the fight
against administrative corruption.
Key words: E-government, administrative corruption, globalization, government institutions.

ادلقدمة :
يتميز العصر احلارل بعصر ادلعلومات  ،مثلما سبيزت عصور أخرى حبسب العامل األكثر أتثرياً يف ظلوىا  ،فكان العصر
الربونزي والعصر الزراعي والصناعي وعصر ادلعلومات  ،فإن عصران ىذا أتخذ ادلعلومات مكان الصدارة  ،اذ تعتمد
كل األنشطة االقتصادية واالجتماعية على ادلعلومات  ،دفع انتشار تقنية االتصال وادلعلومات احلكومات اذل التفكري
بتحويل معامالهتا تقنياً اذل ما يسمى ابحلكومة االلكًتونية وىذا التحويل ؽلثل ربدايً للحكومات وػلتاج اذل جهود
وتنظيم وزبطيط لتحقيقو  ،وتعترب احلكومة االلكًتونية أسلوابً جديداً يستطيع من خاللو اإلدارة احلكومية احلد من
الفساد اإلداري وازباذ القرارات وتبادل ادلعلومات والبياانت وتقدمي اخلدمات فيما بينها وبني ادلواطن وبني قطاعات
األعمال ادلختلفة بسرعة ودقة وجودة عالية وأبقل تكلفة شلكنة عرب شبكة األنًتنت مع ضمان سرية وأمن ادلعلومات
ادلتناولة يف أي زمان وأي مكان .

مشكلة الدراسة :
سبثلتتت مشتتكلة الدراستتة يف أن العودلتتة فرضتتت علتتى ادلؤسستتات أن تستتتخدم التكنولوجيتتا يف معامالهتتتا بغتترض
تقليل الفساد يف ادلؤسسات احلكومية واجراء العمليات يف ىتذه ادلؤسستات بيستر وستهولة وسبكتني ادلتواطن متن احلصتول
على ادلعلومات يف وقت وجيز وبشفافية  ،ولقد تعرف الباحث على مشتكلة الدراستة متن ختالل االطتالع علتى العديتد
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متن البحتتوث والدراستتات الستتابقة لتتذا فتإن الغتترض متتن ىتذه الدراستتة ىتتو أثتتر تطبيتتق احلكومتتة اإللكًتونيتتة علتتى مكافحتتة
الفستتاد اإلداري يف ادلملكتتة العربيتتة الستتعودية تستتعى ىتتذه الدراستتة لعجابتتة عتتن التساؤل التتتارل  :ىتتل يوجتتد أثتتر أثتتر
لتطبيق احلكومة اإللكًتونية على مكافحة الفساد اإلداري .
أمهية الدراسة  :تستمد الدراسة أعليتها من جانبني علا:
األىتميتتة النتظ ترية :تستتعى ىتتذه الدراستتة إذل تقتتدمي بعتتد معتتريف يف أثتتر تطبيتتق احلكومتتة اإللكًتونيتتة علتتى مكافحتتة الفستتاد
اإلداري ،كمتتا تستتعى الدراستتة إذل تعزيتتز ادلكتبتتة العربيتتة دبعرفتتة جديتتدة والتتيت قتتد ربظتتى ابىتمتتام البتتاحثني يف ادلستتتقبل
لالنطالق ضلو ادلزيد من الدراسات اجلديدة حول ىذا ادلوضوع.
األىتمي تتة التطتبتيتقي تتة  :تكمتتن األعليتتة التطبيقيتتة للدراستتة احلاليتتة متتن ختتالل إب تراز أثتتر تطبيتتق احلكومتتة اإللكًتونيتتة علتتى
مكافحة الفساد اإلداري يف ادلملكة العربية السعودية ومن ادلتوقع أن تفيد نتائج وتوصيات الدراسة متخذي القرار.
أهددداف الدراسددة  :ىتتدفت الدراستتة اذل معرفتتة أثتتر تطبيتتق احلكومتتة اإللكًتونيتتة علتتى مكافحتتة الفستتاد اإلداري يف
ادلملكتتة العربيتتة الستتعودية  ،ومعرفتتة الفوائتتد األختترى للحكومتتة األلكًتونيتتة والفستتاد األداري وأنواعتتو وكيفتتة احلتتد منتتو يف
ظل تطبيق احلكومة اإللكًتونية .
منهج الدراسة  :استخدم الباحث ادلنهج الوصفي والتارؼلي إلجراء ىذه الدراسة .

احملور األول  :احلكومة اإللكرتونية
 -1-1تعريف احلكومة اإللكرتونية
احلكومة بشكل عام ىي نوع من الكياانت التنظيمية اليت تعمل على إدارة شئون البالد وكذلك ازباذ القرارات سواء
على ادلستوى السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي أو العسكري أو األمين كما تعمل على تنمية اجملتمع وزايدة
الناتج واحملافظة على العالقات اخلارجية وتنميتها.
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أما احلكومة اإللكًتونية فيقصد هبا استخدام تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت للعمل على ربسني األداء احلكومي
يف ظل ادلفهوم ادلعروف للحكومة ،شلا يساعد على التخلص من الروتني احلكومي والبريوقراطية وىو ما يساعد على
تقدمي اخلدمات احلكومية بشكل أسهل وأسرع وأقل يف اجلهد ادلبذول  ،واحلكومة اإللكًتونية ىي اجلهة اليت توفر
اخلدمات احلكومية للمواطنني بوسائل الكًتونية (العبود  ، )2005 ،كما ؽلكن تعريف احلكومة اإللكًتونية على إهنا
كافة ادل عامالت واخلدمات احلكومية ادلقدمة للمواطن أو قطاعات األعمال من خالل شبكات ادلعلومات وقواعد
البياانت ابستخدام وسائل االتصال احلديثة دبا يدعم كفاية وفعالية األداء احلكومي يف إطار التفاعل بني طالب
اخلدمة ومقدمها مع ضمان السرية واألمن ادلعلومايت (نورة  ، )2008 ،واحلكومة اإللكًتونية تعين تقدمي األعمال
اإلدارية احلكومية بصيغة الكًتونية تقنية من خالل ربط إدارات احلكومة بعضها مع بعض وتقدمي اخلدمات وادلعلومات
وإصلاز األعمال احلكومية بطرق الكًتونية متاحة للكافة (ادلناعسة  ،الزعيب  ، )2013وؽلكن تعريف احلكومة
اإللكًتونية على اهنا استخدام التكنولوجيا وتقنية ادلعلومات وتسخريىا لدعم األعمال احلكومية ( اخلمايسة ،
. )2013
-2-1أمهية احلكومة االلكرتونية
ردبا تتمثل األعلية األساسية للحكومة اإللكًتونية أهنا جاءت كنوع من العالج دلشكلة الفساد واحلد منها ،فمن
ادلعروف أن النهج احلكومي احلديث يعتمد على ادلسائلة وادلرونة واحلكم الصاحل إال أن انتشار الفساد كاد أن يقضي
على ما يعرف ابحلكم الصاحل ،فجاءت فكرة احلكومة اإللكًتونية لعالج ذلك والتلخيص منو من خالل التخلص من
العالقات ادلشبوىة وكذلك عالنية ادلعلومات وتوفري التواصل مع صانعي القرار ،إذل جانب أهنا الوسيلة األفضل لتطبيق
فكرة ادلرونة حيث تعمل على توفري سبل لالتصال أكثر سرعة وأكثر مرونة ،إذل جانب أهنا توفر الشفافية ادلعلوماتية
شلا غلعل من عملية ادلسائلة عملية سهلة ومباشرة.
 -3-1خصائص احلكومة اإللكرتونية
 ذبد كافة اخلدمات احلكومية وادلعلومات رلمعة يف موقع احلكومة اإللكًتوين. السرعة سواء يف اإلصلاز أو التنسيق بني اجلهات أو األقسام أو الدوائر احلكومية ادلختلفة.538
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 وجود نوع من االتصال بشكل مستمر مع ادلواطنني. تعمل على توفري اخلدمات ادلعلوماتية واخلدمية للمواطنني. االستغناء وبشكل كبري عن االستخدامات الورقية يف األعمال احلكومية. ادلرونة والعمل على كسر احلواجز اجلغرافية. -4-1فوائد احلكومة اإللكرتونية
زايدة الفعالية حيث يتم من خالل احلكومة اإللكًتونية تنفيذ األعمال بشكل أكثر سالسة أو أكثر انسيابية،
ابستخدام احلكومة اإللكًتونية يتم زبطي العديد من اخلطوات الروتينية والبريوقراطية ،إذل جانب سرعة تنقل ادلعلومات
من خالل قنوات االتصال اليت تستخدم شبكات اإلنًتنت العادلية أو الداخلية.
ربسني جودة االتصاالت الداخلية حيث أن استخدام تكنولوجيا االتصاالت احلديثة غلعل من عملية نقل ادلعلومات
وخباصة القيمة واحليوية منها عملية سريعة ودقيقة.
تقدمي اخلدمات بشكل أفضل واليت تتم من خالل احلواسيب أو اذلواتف الذكية حىت يف غري أوقات العمل الرمسية،
وتوفري خدمات الرد اآللية شلا يعمل على توفري الوقت كما يوفر يف الوقت واجلهد ،إذ ػلصل ادلستفيد على اخلدمات
دون احلاجة إذل التوجو إذل ادلكاتب أو اذليئات احلكومية.
اإلعالم والًتويج حيث تستطيع من خالل احلكومة اإللكًتونية اإلعالن عن إصلازات احلكومة أو أن تتصدر احلكومة
اإللكًتونية اخلاصة ابلدولة شلا غلعلو مؤشر على مدى التقدم والنمو ،شلا غلذب رؤوس األموال
وادلستثمرين لالستثمار يف األسواق احمللية.
 -5-1أهداف احلكومة اإللكرتونية
 العمل على رفع مستوى الكفاءة والفعالية اخلاصة بكافة العمليات اليت تتم يف سلتلف القطاعات احلكومية ويتم ذلكمن خالل العمل على رفع ادلستوى والقدرة على استخدام تكنولوجيا ادلعلومات ،والعمل على تقليل الوقت الذي
يستخدم إلسبام العمليات ،الدقة يف تنفيذ األعمال.
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 العمل على تقليل التكاليف احلكومية ويتم ذلك من خالل سهولة وسرعة انتقال ادلعلومات ،والعمل على تقليلاإلجراءات وخباصة ادلكررة منها ،والعمل على تنمية التبادل والتكامل بني اذليئات.
 زايدة رضا ادلستفيدين من اخلدمات احلكومية ويتم ذلك من خالل تسهيل اإلجراءات وتسريعها ودقة البياانتومناسبتها.
ربفيز ومساندة برامج التطوير ويتم ذلك عن طريق تسهل اإلجراءات وادلعامالت ،وتقليل التكاليف ،وزايدة فرصالعمل ،والعمل على ربقيق نوعاً أكرب من التكامل بني القطاعني احلكومي واخلاص.
 -6-1مراحل تنفيذ احلكومة اإللكرتونية
مت تنفيذ أو تطبيق احلكومة اإللكًتونية على عدد من ادلراحل تتمثل يف:
ادلرحلة األوذل واليت فيها مت إدخال احلواسيب اإللكًتونية إذل قطاعات العمل احلكومي شلا ساعد يف التسريع من العمل
والتقليل من االستخدامات الورقية.
ادلرحلة الثانية واليت بدأ فيها إسبام بعض اخلدمات عن طريق نظم ادلعلومات اإلدارية مثل دفع الفواتري ابستخدام
اذلاتف.
ادلرحلة الثالثة وىى ادلرحلة األبرز حيث مت استخدام الشبكة العنكبوتية وربطها بشكل مباشر مع القطاعات
وادلؤسسات احلكومية.
انتشرت احلكومة اإللكًتونية حبيث أصبحت تغطي ما يقارب  %90من دول العادل ادلختلفة ،وتعترب الوالايت ادلتحدة
األمريكية وادلملكة ادلتحدة من أوائل الدول اليت طبقت مفهوم احلكومة اإللكًتونية على مستوى العادل بشكل عام ،أما
على مستوى العادل العريب ف تعترب ديب أو اإلمارات األسبق يف تطبيق نظام احلكومة اإللكًتونية ،إال أن ابقي الدول
العربية دخلت يف رلال التطبيق حىت أن ادلملكة العربية السعودية حققت وف ًقا لتقرير االمم ادلتحدة لعام  2018ادلركز
 52يف تطبيق نظام احلكومة اإللكًتونية ،وأما مدينة الرايض فقد كانت يف ادلركز  30على مؤشر تقييم بواابت البلدية
للمدن .
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 -7-1جماالت اخلدمات احلكومية
تتنوع اخلدمات اإللكًتونية ،فبعضها يعكس  ،سيادة الدولة مثل خدمات الضرائب والتوثيق واستخدام الًتاخيص
وادلستندات والبعض اآلخر مثل البنية األساسية االجتماعية ،وتشمل اخلدمات اليت تقدمها الدولة للجمهور ادلواطنني
إلشباع حاجاهتم األساسية مثل خدمات التعليم والصحة وربقيق التنمية الشاملة للمجتمع ،والبعض اآلخر يقدم
لرجال األعمال وادلستثمرين.

احملور الثاين  :الفساد اإلداري
1-2مفهوم الفساد اإلداري
الفساد ظاىرة خطرية لذا يسمى "فريوس االقتصاد" دلا لو من آاثر سلبية ضارة وىدامة ،فهو وابء ينخر كيان
اجملتمع ،يقوض قيمو األخالقية ،يعيق برامج التنمية ،كما ؼلل دببادئ العدالة والنزاىة وادلساواة .ويرى العديد من
االقتصاديني أن الفساد مصطلح يعرب عن جرائم االذبار ابلوظيفة العامة أو االعتداء على ادلال العام يف شكل ظاىرة
يعاين منها اجملتمع ،ويؤدي إذل تدىور الكفاءة وتراجع التنافسية االقتصادية ،وابلتارل تراجع حجم االستثمار وما يتبعو
من بطالة وتدن يف األجور شلا يدفع مرة أخرى إذل مزيد من الفساد ضمن حلقة الفساد ادلفرغة  (.ػلياوي  ،نسرين ،
)2018
الفساد اإلداري ظاىرة عادلية تعاين منها معظم الدول ادلتقدمة والنامية ولكن بنسب متفاوتو  ،فالفساد اإلداري ؼللق
للدول مشاكل كبرية ويفقدىا ادلاليني سنوايً ان دل نقل يومياً  ،فلهذا تسعى مجيع الدول احلد من ىذه الظاىرة من
خالل ازباذ إجراء ات هتدف من خالذلا للحد من ىذه الظاىرة (رضوان ،دوداح  ، )2016 ،والفساد اإلداري
تصرفات سبارسو فئة من ادلوظفني الذين تتسع صالحياهتم ويزداد نفوذىم فيميلون اذل االستعالء واالستغالل ( اجلريش
 ، )2003 ،كما ؽلكن تعريف الفساد اإلداري تلك السلوكيات ادلخالفة لألنظمة والقوانني النافذة اليت تتعارض مع
القيم واألخالقيات اجملتمعية والوظيفية لتحقيق مصاحل مادية او معنوية على حساب ادلصلحة العامة وبشكل مقصود
ومتعمد سواء ذلك بصورة سرية أو علنية (الضمور  ، )2014 ،الفساد اإلداري ىو اإلخالل بشرف الوظيفة ومهنتها
وابلقيم وادلعتقدات اليت يؤمن هبا الشخص (العامري  ، )2015 ،الفساد اإلداري ىو استغالل موظفي الدولة
دلواقعهم وصالحياهتم للحصول على مكاسب ومنافع بطرق غري مشروعة ()  .كما عرفو صندوق النقد الدورل الفساد
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اإلداري أبنو (سوء استخدام السلطة العامة من أجل مكسب خاص يتحقق حينما يتقبل ادلوظف الرمسي رشوة أو
يطلبها ويستنجد هبا أو يبتزىا ) (كيحل  ،عزالدين 2009 ،م )
 2-2مظاهر الفساد اإلداري
معظم أشكال الفساد اإلداري رغم تعددىا ىي أوجو لظاىرة واحدة تعرب عن شلارسات غري مشروعة خارجة عن
القانون أعلها)حامد  ،عمر سليمان عباس 2011 ،م)
الرشوة :اتفاق بني موظف وطرف آخر تتضمن احلصول على أموال أو أية منافع أخرى من اجل تنفيذ عمل أو
االمتناع عن تنفيذه سلالفة لألصول .
احملاابة واحملسوبية :تنفيذ أعمال لصاحل فرد أو جهة ينتمي ذلا الشخص مثل عائلة ،منطقة  ...اخل دون وجو
استحقاق ،وتفضيل جهة على أخرى يف اخلدمة للحصول على مصلحة معينة شلا ؼللق شعورا ابلظلم والقهر.
الواسطة :أي التدخل لصاحل فرد ما ،أو مجاعة دون االلتزام أبصول العمل والكفاءة الالزمة مثل تعيني شخص يف
منصب معني ألسباب تتعلق ابلقرابة أو االنتماء احلزيب رغم استحقاق غريه للمنصب.
ادلال العام :أي احلصول على أموال الدولة والتصرف هبا من غري وجو حق ربت مسميات سلتلفة.
االبتزاز :أي احلصول على أموال من طرف معني يف اجملتمع مقابل تنفيذ مصاحل مرتبطة بوظيفة الشخص ادلتصف
ابلفساد.
التزوير  :يقصد بو ان يستغل الشخص موقعو الوظيفي بسوء قصد أو لتسبيب كسب غري مشروع وتسبب خسارة
للدولة مثل تزوير الشهادات اجلامعية (سالم . )2015 ،

احملور الثالث  :واقع احلكومة اإللكرتونية يف ادلملكة العربية السعودية
 1-3نشأة احلكومة اإللكرتونية يف ادلملكة
بدأت ادلملكة العربية السعودية ابلتحويل للتعامالت اإللكًتونية احلكومية حيث خصصت عدة برامج ومبادرات
لتحويل احلكومة إذل إلكًتونية ،وذلك هبدف رفع كفاءة االقتصاد الوطين ،ويف مطلع عام 1424ىت،
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ادلوافق 2003م صدر أمر سامي يوافق على تورل وزارة ادلالية السعودية مهمة إنشاء برانمج للحكومة اإللكًتونيّة،
وإيكال زارة االتصاالت وتقنية ادلعلومات السعودية لوضع اخلطط التطويرية وتنفيذىا.
ويف عام 1426ىت ،ادلوافق 2005م ،أنشئ برانمج التعامالت اإللكًتونية احلكومية (يسر) الذي يهدف إذل رفع
كفاءة وإنتاجية القطاع احلكومي عن طريق تقدمي خدمات إلكًتونية سهلة وميسرة جلمهور ادلستفيدين من ادلواطنني
وادلقيمني والزوار وقطاع األعمال .وحبسب ادلؤشرات العادلية فإن ادلملكة صلحت يف التقدم يف رلال التعامالت
اإللكًتونية احلكومية ،حيث يذكر مؤشر األمم ادلتحدة للحكومة اإللكًتونية لعام 2016م أن السعودية حصلت
على ادلرتبة  ، 39فيما حصلت السعودية على ادلرتبة اخلامسة حسب ما يشري إليو تقرير اكسنشر االستشارية الصادر
يف عام 2014م .
ويف مؤشر األمم ادلتحدة للحكومة اإللكًتونية لعام 2018م أحتلت ادلملكة العربية السعودية ادلرتبة اخلامسة عربياً و
الت 52عادلياً ،وحققت الرايض ادلركز الت 30عادليا يف مؤشر تقييم بواابت البلدية للمدن .

-2-3أبرز اخلدمات اإللكرتونية يف ادلملكة العربية السعودية :
منصة أبشر
وىي منصة ذبمع كافة اخلدمات ادلتعلقة بوزارة الداخلية السعودية ،مثل خدمات اجلوازات ،واألمن العام ،وادلرور،
واألحوال ادلدنية ،وغريىا.
منصة إغلار
وىي منصة إلكًتونية اتبعة لوزارة اإلسكان السعودية ،ومتخصصة خبدمات اإلغلار تقدم حلوالً تكاملية لقطاع
اإلسكان التجاري.
السجل التجاري اإللكًتوين
م ّكنت وزارة التجارة واالستثمار (السعودية) األفراد من استخراج سجالت ذباريّة إلكًتونيًّا ،دون احلاجة دلراجعة فروع
الوزارة.

السحابة اإللكًتونية احلكومية
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وىي سحابة تقدم للقطاعات احلكومية خدمات جاىزة ،من انحية البنية التحتية أو منصات التكامل والربط البيين أو
التطبيقات الوطنية ادلشًتكة.

احملور الرابع  :احلكومة االلكرتونية و مواجهة الفساد االداري
سبثل تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت اداة للمساءلة ادلباشرة  ،ففي دراسة ربليلية لظاىرة الفساد صدرت سنة
2010
للباحثني ماراث واورتيقا  Martha and Ortegaمشلت  187دولة ودامت ست سنوات 2002من اذل
 ،2008واليت خلصت اذل أن مبادرات احلكومة اإللكًتونية يف مجيع الدول ادلدروسة خفضت الفساد  ،واوصى
الباحثني بضرورة تدعيم الوكاالت الدولية وتعزيزىا دلشاريع احلكومة اإللكًتونية ،فضال عن اإلجراءات األخرى دلكافحة
الفساد.
وحسب تقرير االمم ادلتحدة  2016ىناك عالقة قوية بني تطوير احلكومة اإللكًتونية ومؤشر مدركات الفساد،
فالبلدان ذات معدالت فساد عالية يف االدارة العامة تسجل أداء سيئاً يف تقدمي خدمات الكًتونية وتوفري بياانت
حكومية مفتوحة.
ال ؽلكننا مقارنة الكيفية اليت تتعامل هبا احلكومة التقليدية مع ادلستثمر بنظريهتا احلكومة االلكًتونية نظرا للتباين الكبري
بينهما حيث توفر احلكومة االلكًتونية مجلة من االمتيازات اعلها :
تسهيل عملية البدء يف النشاط االستثماري وتبسيط اإلجراءات البريوقراطية الروتينيةالشفافية وادلساواة يف االاتحة االلكًتونية للمعلومات الضرورية للمستثمرين شلا يساعد على مكافحة الفساد(التعاملمع احلاسوب وليس ادلوظف
ربح الوقت من خالل توفري اخلدمات احلكومية الكًتونيا خالل ال 24ساعةاطلفاض تكاليف البدء وشلارسة النشاط االستثماري-احلصول على ادلعلومات من مصدر واحد شلا ؼلفض حاالت عدم اليقني من صحة ادلعلومات
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يعطي الفرصة للمستثمرين للتواصل والتفاعل مع اذليئات الرمسية وتقدمي االستفسارات واالقًتاحات والشكاوي منخالل االتصال االلكًتوين اآلين.
احلكومة اإللكًتونية لديها الكثري لتقدمو لبيئات العمل التقليدية ،حيث يستطيع ادلسؤولني وادلراقبني الوصولللسجالت
الرمسية االلكًتونية كبديل للسجالت الورقية شلا يسهل استخراج البياانت وعمليات ادلراجعة والتحقيق لكشف أعمال
الفساد.
كل ىذه االمتيازات اليت تقدمها احلكومة االلكًتونية للعميل تؤدي اذل ربسني مناخ االستثمار يف الدولة وذبذبو اليها
من خالل:
زايدة فعالية اجلهاز االداري احلكومي من خالل ربسني ادائو وتعزيز شفافيتو اضافة اذل تفعيل ادلساءلة والرقابةاالدارية على مجيع ادلستوايت
تقليل أتثري العالقات الشخصية على اصلاز األعمال وتقليص نسبة االخطاء نظرا لسهولة النظام ودقتوتساعد اسبتة العمليات االدارية احلكومية على الكشف ادلبكر حلاالت الفسادتعزيز ثقة ادلستثمرين يف ادلناخ االستثماري السائد يف البلد من خالل السمعة اليت يكتسبها اقتصاد الدولة ادلطبقةللحكومة
االلكًتونية ،حيث يلمس ادلستثمر فعالية االدارة احلكومية ،شفافيتها ،سرعتها واعتمادىا على مبدأ ادلساواة يف
التعامل مع ادلستثمرين من حيث احلصول على االئتمان ،احلصول على ادلعلومات والبياانت ،دفع الضرائب .

النتائج :
توصلت الدراسة اذل النتائج التالية
• احلكومة اإللكًتونية ربد من الفساد االداري بكافة أشكالو ( تسيب – اعلال – رشوة  -زلسوبية(
•ترشيد االنفاق احلكومي حيث يتم زبفيض عدد ادلوظفني
•توفري ادلعلومات الصحيحة واحلديثة لدعم ازباذ القرار
•تقدمي خدمات متميزة للمواطنني ومؤسسات قطاع األعمال يف زمن قياسي .
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•ااتحة ادلعلومات عن كافة القوانني واللوائح احلكومية للمواطنني
•ربقيق الشفافية من خالل ااتحة ادلعلومات بصورة متكافئة لكافة ادلؤسسات وادلواطنني.

التوصيات :
يف ضوء ما تقدم من النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ،فإن الباحث يوصي ابآليت:
• أعلية إاتحة ادلواقع احلكومية جبميع اللغات وربديثها بشكل دوري .
• يوصي الباحث دبزيد من الدراسات حول ىذا ادلوضوع ،ابستخدام أبعاد أخرى للمتغري ادلستقل
• ضرورة إعادة ىيكلة اإلجراءات اإلدارية
• االستعانة ابدلستشارين يف رلال احلكومة اإللكًتونية
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