
Route Educational & Social Science Journal 

Volume 5(13),December  2018 

Route Educational & Social Science Journal 730 

Volume 5(13), December 2018 

 

Artical History 

Received/ Geliş                             Accepted/ Kabul                            Available Online/yayınlanma                                                                                                                              

01.11.2018                                           92.11.2018                                              1.12.2018                          

       

االدارة االلكترونية كاستراتيجية معتمدة لتنمية موارد معرفية تستجيب لمتطلبات 
  الرقمي االقتصاد

Title of the intervention: Electronic administration as an 
approved strategy to develop knowledge resources that 

respond to the requirements of the digital economy 
 

 فردي محاد الدكتورة:                                            الدكتورة: بلغنامي جناة وسيلة  
 Dr Belghanami Nadjat Wassila                   Dr Fardi Hammad         
  

 اجلزائر – تندوفكايف ب  علىاملركز اجلامعي 
 

 الملخص:

أسدل واقع العوملة الذي نعيشه الستار على والدة مشهد عاملي جديد، يقوم على تطوير و إنتاج 
املعلومات و االتصال باعتبارها  على تكنولوجياترتكز  أساسية،النظم املعرفية اليت حتولت إىل قوة إنتاج 

العديد  عنها ظهوراليت تزامنـت مـع ثـورة رقمية و معرفية متخض  االعمال.احملرك األساسي لتطور منظمات 
من املفاهيم العلمية احلديثة : مثل اإلدارة اإللكرتونيـة واحلكومـة اإللكرتونية والتسويق اإللكرتوين والنقود 

عليه يف هذا الورقة البحثية ،  ة والتعليم اإللكرتوين وغريها من املصلحات الدخيلة للعمل اإلدارياإللكرتوني
سوف نلقـي الـضوء علـى مفهـوم اإلدارة اإللكرتونية، مناذج تطبيقها، و اثر تبنيها يف املؤسسات كمدخالت 

 لتنمية راس املال الفكري .
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احلكومة ،األصول اإلبداعية،املعلومات تكنولوجيا، الذكية ظمةاملنادارة بال ورق،  : كلمات المفتاحيةال

 االلكرتونية
 

 :خلدم

و توسيع قاعدة تدفق املعلومات بني نظرا للتطور الكبري يف كافة جماالت تكنولوجيا املعلومات 

مجهور املستخدمني من املواطنني، ومنشآت األعمال، واملنظمات املدنية األخرى ، اصحاب املصلحة من 

صة بعد ربطها بآليات اتصال أفضل وأسرع متمثلة يف الشبكات العنكبوتية لتمكينهم من االستفادة من خا

املعلومات املراد احلصول عليها من خالل توفريها وإتاحتها بسرعة وسهولة ويف الوقت احلقيقي. أدى ذلك 

صلحة العامة لقاء االستاابة إىل زيادة شفافية اإلدارة، وتقدمي خدمة أكثر جودة وبتكلفة أقل، لتعظيم امل

حلاجاهتم ومتطلباهتم ،بإجراءات يسرية وسريعة ومبسطة، بدال من الذهاب إىل أماكن حمددة إلجناز أعمال 

الدول إىل تبين   من هنا اجتهت غالبية  ورقيه موفرة ساعات طويلة من متاعب االنتظار يف طوابري مملة.

كأحد أهم األساليب احلديثة يف اإلصالح اإلداري؛ الذي يقوم بتوظيف تقنيات  اإلدارة اإللكرتونيةمدخل 

ب املصلحة الذين يتحولون املعلومات واالتصاالت للتمكن من اإليصال امليسر والسريع للخدمات ألصحا

االنتقال الواضح إىل اقتصاد إن من مستفيدين من تلقي اخلدمة اىل مشاركني و فاعلني يف صنع القرار . 

املعرفة فضال عن ظهور جمتمعات املعلومات و املعرفة و بالتايل التحول  من املادة إىل املعرفة باالعتماد على 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 املعرفة إلدارة جديدة بصيغة أدى باملؤسسات بالتفكري  .ة و املعرفةالقائم على اخلب   1راس املال الفكري

 مال رأس = الفكري املال رأس أن . علما املؤسسة كمورد إسرتاتياي يف معرفية قاعدة خالل بناء من

 كما هو موضح أدناه :   .اهليكلي املايل رأس + البشري املال رأس + الزبون

 البراءات و قواعد البيانات راس مال هيكلي أو داخلي: االنظمة و 
 راس مال بشري : التعليم ،خبرة ،تدريب و مهارة 
 راس المال خارجي او سوق أو الزبون: الربحية و والء المستهلك 

 :زيادة على ذلك يعتب  عنصر اساسيا لتشكيل املنظمة الذكية 
 .القيم + الفكري المال رأس + المعلومات تقنية =الذكية المنظمة

 عقدين منذ العامل املنافسة و التكنولوجيا اجلديدة اليت شهدها حدة زيادةت أد : البحث لةمشك :أوالا 

 متخصصة إدارة و اإلدارة مما استدعى إنشاء االقتصاد تشكيل منظومة تفيد مؤثرة قوى بروز إىل الزمان من

 إدراك هلا لتعميقاملعلومات ، و اليت انعكست على املؤسسات بكافة أشكا تكنولوجيا و املعرفة إلدارة

القيمة  ذات املعلومات حتديد املسئولني بضرورة التكيف و االستاابة للتحديات احمليطة هبا من خالل 

كيف  :التايل التساؤل طرح ميكن تقدم ما كل ومن .املعرفة بإدارة عرف ما وهذا العمليات يف لتوظيفها 

 أعاله املطروحة اإلشكالية من انطالقافكرية ؟اإللكترونية في توظيف و تنمية األصول ال اإلدارة  تؤثر

 :التالية الفرعية األسئلة طرح ميكن هلا وتفصيال

 باإلدارة االلكترونية المقصود ما 
 كيف تساهم اإلدارة االكترونية في تطوير األصول اإلبداعية و المرافق ؟ 

                                                           
 .04 ص ، 2004 القاهرة، الوفاء، دار ،القرار دعم نظم حممد، أمحد غنيم 1
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 على القائم االقتصاد إىل  الصناعة اقتصاديات من مما سبق و تزامنا مع التحول البحث: أهمية :ثانياا 

 خصائص هذا . حيث من أهم 2الثروة  خللق أساس واملعرفة املعلومات املعلومات أصبحت و املعرفة أساس

 املعريف: االقتصاد اىل التحول

 التكنولوجيا و   املعرفة أساس على مبين االقتصاد 
 اإلنسان ميارسها اليت النشاطات خمتلف يف  اسرتاتياي حيوي املعلومات كمورد أمهية زيادة. 
 .مواكبة آخر التطورات العلمية وتسخريها مبا خيدم خمتلف االطراف الفاعلني يف بيئة النظام 
 تتلخص اهداف موضوع حبثنا فيما يلي :: أهداف الدراسةثالثا :
  ارساء ثقافة معلوماتية لصناعة منظومة الكرتونية تفاعلية 
  التحية لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف إداراهتم .قياس مدى وعي الفاعلني يف ارساء البىن 
  حتقيق استاابة فورية حتقق اهداف التنمية املستدامة مبراعاة كافة االبعاد على اساس العائد 

 و التكلفة حتقق االستيعاب واالستخدام الواعي للتكنولوجيا.

كرتونية و مدى تعزيزها تستهدف الدراسة الكشف عن واقع  اإلدارة اإلل منهج الدراسة :رابعا : 

للممارسات العملية ، من خالل حتديد مدى توفر اإلمكانيات املادية والبشرية و مالئمتها للمتطلبات 

املختلفة و املتزايدة  لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية من جهة  ، واملعوقات اليت حتول دون تطبيقها من جهة 

ي وذلك برصد الظاهرة يف خمتلف أبعادها، مع حماولة القيام اخرى . ارتأينا استخدام املنهج الوصفي التحليل

 باستنتاجات عامة بعد ذلك . 

 :  ثالث حماورحتتوي الدراسة على  : هيكل الدراسةخامسا : 

                                                           
ص .م 2003 ، للنشر اجلديدة اجلامعة دار ، ،اإلسكندرية" اإلدارية المعلومات نظم في مقدمة " ، إبراهيم جالل ، العبد و حممد منال ، الكردي 2

17 . 
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  : يلقي الضوء على نظرة شاملة حول االدارة االلكرتونية و تطبيقاهتا ، مدخل لإلدارة اإللكرونية
 بأثر تبنيها على املؤسسات .االبعاد و املستويات  وأخريا  

  نماذج تبنيها في بعض الدول العالمية و العربية 
 يف تطبيق اإلدارة اإللكرتونية بذكر بعض النماذج يف اهم قطاعاهتا احليوية  تجربة الجزائر 

 

 :اإلدارة االلكترونية أوال دعائم تبني منهج

معبة يف كثري من األحيان عن دعائم ت عدة م االدارة االلكرتونية ظهر نظرا التساع رقعة و جمال استخدا

خمتلفة نذكر منها :  تطبيقات حتتها تدخل كبرية مظلَّة مبثابة اإللكرتونية اإلدارة االدارة االلكرتونية ، وأن

اإللكرتونية ، االدارة الرقمية ، االدارة الذكية ، إدارة  احلكومة اإللكرتونية، إدارة بال اوراق و األعمال

 ،التاارة االلكرتونية .التطبيقات 

، حيث اعتمد ألول  1991 ظهر مصطلح احلكومة االلكرتونية يف أواخرالحكومة االلكترونية: (1

مرة بالضبط يف  فلوريدا، من طرف هيئة البيد االلكرتوين يف إدارهتا ، مث تبنته البازيل يف نظام التصريح 

لح بشكل رمسي اسفر عنه يف اختتام اعمال ، بيد ان اعتماد املصط 1999 الضرييب عب اإلنرتنت عام

لتتبناه بعد ذلك بعض الدول العربني يف نفس الفرتة  ، 1001 مؤمتر نابويل بإيطاليا يف مارس

.حيث تعرفها تعرفها منظمة "التعاون والتنمية 3يف كل من : مصر، واألردن، وديب، وسوريا 1001 سنة

ومات واالتصاالت، وخصوصا اإلنرتنت للوصول إىل " استخدام تكنولوجيا املعل االقتصادية"بأهنا:

                                                           

 .11، ص 1001، مركز البحوث، معهد اإلدارة العامة ، اململكة العربية السعودية،"لكترونية وافاق تطبيقاتها العربيةإلدارة االا" سعد غالب ياسني،  3 
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، فهي تعب عن منط للتفاعل مع معطيات القرن اجلديد من حيث مشول كل مؤسسة  4حكومات أفضل"

من مؤسسات الدولة بنظام إلكرتوين حديث، وربط هذه املؤسسات مع بعضها بشبكة إلكرتونية موحدة. 

ت احلكومية، وترتيبها، وتنظيمها، مما يساهم يف حتسني كفاءة وهي هبذا املعىن تساعد على توحيد املعلوما

ساعة من  12الــ املؤسسات واألجهزة احلكومية، واستغالل املوارد املتوفرة داخل الدولة بشكل أفضل.طيلة

مثل: استالم طلبات الرخص والشهادات، ودفع الضرائب، وتسايل  -أماكن إقامتهم أو حىت أثناء تنقلهم 

 دفع املخالفات املرورية، والغرامات والفواتري البيدية والكهرباء، ونشر القوانني واللوائح التنفيذية.العقارات، و 

وإكمال التبادل بني األجهزة احلكومية ومجهور املستفيدين من خدماهتا يف أي زمان ومكان، على أساس 

 . 5 املساواة والعدالة بني كافة املعنيني باخلدمات العامة

األعمـال  كـل تنفيـذ علـى يعتمـد حـديث باعتبارهـا مـنهج أوراق و االعمال االلكترونية:إدارة بال  (1

 مثـل اإللكرتونيـة، الوسـائل كـل باسـتخدام املنظمـات أو األفـراد مـن أكثـر أو طـرفني بني تتم اليت واملعامالت

 هـي بكـل بسـاطةف  6لألمـوال والتبـادل االلكـرتوين للمسـتندات اإللكرتونيـة ،التحـويالت اإللكـرتوين البيـد

إىل الشـكل االلكـرتوين  االنتقـال مـن إجنـاز املعـامالت و تقـدمي اخلـدمات العامـة مـن الطريقـة التقليديـة اليدويـة

داريــة و تقــدمي اخلــدمات العامــة مــن أجــل اســتخدام أمثــل للوقــت و املــال و اجلهــد فهــي إجنــاز املعــامالت اإل

ل إىل اإلدارات شخصـيا مـا يرتافـق مـن إهـدار للوقـت شبكة االنرتنت بدون أن يضطر العمـالء مـن االنتقـاعب 

                                                           

 .10 -10(، ص ص 1002، 1،م1،)عمان: ط "الحكومة االلكترونية من اإلستراتيجية إلى التطبيق" ،بدران عباس   4 
 ص. 11، 1002، رسالة ماجستري ،ادارة اعمال ، "لكترونية على أداء المرافق العموميةانعكاسات تطبيق نظام الحكومة اال "سعداوي حممد ، 5 
 -"لعربية ا الخليج لدول التعاون مجلس بدول وسبل التطبيق والمعوقات الواقع الحوكمة االلكترونية بين"احلمادي، العزيز عبد بن بسام  6 

 .3م. ص1002العامة، اإلدارة معهد  :الرياض
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حيــث ينقلــه خطــوة إىل األمــام و يصــبح متفاعــل   "اّتصللل و ال تنتقلللحتــت مبــدأ " .و اجلهــد و الطاقــات

 داخل على اخلط.

 تعمـــل علـــى حتقيـــق خـــدمات أفضـــل،  هـــي اســـرتاتياية إداريـــة لعصـــر املعلومـــات: االدارة الرقميلللة (3

املعلومــات املتاحــة مــن خــالل توظيــف املــوارد  ائنهــا مــع اســتغالل أمثــل ملصــادرللمــواطنني و املؤسســات و لزب

و املـال و اجلهـد إطار الكرتوين حديث من اجل استغالل أمثل للوقـت  املادية و البشرية و املعنوية املتاحة يف

ـــة اهـــدافها و حتقيقـــا  ـــاجلودة املطلوب ـــه و 7ب ـــة إىل شـــكل رقمـــي ميكـــن  زين ـــائق الورقي ـــه عـــب . لتحويـــل الوث تبادل

 .الشبكات احمللية او االنرتنت. وتكون مرتبطة عادة بنظام لألرشفة االلكرتونية 

تعد من إدارات تقنية املعلومات اليت تقوم بتصميم وبناء األنظمة اإللكـرتونـية لتسهيل إدارة التطبيقات: (2

الدولة و حتويل مجيع وأمتتة عمل اإلدارات املختلفة  ، و يقصد هبا أمتتة مدخالت و خمرجات مؤسسات 

معلوماهتا  الورقية إىل معلومات إلكرتونية عب استخدام التطبيقات و النظم اليت صممت ألداء وظيفة او 

وظائف حمددة غالبا تتمثل يف األعمال الروتينية اليومية اليت تقوم هبا دائرة حكومية ما، مثل االتصاالت اإلدارية 

بشكل  .ية يف املستشفيات، نظم احملاسبة، نظم شئون املوظفني وغريهاالطب وارد(، إدارة امللفات -)صادر 

السرتجاع و العرض بسهولة  بالتوافق ف ،ااإلضافة  و احلذيسهل التعديل ، توزيع الصالحيات وتنظيم العمل، 

 . القانونية واحلمائية الالزمة للتطبيق اإللكرتوين األطرمع 

                                                           
 م1002، 11، ص" االدارة االلكترونية: االدارة والمتغيرات العالمية الحديدة  ".بد الباقي رضوانرافت ع   7
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يقات والتكنولوجيات اليت تستخدم جلمع البيانات واملعلومات لألعمال و التطب ريتشاالدارة الذكية :  (1

لألعمال  اإلدارة الذكية عن عمليات الشركة وتوفري سبل الوصول إليها وحتليلها. حبيث جتدر بنا التفرقة بني 

  اإلدارة الذكية حيث تقدم .ب كل مصطلح  مفهوما إداريا خمتلفا عن اآلخروالذكاء التنافسي، حيث يع

للمؤسسات معرفة أكب للعوامل املؤثرة يف أنشطتها التاارية، مثل املبيعات واإلنتاج والعمليات الداخلية وبالتايل 

القدرات املتكاملة لصنع القرار الفين أو العلمي أو  خالل توظيف من ها يف عمليات ا اذ قرارات أفضلتساعد

 . العملي يف جمال النشاط البحثي أو اإلنتاجي أو اخلدمي

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.تستخدم يف األنشطة اليومية ذات االرتباط بثورة التجارة االلكترونية: (6

والشبكات  الكمبيوتر يح عب اإلنرتنت حركات بيع وشراء الِسلع واخلدمات واملعلومات عب أنظمةفهي نظام يُت

( بل تتعدى ذلك لتشمل عمليات اإلعالن التااري، وتباُدل  ، شبكة نظام اللوحات اإلخبارية ) اإلنرتنت

  .ونيا  لذي ُيشكلل منطقة حرة لتواصل الزبائن العارضني والراغبني يف االقتناء أو املبادللةالبيانات إلكرت 

 :و متطلباتها مفهوم اإلدارة اإللكترونيةثانيا 

 ما مت االشارة اليه يف نشأهتا  على الرغم من حداثة مصطلح اإلدارة االلكرتونية وفق ماهيتها : (1

اســتخدام الوســائل ، والتقنيــات االلكرتونيــة بكــل مــا تقتضــيه املمارســة ، أو  عرفــت اإلدارة االلكرتونيــة بأهنــا "

 حيـث عرفهــا عبـود جنــم االدارة االلكرتونيـة باهنــا" مـوارد8التنظـيم، أو اإلجــراءات أو التاـارة ، أو اإلعــالن".

 مـاو  األشـياء جتريـد إىل مضـى وقـت أي مـن أكثـر متيـل األعمـال االنرتنـت وشـبكات علـى تعتمـد معلوماتيـة

                                                           
، 1002، األردن ، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية  "الحكومة االلكترونية وتطبيقاتها في الوطن العربي "حممود الطعامنة ، طارق ، شريف العلوش ،  8

 .11-10ص 

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/131352/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/131352/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/131352/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/131352/posts
http://www.metjar.com/amhshop/open_shop.html
http://www.metjar.com/amhshop/open_shop.html
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 حتقيـق يف فاعليـة األكثـر العامـل هـو الفكـري املعـريف املعلومـاي املـال أصـبح رأس الـذي احلـد إىل هبـا يـرتبط

 تعتمـد الـيت اإلجرائيـة املسـائل بعض على آخرون ركز بينما9مواردها."  يف استخدام كفاية واألكثر أهدافها،

 املعلومـات تبـادل تتضـمن الـيت اإلداريـة هنـا" اجلهـودفعرفـوا االدارة االلكرتونيـة با اإللكرتونيـة، اإلدارات عليهـا

 حلاسـوب ا أجهـزة عـب منخفضـة وتكلفـة عاليـة بسـرعة األعمـال وقطـاع  للمـواطنني اخلـدمات وتقـدمي

توجهـت تعريفـات اخـرى لـةدارة يف حـني 10املتناقلـة" املعلومـات أمـن سـرية ضـمان مـع اإلنرتنـت وشـبكات

مـــة ، إذ يـــرى الباحـــث ســـعيد بـــن معـــال العمـــري بـــأن اإلدارة االلكرتونيـــة االلكرتونيـــة اىل  ربطهـــا باخلدمـــة العا

يصـبح مجهـور املسـتفيدين ل"متثل حتوال أساسـيا يف مفهـوم الوظيفـة العامـة ، حبيـث ترسـا قـيم اخلدمـة العامـة ، 

مــــن اخلدمــــة حمــــور اهتمــــام مؤسســــات الدولــــة ، كمــــا يتعــــدى مفهومهــــا هــــدف التميــــز يف تقــــدمي اخلدمــــة إىل 

مـــع اجلمهـــور باملعلومـــات ، وتعزيـــز دوره يف املشـــاركة ، والرقابـــة مـــن خـــالل تطـــوير عالقـــات اتصـــال التواصـــل 

ركزت دراسات أخـرى علـى حماولـة تبيـني مـدى إمكانيـة اختصـار الوقـت  كما 11 ."أفضل بني املواطن والدولة

ــــة بأ ــــب املســــافات ، فعرفــــت اإلدارة االلكرتوني " اجنــــاز املعــــامالت  هنــــاوالســــرعة يف اجنــــاز املعــــامالت ، وتقري

 وتقـدمي اخلـدمات العامــة عـب شـبكة االنرتنـت ، مــع مـا يرتافـق مـن إهــدار للوقـت واجلهـد والطاقـاتاإلداريـة 

. للداللــة علــى خمرجــات االعمــال و التغذيــة املرتــدة املوجهــة للمــواطنني و لكــل اصــحاب املصــا  املشــرتكة "12

                                                           
المؤتمر العالمي االول لالدارة االلكترونية: تواصل خالق مع طفرة االتصال و المعلومات في عالمنا االستراتيجية "احلسن،  العوض امحد حممد 9

 . م1010/ 2/6-1طرابلس من  –اجلامهريية العظمى  " ،المعاصر
 م1002، 3ص، وعة النيل العربيةلقاهرة: جمما ،"لحكومة االلكترونية : الواقع والمعوقاتا" بسام بن عبدالعزيز احلمادي.    10
" ، أكادميية  المتطلبات اإلدارية واألمنية لتطبيق اإلدارة االلكترونية دراسة مسحية على المؤسسة العامة للموانئسعيد ، بن معال العمري ، "   11

 11ص،  1003نايف العربية للعلوم األمنية ، الرياض  ، 
 16، ص 1003 ، نفس املرجع ،  سعيد ، بن معال العمري  12



Route Educational & Social Science Journal 

Volume 5(13),December  2018 

Route Educational & Social Science Journal 739 

Volume 5(13), December 2018 

 

الــيت تســمح يــات احلديثــة للمعلومــات واالتصــاالت ، البنــك الــدويل  علــى اســتخدام التكنولوج يف حــني ركــز

اجملتمــع املــدين يف حتقيــق األهــداف  دور شــفافية ، وتعزيــزلزيــادة الاحلكومــة و املؤسســات مــع املــواطنني بتفاعــل 

تتكـــون اإلدارة اإللكرتونيـــة مـــن ناحيـــة فنيـــة مـــن أربعـــة عناصـــر مرتابطــــة ، هــــي صــــنيعة باختصـــار 13املرجـــوة." 

 :14تلك العناصر ، وهذه العناصر هي االمتزاج اخلصب ل

من األفضل للمؤسسة السعي وراء  لذابه أجهزة احلاسوب وملحقاهتا.  : يقصد عتاد الحاسوب ( أ

 15 :أساسيتني مها امتالك أحدث ما توصل إليه صانعوا العتاد يف العامل حىت حتقق ميزتني 

 توفري تكاليف التطوير املستمر وتكاليف الصيانة. 
 اسوب للتطورات البجمية وبرجميات نظم املعلوماتمالئمة عتاد احل. 
 16ة مستخدمة لتشغيل احلاسب اآليل واالستفادة من إمكانياته املختلفبرامج متثل البرمجيات: ( ب

  لشبكات اإلنرتانت، اإلكسرتانت،هي الوصالت اإللكرتونية املمتدة عب نسيج اتصايل الشبكات : ( ت

 . 17للمؤسسة وإلدارهتا اإللكرتونية وشبكة اإلنرتنت اليت متثل شبكة القيمة 

 ،واملديرون واحملللون  عنصر يف منظومة اإلدارة اإللكرتونية من القيادات الرقمية أهم:  صناع المعرفة ( ث

                                                           
 11/129/العدد 1003جملة امللك سعود / "،نوعية اإلدارة والحكومة االلكترونية في العالم الرقمي دراسة استطالعية،"العواملة نائل عبد احلافظ  13
    12ياسني ، مرجع سبق ذكره، ص  سعد غالب 14
، رسالة املاجستري ،ادارة  "في الجامعات الفلسطينية النظامية e-HRM لاا واقع إدارة الملوارد البلشرية إلكترونلي"يوسف حممد يوسف أبو أمونه،   15

 .33، ص 1009اعمال ، غزة، 
، رسالة ماجستري يف اإلدارة "المتطلبات البشرية والمادية لتطبيق اإلدارة االلكترونية في المدارس الحكومية "خليفة بن صا  بن خليفة املسعود ، 16

  21،ص  1002م القرى، كلية الرتبية، قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط، اململكة العربية السعودية،الرتبوية والتخطيط ،جامعة أ
 .  11سعد غالب ياسني، مرجع سبق ذكره ،،ص17
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للموارد املعرفية ورأس املال الفكري يف املؤسسة. يتوىل صناع املعرفة إدارة التعاضد اإلسرتاتياي لعناصر 

، جيعل هذه األخرية 18وتغيري طرق التفكري السائدة للوصول إىل ثقافة املعرفة اإلدارة اإللكرتونية من جهة 

  19:مايليالدكتور رأفت رضوان في تتسم جبملة من اخلصائص ، حددها

 .إدارة ومتابعة اإلدارات املختلفة للمؤسسة وكأهنا وحدة مركزية 
 تهاهبا مع إعطاء دعم اكب يف مراقب ا اذ القرار يف نقاط العمل اخلاصة 
  جتميع البيانات من مصادرها األصلية بصورة موحدة ، و تقليص معوقات ا اذ القرار. 
  توفري تكنولوجيا املعلومات من اجل دعم وبناء ثقة مؤسسية اجيابية لدى كافة العاملني 
 تعلم املستمر وبناء املعرفة مع زيادة الرتابط بني العاملني واإلدارة العليا ة لكافة املوارد ال. 

 
 :متطلبات متكاملة  ي مشروع او هدف توفركأاالدارة االلكرتونية   يستلزم تطبيق  متطلباتها : (2

 هاكامتال بو  حىت أهدافها حتقيق من املنظمات تتمكنال  العنصر من دون هذا: المتطلبات البشرية ( أ

ستقبلية من حتديد االحتياجات احلالية وامليف ميكن تلخيصها كما  20  واألجهزة واآلالت املعدات أضخم

 .21األفراد املؤهلني يف نظم املعلومات والبجميات 

 متابعة وتنفيذ ووضع اخلطط ملشروعإدارة أو هيئة لتخطيط و يتوجب  كماالمتطلبات االدارية : ( ب

وخطط التأسيس  االسرتاتياياتوضع من خالل  تساند التطوير والتغيري وتدعمه اإلدارة اإللكرتونية 

تشارية والبحثية لدراسة ووضع املواصفات العامة ومقاييس اإلدارة اإللكرتونية، االستعانة باجلهات االسب
                                                           

 09/1011، جملة الباحث، اجلزائر ، "مساهمة اإلدارة االلكترونية في تطوير العمل اإلداري بمؤسسات التعليم العالي  "وسي عبد الناصر ،  18
، امللتقى اإلداري الثاين للامعية السعودية لةدارة ، القاهرة ، "اإلدارة االلكترونية ، اإلدارة والمتغيرات العالمية الجديدة"رأفت ، رضوان ،  .19 

  2 ص1002مركز املعلومات وا اذ القرار ، ، 
 .113(، ص1،1001،) أبو ظيب:ط "اإلدارة الرقمية المجاالت والتطبيق"بشري عباس العالق،     20
 . 100ص،1001جملة اإلداري ،   ،" الموجة االلكترونية القادمة الحكومة االلكترونية"،حممد صدام جب 21
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 العمل إجراءات بسطت 22 املعرفة وصنع التنظيمية الثقافة هندسة إعادةبوالتكامل والتوافق بني املعلومات 

  23 عالية بكفاءة اإلعمال وإجناز األداء يف والريادة

  كرتونية واليت تشمل تطوير وحتسنيلبنية التحتية لةدارة اإللتتالى يف توفري االمتطلبات التقنية : ( ت

شبكة االتصاالت متكاملة وجاهزة لالستخدام وقادرة على استيعاب كم هائل من االتصاالت يف آن 

واحد، باإلضافة إىل توفري التكنولوجيا الرقمية املالئمة من جتهيزات وحاسبات آلية وأجهزة ومعدات وأنظمة 

  .24على أوسع نطاق ممكن توفري خدمات البيد الرقمينات والبامج، و وقواعد البيا

  اثناء فظاحل تشرتطوالوثائق اليت  املعلوماتتتعلق بتتمثل يف انظمة احلماية اليت المتطلبات األمنية :  ( ث

أي  األرشيف االلكرتوين من و سالمةالسرية  زائد، 25إلكرتونيا لتنفيذ متطلبات العملخاصة املعاجلة والنقل 

التنظيمية اليت حتد من السطو  و اللوائح ضع القواننيو من خالل 27.أجهزة القطاعني العام واخلاص ،بني 26عبث

 28.االحتفاظ بنسا احتياطية لنظم املعلومات بشكل آمن وااللكرتوين وانتهاكات خصوصية املعلومات 

 

                                                           
 .132(،ص 1001،)الرياض، "إلدارة االلكترونية وأفاق تطبيقاتها العربيةا" ،سعد غالب ياسني  22
 .31ص(،  1006، )اإلسكندرية، "اإلدارة االلكترونية"حممد الصرييف ، 23
. رسالة ماجستري يف العلوم اإلدارية، جامعة نايف العربية "متطلبات تنمية الموارد البشرية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية"إيهاب مخيس أمحد املري.   24

 .1003للعلوم األمنية ،اململكة العربية السعودية،
 35.،ص " إلدارة اإللكترونيةمتطلبات تنمية الموارد البشرية لتطبيق ا" إيهاب مخيس أمحد املري،  25
رسالة ماجستري يف ."إمكانية تطبيق اإلدارة االلكترونية في اإلدارة العامة للتربوية والتعليم بالعاصمة المقدسة " .حممد بن سعيد حممد العريشي 26

 .1002اإلدارة الرتبوية والتخطيط، جامعة أم القرى، اململكة العربية السعودية، ،
  35- 36.، ص  " مرجع نفسه " د املري،إيهاب مخيس أمح  27
 .مدى إمكانية تطبيق اإلدارة اإللكرتونية بوكالة غوث وتشغيل الالجئني مبكتب غزة اإلقليمي ودورها يف حتسني أداء العاملني .حممد مجال أكرم عمار  28

 .1009، اجلامعة اإلسالمية،غزة،)غري منشورة(األعمال  رسالة ماجستري يف إدارة
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 نماذج لتطبيقات االدارة االلكترونية :: ثالثا

 تد اهتمام االرادة احلكومية و سياساهتا بشؤون التحول اإللكرتوين، ترمجبع نماذج بعض الدول : (1

تطبيقي ناجح تعيشه جمموعة من الدول املتطورة، اليت حققت سبقا يف نسب االستخدام  النظريات إىل واقع

يدا يف معهد احلكومة االلكرتونية جبامعة اوس 1016ملؤشرات هذه املنظومة ، وفقا للدراسة اليت اجريت عام 

، اىل تقييم احلكومة االلكرتونيةاليابانية بالتعاون مع جمموعة من اجلامعات الدولية ،خلصت نتائج استطالع 

تصنيف سنغافورة يف املركز االول، مث جاءت الواليات املتحدة االمريكية باعتبارها منوذج متطور يف تكنولوجيا 

 ثالث ، كما هو موضح أدناه :االتصال واملعلومات ، لتليها فالدمنارك يف املركز ال

 ترونيةكالحكومة االلنتائج تقييم استطالع :  01جدول ال

 عة اوسيدا اليابانيةجام ا الباحثتني باالعتماد على دراسةمن إعدادالمصدر : 

األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية بإصدار تقرير دوري  كل سنتني يلقي  تقدم جلنة باإلمجال
على جمموعة من االهداف باعتماد جمموعة من املعايري اليت  تلف و ترفع من درجات مستوها يف    الضوء

على مدى قدرة الدول على  1016اإللكرتونية تقييم األمم املتحدة للحكومة يعتمد كل مرة ، حيث 
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هدفا  ومنها  13توظيف برامج احلكومة اإللكرتونية والذكية خلدمة األهداف اإلمنائية اليت يبلغ عددها 
التعليم اجليد، والصحة اجليدة والرفاه، واملساواة بني اجلنسني، والطاقة النظيفة، والعمل الالئق ومنو 

تكار واهلياكل األساسية، واملدن واجملتمعات احمللية املستدامة، والعمل املناخي االقتصاد، والصناعة واالب
من حيث قيمة املؤشر يعد مكونا  أساسيا  من مكونات تنمية احلكومة اإللكرتونية، حيث يصدر  و  .وغريها

ؤشر العام ، حيث يعد امل  يف األمم املتحدة” إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية“ كل سنتني تقرير عن
 لتطور احلكومة اإللكرتونية مؤشرا  مركبا ، يقوم على املتوسط احلسايب لثالثة مؤشرات فرعية، هي :

قياس هذا املؤشر على جمموعة من العناصر الرئيسية  عتمدي :مؤشر الخدمات اإللكترونية الذكية ( أ

ل اخلدمات،سد الفاوة الرقمية تعدد قنوات توصي،متثلت :التكامل احلكومى،)توفري املعلومات إلكرتوني ا(

نعين بذلك مدى توفر  .نسبة نشر البيانات احلكومية املفتوحة.زيادة نسبة االستغالل األمثل للتكنولوجيا،

املواقع الوطنية اإللكرتونية عب الشبكة خلدمة اجلمهور مثل مواقع لوزارات خمتارة تتضمن الصحة والتعليم 

تقدمي التصاريح و املشاركة اإللكرتونية ، حيث سالت املغرب .اليةالعمل وامل واخلدمات اإلجتماعية و

مؤشر “من بني الدول اخلمسني األوىل يف " مؤشر املشاركة اإللكرتونية"االول عربيا على صعيد   املركز

 :مث اإلمارات، والبحرين، والسعودية مث تونس كما هو موضح يف الشكل ادناه” املشاركة اإللكرتونية

 2102 عام في اإللكترونية المشاركة لمؤشر الدول الخمسين األولى في العالم قائمة:  01شكلال
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  . 1016تقرير األمم املتحدة للحكومة اإللكرتونية ، شهر أوت : المصدر 

 قياسه على نسبة مستخدمى  الذي يعتمد يف  :البنية التحتية لالتصاالت السلكية والالسلكية ( ب

 و النقال. النطاق العريض الثابت وخدمة النطاق العريض الالسلكي مشرتكي خدمةخمتلف اإلنرتنت و 

 الذى يقيس نسبة التعليم بني الكبار ونسبة إمجاىل امللتحقني بالتعليم ي:رأس المال البشر     ( ت

 .شامال  التعليم اجلامعى، جبانب نسبة سنوات التعليم املتوقعة ومتوسط سنوات التعليم للفرد

ة  رفع مستوى املعايري على غرار البلدان ابعض الدول يف ترتيبها  نتي تأثريوضح التقرير كما 

( 12) مملكة البحرين جملس التعاون لدول اخلليج العربية و هي : العربية، اين احتلت مخس دول من تكتل
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و سلطنة (48)، قطر (44)اململكة العربية السعودية، (40)ت الكوي، (29)اإلمارات العربية املتحدة ،

مثل ما  .”مؤشر تطوير احلكومة اإللكرتونية“املراكز اخلمسني األوىل على مستوى العامل يف  (66)عمان  

  :هو مشار اليه يف الشكل ادناه 

 2102 عام في اإللكترونية لحكومةا األولى في اسيا لمؤشر عشرةالدول ال قائمة:  02الشكل

 
 1016ر أوت تقرير األمم املتحدة للحكومة اإللكرتونية ، شه المصدر:

، أظهرت الكثري من البلدان العربية دالئل إجيابية ملموسة على تطوير خدمات احلكومة اإللكرتونية،  إمجاال 

اىل حد كبري يف  متأخراكما الحظنا تقدم حمدودا و   ،على الرغم من قلة املمارسات احلكومة اإللكرتونية 

(،والعراق  102مصر اليت حققت املركز )  را :بعض الدول العربية بالنظر من حام امكانياهتا على غرا

ليبيا سالت مؤشر املشاركة االلكرتونية على غرار (. 107(، باالضافة اىل تصنيفها يف املركز)121املركز )

 باالضافة اىل تصنيفها يف املركز (163)اجلزائر و احتلت فيها ( 132السودان يف املركز ) (،112)املركز 
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مثل ما هو مشار ضمن الدول املتعثرة يف سريها حنو الرقمية عامليا، االلكرتونية يف مؤشر احلكومة (110)

 :اجلدول التايل  اليه يف 

 2102 في الجزائر تقرير اإللكترونية لحكومةا مؤشرات معدالت مؤشرات:  02الجدول

 املؤشرات 
 

 الدولة  

تنمية احلكومة 
 االلكرتونية

رأس املال  بنية االتصاالت 
 البشري 

خلدمات عب ا
 االنرتنت

 املرتبة مستوى الدخل 

 110 متوسط 0.0652 0.6412 0.1934 29990. اجلزائر 

 1016تقرير األمم املتحدة حول احلكومة اإللكرتونية   المصدر :                 

 التجربة الجزائرية )مقاربة وصفية( : (2

ر يف برامج املعلوماتية إىل خلق احلاجة املاسة شكلت  تكنولوجيا املعلومات واالتصال وما رافق ذلك من تطوي

اسرتاتياية إلكرتونية كدعامة  لضرورة عصرنة االدارة و منتااهتا ،  األمر الذي فرض على اجلزائر ضرورة اجياد

و كأول ترمجة فعلية لذلك انبثق مشروع اجلزائر من أجل حتسني األداء ورفع قيمة اعمال مؤسساهتا . أساسية

و الذي يعد النواة االساسية اليت تبنتها احلكومة اجلزائرية لتحقيق التنمية املستدامة يف  1013اإللكرتونية 

خمتلف جوانب احلياة، مما انشاء بزوغ جمتمع العلم واملعرفة اجلزائري، الذي اصبح متطلبا إلحالل نظام إلكرتوين 

رقية نظام املعلوماتية  خاصة يف اهم متطور شامل، يتضمن تعميم استعمال التكنولوجيات احلديثة من خالل ت

اع االتصاالت، البنوك، اإلدارة احمللية وقطاعات الرتبية والتعليم القطاعات احليوية على سبيل احلصر : قط

لتعظيم اتاحتها بشكل أفضل وأبسط للمواطنني من خالل ارساء قواعدها على الشبكات العنكبوتية التفاعلية 
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يف هذا الصدد متحورت خطة عمل املشروع بسن ثالثة عشر حمورا رئيسيا، ما بني احلكومة واجملتمع املدين.

 :29اخلاصة، نذكر أمهها ويث مت صياغة قائمة للوضع بالنسبة لكل حمور مع حتديد األهداف الرئيسية حب

 و املؤسسات  الم واالتصال يف اإلدارة العموميتسريع استخدام تكنولوجيات اإلع. 
 تسريع استعمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال يف املؤسسات. 
 كفيلة بتمكني املواطنني من االستفادة من جتهيزات تطوير اآلليات واإلجراءات التحفيزية ال

 .وشبكات تكنولوجيات اإلعالم واالتصال
  دفع تطوير االقتصاد الرقمي، من خالل هتيئة الظروف املناسبة لتطوير صناعة تكنولوجيات اإلعالم

 .واالتصال تطويرا مكثفا
 سرعة، بشكل أئمن وذات تعزيز البنية األساسية لالتصاالت ذات التدفق السريع و الفائق ال

 خدمات عالية اجلودة.
 تطوير الكفاءات البشرية بتعزيز فرص التكوين والتأطري اجليد. 
 ضبط مستوى اإلطار القانوين الوطين، و تقنني كل النقائص املالحظة والصعوبات املسالة. 
 لعمليات اليت آليات التقييم واملتابعة، من خالل مواكبة كل مراحل عملية إعداد وتنفيذ وحتقيق ا

 .”اجلزائر اإللكرتونية“من شأهنا السماح بتاسيد أهداف اسرتاتياية 
  املوارد املالية الالزمة لتنفيذ البامج، حيث مت  صيص حوايل أربعة مليار دوالر. تشخيص 
 
ن تطبيق االدارة االلكرتونية  قد منح إسهامات وإجنازات على واقع اخلدمة املقدمة للمواطن بشكل إ

 : ، وهبذا الصدد سنحاول عرض تطبيقات اإلدارة اإللكرتونية يف بعض املرافق كما يلينسيب

                                                           
 -."أنموذجاا  2102مشاريع الحكومة االلكترونية من االستراتيجية إلى التطبيق: مشروع الجزائر الحكومة االلكترونية ". عادل غزال،  29

Cybrarians Journal.-  متاح يف : 11/02/1012تاريا االطالع  -. 1012، مارس 32ع ، 
http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=663:ghazal

&catid=267:researches . 

http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=663:ghazal&catid=267:researches
http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=663:ghazal&catid=267:researches
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دورا كبريا يف جمال التعليم العايل من خالل ربط  أدت االدارة االلكرتونية مجال التعليم العالي : ( أ
رقم تسلسلي إلكرتوين خاص بكل  و قواعد معرفية أنشأت بعضها ببعض من خالل برامجباجلامعات 

يف حد ذاهتا  من خالل ربط الكليات بعضها اجلامعة ميكن استخدامه داخل الب على مستوى الوطن، ط
ببعض، باإلضافة إىل ربط كل مكتبات الكليات  بعضها ببعض مع املكتبة املركزية أو املكتبات اخلارجية 

معات الوطنية الشيء الذي من شأنه أن يسهل عملية البحث واملطالعة. كما تسهل عملية اتصال اجلا
استفادة الباحثني من املنتاات العلمية ) مذكرات ليسانس وماجستري .بوزارة التعليم العايل والبحث العلمي 

تسهيل إيصال املعلومات  لمواقع األكادميية وحتميل الكتب اإللكرتونيةعب الولوج لوماسرت ودكتوراه( 
علومة  صه ) اجتماعات، جداول التدريس، الطلبة واملوظفني عن أي م ،واإلعالنات هليئة التدريس

إستدعاءات، تكليف باحلضور، جداول التدريس ...إخل (، أو أي حدث خيص اجلامعة ) ملتقيات، 
  .30 احتفاالت، أيام إعالمية ...إخل (

 على اهنا ما يعرف بالصحة االلكرتونية اليت تعرفها  منظمة الصحة العاملية  أومجال الصحة :  ( ب
من، و األوفر كلفة  لتكنولوجيا املعلومات و االتصاالت و دورها يف دعم الصحة و اجملاالت االستخدام اآل

املتصلة هبا، مبا يف ذلك خدمات الرعاية الصحية، و الرصد الصحي، و املعارف و البحوث الصحية. ومن 
يت تكون متاحة أهم الشروط الالزمة لتقدمي رعاية صحية عالية اجلودة توفر معلومات رفيعة املستوى ال

للامهور، و املرضى، و الكادر الطيب، و املستخدمني الرئيسيني اآلخرين مبن فيهم خمططي خدمات الرعاية 
بفضل االدارة االلكرتونية اصبح النظام   .31الصحية وذلك عب استخدام أنظمة تكنولوجيا املعلومات

د كلها أوال  بأول من حيث معدالت الصحي نظاما حموسبا يتم مبوجبه رسم خريطة صـحية دقيقه للبال
 .32اع القرارنص ملساعدةانتشار األمراض وأسـباهبا ، بدقـه وسـرعه 

 لقد مت تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف قطاع البيد واملواصالت  مجال البريد و المواصالت : ( ت
                                                           

 .1016، جانفي 11،جملة العلوم القانونية و السياسية ، ""دور اإلدارة االلكترونية في ترقية خدمات المرافق العمومية المحلية غنية نـزل ،  30
https://www.moph.gov.qa/ar/about-us/Pages/ehealth-n-it.aspx 

31
  

32
دراسة تطبيقية على "نظم المعلومات الصحية المحوسبة وأثرها على القرارات اإلدارية والطبية ، مصباح عبد الهادي حسن الدويك  

 .0202سالة ماجستير ، ادارة اعمال ، الجامعة االسالمية ،غزة ،،ر" مستشفى غزة األوروبي
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لبيدية اجلارية وطلب لتسهيل املعامالت املالية من دفع احلواالت البيدية وتسهيل النظر يف احلسابات ا
مناذج الصكوك البيدية و املخالصات وقبول كل املواد البيدية املسالة من: رسائل مسالة ورزمات بريدية 

ور سائل مؤمن عليها وعلب مؤمن عليها ورزمات مؤمن عليها ورزمات دولية، وقيم للمخالصات 
يدي اجلاري من نقاط أو مكاتب البيد والتحصيل، باإلضافة إىل االستفادة املباشرة من احلساب الب 

واإليداع يف الرصيد من كل نقاط الوطن، باإلضافة إىل ربط كافة بنوك الوطن ببعضها البعض، باإلضافة إىل 
وهي اخلطوة األهم يف التحول للخدمة العامة االلكرتونية  la ccp carte)  بطاقة السحب املغناطيسية )

هيل وتسريع العملية للمواطن لالستفادة املباشرة من رصيده املايل من كل مبؤسسة بريد اجلزائر، حيث مت تس
 .33نقاط الوطن ويف أي وقت، كما هدفت أيضا هذه البطاقة إىل تقليل الضغط على الشبابيك التقليدية 

إحداث العديد من التغريات اهلادفة إىل تطوير القطاع بغية تطوير و حتسني  مت: قطاع العدالة ( ث
 34 قدمة للمواطن ، ومن اهم اإلجراءات املتخذة يف ذلك :اخلدمات امل

  لصحيفة  03إنشاء مركز وطين للسوابق العدلية  اهلدف الرئيسي منه إعداد و منح البطاقة رقم 
 03إصدار صحيفة السوابق العدلية رقم  مت  2010السوابق العدلية بسرعة و فعالية و بالفعل يف بداية 

ت بتعبئة النموذج املوجود على املوقع و سحب الوثيقة يكون باحملكمة املختارة الكرتونيا عن طريق االنرتن
الواردة ، بل عممت و اصبحت متاحة على نطاق واسع بتمكنني اجلالية اجلزائرية املقيمة باخلارج يف أي 

 دقائق على صحيفة السوابق العدلية املتعلقة به على مستوى10بقعة من العامل أن تتحصل يف اقل من 
كما مت فتح نافذة تسمح لكل متقاض على تطور قضيته بعد . قنصلية اجلزائر بالبلد الذي يتواجد فيه

تأكيد املستخدم املخول له الولوج اىل حسابه و بذلك وفر سهل من جهة ، للمواطن عملية الطلب و 
هاز العدالة ، و من جهة أخرى يوفر جل السحب هلذه الوثيقة يف بضع ساعات و يف أي مكان من الوطن

                                                           
 

33
 ،"دور اإلدارة االلكترونية في ترقية خدمات المرافق العمومية المحلية " ،مرجع سبق ذكره . غنية نـزل  

34
،  بسكرة خيذر محمد عةجام التطبيق ، إمكانيـة في دراسة: الجزائر في االلكترونية الحكومة ، 0200/0202حرز هللا فؤاد حسن ،   

 020ص 
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باإلضافة اىل املعاجلة السريعة مللفات املساجني من قبل اجلهات . احلصول على املعلومة مباشرة من احملكمة
 القضائية خاصة يف األوضاع احلساسة، كحالة ا اذ قرار اإلفراج املؤقت و احلاز حتت النظر.

   ت عن القضايا املسالة يف وقت معلومانح فتح شباك الكرتوين على مستوى كل اجلهات القضائية مي
 ذوي االحتياجات اخلاصة. خاصة لفئة ميكن أيضا من استقبال املواطنني للمحامني و قياسي 

   ذاي التصاالته  نشاء تسيريإلزود قطاع العدالة مبمول للدخول إىل عامل االنرتنت  1003يف عام
ة. كمرحلة أوىل يف اإلدارة املركزية قبل أن االلكرتونية، و تعميم الوصول إىل املعلومة لكل موظفي العدال

  .موقع 39 محصاة بالقضائية الـ اجناز مواقع  اجملالستليها يعمم إىل كل اجلهات القضائية ، 
  اطلقت مديرية العصرنة التابعة لوزارة العدل لتتبع االشخاص الذين مل يدفعوا  2018مؤخرا يف بداية 

لوماي مركزي لتحصيل الغرامات واملصاريف القضائية  امام أي جهة نظام معيف الغرامات املستحقة عليهم 
 ، حيث يعتب عليه خالل ثوايند ما اسدالتسوية عب و  قضائية و ليس بالضرورة اجلهة املصدرة للغرامة ،

 كفاءات جزائرية.هذا املنتوج ب
  حييط بكاحل  اللكرتوينالسوار ا عبونية لرقابة االلكرت ايف نفس السنة اجلارية، دخل حيز التنفيذ

احملكوم عليه يتكون من جزئيني االول به شرحية هاتف نقال و انظمة لتحديد املواقع و الثاين حيتوي على 
بطارية لشحن السوار الذي  يبث ذبذبات لتحديد مكان حامله و عند حماولة ازالته يطلق انذارات كما انه 

وم عليه باحلبس االحتياطي او احلبس بعد االدانة الذي ال مقاوم للماء و احلرارة و الصدمات ، اصبح احملك
يشكل خطورة، غري ملزم بالتوجه للمحاكم و مراكز الشرطة بغية التوقيع للتأكد من تواجده يف املكان 

 . 35املعني ، و هي تقنية وضعت للتخفيف من التكاليف املادية
كثر القطاعات السباقة إلرساء قواعد كانت من أ   ال أحد ينكر أن وزارة الداخليةقطاع البلدية : ( ج

 منها :التحول اىل اإلدارة االلكرتونية من خالل تنفيذها لعدة مشاريع يف هذا اإلطار نذكر 

                                                           
  زرواال كيالين ، مدير االشراف على مصلحة العصرنة لوزارة العدل ، مقابلة تلفزيونية  35
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 : )سال احلالة املدنية  1013سنة  بتشكيل رقمنة مصلحة الحالة المدنية ) اتمتة المكاتب
 1016% يف  90قية هلذه الوثائق بنسبة برتاجع املعامالت الور ساهم  .الكرتونيا على املستوى الوطين
  .36.”% 60بنسبة  1011بعدما سالت تراجعا يف سنة 

 عند نزوال يوميا نسخة 300 باستصدار  1011 بداية إطالقه مت :37البيومتري السفر جواز 
 نعمل هنائي كتاريا  1011 نوفمب 11 بتاريا للطريان الدولية املنظمة حددهتا اليت واآلجال املواطن، طلبات
 إىل لكالسيكيةا السفر جوازات حويلبت االلكرتونية االدارة حتدي كانفالكالسيكي. السفر جواز استعمال
 يوميا. جواز ألف 11 إىل ومنه وحدة، 2000 عب يوميا سفر جواز 300 إنتاج  بطاقة بيومرتية. أخرى
  : إىل أهم وثيقة لدى  انتقلت مصا  وزارة الداخلية هابعدبطاقة التعريف الوطنية البيومترية

تتميز بتأمني خاص بطاقة اهلوية أو بطاقة التعريف الوطنية البيومرتية، اليت يتعلق األمر املواطن واإلدارة، 
يف شرحيتني؛ األوىل مرئية واألخرى خفية، تتضمن معلومات حمددة عن املواطن تكون مبكونات مؤمنة 

متكنت مصا  وزارة الداخلية واجلماعات  املعرفيةد االدارة موجودة يف املركز البيومرتي، يف مسعى ارساء قواع
حيث مت الشروع  1016احمللية من استخراج أكثر من مليون بطاقة تعريف بيومرتية منذ الفاتح من جانفي 

، فيما انطلقت يف سبتمب الفارط مع املواطنني 1016يف العملية مع املرتشحني لشهادة البكالوريا دورة 
حيث يتم تقدمي الطلب بطريقة آلية عب موقع وزارة الداخلية   .على جواز سفر بيومرتي الذين حيوزون

 6يتم طبع كل سنة  حيث .واجلماعات احمللية، وجتري عملية استصدار البطاقة البيومرتية يف وقت قياسي
ني والشروع يف توفري الوثيقة لكل اجلزائري 1010ماليني بطاقة تعريف بيومرتية، على أن يتم يف حدود عام 

 38 استعماهلا يف خمتلف اهلياكل الرمسية من خالل رمز سري وتوقيع إلكرتوين.
أو ما يعرف بالصريفة  باتت احلاجة ماسة خلدمات مصرفية عب الشبكة قطاع البنوك : (1

ة عب اإللكرتونية، إال أن اجلزائر ورغم التوجه اجلديد اهلادف إىل رقمنة االقتصاد، مازالت اخلدمات املصرفي

                                                           
 . ،استخراج وثائق احلالة املدنية عب االنرتنت1013جريدة اخلب اليوم ، يومية جزائرية ،  36
 el-massa.com/dz  1016سبتمب  11جريدة املساء اجلزائرية ، يومية ،   37
38

 el-massa.com/dz  0202سبتمبر  00جريدة المساء الجزائرية ، يومية ،   
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اهلواتف النقالة الذكية حمدودة يف البنوك اجلزائرية، حيث ال حيصي اجملال الرقمي البنكي باجلزائر اليوم سوى 
 " les applications mobiles bancaires "ـ بنوك تتوفر على تطبيقات الكرتونية نقالة أو ما يعرف ثالث

باملقابل اكتفت جممل البنوك املتواجدة . “ E- Banking“رغم توجهها اجلديد ضمن الصريفة اإللكرتونية 
عمومية، بوضع بوابات خاصة خبدماهتا عب مواقعها اإللكرتونية.حيث  3بنكا منها  10باجلزائر عددها 

، املتاح عب بوابة 1016الذي أنشئ، يف فيفري  MyBDL نسال يف هذا الصدد بنك التنمية احمللية
بنكي وتاريا إجراء العمليات البنكية، وأسعار صرف العمالت، ، مبعرفة الرصيد ال”بالي ستور لغوغل“

إضافة إىل توفري إمكانية حساب قيمة القروض املقدمة للسكنات واالدخار، حيث ال يتااوز عدد  
، الذي وصل عدد حتميل تطبيقه عب بوابة ”يب. أن. يب باريبا اجلزائر“ مشرتك. مث بنك 1000املشرتكني الـ

آالف مشرتك، وهي اخلدمة املوجهة للزبائن املشرتكني العاديني واملهنيني، التيتتيح  10بالي ستور أزيد 
إمكانية تسديد أموال، وطلب شيك أو الدخول إىل البيانات اخلاصة بالبطاقة البنكية. يف حني يقدم 

ئة بطاقة فيزا آالف الذين محلوه بتعب 10للمشرتكني الـ  تطبيقه عب بوابة بالي ستور ” بنك اخلليج اجلزائر“
يشهد سوق النقال باجلزائر إطالق  وماسرت كارد، إجراء عمليات توطني بنكية وغريها من العمليات. و

خدمــــات متنوعة يف جمال اإلنـــــــرتنت النقال بإطالق خدمات اجليلني الثالث والرابع، حيث تشري األرقام 
 لكية والالسلكية إىل منو حظرية مشرتكي االنرتنتواملواصالت الس األخرية الصادرة عن سلطة ضبط البيد

مليـــــون مشرتك للايل  1.26مليون مشرتك للايل الثالث( و) 11.1مليون مشرتك ) 16.9النقال إىل 
 26.9، مقـــــــابل 1016باملائة يف  31.13الرابع(، يف حني سالت الكثافة اهلاتفية لالنرتنت اإلمجالية 

راجع لنمو حظرية اجليل الثالث واجليل الرابع، إال أن القطاع املصريف باجلزائر ال  وهذا 1011باملائة لسنة 
 39 .زال جامدا أمام هذا النوع من التكنولوجيا

 خاتمة :

                                                           
 . 2102ابريل  22جريدة المرصد الجزائري ، اليومية ،   39
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أحد بارها حمور اهتمام الباحثني و خمتلف الفاعلني و املنظرين باعت موضوع االدارة االلكرتونية شكل        
طورا جذريا كمنظومة متكاملة هتدف إىل هتيئة الظروف، وتنظيم اجلهود، من احدث الوسائل اليت احدتث ت

أجل الوصول إيل األهداف املرسومة باستخدام اجنع التقنيات الرقمية احلديثة والشبكات، قصد اخلروج من 
هم مؤشرات واقع اإلدارة العامة التقليدية الروتينية اىل ما يعرف  باإلدارة التكنولوجية الرقمية. لتصبح من ا

التنافسية بني الدول يف صيغ اجلودة  ،السرعة و االمان و التكاليف الداعمة ملشروع النموذج احلديث 
لالدارة، الذي يضيف قيمة نوعية يف بيئة االعمال املتغرية اليت اصبحت اقل تكيفا و استاابة الحتياجات 

 ات متباينة.اصحاب املصلحة املتعددة،  ذات االبعاد املختلفة و على مستوي
  قاـــع نطـــيتست،  اـــللماتمع ةـــثقافيوية راـــحضكنقلة ة ترونيـــاللكدارة اإلمن هنا تباينت ممارسات ا 
لكن و على الرغم من اجلهود املبذولة لتطبيق االدارة اجلوانب إلرساء معاملها و ة ـــمل كافـــليشيرها ، تأث

تتاسد على ارض الواقع ، وهذا الذي يظهر لنا من خالل مؤشرات االلكرتونية يف اجلزائر، فان أهدافها مل 
األمم املتحدة حول جاهزية الدول للحكومة االلكرتونية و اليت سالت فيها اجلزائر مؤشرات ضعيفة على 

 اآلي:ه الورقة البحثية نلخصها كيتعلق بالنتائج املستخلصة من هذ أما فيما املستوى العاملي.
 رة االلكرتونية اىل التغلب على العديد من املشاكل اليت تعيق سري العمل االداري يؤدي استخدام االدا

 مثل عامل الوقت ،امن املعلومات ،القيد الزماين و املكاين و غريها. 

 االقتصاد الرقمي املتطلبات التقنية و البشرية و املالية تدعم عملية التحول إىل يستلزمها تطبيق. 

 توفري الوقت واجلهد وتقليل التكاليفب تهم،رفع إنتاجيبية وكفاءة أداءالعاملني فعال مسامهتها اجلادة يف. 

 و ليس مطلقا .دارة التقليدية يف العمل كمال لالبديال م تشكل 

 : ذه النتائج ميكن تقدمي بعض االقرتاحات منهاھوانطالقا من التوصيات : 

 لكرتونية ، ملواكبة التطورات استقطاب الكفاءات البشرية املتميزة  يف جمال االدارة اال 
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  زيادة تفعيل شبكات االتصال الداخلية و تشايع العمال على االعتماد اكثر على التقنية احلديثة 

   صيص دورات تدريبية يف جمال االدارة االلكرتونية جلميع العاملني  

 قائمة المراجع :

 م . 1003"،اإلسكندرية ، دار اجلامعة اجلديدة للنشر ،  م المعلومات اإلداريةمقدمة في نظالكردي ، منال حممد و العبد ، جالل إبراهيم ، " 
". رسالة ماجستري يف العلوم اإلدارية، جامعة نايف العربية للعلوم "متطلبات تنمية الموارد البشرية لتطبيق اإلدارة اإللكترونيةإيهاب مخيس أمحد املري. 

 .1003األمنية ،اململكة العربية السعودية،

 .1002، 1،م1ط :عمان)، "االلكترونية من اإلستراتيجية إلى التطبيق الحكومة" ، بدران عباس 
الرياض :  -"التعاون لدول الخليج ا لعربية الحوكمة االلكترونية بين الواقع والمعوقات وسبل التطبيق بدول مجلس"بسام بن عبد العزيز احلمادي، 

 .م1002اإلدارة العامة، معهد

 (.1،1001،) أبو ظيب:طاإلدارة الرقمية المجاالت والتطبيق" اس العالق، "بشري عب

 ،استخراج وثائق احلالة املدنية عب االنرتنت .1013جريدة اخلب اليوم ، يومية جزائرية ،

 . 1013ابريل  11جريدة املرصد اجلزائري ، اليومية ، 

 el-massa.com/dz  1016سبتمب  11جريدة املساء اجلزائرية ، يومية ، 

 . 1013حرز اهلل فؤاد حسن ، احلكومة االلكرتونية يف اجلزائر: دراسة يف إمكانيـة التطبيق ، جامعة حممد خيذر بسكرة ،
دارة "، رسالة ماجستري يف اإلالمتطلبات البشرية والمادية لتطبيق اإلدارة االلكترونية في المدارس الحكوميةخليفة بن صا  بن خليفة املسعود ،" 

 . 1002الرتبوية والتخطيط ،جامعة أم القرى، كلية الرتبية، قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط، اململكة العربية السعودية،
رة ، امللتقى اإلداري الثاين للامعية السعودية لةدارة ، القاه "اإلدارة االلكترونية ، اإلدارة والمتغيرات العالمية الجديدة"رأفت عبد الباقي رضوان

 م.1002،

 زرواال كيالين ، مدير االشراف على مصلحة العصرنة لوزارة العدل ، مقابلة تلفزيونية 

 .1001"، مركز البحوث، معهد اإلدارة العامة ، اململكة العربية السعودية،اإلدارة االلكترونية وافاق تطبيقاتها العربية" سعد غالب ياسني،

 .1002" ، رسالة ماجستري ،ادارة اعمال ،م الحكومة االلكترونية على أداء المرافق العموميةانعكاسات تطبيق نظاسعداوي حممد ،" 
 ، أكادميية " مسحية على المؤسسة العامة للموانئ المتطلبات اإلدارية واألمنية لتطبيق اإلدارة االلكترونية دراسة " سعيد ، بن معال العمري ، 

 . 2003 ،  نايف العربية للعلوم األمنية ، الرياض

 11/129/العدد 1003"، جملة امللك سعود /نوعية اإلدارة والحكومة االلكترونية في العالم الرقمي دراسة استطالعيةالعواملة نائل عبد احلافظ،"
علومات في عالمنا االستراتيجية المؤتمر العالمي االول لالدارة االلكترونية: تواصل خالق مع طفرة االتصال و المالعوض امحد حممد احلسن، "

 م .1010/ 2/6-1طرابلس من  –اجلامهريية العظمى  المعاصر" ،

 Cybrarians -أمنوذجا ". 1013غزال، عادل. "مشاريع احلكومة االلكرتونية من االسرتاتياية إىل التطبيق: مشروع اجلزائر احلكومة االلكرتونية 
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Journal.-  1012، مارس 32ع . 

 .1016، جانفي 11" ،جملة العلوم القانونية و السياسية ،ة االلكترونية في ترقية خدمات المرافق العمومية المحلية "دور اإلدار غنية نـزل ،

 . 1002، دار الوفاء، القاهرة، نظم دعم القرارغنيم أمحد حممد، 
".رسالة ماجستري يف اإلدارة ة والتعليم بالعاصمة المقدسة "إمكانية تطبيق اإلدارة االلكترونية في اإلدارة العامة للتربويحممد بن سعيد حممد العريشي. 

 .1002الرتبوية والتخطيط، جامعة أم القرى، اململكة العربية السعودية، ،
ني. العامل حممد مجال أكرم عمار. مدى إمكانية تطبيق اإلدارة اإللكرتونية بوكالة غوث وتشغيل الالجئني مبكتب غزة اإلقليمي ودورها يف حتسني أداء

 .1009رسالة ماجستري يف إدارة األعمال (غري منشورة)، اجلامعة اإلسالمية،غزة،

 ..1001جملة اإلداري ،   ،" الموجة االلكترونية القادمة الحكومة االلكترونية"،حممد صدام جب،

 ..1002األردن ، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية   "،الحكومة االلكترونية وتطبيقاتها في الوطن العربي حممود الطعامنة ، طارق ، شريف العلوش ، "
 مستشفى غزة األورويب دراسة تطبيقية على" الصحية احملوسبة وأثرها على القرارات اإلدارية والطبية مصباح عبد اهلادي حسن الدويك ،نظم املعلومات 
 .1010،غزة ، ،رسالة ماجستري، ادارة اعمال ، اجلامعة االسالمية"

 09/1011، جملة الباحث، اجلزائر ، " اإلدارة االلكترونية في تطوير العمل اإلداري بمؤسسات التعليم العالي مساهمة "بد الناصر ،وسي ع 
، رسالة املاجستري ،ادارة  في الجامعات الفلسطينية النظامية" e-HRMواقع إدارة الملوارد البلشرية إلكترونليلاا يوسف حممد يوسف أبو أمونه، "

 .1009مال ، غزة، اع

 


