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  إبراهيم عبد اهللا بوكبر  اســم الباحـث
أثر تطبيق الحكومة اإللكترونية فى دولة الكويت على   عـنـوان البحث

   ديوان المحاسبةنظم الرقابة فى
  الخليجية  جـامـعــــة
  إدارة األعمال والنظم المالية  كـلـيـــــة
  العلوم المحاسبية والمالية   قـســــــم
  )م٢٠٠٩(الماجستير   الــدرجــــة

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

  : الدراسة إلى تحقيق األهداف التاليةسعت
رقابة على الحكومة تحديد األسباب التى تحول دون تفعيل نظم ال -١

  .اإللكترونية
تحديد أوجه االختالف بين نظم الرقابة على ممارسات الحكومة  -٢

 .اليدوية ونظم الرقابة على ممارسات الحكومة اإللكترونية

إعداد المقترحات التى تعزز دور الديوان فى الرقابة على تطبيقات  -٣
 الحكومة اإللكترونية فى الجهات الحكومية ليواكب التطورات

  .الحديثة
  منهج الدراسة

تم استخدام أسلوب المسح الوصفى التحليلى وذلك لمالئمته ألغراض 
أثر تطبيق الحكومة اإللكترونية فى "الدراسة، حيث إن الهدف منها هو معرفة 

  ".دولة الكويت على نظم الرقابة فى ديوان المحاسبة
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  استنتاجات الدراسة
 فى التحول من الحكومة تبين وجود العديد من العوامل التى تؤثر 

التقليدية إلى الحكومة اإللكترونية منها العوامل االجتماعية واالقتصادية 
  .والسياسية والتكنولوجية

  عدم وجود قوانين ولوائح منظمة داخل ديوان المحاسبة بشأن الحكومة
  .اإللكترونية يؤثر على فعالية نظم الرقابة الداخلية للديوان

 ئح منظمة فى الجهات الحكومية بشأن الحكومة عدم وجود قوانين ولوا
  .اإللكترونية يؤثر على فعالية نظم الرقابة الداخلية بتلك الجهات

  عدم تهيئة مدققى الديوان لكيفية التعامل مع برنامج الحكومة اإللكترونية
  .فى الجهات الخاضعة للرقابة

  التدقيق عدم وضوح إجراءات التدقيق فى ظل بيئة العمل اآللية فى دليل
  .العام

أكدت نتائج الدراسة الميدانية على عينة من العاملين بديوان المحاسبة 
تطبيق الحكومة اإللكترونية بدون وجود قوانين "الفرض األول للدراسة وهو 

ولوائح منظمة لها داخل ديوان المحاسبة وكذلك الجهات المشمولة برقابة 
  ".لحالية فى ديوان المحاسبةالديوان له تأثير على فعالية نظم الرقابة ا

أكدت نتائج الدراسة الميدانية على عينة من العاملين بديوان المحاسبة 
التطبيق فى ظل التأهيب المناسب "الفرض الثانى للدراسة والمتعلق بـ 

للمدققين فى ديوان المحاسبة لممارسات الحكومة اإللكترونية يؤثر على فعالية 
  ".ن المحاسبةنظم الرقابة الحالية فى ديوا

أكدت نتائج الدراسة الميدانية على عينة من العاملين بديوان المحاسبة 
التطبيق بدون وجود معايير وإجراءات "الفرض الثالث للدراسة والمتعلق بـ 
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مراجعة بديوان المحاسبة تناسب الحكومة اإللكترونية له تأثير على فعالية 
  .نظم الرقابة الحالية فى ديوان المحاسبة

كدت نتائج الدراسة الميدانية على عينة من العاملين بديوان المحاسبة أ
التطبيق بدون تهيئة البنية التحتية "الفرض الرابع للدرسة والمتعلق بـ 

بالجهات المشمولة برقابة الديوان يؤثر على فعالية نظم الرقابة الحالية فى 
  "ديوان المحاسبة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


