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Abstract:  

 Electronic Management is a contemporary administrative approach 

that carries in its philosophy the concept of paperless management. 

The electronic management and its application through highlighting 

the net had of electronic management and its application models in 

Algeria.  
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ني اإلدارة اإل  ة نأفاق ترش د اكلخدمة اكلعموم ةكلترو

 

 3  جادي فايزة 
 4بوسحابة كلط فة

 

 اكلملخص

ني تعد اإلدارة اإل ي فلسفته مفهوم اإلدارة بال أنراق ذكلك كلترو
 
ة مدخل إداري معارص يحمل ف

ي أيه يعتمد عىل تكنوكلوج ا االتصال ناكلمعلومات من حاسب 
 
يت ف آلي نشبكات إيرو

اكلعمل ات اإلدارية اكلمختلفة كلمجريات اكلعمل اإلداري، هذا من أكل تقديم خدمة يوع ة 

 .تعتمد عىل اكلرسعة، اكلدقة ناكلنوع ة

ني نهدف اكلدراسة هو ب ان مفهوم اإلدارة اإل ة نمتطلبا تطب قها نمن خالل إبراز كلترو

نيمفهومها نمنهج ة تطبيق أسلوب اإلدارة اإل ي اكلجزائر كلترو
 
 .  ة نيماذج كلتطب قها ف

ني اإلدارة اإل: اكلكلمات اكلمفتاح ة ، اكلحكوم ة اإلكلترو ني ة، اكلحاسب اآللي  . ةكلترو
 

 : اكلمقدمة

ي تطب قات 
 
ي استخدام اكلتكنوكلوج ات اكلحديثة ناكلتوسع اكلهائل ف

 
ايد ف ي ضوء اكلتطور اكلمرو 

 
يت جة كللتقدم اكلمتنامي نف

ناكلنمو اكلباهر كللمؤسسات اكلخدمات ة بكل أيواعها نأشكاكلها نبمختلف خدماتها نتباين تكنوكلوج ا اكلمعلومات ناالتصال 

ني نشاطاتها، نتعدد أماكن عملها ناكلمتعاملي   معها، ظهرت ما تسىم باإلدارة اإل ي تعد من ثمار اكلمنجزات كلترو
ة ناكلتو

ي مجال االتصاالت، نابتكار تقن
 
ي اكلعرص اكلحديث، ح ث أدت اكلتطورات ف

 
 ات اتصال متطورة إل اكلتفكر  اكلجدي اكلتقن ة ف

ي االستفادة من منجزات اكلثورة اكلتقن ة، باستخدام اكلحاسوب 
 
من قبل اكلمؤسسات اكلمقدمة كللخدمات اكلعموم ة ف

ي ايجاز األعمال، نتقديم اكلخدمات كللزبائن بطريقة 
 
يت ف ني نشبكات االيرو ي حل اكلعديد من إكلترو

 
ة، تسهم بفاعل ة ف

ي تقف حائال دنن تطور اكلنظم اإلدارية اكلحاكل ة باإلضافة إل ما تتمر   به اإلدارة اإلاكلمشكالت اإلدارية نا
ني كلتو ة من كلترو

ي ايجاز األعمال نتوفر  اكلوقت ناكلجهد ناكلتكلفة
 
 .رسعة ف

ني نباكلتالي فإن اكلفكرة اكلجوهرية كلإلدارة اإل ة هي يظرتها إل اإلدارة كمصدر كللخدمات، نإل اكلزبائن أن اكلعمالء  كلترو

ني كمستقبل كلهذه اكلخدمات، كلذكلك فإن كلإلدارة اإل ي كلترو
ي إطار تعاملها مع اكلعم ل، تأتو

 
ة تسىع إل تحق قها ف ة أهداف كثر 

 عىل رأسها اكلتأك د عىل مبدأ اكلجودة اكلشاملة كللخدمة بمفهومها اكلحديث. 

ني نباكلتالي فاكلسؤال اكلمطرنح هو: إل أي مدى شكلت اإلدارة اإل ي كلترو
 
 ترش د اكلخدمة اكلعموم ة نتقريب ة آكل ة محورية ف

 اإلدارة من اكلمواطن؟  

 نهو ما يحانل اإلجابة عنه من خالل اكلمحانر اكلتاكل ة: 

ني اكلمحور األنل: مفهوم اإلدارة اإل -  ة كلترو

:  منهج ة تطبيق أسلوب اإلدارة اإل - ي
ني اكلمحور اكلثات   ةكلترو

ني اكلمحور اكلثاكلث: يماذج كلتطب قات اإلدارة اإل - ي كلترو
 
 اكلجزائرة ف

 

ني اكلمحور األنل: مفهوم اإلدارة اإل  ة كلترو

ي تجمع بي   اإلدارة اكلعامة اكلحكوم ة  
إذا كان يوحي مصطلح اكلخدمة اكلعامة أن اكلخدمة اكلمدي ة بتلك اكلرابطة اكلتو

ناكلمواطني   عىل مستوى تلب ة اكلرغبات، نإشباع اكلحاجات اكلمختلفة كلألفراد من طرف اكلجهات اإلدارية ناكلمنظمات 

ني عامة، فما اكلمقصود من اإلدارة اإلاكل ي تفرقها عن أسلوب اإلدارة اكلتقل دي؟كلترو
ات اكلتو  ة نما هي خصائصها ناكلممر  

 :  ما يحانل اإلجابة عل ه من خالل ما يىلي
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ني تعريف اإلدارة اإل -أنال   ة: كلترو

ني قبل اكلتطرق كلمفهوم اإلدارة اإل أن يطلق عليها كلفظ اكلحكومة ة البد بداية من اإلشارة إل أن اكلبعض يفضل كلترو

ني اإل : كلترو  ة، نكلتن هناك فرق البد من استب ايه حتو ال يكون هناك كلبس نفقا كلما يىلي

ني ح ث أيه غاكلبا ما تعرف اكلحكومة اإل ة بأيها: قدرة األجهزة اكلحكوم ة عىل تبادل اكلمعلومات ف ما بينها من جهة، كلترو

جهة أخرى، نذكلك برسعة  عاكل ة نتكلفة منخفضة  عرر شبكات  نتقديم اكلخدمات كللمواطني   نقطاع األعمال من

ي أي نقت  نأي مكان
 
ييت، مع ضمان أمن نرسية اكلمعلومات اكلمتناقلة ف  .االيرو

ني ننفقا كلتعريف أخر: هي تقديم اكلخدمات اكلحكوم ة ناكلحصول عليها بوسائل  ة، تمكن من االطالع عىل إكلترو

ي أي زمان نمكان عىل أساس  اكلمعلومات نإكمال اكلتبادل بي   األجهزة
 
اكلحكوم ة  نجمهور اكلمستف دين من خدماتها ف

 (.24، صفحة 2012اكلعدل ناكلمساناة  )شحادة، 

ي حق قة األمر يقصد بمصطلح اكلحكومة اإل
 
ني نف ة تيسر  تقديم اكلجهات اإلدارية كلخدماتها اعتمادا عىل ما توفره كلها كلترو

ي تقدم بها تلك اكلجهات 
ي ما هي إال حلقة جديدة من حلقات "األشكال" اكلتو

ة اكلتو اكلتقن ات اكلحديثة من نسائل، هذه األخر 

 خدماتها كللجمهور،  نتقارب جديد بي   اكلجمهور طاكلب اكلخدمة ناإلدارة مقدمة اكلخدمة. 

، فليس معت  ذكلك أن تلك اإلدارة اكلعامة قد ايقلبت إل  نإذا استثمرت اكلسلطات اإلدارية معط ات اكلتقدم اكلعلىمي اكلحالي

ي تنشئها اكلدنكلة كلضمان تنف ذ 3، صفحة 2007حكومة )حماد، 
(، باعتبار أن اإلدارة اكلعامة تمثل مجموعة األجهزة اكلتو

ي اكلمجتمع  )عىلي اكلعريان ، 
 
حة من طرف اكلحكومة(. 169، صفحة 2011س استها اكلعامة ف  ( ) اكلمقرو

ي إدارة نحكومة، ياه ك عن اكلمعنوي كان كف ال
ي بي   كلمتو

بلفت اكلنظر إل ً نحسب بعض اكلفقهاء فإن اكلتعارض اكللفظ 

 . ي نخلط كبر  بي   اصطالحي   مختلفي    نقوع خطأ منهجر

ني نيؤكد اكلبعض األخر بأن اإلدارة اإل ي تقوم ة تعمل عىل تطوير اكلبنكلترو
 ة اكلمعلومات ة داخل اكلمؤسسة اكلواحدة اكلتو

ني أعماكلها عىل تلك اإلدارة، نتقف مهمة اإلدارة اإل اض ة كلشبكة معلوماتها كلترو ة من نجهة يظر هؤالء عند اكلحدند االفرو

ي تصب فيها جميع شبكات اكلدنكلة نمؤسساتها ن 
منظماتها اكلداخل ة، نخرنج هذه اكلمعلومات أن تبادكلها مع اكلشبكة األم اكلتو

ي أينا أصبحنا يتعاىط مع ما يسىم بـ اكلحكومة اإل
ني نإداراتها يعت   ة. كلترو

ني نيذهب اتجاه آخر إل أن اإلدارة اإل ي ة تهدف إل تحقيق اكلربط اإلكلترو
نت  اكلكامل بي   قواعد اكلب ايات اكلحكوم ة  كلترو

ة من خالل ذكلك اكلربط )اكلحسن ،   (. 13، صفحة 2009نإتمام جميع اكلمعامالت ناكلخدمات مبارسر

ني نعموما إن مفهوم اإلدارة اإل  ها من اكلتقن ات، إذ كلترو ييت نغر  ة أنسع من كويه مجموعة حواسيب  نبرمج ات  نايرو

ني أيها إدارة شاملة كلمختلف أنجه اكلعمل ات، اكلليوجست ة  ناألعمال اإل ني ة ناكلتجارة اإلكلترو ة نإدارة اإلمداد نإدارة كلترو

ض اكلتكنوكلوج ات اكلخاصة بخدمات اكلخدمة اكلعامة نضبط طلبات اكلحصول عىل اكلخدمات ن اكلعالقات اكلعامة، نعر 

تلب ة حاجات عم ل اإلدارة  نهو اكلمواطن،  نتنظ م  اكلعالقة بي   مؤسسات  اكلدنكلة ناكلقطاع اكلخاص  ناكلهيئات اكلرسم ة 

ني (،  نهذا كله يعظي  كلإلدارة اإل6، صفحة 2007نغر  اكلرسم ة )حماد،  ديد من اكلتعاريف، يمكن إيجازها ف ما ة اكلعكلترو

 :  يىلي

 ني اإلدارة اإل ي تيسر  سبل األداء كلترو
 
ة هي استخدام نسائل االتصال اكلتكنوكلوج ة اكلمتنوعة، ناكلمعلومات ف

ني اكلحكومي  كلخدماتها  اكلعامة اإل ي االيتفاع من   teleservicesة كلترو ذات اكلق مة، ناكلتوصل  مع طاكلتر

ني خدمات اكلمرفق اكلعام بمزيد من اكلديمقراط ة  من خالل تمكينهم  من استخدام  نسائل االتصال اإل ة  كلترو

 .(50، صفحة 2002عرر بوابة ناحدة )اكلفل كاني، 

 وم ة. هي استخدام تكنوكلوج ا اكلمعلومات ناالتصاالت كلتحسي   أسلوب أداء اكلخدمات اكلحك 

 ني كما عرفت اإلدارة اإل ي أصبحت تحدد طب عة اكلتواصل اكلفاعل داخل كلترو
ة ايطالقا من شكل اكلعالقة اكلتو

اكلدنكلة اكلوطن ة، نك ف أثر اكلتحول كلتوظ ف اكلتكنوكلوج ا اكلحديثة عىل ص اغة تلك اكلرنابط باختالف أيواعها  

ح ث عرفت  من طرف اكلبنك اكلدنلي بأيها مفهوم ينطوي عىل استخدام تكنوكلوج ـات اكلمعلومات ناالتصال 

، ناكلمؤسسات اكلتجارية  مع اكلحكومة،  كللسماح بمشاركة  ي يتفاعل من خالكلها اكلمواطني  
بتغير  اكلطريقة اكلتو

ي اكلوصول إل اكلمعلومات، نزيادة اكلشفاف ة  نتعزيز 
 
ي عمل ة صنع اكلقرار، نربط طرق أفضل ف

 
اكلمواطني   ف

ي 
 . (Bouriche, 2009, p. 3)اكلمجتمع اكلمدت 
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ني نعىل اكلعموم فإن اإلدارة اإل ي اكلمؤسسات هي االيتقال من إيجاز اكلمعامالت نتقديم اكلخدمات اكلعامة من كلترو
 
ة ف

ي اكلطريقة اكلتقل دية اكل دنية إل اكلشكل اإل
نت  من أجل استخدام أمثل كللوقت ناكلمال ناكلجهد، نبمعت  آخر "فاإلدارة  كلترو

ني اإل ايت بدنن أن يضطر اكلعمالء من هي إيجاز اكلمعامالت اإلدارية نتقديم اكلخدمات عرر شبكة االي "ةكلترو يت أن االيرو رو

افق من إهدار كللوقت ناكلجهد ناكلطاقات، فاإلدارة اإل ني االيتقال إل اإلدارات شخص ا إليجاز معامالتهم مع ما يرو ة كلترو

صل نال تنتقل" نينقله خطوة إل األمام بح ث يصبح" 
ّ
تقوم عىل مفهوم جديد نمتطور يتعدى اكلمفهوم اكلحديث" ات

ي اكلخطادخ
 
 ."ل عىل اكلخط نال تدخل ف

 

ني خصائص اإلدارة اإل -ثاي ا   ة: كلترو

ني تتمر   اإلدارة اإل : كلترو  ة باكلعديد من اكلخصائص يمكن إجماكلها ف ما يىلي

 اكلرسعة ناكلوضوح:  -1

ا إن ً ي  ناكلعقبات اإلدارية اكلمعوقات من كثر 
نقراط ة يمكن حواجز عىل كلسنوات نبق ت ترسخت اكلتو  تتالشر  أن اكلبر 

ني اإل اإلدارة أسلوب إل اكلتحول بفعل ماضً ا نتصبح ي  ةكلترو
ل اكلتو

ِّ
  اكلورق ة نظرُنف أعماكلها قوايُينها تعط

 
اكلمعامالت  إيجاز

 (.13، صفحة 2010)اكلعوض، 

ي  
ني اإل اإلدارة ظل فف  ي  األنراق تلك تجد كلن ةكلترو

ا بل فحسب، إيجازها كليس طويل، نقت إيجازها إل يحتاج اكلتو
ً
  أيض

ي  اكلجهة إل نحفظها نإرساكلها األمر، استلزم إذا نسخة من أكر   نسخها
ي  ستبت اكلتو

 
 نإمكان عودتها ايتظار ثم أمرها، ف

ي  نمرات مرات ذكلك تكرار
 
ي  جديد من اكلمشوار بدء نربما ما، خطأ حال نقوع ف

 
 نارد، أمر نهو األنراق، تلك ض اع حال ف

از ال مستح ل، % ١٠٠ منه بنسبة ناالحرو
ً
ي  فاعل بفعل هذا يكون أن عن فض

 
ي  اكلمهمة األنراق حال ف

ي  قد اكلتو
 تختف 

 بمصاكلحهم.  نجودها يرص   ِممن قد بتوص ة

ية اكلمجتمعات عاشتها ناقع نمعاياة ماهي  بقدر اكلخ ال نسج من كليست أمور كلها هذه ي  طوًيال اكلبرسر
 
 اإلدارات ظل ف

ي  اكلتقل دية
ء عن تبديل عاجزة دائًما تقف كايت اكلتو ي

ي  أصبح مشكالت نهي  اكلواقع، هذا من شر
 
از اإلمكان ف  كلً ا منها االحرو

ي 
 
ني اإلدارة اإل س طرة ظل ف ا نمعامالتها، معلوماتها عىل اكلتامة ةكلترو

ً
 نإرساكلها اكلفائقة اكلمعامالت إيجاز رسعة ضمان نأيض

 ناستقباكله. 

 عدم اكلتق د باكلزمان ناكلمكان:  -2

ي فكرة اكلعطل نأنقات اكلراحة كللموظفي   ناكلفصول، بح ث تعمل مع االعتماد عىل نسائل 
اكلتكنوكلوج ا اكلحديثة تختف 

اض ة عىل مدار اكلسنة نعىل مدار   ساعة.  24اإلدارة االفرو

 (:16، صفحة 2009إدارة اكلمعلومات ال االحتفاظ بها )اكلحسن ،  -3

ني ال تقوم اإلدارة اإل ي إدارة معامالتها، بقدر ما تقوم عىل ة عىل ممارسات األفراد من موظفيها نجهدهم اكلترو
 
كل دني ف

امج ما يتيح كللمراجع إيجاز معامالته  ي دنائرها حسب برامج معينة، نمن ضمن تلك اكلرر
 
ي تحتفظ بها ف

إدارة اكلمعلومات اكلتو

 (.20، صفحة 2009عرر شاشاتها نأزرارها نتبس طها كله بدرجة أشبه باكلتعل م ة )اكلحسن ، 

ي هذا أن اإلدارة  كما تهتم بإدارة اكلملفات
نكليس االحتفاظ بها نتكديسها فوق بعضها عىل أرفف أرش ف اإلدارة، نال يعت 

ني اإل ي ظل اإلدارة كلترو
 
ة ال تحتفظ باكلمعلومات ناكلب ايات، بل تضمن كلها نسائل اكلحفظ األمينة، كلتن تلك اكلملفات ف

ني اإل ني كلتة تتحول إل معلومات تحتفظ بها اإلدارة عىل شبكتها اإلكلترو ة، ح ث يتم استدعاؤها حي   يقوم صاحب رو

يامج عىل منحه تلك اكلمعاملة أن رفضها، نأيضا تلك اكلمعلومات  تكون تلك ً بطلب معاملة ما، نبناء عليها يوافق اكلرر

نعات نكثر  من تفاص ل اكلح اة داخل اكلمجتمع مرجع ة معرف ة تف د اإلدارة  اكلمعلومات عن األشخاص ناألبن ة ناكلمرسر

ء ما، نهذه كلها ممارسات ننسائل استغالل كلتلك اكلمعلومات حي   اكل ي
ي حال طلب إحصاء ما أن ب ايات عن شر

 
رجوع إكليها ف

ي تملتها اإلدارة اإل
ني اكلتو ة تختلف من إدارة ألخرى حسب طب عة عمل تلك اإلدارة ناكلمهمة اكلمنوطة بها )اكلحسن ، كلترو

 (.20، صفحة 2009

 .مع األحداث ناكلتجانب معهاستجابة من خالل رسعة اال  اكلمرنية:  -4
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ة ناكلصادقة )اكلعوض،  -5  (:15، صفحة 2010اكلرقابة اكلمباشر

ني اإل اإلدارة خصائص من ا ةكلترو
ً
ات عرر اكلشاشات اكلمختلفة عملها مواقع تتابع أن بإمكايها أصبح أيه  أيض  ناكلكامر 

ي  اكلرقم ة
ي  اكلتو

 
ني اإل اإلدارة نسع ف طها أن ةكلترو

ِّ
ي  نأجهزتها منافذها عىل نكذكلك مواقعها اإلدارية، من بقعة كل عىل تسل

 اكلتو

ي  اكلصادقة األداة اكلمضموية تلك اإلدارة كلدى يصبح نهكذا اكلجمهور، معها يتعامل
م اكلتو  بها نتتابع أنشطتها، بها تق ِّ

ا باطمئنان، مواقعها
ً
ي  ناكلتقارير اكلمتابعة باكلمذكرات أسلوب عن بع د

ي  األفراد يرفعها اكلتو
 
 يعرف بما اكلتقل دية، اإلدارات ف

ي  مشكالت من عنها
ي مقدمتها يأتو

 
ي  اكلشفاف ة ايعدام ف

 
ال اكلحاالت، من كثر   ف

ً
 بوضوح نيمكن .األسلوب هذا بطء عن فض

؛ يتصور حي    هذا اكلفارق كشف ي  تجلس إحداهما إدارتي  
 
 كلها تقريًرا كل كتبوا أرسلتهم مراقبي    مجموعة أن مراقب ايتظار ف

ي  تجلس نأخرى ف ه، اكلعمل سر   نيتابعوا ما موقع عن
 
ي  اكلعمل حركة تشاهد مكايها ف

 
ة، هذا ف ا نتسمع اكلموقع مبارسر

ً
 أيض

 .ف ه يدنر ما كل

 اكلرسية ناكلخصوص ة:  -6

اكلرسية ناكلخصوص ة كللمعلومات اكلمهمة بما تملته تلك اإلدارة من برامج تمكنها من حجب اكلمعلومات ناكلب ايات اكلمهمة، 

إتاحتها إال كلذني اكلصالح ة اكلذين يملتون كلمة اكلمرنر، كللنفاذ إل تلك اكلمعلومات فعىل اكلرغم من اكلوضوح نعدم 

ني ناكلشفاف ة اكللذين تتمتع بهما اإلدارات اإل ة إال أن هذا ال ينطبق بطب عة اكلحال عىل مختلف أيواع اكلمعلومات، فهنا كلترو

ني تتفوق اإلدارة اإل اق، مما ة عىل اإلدارة اكلتقل كلترو دية، إذ إن قدرتها عىل اإلخفاء ناكلرسية أعىل، نكلديها أيظمة منع االخرو

 (.21، صفحة 2009باكلغ اكلصعوبة )اكلحسن ، ً يجعل اكلوصول إل أرسارها نملفاتها اكلمحجوبة أمرا

 

  ناإل اكلتقل دي اكلمفهومي    بي    اكلمقارية -ثاكلثا
 
ني  كلإلدارة:   كلترو

ي  األسس من هناك مجموعة
،  نإن كان األمر كلن يحتاج إل طويل  بي     اكلجوهرية االختالفات أنجه تحدد اكلتو اكلمفهومي  

ي اإلدارة اإل
 
ة ف ني عناء كلعقد مقارية بينهما، باعتبار أن  كل مر   ة هي أمر كايت تفتقده اإلدارة اكلتقل دية، نيؤثر فقط كلترو

ي أدائها نفعاكل ة دنائرها، نعموما يمكن إبراز أهم اكلفوارق بي
 
 (:  40، صفحة 2004نهما نفقا كلما يىلي )غن م، باكلسلب ف

 :اإلطراف بي    اكلتعامل عند اكلمستخدمة اكلوسائل طب عة -1

اكلتعامل اكلمختلفة، بينما اإلدارة  أطراف بي    االتصاالت  إلجراء اكلتقل دية اكل دنية، اكلوسائل عىل تعتمد اكلتقل دية فاإلدارة

ني اإل ني اإل اكلشبكات باستخدام فيها االتصاالت  تتم ةكلترو  ة. كلترو

 :اكلتعامل أطراف بي    اكلعالقة طب عة -2

ي  اإلدارة
 
ة، بينما اكلتعامل أطراف بي    عالقاتها تكون اكلتقل دي اكلمفهوم ظل ف ني اإلدارة اإل مبارسر  ايتفاء تشر  إل ةكلترو

ة اكلعالقة نجود ي يفس أن مع أطراف اكلتعامل توجد اكلتعامل، ح ث أطراف بي    اكلمبارسر
 
 االتصاالت  اكلوقت عىل شبكات ف

ني اإل  .ةكلترو

 :اكلتعامل أطراف بي    اكلتفاعل طب عة -3

ي نبينما باكلبطء يتسم اكلتعامل أطراف بي    اكلتفاعل أن كلإلدارة اكلتقل دي اكلمفهوم ممارسات تؤكد ي اإلدارة اكلنستر
 
 ف

ني اإل  شبكات خالل استخدام من ما ما، نمجموعة فرد بي    اكلمتوازي أن اكلجمىعي  اكلتفاعل يحقق باكلرسعة، كما ةكلترو

ني اإل االتصاالت   .ةكلترو

   اكلمستخدمة اكلوثائق أ( يوع ة
 
 :ناكلمعامالت األعمال تنف ذ ف

ني اإلدارة اإل ممارسات تتم اكلورق ة، بينما اكلوثائق عىل أساشي  بشكل اكلتقل دية اإلدارة تعتمد  نثائق أية دنن استخدام ةكلترو

 .رسم ة

 :اكلعمل ة مكويات كل تنف ذ إمكاي ة ب( مدى

ي  صعوبة توجد
 
ي  اكلتقل دية اإلدارة مفهوم ممارسات ظل ف

 
كل  االتصاالت اكلتقل دية كلتنف ذ نسائل من أي استخدام ف

ي  ذكلك تحقيق يمكن بينما اكلعمل ة، مكويات
 
ني مفهـوم اإلدارة اإل ممارسات ظل ف  .ةكلترو
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 :اكلعمالء خدمة يطاق ج(

ي  أيام خمسة كلمدة كلألفراد خدمات نجود كلإلدارة اكلتقل دي اكلمفهوم ممارسات توفر
 
 عمل كلمواع د نذكلك نفقا األسبوع ف

ي  أيام سبعة كلمدة اكلعمل يستمر بينما اكلمنظمات،
 
ين ساعة يوم ا أربــع نكلمدة األسبوع ف ي  نعرسر

 
ني اإل اإلدارة ف  .ةكلترو

ية اكلمادية اإلمكاي ات عىل االعتماد مدى ( د  :ناكلبرسر

ية اكلمتاحة أحسن استغالل اكلمادية اإلمكاي ات استغالل نجود عىل كلإلدارة اكلتقل دي اكلمفهوم ممارسات تعتمد  ناكلبرسر

ني اإل اإلدارة مفهوم ممارسات تعتمد بينما ممكن،  .  استخدام تكنوكلوج ا عىل ةكلترو ي
اض   اكلواقع االفرو

ني أهداف اإلدارة اإل -4  ة: كلترو

ني يالحظ تعدد األهداف ناكلفوائد اكلمرجوة من نراء اإلدارة اإل ي أداء كلترو
 
نقراط ة ف ة، نمن أهمها خفض حدة اكلبر 

، بما يمكن من االستفادة منها بطريقة  األعمال،  ناكلعمل عىل تجميع كافة اكلخدمات ناكلمعلومات ذات األهم ة كللمواطني  

ي تسىع اكلحكومة اإل
ني سهلة، نيمكن توضيح أهم األهداف اكلتو  ة إل تحق قها ف ما يىل: كلترو

كللمواطني   بطريقة سهلة نرسيعة نمنخفضة اكلتكاكل ف، نخفض االحتكاك بي   موظف  اكلحكومة تقديم اكلخدمات ● 

، هذا نايطالقا مما تضف ه تطب قات اإلدارة اإل ني ناكلمواطني   نقراط ة اكلحكوم ة،  نخاصة منها كلترو ة عىل األجهزة اكلبر 

ني اكلخدمات ة، نعىل هذا تواجدت  تعريفات كلإلدارة اإل باكلخدمة اكلعامة اكلمعقلنة، إذ يرى اكلباحث  ة حانكلت ربطها كلترو

ني سع د بن معال اكلعمري بأن اإلدارة اإل ي مفهوم اكلوظ فة اكلعامة، بح ث ترسخ ق م اكلخدمة كلترو
 
ة"  تمثل تحوال أساس ا ف

ي 
 
اكلعامة،  نيصبح جمهور اكلمستف دين  من اكلخدمة محور اهتمام مؤسسات اكلدنكلة، كما يتعدى مفهومها هدف اكلتمر   ف

ي اكلمشاركة، ناكلرقابة من خالل تطوير تقدي
 
م اكلخدمة اكلعامة، إل اكلتواصل مع اكلجمهور  باكلمعلومات نتعزيز دنره ف

 (.13، صفحة 2010عالقات اتصال أفضل بي   اكلمواطن ناكلدنكلة )عبد اكلتريم، 

يت كلمعرفة ●   ي تحكم إتاحة اكلمعلومات عن كافة اكلقوايي   ناكللوائح اكلحكوم ة كللمواطني   عىل شبكة االيرو
اكللوائح اكلتو

 موضوع أن قض ة معينة. 

ام بساعات ●  ي أي نقت طوال اكليوم دنن االكلرو 
 
زيادة اكلوقت اكلمتاح كلتأدية اكلخدمة بح ث يمكن اكلحصول عىل اكلخدمة ف

 عمل رسم ة محددة. 

كلخدمة تحديد متطلبات اكلحصول عىل اكلخدمة ناكلنماذج اكلمطلوبة بما يمكن من استكماكلها قبل اكلذهاب كلمكان أداء ا●

 ،  (.4، صفحة 2007نمن ثم تخف ض اكلوقت ناكلجهد اكلالزم ألداء اكلخدمة )عىلي

، من خالل تشج عهم عىل استخدام نسائل اكلتكنوكلوج ا اكلحديثة، نكذكلك تنىمي ●  االرتقاء بثقافة ننىع اكلمواطني  

، عن طريق منحهم يوعا من اكلمشاركة.   اكلشعور بااليتماء كلدى اكلمواطني   اكلعموميي  

ي تحول دنن  جذب اكلمستثمرين  نبما يوفر ●
توفر  مناخ مالئم كلالستثمار  يعمل عىل تخف ض اكلمعوقات ناإلجراءات اكلتو

ي مجال اكلتكنوكلوج ا. 
 
كات اكلعاملة ف  عامل جذب كللرسر

ني اكلمساهمة نرفع كفاءة األداء اإلداري، ح ث أن اإلدارة اإل●   د من اإلدارة ترك أثاره اكلواسعة ة نباعتبارها يمط جديكلترو

ي  ي اكلواقع فان اكلتأثر  ال يعود فقط كللبعد اكلتكنوكلوحر
 
ات ج اتها ننظائفها، نف عىل اكلمؤسسات نمجاالت عملها نعىل اسرو

ي تراكمت كلعقود  
ي تطوير اكلمفاه م اإلدارية  اكلتو

 
ي اكلتكنوكلوج ا اكلرقم ة، نإيما أيضا إل اكلبعد اإلداري اكلمتمثل ف

 
اكلمتمثل ف

ي اكلتفويض ناكلتمكي   ناإلدارة اكلقائمة عىل اكلفريق، فقد ع
 
ديدة، نأصبحت  تعمل عىل تحقيق اكلمزيد من اكلمرنية ف

 ، ي
ي بيئة اكلعمل نأساكليبه أهمها )عبد اكلنارص ن قريشر

 
ات عم قة ف ي إحداث تغير 

 
، صفحة 2011ساهمت اكلثورة اكلرقم ة ف

93:) 

ي االيتقال من إدارة اكلنشاط اكلمادي إل إدارة اكل -
اض   نشاط االفرو

ة نجها كلوجه إل اإلدارة عن بعد -  االيتقال من اإلدارة اكلمبارسر

 االيتقال من اكلتنظ م اكلهرمي اكلقائم عىل سلسلة من األنامر إل اكلتنظ م اكلشبكي  -

ة اآلي ة.  -  االيتقال من اكلرقابة بمفهوم مقارية األداء اكلفعىلي مع اكلمخطط إل اكلرقابة اكلمبارسر

، باإلضافة الستبدال استخدام اكلمستندات اكلورق ة  ترش د اإليفاق●  اكلحكومي ح ث يتم تخف ض عدد اكلموظفي  

ناكلمخازن اكلمتكدسة باكلوثائق ناكلمستندات باكلتحول يحو استخدام اكلحاسبات اآلكل ة، نمعت  كل هذا أن  اإلدارة 

ني اإل ي اكلدنل اكلنام ة نكلكلترو
 
يست بديال عنها، نال تهدف إلي إيهاء ة هي نس لة كلرفع أداء نكفاءة اكلمؤسسة اكلخدمات ة ف
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ي دنرها، كما أيها إدارة بال نرق أليها تستخدم األرش ف اإل
نت  ني ناألدكلة ناكلمفكرات اإل كلترو ة ناكلرسائل اكلصوت ة، نهي كلترو

 24ساعة / 24إدارة بال مكان نتعتمد أساسا عىل اكلحاسوب اكلمحمول ناكلهاتف اكلجوال، نهي إدارة بال زمان ح ث تعمل 

، نهي إدارة بال تنظ مات جامدة فاكلمؤسسات اكلخدم ة اكلذك ة تعتمد عىل عمال   ساعة ي
ي اكلزمن اكلحق فو

 
أي تعمل ف

 اكلمعرفة نصناعات اكلمعرفة. 

تحقيق اكلشفاف ة من خالل إتاحة اكلمعلومات بصورة متكافئة كلكافة اكلمؤسسات ناكلمواطني   ناكلتقل ل من اكلرشانى، ● 

ي ح ث أن دعم اكلشفاف ة مرتبط باكلحد 
من اكلفساد اكلحكومي ناإلداري، ناكلتخف ف من تعق دات اإلجراءات اكلرنتين ة، اكلتو

 ،  )بن مرسىلي
ي تخف ف حاالت اكلتشاؤم كلدى اكلمواطني  

 
، 2011تجعل من اكلديمقراط ة أمرا مستح ال، نكذى يساهم ف

 (.128صفحة 

 ● ، نعاتها اكلتنموية اكلمطلوبة )عىلي
نيــــج كللخطط اكلمستقبل ة كللدنكلة نمرسر  (.5، صفحة 2007اكلرو

ني مما سبق يالحظ تركر   أهداف اإلدارة اإل ة عىل اكلجوايب اكلمتصلة بعمل ات اإلصالح اإلداري، كاكلقضاء عىل اكلرنتي   كلترو

ي اكلخدمة  بشكل يدعم اكلثقة كلدى عمالء اإلدارة، ح ث يسجل  نزيادة فعاكل ة األجهزة اإلدارية ناكلتعامل اكلج د مع طاكلتر

ي تنعكس عىل مستوى اكلمردند اكلمنتظر أن يحققه اكلتحول يحو تطبيق اإلدارة عدم اهتمامها باكلمحددات 
اكلبيئ ة ناكلتو

ني اإل ي تؤثر سلبا عىل محتوى نيوع اكلخدمات اإلكلترو
ي تفرزها هذه اكلبيئة، ناكلتو

ني ة، بسبب اكلمشاكل اكلتو ة، نجعل كلترو

 أرسار األعمال اكلحكوم ة

ني اطر اكلجرائم اإلعرضة كللتهديد، نمخ ي )عبد كلترو
نس اكلمعلوماتو ها عن طريق اكلفر  ة، كإتالف اكلمواقع ناكلب ايات، نتدمر 

 (.17، صفحة 2010اكلتريم، 

 

: منهج ة تطبيق أسلوب اإلدارة اإل  
 
ني اكلمحور اكلثاي  ةكلترو

ني دراسة منهج ة تطبيق أسلوب اإلدارة اإل ي تحديد عنارصها نتوجهاتها، ندنافع  اكلترو
كلتحول ألسلوب إلدارة ة تقتض 

ني اإل ي اإلدارة. كلترو
 
 ة من جهة، نمن جهة أخرى  تحديد متطلبات تطبيق هذا األسلوب ف

ني عنارص نتوجهات اإلدارة اإل -أنال   (:2002ة اكلحديثة )رضوان، كلترو

 : ي
ي األتو

 
    تتمثل عنارص هذه اإلدارة ف

 1  .د ي  األسلوب إدارة بدنن نرق: يكبِّ
و
نرة عىل تأسيًسا  اكلتقل دية اإلدارة اكلورف اكلملفات  من اكلركام بهذا اإلدارة احتفاظ رص 

ي  اكلنفقات من اكلتثر   ناألنراق
 
 تحفظ األرش ف اكلذي اكلمكان نص اية ناكلمعامالت، اكلملفات تلك كلحفظ سعيها سب ل ف

ي  هذا يحدث ف ه،
 
ي  ف ه األمر يكلف ال اكلذي اكلوقت ف

 
ني اإل اإلدارة ظل ف  اكلشبكة أن اكلتخزين نسائط من ثمن أكر   ةكلترو

ي 
لت اكلتو ا، عليها اكلمعامالت أن اكلمعلومات أن اكلب ايات ُحمِّ

ً
ا تجديد أن حفظ أن مبان ص اية حمل عناء دنن سلف

ً
 دنن نأيض

،  يفقات أن خسائر تكبد ي
 
ف   (.91، صفحة 2006إضاف ة )اكلصر 

 2  .اكلذك ةتنظ مات جامدة: ف عت  بها اكلحديث عن اكلمؤسسات  إدارة بال ي تعتمد عىل اكلعمل
ي نصناعة  اكلتو

 
اكلمعرف

    اكلمعرفة. 

 3  .ني اإل إدارة بال مكان: تعتمد عىل اكلمؤتمرات     كويفرانس، ناكلحواسيب ناكلهواتف اكلنقاكلة.  ة ناكلف ديوكلترو

 4  .ي اكليوم، كلذكلك 24 إدارة بال زمان: فاكلعاكلم اكليوم يعمل
 
 ل باألخرين، ففكرة اكلص فالبد من خلق آكل ات كلالتصا  ساعة ف

     ناكلشتاء كلم تعد موجودة.  

 

  تفرضها اإلدارة اإل نمن أهم اكلتوجيهات
ني اكلتو : كلترو   اكلتال 

 
 ة تتمثل ف

 1 .ي شكل كبسلة
 
ية ف ي كللبرسر

 
اث اكلمعرف ي تعت  عرض اكلرو

    كبسوالت.  اكلمعلومات ناكلتو

 2  . ي تعت  ك ف ة
 من حفظها ناكلتو

ً
.  بما يعود االستفادة منهاإدارة اكلملفات بدال ي

 
اكم اكلمعرف    باإلضافة عىل اكلرو

 3  .يمكن تغير  محتواه من آن االحتفاظ بنمط معي   من اكلملفات بح ث  .من كتابته مره أخرى 
ً
ات بدال  كللتغير 

ً
   آلخر طبقا

 4  .من االيتظار كلحلها 
ً
 بدال

ً
.  اكتشاف اكلمشاكل مسبقا

ً
   الحقا
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ني اكلتحول ألسلوب إلدارة اإلدنافع   -ثاي ا   ة: كلترو

ني إن اكلتحول إل اإلدارة اإل ات اكلعاكلم ة، ففكرة اكلتكامل كلترو  من درنب اكلرفاه ة، إيما حتم ة تفرضها اكلتغر 
ً
ة كليس دربا

ي 
ناكلمشاركة نتوظ ف اكلمعلومات أصبحت أحد محددات اكلنجاح ألي مؤسسة، نقد فرض اكلتقدم اكلعلىمي ناكلتقت 

ي دعت إل اكلتطور اإلداري يحو ناكلمطاكلبة 
اكلمستمرة برفع جودة اكلخدمات نضمان سالمة اكلعمل ات، كلها من األمور اكلتو

ني اإلدارة اإل ة، نيمثل عامل اكلوقت أحد أهم مجاالت االدارة أن تقديم اكلخدمات اكلعموم ة، فلم يعد من اكلمقبول اآلن كلترو

الرتباط اكلفرص اكلمتاحة أمام اكلمؤسسات بعنرص اكلتوق ت، تأخر تنف ذ اكلعمل ات بدعوى اكلتحسي   ناكلتجويد نذكلك 

ي نيمكن تلخ ص األسباب اكلداع ة كللتحول اإل
نت  ي اكلنقاط اكلتاكل ة:  كلترو

 
 ف

ي ناكلثورة اكلمعرف ة اكلمرتبطة به، فتوظ ف اكلتكنوكلوج ا اكلحديثة كلصاكلح اكلمجتمع نتمكينه  - تسارع اكلتقدم اكلتكنوكلوحر

ي ت
 
ة، تتمثل ف ي قطاع اكلتكنوكلوج ا من اكلحصول عىل فوائد كثر 

 
حسي   أداء اكلمؤسسات نإتاحة اكلفرصة  كلالستثمار ف

 (.183، صفحة 2006كلتسه ل اكلح اة  ناالستفادة من  اكلمزايا اكلتقن ة  اكلمتوفرة عىل اكلمستوى اكلدنلي )بوحوش، 

 حاجة اكلموظفي   اكلعموميي   كللدعم اكلنوىعي من خالل معلومات صلبة  نيظام عمل متطور.  -

ي توجهات اكلعوكلمة ي -
تفو ت دافعا كللعديد من اكلدنل كلتحسي   خدماتها كلرو حو تقوية اكلرنابط اإلنساي ة: ح ث اعترر

كللمستويات اكلعل ا، كللحصول عىل شهادة اكلجودة اكلعاكلم ة كلخدماتها من ياح ة نإرضاء اكلمواطن من ياح ة أخرى، بعد 

مات محل ة بما تقدمه اكلدنل أن أصبح أمامه مع ار عاكلىمي يستطيع من خالكله  مقارية ما تقدمه دنكلته من خد

  .(184، صفحة 2006اكلمتقدمة من خدمات راق ة )بوحوش، 

 اإلجراءات ناكلعمل ات اكلمعقدة نأثرها عىل زيادة تكلفة األعمال.  -

ي اكلتطبيق.  -
 
ي من شأيها إحداث عدم توازن ف

 اكلقرارات ناكلتوص ات اكلفورية ناكلتو

 

نع "اإلدارة اإل -ثاكلثا ني متطلبات مرسر  ة": كلترو

 
ّ
نع اإلدارة اإلإن ني مرسر نع أن بريامج آخر، يحتاج إل تهيئة اكلبيئة اكلمناسبة ناكلموات ة كلطب عة كلترو ة شأيه شأن أي مرسر

ه اكلفشل نسيسبب ذكلك  عمله كي يتمكن من تنف ذ ما هو مطلوب منه، نباكلتالي يحقق اكلنجاح ناكلتفوق نإال س كون مصر 

ي اكلوقت ناكلمال ناكلجهد نيعود عندها إل 
 
 يقطة اكلصفر. خسارة ف

فاإلدارة هي ابنة بيئتها تؤثر نتتأثر بكافة عنارص اكلبيئة اكلمح طة بها نتتفاعل مع كافة اكلعنارص اكلس اس ة ناالقتصادية  

نع اإلدارة اإل ني ناالجتماع ة ناكلثقاف ة ناكلتكنوكلوج ة، كلذكلك فإن مرسر ة متطلبات منها: كلترو
ّ
  ة يجب أن يراىعي عد

 اكلبن ة اكلتحتّ ة:  -1

ني إلدارة اإلإذ أن ا ي تتضمن شبكة حديثة كلترو
ة تتطلب نجود مستوى مناسب إن كلم يقل عال من اكلبن ة اكلتحتّ ة اكلتو

 كلالتصاالت ناكلب ايات، نبن ة تحتّ ة متطورة كلالتصاالت اكلسلت ة ناكلالسلت ة تكون قادرة

اإلدارية يفسها من جهة، نبي   اكلمؤسسات ناكلمواطن من جهة عىل تأمي   اكلتواصل نيقل اكلمعلومات بي   اكلمؤسسات 

 ،   .(36، صفحة 2008أخرى )اكلتبيشي

ني توافر اكلوسائل اإل -2    تقدمها اإلدارة اإلكلترو
ني ة اكلالزمة كلالستفادة من اكلخدمات اكلتو  ة: كلترو

ي نستطيع بواسطتها اكلتواصل معها نمنها أجهزة اكلكمبيوتر اكلشخص ة ناكلمحموكلة 
ها من األجهزة اكلتو ناكلهاتف اكلشبكي نغر 

ي اكلبلد نبأسعار معقوكلة تتيح كلمعظم اكلناس اكلحصول عليها
 
ي تمكننا من االتصال باكلشبكة اكلعاكلم ة أن اكلداخل ة ف

 .اكلتو

يت:  -3   توافر عدد ال بأس به من مزندي اكلخدمة بااليرو

نرة أن تكون األسعار معقوكلة قدر اإلمكان من اجل فتح اكلمجال أل   كرر عدد ممكن من اكلمواطني   كللتفاعل مع مع رص 

ني اإلدارة اإل ي أقل جهد نأقرص نقت نأقل كلفة ممكنةكلترو
 
  .ة ف
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 رابعا: اكلتدريب نبناء اكلقدرات: 

ي يوع ة اكلموارد 
 
ات جذرية ف ، نتوع ة نتثق ف اكلمتعاملي   من خالل إحداث تغر  نهو يشمل تعل م نتدريب اكلعاملي  

ي 
 
ي يظم اكلتعل م ناكلتدريب اكلحاكل ة كلمواكبة  متطلبات اكلتحول اكلجديد بما ف

 
ي إعادة اكلنظر ف

ية اكلمالئمة كلها، نهذا يعت  اكلبرسر

امج ناألساكل ب اكلتعل  ، ذكلك إعداد اكلخطط ناكلرر ي
، صفحة 2011مة ناكلتدريبات عىل كافة اكلمستويات )عبد اكلنارص ن قريشر

90 .) 

 توافر مستوى مناسب من اكلتمويل:  -1

، ناكلحفاظ عىل مستوى عال من   ن اكلتمويل اكلحكومة، من إجراء ص اية دنرية نتدريب كللتوادر ناكلموظفي  
ّ
بح ث يمك

ي إطار اكلتكنوكلو 
 
ني ج ا ن"اإلدارة اإلتقديم اكلخدمات نمواكبة أي تطور يحصل ف ، كلترو ة" عىل مستوى اكلعاكلم )اكلتبيشي

  (. 37، صفحة 2008

 توفر اإلرادة اكلس اس ة:   -2

ات اكلجوهرية عىل  من خالل نجود إرادة س اس ة من طرق اكلق ادة اكلس اس ة كلدعم اكله اكل اإلدارية، نإدخال اكلتغير 

ام اكلق ادة علنا  ي اإلدارة، ح ث أن اكلرو 
 
ني باكلجهود اكلرام ة كللتحول كللحكومة اإلأساكل ب اكلعمل ف ة، من خالل توفر  كلترو

اكلمال ناكلجهد ناكلوقت ناكلمتابعة اكلمستمرة، هي اكلعنارص اكلرئيس ة كلنجاح عمل ة اكلتحول إل اكلحكومة أن اإلدارة 

ني اإل ني ة، نان ايعدمت اإلدارة اكلس اس ة فإن اكلدعوة إل اكلحكومة أن اإلدارة  اإلكلترو ة عىل نرق )حماد، ة تبفو فكر كلترو

 (.18، صفحة 2007

ي تهدف إل متابعة إصالح اكلخدمة اكلعموم ة ناكلوظ فة  
نهنا تجب اإلشارة إل نجود اكلعديد من اكلهيئات ناألجهزة اكلتو

ة تطوير ما يعرف بمفهوم اإلدارة اإل ي صالح اتها بصفة غر  مبارسر
 
ي يدخل ف

ني اكلعموم ة بصفة عامة، ناكلتو ة نعىل كلترو

 يجد:  سب ل اكلمثال

  من  اكلمرسوم  02اكلوزارة اكلمنتدبة كلدى رئيس اكلحكومة اكلمكلفة باإلصالح اإلداري ناكلوظ فة اكلعموم ة: فوفقا كللمادة

اكلمحدد كلصالح ات اكلوزير اكلمنتدب كلدى رئيس اكلحكومة، بهذه اكلوزارة )اكلمرسوم اكلتنف ذي رقم   212-96اكلتنف ذي رقم 

 ب:  (، يجد أيه من بي   مهامه االضطالع 96-212

اح عنارص اكلس اسة اكلوطن ة  - ي م ادين اإلصالح اإلداري ناكلوظ ف اكلعمومي ناكلسهر عىل تنف ذها طبقا كللقوايي   اقرو
 
ف

 ناكلتنظ مات اكلجاري اكلعمل بها. 

ترق ة اكلمناهج ناكلتقن ات اكلعرصية كلتنظ م اإلدارة اكلعامة نعملها، من خالل اكلمبادرة بكل عمل كلتجديد اإلدارة  -

ي اكلتسير  ناكلتكنوكلوج ا اكلجديدة كلإلعالم ناالتصال.  
 
 نعرصيتها باكللجوء إل اكلتقن ات اكلحديثة ف

ل تنظ م نتنش ط كل تظاهرة تجاه ترق ة كل تدبر  يرمي إل تحسي   عالقة اإلدارة باكلمواطن، نذكلك من خال -

 اكلمواطن تهدف إل تعم م األعمال اإلدارية نإجراءاتها نترق ة مشاركة اكلموظفي    نتوجههم. 

  2000بريامج اكلحكومة كلسنة   ، ي 146، صفحة 2011)بن مرسىلي
ي اكلوطت  (:اكلمصادق عل ه من طرف اكلمجلس اكلشعتر

ي اكلجزائر  ،  نهو يعرر عن االتجاه اكلعام 2000سبتمرر  27يوم 
 
اكلذي تسىع إكل ه س اسات اإلصالح اإلداري  اكلمنتهجة ف

 كلتحسي   أداء اإلدارة اكلعامة  عن طريق: 

 عرصيه اإلدارة اكلعامة  -

 ترش د اإلدارة اكلعامة  -

 رد االعتبار كلإلدارة اكلعامة.   -

  03اكلتنف ذي رقم   (: اكلمنشئة بموجب اكلمرسوم 191-03اكلمديرية اكلعامة كلإلصالح اإلداري )اكلمرسوم اكلتنف ذي رقم-

)اكلمرسوم اكلتنف ذي  192-03من اكلمرسوم اكلتنف ذي رقم  03، نف ما يخص مهامها فقد تم تحديدها بموجب اكلمادة 192

 منه نمن بينها:  03( نحسب اكلمادة 192-03رقم 

اح كل تدبر  من شأيه  تحسي   اكلعالقة بي   اإلدارة ناكلمواطن  -
 اقرو

ي اكلتسير  ناكلتكنوكلوج ات  اكلمبادرة بكل عمل كلتجديد اإلدارة   -
 
اكلعموم ة نعرصيتها باكللجوء إل اكلتقن ات اكلحديثة  ف

 اكلجديدة كلإلعالم ناالتصال. 
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يعات ناكلنصوص اكلقايوي ة )بوحوش،  -3  (:186، صفحة 2006نجود اكلترسر

ي يعترر أساس عمل يظامي كلتحديد اكلعالقات بي   اكلجهات اكلمتعاملة مع أجهزة 
يىعي ناكلقايوت 

اإلدارة فاكلمطلب اكلترسر

ني اإل ي تشتغل فيها كلترو
يعات كف لة بتحديد أطر اكلعمل، اكلتو ة، نح ث أن ضمان حقوق جميع األطراف يتطلب توفر  ترسر

ني أيظمة اإلدارة اإل ي كلترو
يعات جديدة كلضبط أسلوب اكلتعامل اكلجديد  مع األنضاع اكلتو ة، األمر اكلذي يتطلب سن ترسر

ي هذا اكلس اق  يذكر: نشأت اكلحاجة إكليها، نمن اكلمتطلبات األساس 
 
 ة ف

يعات تنظم  نرسر اكلمعلومات  ناكلمحافظة عىل رسيتها -  ترسر

يعات خاصة بتحديد رسوم استخدام اكلمواقع اإل - ني ترسر  ة. كلترو

  توفر  األمن اإل -4
 
ني ني ناكلرسية اإل كلترو  ة عىل مستوى عال: كلترو

ي تعد مسأكلة أمن اكلمعلومات من أهم معضالت اكلعمل اإل
نت  ي يتم حفظها  نتطبيق إجراءات كلترو

، بمعت  أن اكلوثائق اكلتو

ني اكلمعاكلجة ناكلنقل عليها   ا كلتنف ذ متطلبات اكلخدمة يجب اكلحفاظ عىل إكلترو

ي أمنها، كل هذا يصب ألجل حماية اكلمعلومات اكلوطن ة ناكلشخص ة، نصون األرش ف اإل
نت  كر   عىل  كلترو

من أي عبث ناكلرو

، هذه اكلنقطة كل ي
، 2011ما كلها من أهم ة نخطورة عىل األمن اكلقومي ناكلشخضي كللدنكلة أن األفراد )عبد اكلنارص ن قريشر

 .(26صفحة 

ني    ج الستخدام اإلدارة اإل -5 ني خطة تسويق ة دعائ ة شاملة كللرو  ة: كلترو

ي هذه اكلحملة
 
نرة مشاركة جميع اكلمواطني   فيها ناكلتفاعل معها نيشارك ف جميع نسائل اإلعالم  ذكلك إلبراز محاسنها نرص 

ي نإقامة اكلندنات ناكلمؤتمرات ناستضافة اكلمسؤنكلي   
اكلوطن ة من إذاعة نتلفزيون نصحف ناكلحرص عىل اكلجايب اكلدعات 

ي قادر عىل اكلتعامل مع مفهوم اإلدارة اإل ي حلقات يقاش حول اكلموضوع كلتهيئة مناخ شعتر
 
ني ناكلوزراء ناكلموظفي   ف  .ةكلترو

 

  مجال اإلدارة اإل خامسا: 
 
ني اكلتقن ات اكلمستخدمة ف  ة اكلحديثة: كلترو

ي تسير  أسلوب اإلدارة اإل
 
ني تتعدد اكلتقن ات اكلممكن استخدامها ف ة نخاصة مع اكلتطور اكلمستمر كللتكنوكلوج ا نيمكن كلترو

 :  ذكر بعضها نفقا كلما يىلي

  :(http://www.alyaseer.net/vb/showthread.php?t=10286يظم اكلمعلومات اإلدارية ) -

ي صممت ألداء نظ فة أن نظائف
ي تقوم بها دائرة  يقصد بها اكلنظم اكلتو

محددة، نهي غاكلبا األعمال اكلرنتين ة اكليوم ة اكلتو

ي اكلمستشف ات، يظم -االتصاالت اإلدارية )صادر  حكوم ة ما، مثل
 
سبة، يظم شئون اكلمحا نارد(، إدارة اكلملفات اكلطب ة ف

ها ،..... نغر   .اكلموظفي  

ة ما ي تتكون من عدة يظم فرع ة تتكامل  نقد ظهر خالل اكلسنوات األخر 
يعرف باكلنظم اكلمتكاملة نيقصد بها اكلنظم اكلتو

ي اكلنهاية يظام شامال كلجميع نظائف اكلدائرة.  ف ما
 
  بينها بح ث تكون ف

ي اكلغاكلب ال تجد
 
ي  ف يظم خاصة بها قدر  احت اجاتها كما تريد، نباكلتالي تلجا إل تصم م كثر  من اكلدنائر يظم متكاملة تلتر

ي هذه اكلحاكلة يجب عىل اكلدائرة مراعاة اكلمعاير  اكلق اس ة
 
قدر اإلمكان حتو تستطيع اكلتكامل مع اكلتقن ات  اإلمكان، ف

يت، نتجدر اإلشارة  محل ا يجب أن تكون سهلةهنا إل أن تلك اكلنظم سواء اكلنظم اكلجاهزة أن اكلمطورة  األخرى مثل االيرو

 .سلسا نمنطق ا (workflow) االستخدام نيكون انس اب اكلعمل

ني اإل تقن ات األرشفة  -  ة: كلترو

شكل رقىمي يمكن تخزينه نتبادكله عرر اكلشبكات  تستخدم اكلماسحات اكلضوئ ة )اكلسكايرز( كلتحويل اكلوثائق اكلورق ة إل

يت، نيستخدم كلهذا اكلغرض رسيعة جدا تعادل رسعة آالت تصوير اكلمستندات تقريبا، نتكون ماسحات  اكلمحل ة أن االيرو

ني كلألرشفة اإل مرتبطة عادة بنظام نفهرستها  يقوم بتخزين اكلوثائق  Laserfiche, Arabdox, Projectwise ة )مثلكلترو

جاعها عند اكلحاجة كلها  بطريقة تمكن من اسرو

  :يظم إدارة اكلمحتويات  -

يت كلتسهل عمل ة إدارة اكلمعلومات):إدارة اكلمحتويات اكلمقصود بنظم  ي مواقع االيرو
 
، )اكلمحتويات هي برامج تركب ف
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اكلقواكلب اكلجاهزة نذكلك إليتاج صفحات نيب  نتستخدم تلك اكلنظم قواعد ب ايات كلتخزين جميع اكلمعلومات، إضافة إل

ي اكلنهاية موقعايتكو  دينام ك ة 
 
 .متكامال ن ف

خلف ة عن تقن ات اكلويب، نتخرج تلك  يمكن إضافة اكلمحتويات إل اكلموقع برسعة نبواسطة أشخاص كليس كلدهمنعل ه 

ي عندما تتصفح
 
اف ي شكل متناسق ناحرو

 
يت اكلمحتويات ف    .بواسطة برامج تصفح االيرو

  :اكلمقصود باكلمحتويات

ي يراد إتاحتها مثل: نثائق، يماذج، صور،  هي جميع أشكال اكلمعلومات
معلومات  ملفات صوت ة، ملفات ف ديو، أخبار،اكلتو

   .. اكلخ. .عامة

  اكلبوابات:  -

ة من اكلمحتويات بح ث تصبح أشبة ما تكون ببوابة تخ ل ة كلتلك  هي مواقع تستخدم يظم أن عدة يظم إلدارة كم ة كبر 

ة من بيته  اكلدائرة يستطيع اكلمراجع ي تقدمها مبارسر
ي اكلدخول عن طريقها إل اغلب اكلخدمات اكلتو أن مكتبة )حكومة دتر

ني اإل  .ةكلترو

ني اكلنماذج اإل -    ة: كلترو

ني هي يماذج  يت تتيح إدخال اكلب ايات بشكل تفص ىلي من قبل طرف )اكلمواطن مثال( نمن إكلترو ة تفاعل ة تتاح عرر االيرو

ي )اكلوزارة مثال( كلتدخل إل يظام ما يقوم بمعاكلجتها  ثم إرساكلها
ني كللطرف اكلثات   .اإكلترو

ني ق مفهوم اكلنماذج اإلتطبي نيمكن كان ذكلك عىل شكل يماذج  ة عىل اكلعمل ات اكلنمط ة بي   اكلجهات اكلحكوم ة سواءكلترو

، أن ملفات 
ً
ني مطبوعة بباركود يقرأ آكل ا    ا. أمن نتقرأ آكل  ة ترسل بشكلإكلترو

  يظام اكلدفع اإل -
 
ني    (:30، صفحة 2010)اكلعوض،  كلترو

يت مثل:  هناك طرق عديدة ي مجال اإلدارة   PayPalبطاقات االئتمان، كللدفع عىل اإليرو
 
ها، نف ي اإل نغر 

نت  يمكن  كلترو

ي اكلسعودي  توظ ف تلك اكلطرق نتطويرها كللتوافق مع احت اجات اكلقطاعات اكلحكوم ة، نقد قامت مؤسسة اكلنقد اكلعرتر

ني اكلماكل ة كللحكوم ة اإل بتطوير يظام سداد كللمدفوعات كلخدمة اكلتعامالت  .ةكلترو

  محركات اكلبحث:   -

جاع اكلمعلومات، نتعد محركات ي كامل اكلموقع ناسرو
 
محركات اكلبحث من  اكلبحث هي أدنات يمكن عن طريقها اكلبحث ف

ي تعتمد عىل اكلكلمات
جاع اكلحرة )غر  اكلمق دة( ناكلتو

اكلمفتاح ة كللدالكلة عىل موضوع اكلبحث، نيمكن  يماذج يظم االسرو

ي 
جاعيحتويــها اكلموق كلمحركات اكلبحث أن تشمل جميع اكلنصوص اكلتو  .ع، مما يوسع يطاق اكلبحث نيزيد من كفاءة االسرو

اكلمتقدم  محركات اكلبحث ح ث تتدرج من اكلبحث اكلبس ط باكلكلمات اكلداكلة )اكلمفتاح ة( إل اكلبحث نتختلف قدرات

ها من اكلخصائص، نتجدر اإلشارة هنا إل أن اغلب اكلمستف دين غر  معتادين عىل  باكلرنابط اكلبوكل اي ة ناكلمق دات نغر 

  .أهميتها اكلتقن ات اكلمتقدمة نكلذكلك ال يستخدمويها رغم تلك

   :ناجهات اكلمستخدم اكلتفاعل ة نتصم م اكلموقع   -

ي اكلوصول اكلمبارسر  يلعب تصم م اكلموقع  
 
ي يجاح اكلموقع، ح ث تساعد اكلمستف د ف

 
ا ف  نناجهة االستخدام دنرا كبر 

 ناكلرسيــــع إل اكلمعلومات اكلمطلوبة. 

  

ني معوقات اكلتحول إل اإلدارة اإل -خامسا  ة: كلترو

 (: 6، صفحة 2014يمكن إجماكلها ف ما يىلي )رأفت، 

 اختالف يظم اإلدارة حتو داخل اكلمنظمة اكلواحدة. -1

 عدم اقتناع إدارة اكلمؤسسة بدناىعي اكلتحول نمتطلباته. -2

 إحساسهم بأيهم  جزء من عمل ة اكلتحول ناكلنجاح. عدم توافر اكلحافز اكلقوى كلدى األفراد إليجاح عمل ة اكلتحول نعدم -3

ني صعوبة اكلوصول إل اإلدارة اإل-4  ة اكلمتكاملة داخل اكلمنظمات. كلترو

 عدم توافر بن ة أساس ة فن ة ج دة. -5

ية نثقافة األبواب اكلمغلقة ناكلخوف من اكلتكنوكلوج ا نتطب قاتها. -6  اكلطب عة اكلبرسر

 حمل األفراد اكلمواطني   بها اكلعبء اإلداري اكلمعتاد. استمرارية عمل ات تحديث اكلب ايات مع ت-7



285 Faiza DJADI  &  Latifa BOUSHABA 
 

8 November 2021, Volume 3, Issue  
 p. 274-290  

8-  . ي اكلعمل ندنراتها اكلمستندية نرفض اكلتحديث ناكلتغير 
 
 اكلتوافق مع اكلنظم اكل دنية اكلمعتادة ف

اق األيظمة نعدم نجود ضمايات كلرسية  -9 ي حماية رسية نأمن اكلتعامالت اكلشخص ة، من خالل سهوكلة اخرو
 
عدم اكلثقة ف

 (.95، صفحة 1422، اكلمعامالت )يائل 

 

ني اكلمحور اكلثاكلث: يماذج كلتطب قات اإلدارة اإل   اكلجزائركلترو
 
 ة ف

ني باكلرجوع كللتطب قات اكلعمل ة كلإلدارة اإل ي كلترو
 
ي اكلجزائر فإيه دعما كلرسعة االستجابة نتلب ة كلطلبات اكلمواطني   ف

 
ة ف

ي اكلعديد من اكلقطاعات عىل األساكل ب اكلحصول عىل اكلخدمة بشكل متواصل، نتلب ة النشغاالتهم فقد تم االعتماد 
 
ف

 اكلتكنوكلوج ة  ناكلمعرصية كللتعامل مع اكلمواطني   نعىل سب ل اكلمثال: 

يد ناالتصاالت  -أنال  :قطاع اكلرر

ني مركز سحب  500ماليي   بطاقة سحب، إضافة كلتأسيس  06قامت مؤسسة بريد اكلجزائر بتوزيــــع   يد اكلجزائر، إكلترو ة كلرر

يد  ابتداء من اكلفاتح نبعد ايطالق عمل ة توزيــــع  ت مصاكلح  اكلرر بطاقات اكلسحب كبدايات أنكل ة باكلجزائر اكلعاصمة  بارسر

ي 
ي عمل ة توفر  بطاقات اكلسحب اإل 2007جايف 

نت   .(139، صفحة 2010، نتعم م استعماكلها )عبد اكلتريم، كلترو

 قطاع اكلعداكلة:  -ثاي ا

ي بريامج اكلحكومة، ناكلذي تهدف من خالكله إل محانكلة 
 
إصالح قطاع اكلعداكلة أحد أهم مشاريــــع اإلصالح األساس ة ف

اهة نإقرار اكلعداكلة ناكلتأسيس كلدنكلة اكلقايون نذكلك  باكلعديد من اكلوسائل نمن بينها:    تحقيق اكلر  

ي م فتح بريد عىل مستوى  موقع اكلواب اكلخاص بوزارة اكلعدل، ت -
نت  كلإلجابة عىل أسئلة  contact@mjustice.dz  :إكلترو

ي نقت ق اشي 
 
 .اكلمواطني   ف

 .إنشاء  مواقع ناب كللمجاكلس اكلقضائ ة، تتضمن هذه اكلمواقع معلومات  حول نشاطات هذه اكلمجاكلس كل عىل حدى -

اكلمحكمة اكلعل ا  )اكلرئيس األنل كلدى اكلمحكمة اكلعل ا، اكلنائب اكلعام كلدى اكلمحكمة اكلعل ا، ن ايجاز مواقع ناب  كلكل من  -

ي كلمكافحة اكلمخدرات http://www.conseildetat.dzاألمي   اكلعام كلدى اكلمحكمة اكلعل ا(، مجلس اكلدنكلة )
( ، اكلديوان اكلوطت 

 نإدمايها  مركز اكلبحوث اكلقايوي ة ناكلقضائ ة. 

ي إكما تم ايجاز شباك 
نت  ي  كلترو

 
عىل مستوى كل اكلجهات اكلقضائ ة، يسمح بإعطاء كل اكلمعلومات عن اكلقضايا اكلمسجلة، ف

، نفئة ذني االحت اجات اكلخاصة، من خالل تخص ص  ، ناكلمحامي   ن أيضا من استقبال اكلمواطني  
ّ
، كما يمك نقت ق اشي

 فضاءات كلكل فئة. 

نع اإلدارة اإل ن كذكلك من بي   اكلتطب قات اكلعمل ة كلمرسر ، اكلذي إل تحسي   ي كلترو ي
نع رقمنة األرش ف اكلقضات  ة ايطالق مرسر

ي يفس اكلوقت حماية أكرر 
 
ي تضمن ف

ه من خالل االستعاية باألدنات اكلحديثة اكلتو ي نتسير 
ظرنف حفظ األرش ف اكلقضات 

جاع، تتم برسعة نفعاكل ة.   )ضد تلف نض اع اكلوثائق(، نكذا جعل عمل ات اكلبحث  ناالسرو

: قطاع اكلتعل م ا -ثاكلثا  كلعال  ناكلبحث اكلعلم 

ي قطاع أن مؤسسات اكلتعل م اكلعالي ناكلبحث اكلعلىمي نيمكن إيراد أمثله عنها 
 
ة هي صور استغالل اكلتكنوكلوج ا اكلحديثة ف كثر 

 :  نفقا كلما يىلي

  ( االطالع عىل اكلموقع اكلرسىمي كلوزارة اكلتعل م اكلعالي ناكلبحث اكلعلىميhttp://www.mesrs.dz نكذا جميع اكلجامعات )

 كز اكلجامع ة عىل مستوى اكلوطن، ما يقرب كل اكلطلبة ناألساتذة نجميع اكلمواطني   منها. ناكلمرا 

 ني عمل ات اكلتسج الت اكلجامع ة باكلوسائل اإل ة كللطلبة اكلحاصلي   عىل اكلبكاكلوريا  نتمنحهم اكلجامعة فرصة كلترو

ييت  بملء استمارة  ني اكلتسج ل األنلي  عن طريق االيرو اإلعالن عن يتائج اكلبكاكلوريا عرر ة، يتم إتاحتها بمجرد إكلترو

ني اكلمواقع اإل  (.145، صفحة 2010ة )عبد اكلتريم، كلترو

 ني االتصال باكلمكتبات اإل ة اكلمركزية كللجامعات: بهدف اكلسماح كلكل من اكلطلبة ناألساتذة باالستفادة من خدماتها كلترو

(Thèses de Doctorat). 

mailto:contact@mjustice.dz
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 بريامج اكلتعل م عن بعد  (webmaster@mesrs.dz   فقصد تخف ف يقائص اكلتأطر  من جهة، نأيضا من أجل تحسي :)

يوع ة اكلتكوين تماش ا مع متطلبات ضمان اكلنوع ة، تم إدخال طرائق جديدة كللتكوين ناكلتعل م، تتضمن إجراءات 

ي كللتعل م عن بعد، ناكلذي يرمي إل تحقيق 
نع اكلوطت  ب داغوج ة جديدية خالل مسار اكلتكوين، كلهذا تم إطالق اكلمرسر

 أهداف تتوزع عىل ثالثة مراحل: 

ة  اكلمرحلة األنل:  - ات اكلمرئ ة عىل اكلخصوص، قصد امتصاص األعداد اكلتبر  نهي مرحلة استعمال اكلتكنوكلوج ا، اكلمحارص 

) ، مع تحسي   محسوس كلمستوى اكلتعل م ناكلتكوين ) س اق عىل اكلمدى اكلقصر   كللمتعلمي  

دا عىل اكلتكنوكلوج ات اكلب داغوج ة اكلحديثة، تعتمد خاصة عىل اكلواب )اكلتعلم عرر اكلخط تشهد اعتما اكلمرحلة اكلثاي ة:  -

ي أن اكلتعلم اإل
نت   اكلنوع ة ) س اق عىل اكلمدى اكلمتوسط(.  (، نذكلك قصد تحقيق ضمان كلترو

ه عن طريق اكلتعل م :اكلمرحلة اكلثاكلثة - "من  هي مرحلة اكلتكامل، نخالكلها يصادق عىل يظام اكلتعل م عن بعد نيتم نرسر

، ح ث تستهدف  ي يتعدى مجال استعماكلها ناالستفادة منها بكثر  اكلنطاق اكلجامىعي
بعد" بواسطة قناة اكلمعرفة، اكلتو

ي 
 
: أشخاص يريدنن توسيع معارفهم، أشخاص يحتاجون ألمور متخصصة، أشخاص ف اكلعقد  جمهورا ناسعا من اكلمتعلمي  

ي اكلمستشف ات، أشخا
 
ة اكلنقاهة، اكلخ... اكلثاكلث من أعمارهم، مرض  متواجدنن ف ي فرو

 
 ص ف

ات اكلمرئ ة ناكلتعل م اإل ي نيرتكز اكلتعل م عن بعد حاكل ا عىل شبكة منصة كللمحارص 
نت  ، موزعة عىل غاكلب ة مؤسسات كلترو

 (.ARNاكلتكوين، ناكلدخول إل هذه اكلشبكة ممكن عن طريق اكلشبكة اكلوطن ة كللبحث )

ات اكلمرئ ة  نمدى اعتمادها عىل اكلوسائل اكلحديثة نيجد اكلشكل اكلموضح أدياه يظهر اكله كلة اكلشاملة كلنظام ا كلمحارص 

ه.  ي تسير 
 
 ناكلمتطورة ف

ات اكلمرئ ة :اكلشكل  اكله كلة اكلشاملة كلنظام اكلمحارص 

 
 .  اكلمصدر: اكلموقع اكلرسىمي كلوزارة اكلتعل م اكلعالي ناكلبحث اكلعلىمي

 

  اكلجزائري  -رابعا 
 
  اكلنظام اكلمرصف

 
 ف

ني من خالل استعمال شبكة االتصاالت اإل ( ، ح ث  بادرت بعض اكلمؤسسات 166، صفحة 2005ة )بوعاف ة، كلترو

ني اكلمرصف ة ناكلماكل ة بتطوير شبكات  ، كلتن عدم إكلترو ي
اب اكلوطت  ي يقاط محدندة من اكلرو

 
ة ف ة كللدفع ناكلتسديد منترسر

ها جعل بعضها يتوقف عن أداء خدماته نذكلك بسبب اعتماد هذه اكلمؤسس ات عىل حلول اكلقدرة عىل اكلتحكم فيها نتسير 

نأيظمة مستوردة نغر  متوافقة نخصائص اكلسوق اكلجزائرية، نكذكلك عدم تزايد اكلطلب عىل هذه اكلخدمات، هذا اكلعامل 

اكلذي كـان من اكلممكن أن يشجع هذه اكلمؤسسات عىل مواصلة اكلعمل بهـذه اكلوسائـل ) اكلعامل أي زيادة اكلطلب ( نرغم 

 :ات اكلسحب مثلذكلك فقد بادرت بعض اكلمؤسسات بإصدار بطاق
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  ( بطاقة اكلسحب من اكلرصفات األكل ةDAB .يد  ( كلمؤسسة اكلرر

 ي اكلجزائري، بنك اكلفالحة ناكلتنم ة اكلريف ة،  :اكلبطاقة اكلمرصف ة كللسحب ناكلدفع كللمصارف اكلتاكل ة اكلقرض اكلشعتر

ي كللتوفر  ناالحت اط 
، اكلصندنق اكلوطت  ي كة اكلجزائري.  –بنك اكلجزائر اكلخارحر  بنك، بنك اكلرر

 

 خاتمة: 

ني ما تقدم يوضح أهم ة تطبيق اإلدارة اإل ي نقتنا اكلحارص  نمدى مقدرتها كلترو
 
ا مق اس كلتطور اكلمؤسسات ف ي تعترر

ة ناكلتو

صل نال تنتقل" نتحقيق 
ّ
عىل االستجابة كلرغبات نانشغاالت اكلمواطني   نتقريبه أكر  من اإلدارة  باكلمفهوم اكلحديث "ات

ي تقديم اكلخدمات 
 
 .اكلعموم ةمعاير  اكلجودة اكلعاكلم ة ف

ني نإن يجاح عمل ة اكلتحول من اإلدارة اكلتقل دية إل اإلدارة اإل ة يتطلب االهتمام بتوفر  كافة اكلمتطلبات اكلمادية منها كلترو

ي  ذكرها
ية ناكلفن ة نمن هذه األمور األتو  :ناكلبرسر

مجة ناستخدام أجهزة اكلحاسوب  اكلمتطورة1 ي مجال اكلرر
 
ي مجال ف

 
  .ـ توفر  اكلتوادر اكلمتخصصة ف

ي مجال تكنوكلوج ا اكلمعلومات 2
 
ي اكلعاكلم ف

 
ـ توفر  أجهزة حاسوب متطورة نذات تقن ة عاكل ة كلمواكبة اكلتطور اكلمتسارع ف

 .نباإلعدادات  اكلكاف ة نتدريب اكلموظفي   عىل استخدامها

ني اإل اإلدارة يحو اكلتحول عمل ة تؤخر اكلرنتين ة أليها  اإلجراءات ـ تبس ط3  ةكلترو

ي  اكلدنرات ـ إقامة 4 
 
ني اإل اإلدارة مجال اكلتدريب ة ف ني كلجميع اكلموظفي   إليضاح مفهوم اإلدارة اإل ةكلترو ة كلهم من اجل كلترو

ي إيجاح عمل ة اكلتحول إل اإلدارة  اإل
 
ني زيادة مساهمتهم ف  .ةكلترو

ي ستحققها اإلدارة اإل ـ تعزيز نزيادة ثقة اكلموظفي   6  
ني باكلنتائج اكلتو  اكلعمل نرسعة االيجاز كلكافة ة من تطوير أساكل بكلترو

ي 
ة  نأفضل ة تنافس ة. كللسلعة أن اكلخدمة اكلتو اكلمعامالت نتحقق اكلرضا كللمتعاملي   مع اكلمؤسسة نعمالئها مما يعطيها مر  

 .تقدمها

ات إلقامة اكلمخصص اكلدعم اكلمالي  ـ زيادة7  ي  اكلتدريب نبرامج ناكلبحوث اكلمحارص 
 
ني اإل اإلدارة مجال ف كلتعميق  ة،كلترو

ني اإل اإلدارة بمفهوم اكلوىعي   ة. كلترو

 

 اكلمراجع: 

 اكلنصوص اكلتنظ م ة: 

ي   212-96اكلمرسوم اكلتنف ذي رقم 
 
، يحدد صالح ات اكلوزير 1996يوييو  15اكلموافق ل  1417محرم عام   28اكلمؤرخ ف

، اكلجريدة  اكلرسم ة اكلعدد اكلمنتدب  كلدى رئيس اكلحكومة، اكلمكلف باإلصالح اإلداري ناكلوظ ف اكلعمومي

ي 37
 
 .1996يوييو سنة  16، اكلصادرة ف

ي  191-03اكلمرسوم اكلتنف ذي رقم 
 
،  يحدد مهام اكلمديرية اكلعامة 2003أبريل  28اكلموافق ل  1424صفر عام  26اكلمؤرخ ف

ي 30كلإلصالح اإلداري  نتنظ مها، اكلجريدة اكلرسم ة اكلعدد 
 
 .2003ابريل  30، اكلصادرة ف

ي 192-03اكلمرسوم اكلتنف ذي رقم 
 
،  يحدد مهام اكلمديرية اكلعامة 2003أبريل  28اكلموافق ل  1424صفر عام  26، اكلمؤرخ ف

ي 30كلإلصالح اإلداري  نتنظ مها، اكلجريدة اكلرسم ة اكلعدد 
 
 .2003ابريل  30، اكلصادرة ف
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 اكلمؤكلفات: 

ني ة أفاق اكلحارص  نتطلعات اكلمستقب ل، اكلمكتبة اكلعرصية، اكلمنصورة،  مرص، سنة احمد محمد غن م،اإلدارة اإلكلترو

2004 . 

، سنة محمد ني ة،  اإلسكندرية، دار اكلفكر اكلجامىعي
، اإلدارة اإلكلترو ي

 
ف  .2006اكلصر 

نت، سنة  ، بر  ين، دار اكلغرب اإلسالمي
ي اكلقرن اكلواحد ناكلعرسر

 
 .2006عمار بوحوش، يظريات اإلدارة اكلحديثة ف

 اكلرسائل اكلجامع ة: 

ي اكلعلوم اإلقتصادية ،كل ة بوعاف ة رش د، اكلص
 
ي اكلجزائري، مذكرة ي ل شهادة ماجيستر  ف

 
ني ة ناكلنظام اكلمرصف فة اإلكلترو ر 

،  اكلبل دة، سنة    .2005اكلعلوم االقتصادية ناكلتسير 

ي اكلدنل اكلعرب ة، مذكرة كلن ل شهادة اكلما
 
ني ة عىل إدارة اكلمرفق اكلعام  نتطب قاتها ف جستر  حماد مختار، تأثر  اإلدارة اإلكلترو

ي اكلعلوم اكلس اس ة ناكلعالقات اكلدنكل ة، فرع اكلتنظ م اكلس اشي ناإلداري، كل ة اكلعلوم اكلس اس ة ناإلعالم، 
 
ف

 .2007جامعة اكلجزائر، يوسف بن خدة، سنة 

ني ة، دراسة حاكلة ديوان  اكلخدمة  ي زيادة فعاكل ة اكلحكومة اإلكلترو
 
يجالء يوسف شحادة،  أثر تكنوكلوج ا اكلمعلومات ف

ق األنسط، سنة  –اكلمدي ة   .2012األردن، كل ة األعمال، جامعة اكلرسر

ي اكلواليات اكلمتحدة األمريك ة ناكلجزائر، مذكرة 
 
ي ترش د  اكلخدمة اكلعموم ة ف

 
ني ة  ف عشور عبد اكلتريم، دنر اإلدارة اإلكلترو

ي اكلعلوم اكلس اس ة ناكلعالقات اكلدنكل ة، تخصص اكلديمقراط ة  ناكلرشادة،   
 
كل ة كلن ل شهادة اكلماجستر  ف

اكلحقوق ناكلعلوم اكلس اس ة،  قسم اكلعلوم اكلس اس ة ناكلعالقات اكلدنكل ة، جامعة منتوري، قسنطينة، 

 . 2009/2010موسم 

، األساكل ب اكلحديثة كللتنم ة اإلدارية  بي   حتم ة اكلتغير   نمعوقات  اكلتطبيق، دارسة حاكلة اكلجزائر  خالل  رافيق بن مرسىلي

ة  ي اكلعلوم اكلس اس ة ناكلعالقات اكلدنكل ة، فرع ، مذكرة كلن ل ش2011ال 2001اكلفرو
 
هادة اكلماجستر  ف

تنظ مات س اس ة نعالقات دنكل ة، كل ة اكلحقوق ناكلعلوم اكلس اس ة، قسم اكلعلوم اكلس اس ة، جامعة 

ي نزن، ديسمرر   .2011موكلود معمري، تر  

ي مركز يظم اكلمعلومات 
 
ني ة  ف ، متطلبات تطبيق االدارة اإلكلترو ي دنكلة كلثم محمد اكلتبيشي

 
ني ة  ف اكلتابع كللحكومة اإلكلترو

اض ة اكلدنكل ة، سنة  ي ادارة األعمال، اكلجامعة االفرو
 
 .2008قطر، مذكرة كلن ل شهادة اكلماجستر  ف

  اكلملتق ات: 
 
 اكلمداخالت ف

ني ة: اكلمفاه م، اكلسمات، اكلعنارص،  دراسة نثائق ة، اكلمؤتمر اكلعاكلىمي األنل  كلإلدارة اكلعوض محمد اكلحسن، اإلدارة اإلكلترو

ية  اكلعظىم،  ني ة: حول تواصل خالق  مع طفرة  االتصال ناكلمعلومات  اكلمعارص،  اكلجماهر  اإلكلترو

  .2010سنة   -06-04-01طرابلس،  أيام:  

ني حسي   بن محمد اكلحسن، االدارة اإل ي كلترو
 
 اكلنظرية ناكلتطبيق،اكلمؤتمر اكلدنلي كللتنم ة االدارية  يحو أداء متمر   ف

ة بي  

، أيام  من اكلقطاع اكلح  .2009يوفمرر   04ال  01كومي

، اكلحكومة اإل ي  عىلي
ني د. كلطف  ي مؤتمر اكلحكومة اإلكلترو

 
، بحث مقدم ف  اكلنظرية ناكلتطبيق اكلعمىلي

ني ة  بي   ة اكلسادس كلترو

ني حول "اإلدارة اكلعامة اكلجديدة ناكلحكومة اإل ، كلترو ة "اكلذى تنظمه اكلمنظمة اكلعرب ة كللتنم ة اإلدارية ،دتر

 . 2007ديسمرر  12 -09أيام  

 

  اكلمجالت: 
 
 اكلمقاالت ف

ي جدكل ة اإلدارة اكلحاكمة  أن اكلخادمة 
 
ي اكلجزائر، مجلة  –عىل اكلعريان  موكلود، اكلعالقة بي   اإلدارة ناكلمواطن، قراءة ف

 
اكلوضع ف

 ، جامعة منتوري، قسنطينة. 2011، جوان 35اكلعلوم اإلنساي ة، اكلعدد 
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ني رأفت رضوان، اإلدارة اإل ات اكلعاكلم ة ة، كلترو ي كللجمع ة اكلسعودية كلإلدارة،  حول اإلدارة ناكلمتغر 
اكلملتفو اإلداري اكلثات 

 .2014اكلجديدة،  مارس 

ني ه م اكلفل كاني، اكلحكومة اإل ي اكلتويت ة، اكلعدد كلترو
 .2002، اكلسنة اكلخامسة، يوفمرر 19ة، مجلة اكلحرس اكلوطت 

، مساهمة اإلدارة اإل ي
، ني كلترو موش عبد اكلنارص، محمد قريشر ي تطوير اكلعمل اإلداري  بمؤسسات اكلتعل م اكلعالي

 
ة  ف

 .2011، سنة 09، مجلة اكلباحث، نرقلة، اكلعدد -اكلجزائر  -دراسة حاكلة كل ة اكلعلوم  ناكلتكنوكلوج ا بجامعة بسكرة

Riadh , Bouriche, " Le rôle des TIC dans la bonne gouvernance ", participation avec cette 

communication au séminaire national  intitulé, Informations et société de la connaissance , La faculté 

des sciences sociales et humaines, Université Mentouri Constantine-Algérie,  organisé les 18/19 avril 

2009 ,P03. 

ني رأفت رضوان، اإلدارة اإل ي موقع: كلترو
 
،سنة http://www.parcegypt.org/arabic/link.php?cat_id=28&Id=268   ة ف

2002. 

ني ة:   اكلمواقع اإلكلترو

http://www.alyaseer.net/vb/showthread.php?t=10286  

http://www.dubai.ae 

webmaster@mesrs.dz 

http://www.ummto.dz/spip.php?article951 

http://www.ummto.dz/spip.php?article952 
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ني اإلدارة اإل .(2009) .ح ,اكلحسن  .7 ي اكلكلترو
 
 اكلنظرية ناكلتطبيق،اكلمؤتمر اكلدنلي كللتنم ة اإلدارية يحو أداء متمر   ف

، أيام من ة بي   قطاع اكلحكومي

 .دنن دار نرسر  :دنن بلد نرسر  .يوفمرر  04إل  01
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ي  .9
 
ف ني اإلدارة اإل .(2006) .م ,اكلصر   .دار اكلفكر اكلجامىعي  :اإلسكندرية .ةكلترو

ني اإلدارة اإل .(2010) .م ,اكلعوض .10 ية اكلعظىم، طرابلس .اكلمفاه م، اكلسمات، اكلعنارص، دراسة نثائق ة :ةكلترو اكلمؤتمر اكلعاكلىمي األنل  :اكلجماهر 

ني كلإلدارة اإل  .طفرة االتصال ناكلمعلومات اكلمعارصحول تواصل خالق مع  :ةكلترو

ني اكلحكومة اإل .(2002) .ه ,اكلفل كاني .11 ي اكلتويت ة، اكلعدد  :دنن بلد نرسر  .ةكلترو
 .، اكلسنة اكلخامسة، يوفمرر 19مجلة اكلحرس اكلوطت 

ني متطلبات تطبيق اإلدارة اإل .(2008) .ك ,اكلتبيشي  .12 ي مركز يظم اكلمعلومات اكلتابع كللحكومة اإلكلترو
 
ني ة ف ي كلترو

 
دنكلة قطر، مذكرة كلن ل ة ف

ي إدارة األعمال
 
اض ة اكلدنكل ة :قطر .شهادة اكلماجستر  ف  .اكلجامعة االفرو

ي  .(.s.d) .191-03اكلمرسوم اكلتنف ذي رقم  .13
 
، يحدد مهام اكلمديرية اكلعامة كلإلصالح 2003أبريل  28اكلموافق ل  1424صفر عام  26اكلمؤرخ ف

ي 30اكلجريدة اكلرسم ة اكلعدد  :اكلجزائر .اإلداري نتنظ مها
 
 .2003ابريل  30، اكلصادرة ف

ي  .(.s.d) .192-03اكلمرسوم اكلتنف ذي رقم  .14
 
، يحدد مهام اكلمديرية اكلعامة كلإلصالح 2003أبريل  28اكلموافق ل  1424صفر عام  26اكلمؤرخ ف

ي 30اكلجريدة اكلرسم ة اكلعدد  :اكلجزائر .اإلداري نتنظ مها
 
 .2003ابريل  30، اكلصادرة ف

ي  .(.s.d) .212-96رسوم اكلتنف ذي رقم اكلم .15
 
، يحدد صالح ات اكلوزير اكلمنتدب كلدى 1996يوييو  15اكلموافق ل  1417محرم عام  28اكلمؤرخ ف

، ي 37اكلجريدة اكلرسم ة اكلعدد  :اكلجزائر .رئيس اكلحكومة، اكلمكلف باإلصالح اإلداري ن اكلوظ ف اكلعمومي
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ة  .(2011) .ر ,بن مرسىلي  .16 ال 2001األساكل ب اكلحديثة كللتنم ة اإلدارية بي   حتم ة اكلتغير  نمعوقات اكلتطبيق، دارسة حاكلة اكلجزائر خالل اكلفرو
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ين .(2006) .ع ,بوحوش .17 ي اكلقرن اكلواحد ناكلعرسر
 
نت .يظريات اإلدارة اكلحديثة ف  .دار اكلغرب اإلسالمي  :بر 

فة اإل .(2005) .ر ,بوعاف ة .18 ني اكلصر  ي اكلعلوم اإلقتصاديةكلترو
 
ي اكلجزائري، مذكرة ي ل شهادة ماجيستر  ف

 
كل ة  :اكلبل دة .ة ن اكلنظام اكلمرصف

 .االقتصادية ناكلتسير  اكلعلوم 
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