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 اإلٌداء
         إهٖ اهًّبِع اهذٓ ال ّىو اهغطاء إهٖ ىن حامت سغادتْ بخِّط ىًسِجٕ ىن قهبٍا

 أىْ اهػاهّٕ أطاو اههَ فْ عىرٌا

إهٖ ىن سغٖ ِشكا ألًغي باهراحٕ ِاهًٍاء اهذٓ هي ّبخو بشْء ىن أجو ًفغْ فْ طرّل                                            
 اهًجاح اهذٓ عهىًْ أن أرتكْ سهي اهحّأ بحمىٕ ِصبرا إهٖ

 ِاهدٓ اهػاهْ أطاو اههَ فْ عىرُ

إهٖ أرِع ىن جسد اهحب بمو ىغاًَّ فمان اهسًد ِاهغطاء هن أقِو شمرا بو سأعّش اهشمر    
 ىغن دائىا إهٖ

 زِجْ اهحبّب مرّىِ

 إهٖ قرٔ عًّْ إهٖ ابًْ اهىًتظر إهٖ ىن أفًْ عىرٓ ىن أجهَ إهٖ قطغٕ ىًْ 

 ابًْ اهغزّز رّان حًفْ

    إهٖ ىن حبٍي ّجرٓ فْ عرِقْ ِّثهج بذمراٌي فؤادٓ إهٖ إخِتْ األعزاء ًجأ ٌشاي

 .                                   حًفْ ِاهمتمِت إّٓ

              إهٖ عائهٕ اهزِج اهمرّي ىن اهمبّر إهٖ اهصػّر

          إهٖ ىن سرًا سِّا ًِحن ًشل اهطرّل ىغا ًحِ اهًجاح إهٖ مو صدّكاتْ 

     إهٖ ىن عهىًِْ أبجدّٕ اهحرِف إهٖ ىن صاغِا هْ ىن عهىٍي حرِفا ِىن فمرٌي 
 .  ىًارٔ تًّر هًا ىسّرٔ اهغهي ِاهًجاح إهٖ أساتذتْ اهمراي ىن االبتدائْ إهٖ اهجاىغٕ 

 



 

 

 

 الشـــــــــــــكر
       أشكر اللي عزٌجل ٌاحمدً على تٌفٍكي لها إلهجاز وذا الغمل    

 .المتٌاضػ

على " فهٍهخ"   كما أتكدن بخالص الشكر إلى اإلستاذ المشرف 
 .إرشاداتي ٌتٌجٍىاتي الحكٍمة ٌالرشٍدة

      الشكر مٌصٌل أٍضا إلى األساتذة أعضاء لجهة المهاقشة 
 .الذٍن تفضلٌ بكراءة وذً المذكرة ٌعلى طٌل صبرون

 .        كما ال ٍفٌتَ أٍضا أن أشكر كافة األسرة الجامغٍة

    ٌالشكر إلى كل مغلن أفادها بغلمي من أٌل المراحل الدراسٍة 
 .حتى اللحظة
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   صٍد اهػاهي فْ اآلًِٕ األسّرٔ ىؼ ىظهؼ األهفّٕ اهثإًّ تكدىا ِتظِرا ىذٌال فْ ىحاو 
ِغهٖ ٌذا األساش تبارت اهدِو , اهىػهِىات مىا ّظهل غهٖ ٌذا اهػصر غصر اهىػهِىات

ِاهذمِىات غهٖ تؿّّر ًعاي اهػىو بىا ِّامب اهىتؿّرات اهػاهىّٕ بذّج تؤدٓ اهسدىٕ اهتْ 
تكدىٍا اهدِهٕ ِاإلدارٔ اإلهمترًِّٕ بصمو ّسّر ِسٍو ِسرّؼ بىا ّضىن تِفّر اهِقت ِاهحٍد 

 .ِاهىاو ِّتسي فْ ذات اهِقت باهمفا٘ٔ ِاهفاغهّٕ ِذسن األدا٘ فْ اهػىو

    ًّادٓ اهػاهي باهتذِو إهٖ اإلدارٔ اإلهمترًِّٕ ِذهن هعٍِر ِساٙو إهمترًِّٕ ذدّثٕ فْ 
ىحاالت ًعي ِتكًّٕ اهىػهِىات ِاالتصاالت ِاهتْ أذدثت اًكالبا فْ ىفاٌّي ِأساهّب اإلدارٔ 

ِإًىا تذِو ظبّػْ ال , ِهذهن فٍْ هّست ترف ىػهِىاتْ, سِا٘ غهٖ ىستِٗ اهدِو أي األفراد
 .بد ههذمِىات اهتكهّدّٕ ىساّرتَ

,     ِهذهن تػد اإلدارٔ اإلهمترًِّٕ اإلهمترًِّٕ ىن ثىار اهىًحزات اهتكًّٕ فْ اهػصر اهذدّج
فٍْ تكِي غهٖ أساش استسداي اهتكًّات ِ ِساٙو االتصاو اهىتكدىٕ غن ظرّل اهذاسِب ِصبمٕ 

 .االًترًت هتذسّن األدا٘

   ماًت اهىػهِىٕ فْ اهىاضْ ًّعر إهٍّا غهٖ أًٍا أذد ىػِقات اهػىو اإلدارٓ ىىا ّؤثر فْ 
ِّػِد اهسبب فْ ذهن إهٖ اهمي اهٍاٙو ىن األِرال اهتْ , ًٍإّ األىر غهٖ ذسن أدا٘ ٌذا اهػىو

ِفْ غاهىًا اهىػاصر تؿّرت ٌذُ اهًعرٔ اهسهبّٕ , ماًت تستسدي فْ إًحاز ٌذُ األغىاو اإلدارّٕ
ِأصبذت ذات قّىٕ مبّرٔ فْ دغي اهىٍاي اإلدارّٕ اهِّىّٕ ِاهىساًدٔ فْ اتساذ , إهٖ اهىػهِىات

, ِقد أدرمت اإلدارٔ أٌىّٕ ٌذُ اهىػهِىات فْ أدا٘ األغىاو, اهكرارات غهٖ مافٕ اهىستِّات
فاإلدارٔ سِا٘ ماًت غاىٕ أِ , ِقاىت بإًصا٘ ًعي تىمًٍا ىن االستفادٔ ىن ٌذُ اهىػهِىات
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بو اىتدا اٌتىاىٍا هّصىو االستفادٔ ىن ؾزارٔ , ساصٕ هي تػد تػتىد غهٖ اهكدرات اهصسصّٕ
 1.اهبّاًات ِاهىػهِىات اهىتاذٕ هدٍّا

   ِهي ّػد أىاي أٓ دِهٕ ترّد أن تِامب اهػصر ِال تتسهف غن اهرمب سّار سِٗ االتحاُ ًذِ 
فكد حػهت ِساٙو اهىِاصالت ِاالتصاالت اهذدّثٕ , اهىحتىؼ االهمترًِْ ِاهتمًِهِحّا اهرقىّٕ

 .اهػاهي بدِهَ اهىستهفٕ ّصبَ اهىدًّٕ اهِاذدٔ فْ تكارب أحزاَٙ

فكد تضىًت سّاستٍا اهػاىٕ ,     ِاهحزاٙر محز٘ ىن ٌذا اهػاهي هّست بػّدٔ غن ٌذُ اهتظِرات
براىخ تسػٖ إهٖ االٌتىاي بتمًِهِحّا اإلغالي ِاالتصاو بٍدف بًا٘ ىحتىؼ اهىػهِىات فْ 

 . اهحزاٙر

ًٌان اهػدّد ىن اهىِاقؼ , ِىازاهت اهحزاٙر فْ اهسظِات األِهٖ فْ بًا٘ اإلدارٔ اإلهمترًِّٕ
اهتْ تسص بػط اإلدارات ِاهحاىػات تكِي بػرط سدىاتٍا ِأن ًٌان اٌتىاي ىن قبو اإلدارات 

اهػهّا فْ ذِسبٕ ىٍاي اهمثّر ىن اإلدارات اهذمِىّٕ بؿّٕ اهكضا٘ غهٖ اهرِتّن ِتبسّظ 
 .اإلحرا٘ات ههىِاظًّن

 :أومية الدراسة

 :هٍذُ اهدراسٕ أٌىّٕ غهىّٕ ِأسرٗ غىهّٕ

تذسّن األدا٘ فْ اهكظاؽ اإلدارٓ ِفْ ىحاو اتساذ اهكرارات اإلدارّٕ إهمترًِّا ىن األىِر اهتْ 
ِباهتاهْ أصبر تظبّل اإلدارٔ اإلهمترًِّٕ ىظهبا أساسّا , تذعٖ باالٌتىاي اهىتزاّد هدٗ اهباذثّن

ِىن ٌذا اهىًظهل حا٘ت , هزّادٔ فػاهّٕ أدا٘ اإلدارات ِاهِاضر أن ًٌان ًدرٔ فْ ٌذا اهىّدان
 .اهدراسٕ إلهكا٘ اهىزّد ىن اهضِ٘ فْ ٌذا اهىحاو

 
                                                           

, دار اهفمر اهحاىػْ, أثر اهِساٙو اإلهمترًِّٕ غهٖ ىصرِغّٕ تصرفات اإلدارٔ اهكإًًِّ, أىو هظفْ ذسن حاب اهه1َ
 .2013, اإلسمًدرّٕ
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 :أوداف الدراسة

    تمىن اهذمىٕ ِاهٍدف ىن اهدراسٕ اإلدارٔ اإلهمترًِّٕ أًٍا أصبذت ضرِرٔ ىن ضرِرات 
ٌذا اهػصر باغتبارٌا اهِسّهٕ األًحؼ هتذسّن األدا٘ اهذمِىْ هسدىات األفراد ِغهٖ بًا٘ اهثكٕ 

 . بّن اهذمِىٕ ِحىٍِر اهىتػاىهّن ىػٍا

 :مىا تسػٖ اهدراسٕ إهٖ تذكّل األٌداف اهتاهّٕ

 .تبسّظ ِتكهّو اإلحرا٘ات اهظِّهٕ ِاهتذهو ىن اهرِتّن ِاهبّرِقراظّٕ اهىػكدٔ -
 ,إزاهٕ اهؿىِط غهٖ ىفٍِي اهؿدارٔ اإلهمترًِّٕ -
االرتكا٘ بمفا٘ٔ اهحٍاز اإلدارٓ ههدِهٕ ِاهِصِو باهسدىات إهٖ ىستِٗ غاهْ ىن اهدقٕ  -

 .ِاهسرغٕ
 :أسباب اختيار الموضوع

ِإًىا ذِو عاٌرٔ ىػًّٕ ّهفٍا , إن سضِؽ أٓ ىِضِؽ ههبذج اهػهىْ ال ّأتْ ىن داٙرٔ اهفراغ
 .ِتذتاد إهٖ تفسّر ِتذهّو بٍدف إزاهٕ اههبش ِاهؿىِط, اهؿىِط

 :ِأسباب استّار اهىِضِؽ تمىن فْ

 .اهرؾبٕ ِاهىِّو اهصسصْ مٍمذا ىِاضّؼ ِامتصاف ِىػرفٕ حِاًب اهىِضِؽ -
 حدّٕ ِذداثٕ اهىِضِؽ ذّج ّػتبر ىن اهىِاضّؼ اهذدّثٕ اهتْ تفرط ًفسٍا غهٖ اهساذٕ  -

اهػهىّٕ ِاهػىهّٕ ًتّحٕ تبًْ اهىؤسسات ِ اإلدارات اهػىِىّٕ ِاهساصٕ هىِضِؽ اإلدارٔ 
 .اإلهمترًِّٕ

إضافٕ إهٖ تِفر غًصر اهحدٔ فْ اهىِضِؽ ,  اهكّىٕ اهػهىّٕ هىِضِؽ اإلدارٔ اإلهمترًِّٕ -
 .غهٖ ىستِٗ اهظرز اهػهىْ األمادّىْ

ذّج ّالذع ًدرٔ فْ ٌذا اهًِؽ ىن اهدراسات , اهىساٌىٕ فْ إثرا٘ اهبذِج اهحاىػّٕ -
 . باهحزاٙر
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 :إشكالية الدراسة
بىا أن اهىِضِؽ ىن اهىِاضّؼ اهتْ تسػٖ اهدِو إهٖ تذكّكٍا فإن ىصمهٕ اهدراسٕ تثّر 

اهتساؤو غن ىدٗ إىمإًّ استسداي اإلدارٔ ههِساٙو اإلهمترًِّٕ فْ إصدار اهكرار اإلدارٓ؟ ٌِو 
تظبّل ًعاي اإلدارٔ االهمترًِّٕ سِف ّكضْ غهٖ اهىصامو اهتْ تِاحَ اهدِو اهًاىّٕ فْ عو 

 .ًعاي اإلدارٔ اهتكهّدّٕ؟ ِىا ٌْ اآلثار اهكإًًِّ التساذ اهكرار اإلدارٓ اإلهمترًِْ؟
 :مهىج الدراسة

إن بذثًا ّػتبر ىن اهىِاضّؼ اهذدّثٕ اهتْ تساغد فْ إًصا٘ رؤّٕ حدّدٔ فْ غهي اإلدارٔ 
ِّدغي استسداي اإلدارٔ اإلهمترًِّٕ مأسهِب حدّد فْ اهػىو ِتكدّي األىثو ههسدىات اهػاىٕ بىا 

ِغهٖ ٌذا األساش تفرط غهًّا ظبّػٕ اهىِضِؽ استسداي اهىًٍخ اهِصفْ ,ّسدي اهبّٕٙ اهػصرّٕ
 .اهتذهّهْ

ِذهن برصد أٌي , مىا استسدىًا اهىًٍخ اهتارّسْ ِاهذٓ ال ؾًٖ غًَ فْ اهدراسات -
 .اهتظِرات اهتْ ىرت بٍا تحربٕ اإلدارٔ اإلهمترًِّٕ هًستسهص اهتؿّرات اهذاصهٕ

 :صعوبات الدراسة
, ال ِّحد باذج سالو اًحازُ هبذثَ إال ِِاحَ بػط اهصػِبات أثًا٘ قّاىَ بإًحاز اهبذج

 :ِىن اهصػِبات اهتْ ِاحٍتًا فْ ٌذا اهبذج 
 .قهٕ اهىراحؼ اهتْ تتًاِو اإلدارٔ اإلهمترًِّٕ باهحزاٙر ٌِذُ هذداثٕ اهىِضِؽ -
 ضّل اهِقت اهىىًِز إلًحاز اهىذمرٔ  -
 صػِبٕ اهتِفّل بّن اهذّأ اهدراسّٕ ِاهذّأ اهزِحّٕ  -
 .صػِبات اهىادّٕ ِاهىاهّٕ -

 :تقسين الدراسة
 :ِهذهن سِف ًكسي ٌذا اهبذج إهٖ فصهّن
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اهىبذج األِو , ّػاهخ اإلظار هىفاٌّىْ هإلدارٔ اإلهمترًِّٕ ىن سال ىبذثّن:الفصل األول
قىن بدراسٕ ىإٌّ اإلدارٔ اإلهمترًِّٕ ىن سالو اإلذاظٕ اهمهّٕ هىفٍِي اإلدارٔ اإلهمترًِّٕ  

أىا اهىبذج اهثاًْ استػرضًا .ِىبررات االًتكاو ىن اإلدارٔ اهتكهّدّٕ إهٖ اإلدارٔ اإلهمترًِّٕ
تحربٕ اهحزاٙر اإلهمترًِّٕ ِىدٗ إىمإًّ تظبّل اإلدارٔ اهػىٕ اإلهمترًِّٕ فْ تكدّي اهسدىات 

 .ِأٌي ىػِقات تظبّكٍا, هحىٍِر اهىِاظًّن
ذّج سص باهدراسٕ اهفرار اإلدارٓ فْ عو اإلدارٔ اإلهمترًِّٕ ٌِذا األسّر : الفصل الثاهي

ِاهىبذج اهثاًْ تًاِهًا , اهىبذج األِو ىإٌّ اهكرار اإلدارٓ اإلهمترًِْ, قسي إهٖ ىبذثّن
 .األثار اهكإًًِّ التساذ اهكرار اإلدارٓ اإلهمترًِْ

 
  
 

 

 

 



اإلطار انمفاهيمي  نإلدارة اإلنكترونية :                             انفصم األول  
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 اهىفاٌىي األساسىٍ هإلدارٌ اإلهمتروًىٍ: اهفصو األوو

 إن ُا تصٓض األٍنٗٛ اٍثاٍثٛ ُن ُّٖ ُتزاٗض م٘ اٍُؾػٗات اٍُؾظمٗٛ ٖ اٍتىّٗٛ ٖ اٍُؾٍُٖاتٗٛ      
أضٝ إٍٜ تقٗظ حطظٙ م٘ ُُاظسٛ , ٖ اّتصاظ صبًٛ االّتظّت ٖفٗظْا ؽٍٜ ّذٖ ُتساظـ 

آٍُاِ اإلضاظٗٛ إط أطبذّا ّسُؿ ُطػٍذات  ُثَ اإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ ٖاٍذًُٖٛ اإلًٍتظّٖٗٛ 
ٖفٗظْا ُن اٍُناِْٗ اٍذضٗثٛ ٖؽٍٗٔ مإن تذسٗن ُٓاِ ٖأضاٞ اإلضاظٚ ٍن , ٖاٍتؾٍِٗ اإلًٍتظّٖ٘ 

ٗتِ بضٖن اٍثٖظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ ٖؽٍٗٔ سّتػظي م٘ ْطا اٍنطَ إٍٜ تبٗان اٍُناِْٗ اٍظٟٗسٗٛ 
 .                                                                                ٍإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ

, ٍٍٖٖوٖه ؽٍٜ أِْ ُناِْٗ اإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ اظتأّٗا تىسِٗ ْطا اٍنطَ إٍٜ ُبذثٗن    
أُا اٍُبذج اٍثاّ٘ سّؾظغ تحظبٛ , اٍُبذج األَٖ سّتػظي إٍٜ ُاْٗٛ اإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ

 .   اٍحزاٟظ اإلًٍتظّٖٗٛ 

 ىاٌىٍ اإلدارٌ اإلهمتروًىٍ: اهىبذج األوو 

 ّؼظا الؽتُاض اٍضٍٖٛ اٍذضٗثٛ ذاٍٗا ؽٍٜ اٍتىّٗٛ اٍُتػٖظٚ اٍت٘ تساؽضْا ؽٍٜ إّحاز أؽُآٍا   

 .   ٖٗػٍي ؽٍٗٓا اإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ , ٖ تذىٗي أْضامٓا بصًَ سظٗؿ ٖبأوَ اٍتًاٍٗه

ُن سالَ ْطا اٍُبذج سّذاَٖ اٍتػظي إٍٜ ُنِٖٓ اإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ م٘ اٍُػٍب األَٖ    
أُا اٍُبذج اٍثاّ٘ مسططّا ضظاستّا إٍٜ اٍضٖامؿ ٖاٍُبظظات االّتىاَ ُن اإلضاظٚ اٍتىٍٗضٗٛ إٍٜ 

 . اإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ

 ىفٍوي اإلدارٌ اإلهمتروًىٍ : اهىظهب األوو

ًان ال بض ٍضَٖ ,   م٘ ؼَ اٍتىضِ اٍؾٍُ٘ ٖؼٖٓظ ُا ٗسُٜ باٍتىّٗٛ اٍظوُٗٛ أٖ اإلًٍتظّٖٗٛ 
ذٗج تسؾٜ , اٍؾاٍِ أن تتحٔ ّذٖ االستناضٚ ُن ْطٕ اٍتىّٗٛ اٍظوُٗٛ ساطٛ م٘ اٍُحاَ اإلضاظٙ

 .اٍضَٖ إٍٜ تػبٗي اإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ ؽٍٜ ًامٛ تؾاُالتٓا ٍتسٍظ ُن اإلضاظٚ اٍتىٍٗضٗٛ
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سطاٟطٓا ًَٖ ؽّٖان , تؾظٗنٓا,      ّظًز م٘ ْطا اٍُػٍب ؽٍٜ ّصأٚ اإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ 
 .مظـ ساظ بٔ

 . ًصأٌ اإلدارٌ اإلهمتروًىٍ : اهفرؽ األوو

 أضٝ اٍتػٖظ اٍسظٗؿ ٍتىّٗٛ اٍُؾٍُٖات ٖاالتطاالت إٍٜ بظٖز ُّٖطد ُّٖػ حضٗض ُن   
ً٘ تذسن ُن ُستٖٝ , اإلضاظٚ م٘ ؼَ اٍتّامش ٖاٍتذضٙ اٍُتزاٗض أُاِ اإلضاظات اٍبٗظٖوظاػٗٛ

أٖ إضاظٚ اٍذًُٖٛ , ْٖٖ ُا أطػٍر ؽٍٜ تسُٗتٔ باإلضاظٚ اٍظوُٗٛ, أؽُآٍا ٖحٖضٚ سضُاتٓا
بطٌٍ مإن ؼٖٓظ اإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ حاٞ بؾض اٍتػٖظ , اإلًٍتظّٖٗٛ أٖ اإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ

   1.ٖ األؽُاَ اإلًٍتظّٖٗٛ  ٖاّتصاظ صبًٛ االّتظّت, اٍّٖؽ٘ اٍسظٗؿ ٍٍتحاظٚ االًٍتظّٖٗٛ

ؼٓظ ُؿ بضاٗٛ اْتُاِ ,  م٘ ذٗن ّظٝ بؾغ اٍضظاسات أن االْتُاِ باإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ  
اٍذًُٖات ٖتٖحٓٓا ّذٖ تذىٗي صنامٗٛ اٍتؾاَُ ٖتؾُٗي استسضاِ اٍتًٍّٖٖحٗا اٍظوُٗٛ ٍسضُٛ 

   2.أْضاه اٍتُّٗٛ االوتطاضٗٛ ٖاالحتُاؽٗٛ ٖاٍسٗاسٗٛ

   ُُٖا سبي ًُٗن اٍىَٖ أن ّصأٚ اإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ ًُنِٖٓ ذضٗج ْ٘ ّتاد تػٖظ ّٖؽ٘ 
م٘ ؼَ ثٖظٚ اٍُؾٍُٖات ٖازضٗاض اٍذاحٛ م٘ تٖؼٗه , أمظزتٔ تىّٗات االتطاَ اٍذضٗثٛ

ٖظٖابػ اإلضاظات اٍؾاُٛ ٖ اٍٖزاظات , م٘ إضاظٚ ؽالوات ٖ اٍُؤسسات, اٍتًٍّٖٖحٗا اٍذضٗثٛ
  آٍٗات   ؽبظ

 3.ٖباٍتاٍ٘ اٍتذَٖ اٍحطظٙ م٘ ُناِْٗ اإلضاظٚ اٍتىٍٗضٗٛ ٖتػٖٗظْا, اٍتًٍّٖٖحٗا

                                                           
ص , 2005,المملكة العربٌة السعودٌة, معهد اإلدارة العامة,اإلدارة اإللكترونٌة وأفاق تطبٌقاتها العربٌة,ٌاسٌن سعد غالب  1

03          . 
2
دراسة مسحٌة على المؤسسات العامة , المتطلبات اإلدارٌة واألمنٌة لتطبٌق اإلدارة االلكترونٌة, سعد بن معال العمري 

 . 14ص,2003,الرٌاض , أكادٌمٌة ناٌف العربٌة للعلوم األمنٌة , رسالة ماجٌستر , للموانئ
  .241, 238,ص , ص, نفس المرجع, ٌاسٌن سعد غالب 3
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ٖبضأت تػبٗىات اٍذًُٖٛ اإلًٍتظّٖٗٛ م٘ اٍؾىٖض اٍثالثٛ األسٗظٚ ُن اٍىظن اٍُّطظِ      
ًٖاّت ُذطٖظٚ م٘ استسضاِ اٍبظاُخ اٍذاسٖبٗٛ م٘ اإلذطاٞ أٖ , بأساٍٗب ٖأصًاَ ُستٍنٛ

 .إؼٓاظ اٍّتاٟخ اٍُستٍنٛ م٘ ُٖازّات اٍضَٖ ٖػظٗىٛ تٖزٗؾٓا ٖبّٖضْا 

ٖم٘ ُّتطه اٍثُاّّٗات بضأت اٍضَٖ االسًّضّامٗٛ بُصظٖـ اٍىظٝ اٍظٗنٗٛ تذت ُسُٜ    
 ٖبٓطٕ ٖطَٖ تٌٍ اٍىظٝ VILLAGES ELECTRONICSاٍىظٝ اإلًٍتظّٖٗٛ  

إٍٜ بؾغ اٍسضُات اٍت٘ تٍب٘ اذتٗاحات اٍسًان م٘ اٍُّاػي اٍبؾٗضٚ م٘ اٍٖطَٖ إٍٜ 
 1.اٍُؾٍُٖات بٖاسػٛ اٍتىّٗٛ اٍذضٗثٛ 

اٍت٘ ٍٓا "ضَ"طاذب صظًٛ  "  DILLُاًَٗ ضَ " ُٖن ظٖاض ُصظٖـ اٍىظٝ اإلًٍتظّٖٗٛ   
 2.اٍضٖظ اٍظٗاضٙ م٘ ُٗضان اٍذٍَٖ االًٍتظّٖٗٛ

 م٘ ُصظٖـ وظٗٛ ُاّصتظ ٖطٌٍ باستؾاضٚ 1989ٖم٘ اًٍٍُُٛ اٍُتذضٚ بضأت اٍتحظبٛ ؽاِ    
 1991.3ٖوض بضأ اٍُصظٖـ مؾٍٗا ؽاِ , ُن اٍتحظبٛ اٍضاُّاظًٗٛ

,  ؽىض ُؤتُظ األًٖاص اٍبؾضٗٛ م٘ اًٍٍُُٛ اٍُتذضٚ ٍُتابؾٛ ْطٕ اٍُصاظٗؿ1992ٖم٘ ؽاِ    
اٍطٙ أًض ؽٍٜ حُؿ ّٖصظ " االتطاالت اٍبؾضٗٛ اٍتىّٗٛ"ٖوض تبّٜ ُحٍش ٍّضن ُصظٖـ بّٖتَٗ

 4.ٖتُّٗٛ اٍُؾٍُٖات بٖساَٟ اًٍتظّٖٗٛ ًاٍبظٗض االًٍتظّٖ٘ 

" بَٗ ًٍّٗتٖن" ْطا إٍٜ حاّب اٍُباضظات اٍت٘ ؼٓظت م٘ اٍٖالٗات اٍُتذضٚ م٘ ؽٓض اٍظٟٗش 
م٘ , بٖالٗٛ مٍٖظٗضا ٖتبؾتٓا اًٍثٗظ ُن اٍُباضظات1995ُن وبَ ْٟٗٛ اٍبظٗض اٍُظًزٙ ؽاِ 

 5.ُستٍه أّذاٞ اٍؾاٍِ

                                                           

جامعة , مذكرة التخرج لنٌل شهادة ماستر, دراسة فً إمكانٌة التطبٌق, الحكومة اإللكترونٌة فً الجزائر, حرز هللا فوائد حسن

. 16ص , 2013,  2012,الجزائر,بسكرة, محمد خٌدر 1  
 .16ص , 2009, عمان, دار أسامة للنشر والتوزٌع, الحكومة اإللكترونٌة واإلدارة المعاصرة, محمود القدوة 2
 .17ص , المرجع نفسه , حرز هللا فوائد حسن 3
4
 .16, ص, المرجع السابق, محمود القدوة 

, 2008, الرٌاض, الخدمات االلكترونٌة فً األجهزة الحكومٌة مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنٌة, نورة بنت ناصر الهزانً 5

 .85, ص
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ُٖن ثِ ماإلضاظٚ االًٍتظّٖٗٛ ْ٘ ُذطٍٛ ٍٍتىضِ م٘ اٍُحاالت اٍتىّٗٛ ٖاٍُؾٍُٖاتٗٛ ْٖٖ ُا  
حؾَ اإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ ٖضٖاٟظ طّؿ اٍىظاظ تؾتُض ٖساَٟ تىّٗٛ ُتػٖظٚ تساؽضِْ ؽٍٜ 

  1.ٖتّنٗطْا ؽٍٜ اٍٖحٔ األًَُ, إّحاز آٍُاِ اٍُّاػٛ بٓا

 تػرىف اإلدارٌ اإلهمتروًىٍ  : اهفرؽ اهثاًي

ؽٍٜ اٍظفِ ُن ذضاثٛ ُطػٍر اإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ ٖمي ُا تصٗظ إٍٗٔ أضبٗات اٍنًظ اإلضاظٙ   
ذٗج ؽظمت ْطٕ , اٍُؾاطظ إال أن ّْا اٍؾضٗض ُن اٍتؾاظٗه اٍت٘ وضُت ٍٓطا اٍُطػٍر 

 :األسٗظٚ بأّٓا

أٖ اٍتّؼِٗ أٖ , استسضاِ اٍٖساَٟ ٖاٍتىّٗات االًٍتظّٖٗٛ بًَ ُا تىتعٗٔ اٍُُاظسٛ"   
      2"اإلحظاٞات أٖ تحاظٚ أٖ إؽالن

    اإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ ْ٘ تذَٖٗ ًامٛ األؽُاَ ٖاٍسضُات اإلضاظٗٛ اٍتىٍٗضٗٛ ُن ػَٖ 
اإلحظاٞات ٖاستسضاِ األٖظاي إٍٜ أؽُاَ ٖسضُات إًٍتظّٖٗٛ تّنط بسظؽٛ ؽاٍٗٛ ٖضوٛ ُتّاْٗٛ 

ْٖٖ ُا ٗػٍي ؽٍٗٔ إضاظٚ بال أٖظاي مٓ٘ ٖسٍٗٛ ٍظمؿ ُستٖٝ أضاٞ , باستسضاِ تىّٗات اإلضاظٚ
إط تستسضِ , ٍٖٗست بضٗاًل ؽّٓا ٖال تٓضه إال إّٓاٞ ضٖظْا, اإلضاظٚ ٍتذىٗي اًٍناٞٚ ٖاٍنؾاٍٗٛ

ْٖ٘ إضاظٚ بال ًُان , األظصٗه اإلًٍتظّٖ٘ ٖاألضٍٛ ٖاٍُنًظات اإلًٍتظّٖٗٛ ٖاٍظساَٟ اٍطٖتٗٛ
 365 – أٗاِ 7 – ساؽٛ 24ًُا أّٓا إضاظٚ بال زُان إط تؾَُ, ٖتؾتُض ٖساَٟ االتطاَ اٍذضٗثٛ

 ساؽٛ بذٗج تىِٖ ؽٍٜ أذضج 24ًُٖٗا م٘ اٍسّٛ أٙ أن اٍؾاٍِ ٗؾَُ م٘ اٍزُن اٍذىٗى٘ 
ٖساَٟ االتطاَ اٍت٘ تتػٍب بّٗٛ تذتٗٛ ُّاسبٛ ٖواضظٚ ؽٍٜ استٗؾاب اٍُستحضات م٘ ْطا 

إعامٛ إٍٜ ُٖؼنٗن ٗتُتؾٖن بىضظات ٖؽىٍٗات ُتنتذٛ ٍتؾاَُ ُؿ ْطٕ اٍتىّٗات , اٍُحاَ
                                                           

مذكرة , دور اإلدارة اإللكترونٌة فً ترشٌد الخدمة العمومٌة فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة والجزائر, عشسور عبد الكرٌم 1

 .11ص , 2009/2010, الجزائر, جامعة منتوري  قسنطٌنة,تخرج لنمٌل شهادة الماجٌستر
2
المنظمة العربٌة لتنمٌة , الحكومة اإللكترونٌة  وتطبٌقاتها فً الوطن العربً, طارق الشرٌف العلوش, محمد محمود الطعامنة 

 .11 10ص ,2004, األردن, اإلدارٌة
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مال بض ُن تٖؼٗه ؽّطظ آٍُاظٚ إصاؽٛ ثىامٛ اٍتضظٗب ّٖصظ اٍثىامٛ اإلًٍتظّٖٗٛ , اٍذضٗثٛ
ٖباٍُىابَ أٗعا البض ٖأن ًٖٗن اٍُٖاػّٖن أٖ اٍُتؾاٍُٖن ُؿ اإلضاظٚ , اٍُبسػٛ ٖاٍُتىضُٛ

, واضظٗن ؽٍٜ استسضاِ اٍتىّٗات اٍذضٗثٛ ٖان ٗىضُٖا ُؾاُالتِٓ ؽبظ االّتظّت أٖ آٍاته اٍّىاَ
     1.ٍطٌٍ ٖحب تٖؽٗتِٓ بنٖاٟض اإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ 

استسضاِ تًٍّٖٖحٗا اٍُؾٍُٖات اٍظوُٗٛ م٘ : "   ٖٗؾظمٓا ُاحض ظافب اٍذٍٖ ؽٍٜ أّٓا ؽٍٜ أّٓا
ٖاٍتٖاطَ ُؿ اٍُٖاػّٗن بُزٗض ُن , ٖتىضِٗ اٍسضُات اٍُظمىٗٛ, إّحاز اٍُؾاُالت اإلضاظٗٛ

 2".اٍضُٗىظاػٗٛ

اٍىٗاِ بُحُٖؽٛ ُن اٍحٖٓض اٍت٘  : "  ًُٖٗن تؾظٗه اإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ ًطاٌٍ ؽٍٜ أّٓا
تؾتُض ؽٍٜ تًٍّٖٖحٗا اٍُؾٍُٖات ٍتىضِٗ اٍُّتحات ٍػالبٓا ُن سالَ اٍذاسٖب اآلٍ٘ ٖاٍسؾ٘ 
ٍتذىٗي ذضٚ اٍُصًالت اٍّاحُٛ ؽن تؾاَُ ػاٍب اٍُّتحات ُؿ األمظاض ُُا ٗسِٓ م٘ تذىٗي 

 3".اًٍناٞٚ ٖاٍنؾاٍٗٛ م٘ األضاٞ اٍتّؼُٗ٘ 

تَُٗ ,    ٖؽظمت أٗعا بأّٓا إضاظٚ ُٖاظض ُؾٍُٖاتٗٛ تؾتُض ؽٍٜ االّتظّت ٖصبًات األؽُاَ
أًثظ ُن أٙ ٖوت ُعٜ إٍٜ تحظٗض ٖإسناٞ األصٗاٞ ُٖا ٗظتبػ بٓا إٍٜ اٍذض اٍطٙ أطبر 

ظأش اٍُاَ ٍُؾٍُٖات٘ اٍُؾظم٘ اٍنًظٙ ْٖ اٍؾاَُ األًثظ مؾاٍٗٛ م٘ تذىٗي أْضامٓا ٖاألًثظ 
ٖوض ؼٓظت اٍبضاٗات األٍٖٜ ٍٓطا اٍُنِٖٓ م٘ أٖساػ اٍثُاّّٗات م٘ ,ًناٗٛ م٘ استسضاِ ُٖاظضْا

ذٗج ظبػ  اٍىظٝ اٍبؾٗضٚ باٍُظًز ٖأػٍي ؽٍٗٓا اسِ اٍىظٝ االًٍتظّٖٗٛ , اٍضَٖ االسًّضّامٗٛ
ٖٗؾض الظش ُن حاُؾٛ اضّٖٗش م٘ اٍضُّظٌ ظاٟض ْطٕ اٍتحظبٛ ٖسُاْا ُظاًز اٍسضُٛ ؽن بؾض 

طاذب صظًٛ ضَ اٍت٘ بٓا اٍضٖظ اٍظٗاضٙ م٘ ُٗضان اٍذٍَٖ " ُاًَٗ ضَ"، باإلعامٛ إٍٜ 
 ؽىض ُؤتُظ األًٖاص اٍبؾٗضٚ م٘ اًٍٍُُٛ اٍُتذضٚ ٖ تبّٜ مٗٔ 1922االًٍتظّٖٗٛ ،ٖم٘ ؽاِ

                                                           
1
 . 5ص, 2008, إمكانٌة تطبٌق اإلدارة اإللكترونٌة فً اإلدارة العامة, محمد بن سعٌد محمد العرٌشً 

2
, منشأة المعارف اإلسكندرٌة, (الحكومة اإللكترونٌة)علم اإلدارة العامة ومبادئ الشرٌعة اإلسالمٌة , ماجد راغب الحلو 

 . 416ص, مصر
3
, جامعة سعد دحلب,عرض تجارب لبعض الدول العربٌة, (متطلبات تطبٌقها,مفهومها)اإلدارة اإللكترونٌة , أساعد,محمد فالق 

 .03ص, الجزائر, البلٌدة
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اٍطٙ أًض ؽٍٜ حُؿ ّٖصظ اٍُؾٍُٖات بٖساَٟ " االتطاالت اٍبؾٗضٚ اٍتىّٗٛ"ُحٍش ٍّضن ُصظٖـ 
اًٍتظّٖٗٛ ، ًاٍبظٗض االًٍتظّٖ٘ ٖاٍٖطَٖ ؽن بؾض ٍىٖاؽض اٍُؾٍُٖات ٍتؼٓظ بؾض طٌٍ 

 م٘ ٖالٗٛ مٍٖظٗضا ثِ تبؿ طٌٍ 1995ُذاٖالت أسظٝ م٘ اٍٖالٗات اٍُتذضٚ األُظًٗٗٛ ؽاِ 
 .ُذاٖالت م٘ ُستٍه ضَٖ اٍؾاٍِ 

إن ْطا اٍتذَٖ م٘ أُّاػ اإلضاظٚ ُسأٍٛ م٘ فاٗٛ األُْٗٛ ٖؽٍٜ ٖحٔ اٍتذضٗض م٘ اٍضَٖ   
اٍّاُٗٛ إط أن اٍتذَٖ اٍتُّٖٙ بًَ ُؾاّٗٔ ٖ ُعاُّٗٔ االوتطاضٗٛ ٖاٍسٗاسٗٛ ٖاٍذعاظٗٛ 

 1ٗستٖحب ؽّاطظ اٍسظؽٛ ٖاٍضوٛ ٖ اإلتىان م٘ األضاٞ

 :   ُٖن اٍتؾظٗنات اٍصاٟؾٛ ًطٌٍ اإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ ُا ٍٗ٘ 

االستقّاٞ ؽن اٍُؾاُالت اٍٖظوٗٛ ٖإذالَ اًٍُتب اإلًٍتظّٖ٘ " تؾظه ؽٍٜ أّٓا  .1
ؽن ػظٗي االستسضاِ اٍٖاسؿ ٍتًٍّٖٖحٗا اٍُؾٍُٖات ٖتذَٖٗ اٍسضُات اٍؾاُٛ إٍٜ 

 2" إحظاٞات ًُتبٗٛ ثِ ُؾاٍحتٓا ذسب سػٖات ُتسٍسٍٛ ُّنطٚ ُسبىا
ْ٘ ٖؼٗنٛ اّحاز األؽُاَ باستسضاِ اٍّؼِ ٖ اٍٖساَٟ " اإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ  .2

 3"اإلًٍتظّٖٗٛ بذٗج تصَُ األؽُاَ اإلًٍتظّٖٗٛ ٖاٍذًُٖٛ اإلًٍتظّٖٗٛ 
اإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ تصَُ حُٗؿ استؾُاالت تًٍّٖٖحٗا اٍُؾٍُٖات ٖاالتطاالت  .3

 4. بطٖظٚ تذىي تًاَُ اٍظؤٗٛ ٖ ُن ثِ أضاٞ األؽُاَ
مًظٚ اإلضاظٚ " بأّٓا " اإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ " ٍٖىض ؽظمٓا ظأمت ظعٖان م٘ ًتابٔ          

اإلًٍتظّٖٗٛ تتؾضٝ بًثٗظ ُنِٖٓ اًٍُّٗٛ اٍساطٛ بإضاظات اٍؾَُ ضاسَ اٍُؤسسٛ إٍٜ ُنِٖٓ 
تًاَُ اٍبٗاّات ٖ اٍُؾٍُٖات بٗن اإلضاظات اٍُستٍنٛ ٖ اٍُتؾضضٚ ٖاستسضاِ تٌٍ اٍبٗاّات 

ٖاٍُؾٍُٖات م٘ تٖحٗٔ سٗاسٛ ٖ إحظاٞات ؽَُ اٍُؤسسٛ ّذٖ تذىٗي   أْضامٓا ٖ تٖمٗظ 

                                                           
1
 7محمد بن سعٌد محمد ألعرٌشً ، المرجع السابق ، ص  

 22ٌاسٌن سعد غالب، مرجع سابق ص  2
 410، ص 2006 ،1 الهوش أبو بكر محمود ، الحكومة اإللكترونٌة ، مجموعة النٌل العربٌة ، مصر ،ط 3
  03 رأفت رضوان ، اإلدارة اإللكترونٌة ، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، القاهرة ، مصر ، ص  4
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اٍُظّٖٛ اٍالزُٛ ٍالستحابٛ ٍٍُتقٗظات اٍُتالذىٛ سٖاٞ اٍضاسٍٗٛ أٖ اٍساظحٗٛ ٖتصَُ اإلضاظٚ 
اإلًٍتظّٖٗٛ حُٗؿ ًُّٖات اإلضاظٚ ُن تسػٗػ ٖتّنٗط ُٖتابؾٛ ٖ تىِٗٗ ٖ تذنٗز ، إال أّٓا تتُٗز 

 .بىضظتٓا ؽٍٜ تسٍٗي اٍُؾظمٛ بطٖظٚ ُستُظٚ تٖؼٗنٓا ُن أحَ تذىٗي األْضاه 
ٖتؾتبظ اٍحزاٟظ ُن اٍضَٖ اٍت٘ تسؾٜ إٍٜ اٍتػٖظ ٖ اٍُّٖ اٍسظٗؿ إٍٜ اٍحٖضٚ ٖ اٍُظٖضٗٛ     

م٘ اإلّحاز ٖتذسٗن أضاٞ اٍسضُات اإلضاظٗٛ ٍطٌٍ سٗؼَ إطالز اإلضاظٚ اٍؾُُٖٗٛ ٖ ؽطظتّٓا 
ُن بٗن اٍظْاّات اٍظٟٗسٗٛ اٍت٘ ٗػظذٓا تىضِ ٖظو٘ بالضّا ، إط ٗتؾٗن أن تٖمظ ألحٓزتٓا 

اإلضاظٗٛ ُا ٍٗزِ ُن أضٖات تًٍّٖٖحٗٛ ؽطظٗٛ بُا مٗٓا االّتظّٗت، ٍتًُّٗٓا ُن االّسظاػ م٘ 
اٍصبًٛ اٍؾاٍُٗٛ ٖتٖمٗظ سضُات أًثظ حٖضٚ ٍُتػٍبات اٍنظض ٖ اٍُحتُؿ ، ٖ ُُا سبي مإن أِْ 

تذضٙ ٖٗاحٔ اإلضاظٚ اٍؾُُٖٗٛ ًٍ٘ تظتى٘ بؾٍُٓا ُن ؽَُ تىٍٗضٙ إٍٜ ؽَُ ذضٗج ْٖ 
 ٍطٌٍ مٓ٘ تؾَُ حاْضٚ ٍتٖؼٗه إًُاّاتٓا  استؾُآٍا ٍتًٍّٖٖحٗا اٍُؾٍُٖات ٖ االتطاَ،

اٍُاضٗٛ ٖاٍبصظٗٛ ٍالستناضٚ ُن ْطا اٍُحاَ اٍذٖٗٙ  ُبًظا وبَ أن تبىٜ إضاظتٓا ُّؾزٍٛ ٖ 
ُّقٍىٛ ؽٍٜ ّنسٓا باٍتأسظ م٘ استؾُاَ تًٍّٖٖحٗا اٍُؾٍُٖات ٖ االتطاَ اٍت٘ أطبر ال فّٜ 
ؽّٓا ، ُٖن ْطا ٗتعر أن اٍتؾاَُ ُؿ تًٍّٖٖحٗا اٍُؾٍُٖات ٖ االتطاَ م٘ تظصٗض ٖ تػٖٗظ 
اٍؾَُ اإلضاظٙ أطبر استٗاظ ال ٗسعؿ ٍٍظمغ ، ٖإُّا أطبر عظٖظٚ تذضض بىاٞ اٍُّعُات 

.1    

                                  سطاٟظ اإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ:  اٍنظـ اٍثاٍج 

  ُن سطاٟظ اإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ ٖاٍت٘ ذضضْا ظأمت ظعٖان ؽّض تػظؤ ًٍُاسب اإلضاظٚ 
 :اإلًٍتظّٖٗٛ ًُٗن إحُآٍا م٘ اآلت٘ 

 .ـ إضاظٚ ٖ ُتابؾٛ اإلضاظات اٍُستٍنٛ ٍٍُؤسسٛ ٖ ًأّٓا ٖذضٚ ُظًزٗٛ 

 .ـ تظًٗز ّىػٛ اتساط اٍىظاظ م٘ ّىاػ اٍؾَُ اٍساطٛ بٓا ُؿ إؽػاٞ ضؽِ أًبظ م٘ ُظاوبتٓا 

                                                           

  11 ، ص 202هٌثم حمود ألشبلً ، اإلدارة اإللكترونٌة ، دار الثقافة ، ط  1 
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ـ تحُٗؿ اٍبٗاّات ُن ُطاضظْا األطٍٗٛ بطٖظٚ ٖاذضٚ ٖ تىٍٗظ ُؾٖوات اتساط اٍىظاظ ؽن 
 .ػظٗي تٖمٗظ اٍبٗاّات ٖ ظبػٓا 

 .ـ تٖمٗظ تًٍّٖٖحٗا اٍُؾٍُٖات ُن أحَ ضؽِ ٖ بّاٞ ثىٛ ُؤسسٗٛ ٖ اٗحابٗٛ ٍضٝ ًامٛ اٍؾاٍُٗن 

ـ اٍتؾٍِ اٍُستُظ ٖ بّاٞ اٍُؾظمٛ ، ٖتٖمٗظ اٍُؾٍُٖات ٍٍُستنٗضٗن بطٖظٚ مٖظٗٛ ، ُؿ زٗاضٚ 
  1.اٍتظابػ بٗن اٍؾاٍُٗن ٖ اإلضاظٚ اٍؾٍٗا ، ٖاٍُتابؾٛ ٖ اإلضاظٚ ًٍامٛ اٍُٖاظض 

 :   ٖ ُا ُٗٗز اإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ ؽن فٗظ ُن اإلضاظات اإلًٍتظّٖٗٛ سُات ؽضٗضٚ ُّٓا

اٍسظؽٛ ٖ اٍنؾاٍٗٛ م٘ تىضِٗ اٍسضُات بصًَ ٗىع٘ ؽٍٜ اٍؾظاوَٗ اٍبٗظٖوظاػٗٛ ٖ اٍتؾىٗضات 
اإلضاظٗٛ ًُا أّٓا إضاظٚ بضٖن ٖظي ذٗج ٗستبضَ اٍتؾاَُ اٍٖظو٘ باٍبظٗض اإلًٍتظّٖ٘ ، ٖ 

 2. األظصٗه اإلًٍتظّٖ٘ ٖ اٍظساَٟ اٍطٖتٗٛ ٖ ّؼِ اٍُتابؾٛ اآلٍٗٛ 

  ذٗج تتُٗز اإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ بتىٍَٗ أٖحٔ اٍطظه م٘ ُتابؾٛ ؽٍُٗات اإلضاظٚ اٍُستٍنٛ 
, ٖتىٍَٗ ُؾٖوات اتساط اٍىظاظ ؽن ػظٗي تٖمٗظ واؽضٚ ٍٍبٗاّات ٖظبػٓا بُظاًز اتساط اٍىظاظ

    3.ٍضؽِ ٖبّاٞ ثىامٛ ُؤسسٗٛ اٗحابٗٛ ٍضٝ ًامٛ اٍؾاٍُٗن, ٖتٖؼٗه تًٍّٖٖحٗا اٍُؾٍُٖات

 :  ُُا سبي ًُٗن طٗافٛ بؾغ اٍسطاٟظ اٍحْٖظٗٛ ٍإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ ْٖ٘ ًاألت٘

 :سرغٍ اإلًحاز (أ 

ُُا ٖٗمظ اٍٖوت اٍعاٟؿ , ال صٌ أن اّحاز اٍُؾاٍُٛ إًٍتظّٖٗا ال ٗستقظي فٗظ ضواٟي ُؾضٖضٚ
ٖاّتؼاظ اٍضٖظ ٖوٗاِ اٍُٖؼه ,ٖاٍبذج ؽن اٍُٖؼه اٍُستظ, م٘ االّتىاَ إٍٜ ُىظ اإلضاظٚ

ٍطٌٍ , باٍتذىي ُن تٖامظ صظٖػ اٍسضُٛ اٍُػٍٖبٛ ٖاّحاز اٍُؾاٍُٛ ٗضٖٗا إطا طٍذت اٍّٖاٗا

                                                           
  .04 رضوان رأفت المرجع السابق، ص  1
  .17 عشور عبد الكرٌم ، المرجع السابق ، ص 2
3
دراسة تطبٌقٌة على العاملٌن باإلدارة )متطلبات تنمٌة الموارد البشرٌة لتطبٌق اإلدارة اإللكترونٌة , اٌهاب خمٌس أحمد مٌر 

, الرٌاض,جامعة ناٌف العربٌة للعلوم األمنٌة, رسالة ماجٌستر ,(العامة للمرور بوزارة الداخلٌة فً مملكة البحرٌن

 .24ـ23ص,2007
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-onمإن اإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ تٖمظ ٍٍُٖاػن سضُاتٓا بسظؽٛ ُن سالَ اٍضسَٖ ؽٍٜ اٍسػ 
line ٍٖٗش ُن سالَ اٍضسَٖ م٘ اٍطّه ln line ٖػَٖ اّتؼاظ اٍضٖظ . 

  ٖبنعَ سظؽٛ االّحاز اإلًٍتظّٖ٘ أًُن االستقّاٞ ؽن سضُات بؾغ اٍُظامي ًسضُٛ 
باستسضاِ اٍبظٗض اإلًٍتظّٖ٘ اٍطٙ ٗطَ إٍٜ ُٖوؿ , اٍبظٗض اٍؾاضٙ اٍتىٍٗضٙ م٘ ذضٖض ًبٗظٚ

بضال ُن إضاظٚ , ٖوض واُت بؾغ صظًات اٍُؾٍُٖات اٍساطٛ, اٍُظسَ إٍٗٔ ُستؾضا ٍٍظض
 – Gmail :بتسطٗظ بؾغ اٍُٖاوؿ ٍٍبظٗض اإلًٍتظّٖ٘ ُثَ,اٍبظٗض اٍؾاُٛ

Hotmailُٛ1.ٍتأُٗن ْطٕ اٍسض  

 :زىادٌ اإلتكان (ب

ٖاٍتقٗٗظ اٍتّؼُٗ٘ ُٗثَ ,   إن اإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ ًآٍٗٛ ؽطظٗٛ م٘ ؽٍُٗٛ اٍتػٖٗظ اإلضاظٙ
ٖتّػٖٙ ؽٍٜ ُزاٗا أُْٓا , ٖاألّصػٛ اإلضاظٗٛ اٍتىٍٗضٗٛ, ُّؾظحا ذاسُا م٘ صًَ آٍُاِ

   2.ٖاٍضوٛ ٖاٍٖعٖز اٍتاِ م٘ إّحاز اٍُؾاُالت, اٍُؾاٍحٛ اٍنٖظٗٛ ٍٍػٍبات

ٖاالّحاز اإلًٍتظّٖ٘ ٍٍسضُٛ ؽاضٚ ُا ًٖٗن أًثظ ضوٛ ٖإتىاّا ُن اإلّحاز اٍٗضٖٙ ًُا أّٔ   
ٗسعؿ ٍظوابٛ أسَٓ ٖأضي ُن تٌٍ اٍت٘ تنظغ ؽٍٜ اٍُٖؼه م٘ أضاٞ ؽٍُٔ م٘ ّؼاِ 

ٖبطٌٍ ًُٗن تىضِٗ سضُات أمعَ ٍُستذىٗٓا ٖاستقالَ أُثَ إلًُاّٗٛ , اإلضاظٚ اٍتىٍٗضٗٛ
 .ُصابٓٛ ألساٍٗب اٍتحاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ  اإلضاظٚ ُن سالَ إتباـ أساٍٗب 

 :تخفىط اهتماهىف  (د

الصٌ أن إواُٛ ّؼاِ اإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ ٗذتاد م٘ اٍبضاٗٛ إٍٜ ُباٍك فٗظ ٗسٗظٚ تّني م٘ 
فٗظ أن أضاٞ اٍسضُات باٍػظٗي , صظاٞ األحٓزٚ ٖاٍُؾضات ٖإؽضاض اٍبظاُخ ٖتضظٗب اٍؾاٍُٗن

اإلًٍتظّٖ٘ ــــ بؾض طٌٍ ــــ ّىَ تًٍنتٔ ًثٗظا ؽن أضاْٞا اٍسضُات باٍػظٗي اٍتىٍٗضٙ أٖ 

                                                           
1
 424ماجد راغب الحلو ، المرجع السابق ، ص   

 .18ص , المرجع السابق, الكرٌمعشور عبد  2   
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إط ٗؤضٙ تىٍَٗ ؽضض اٍُٖؼنٗن اٍُػٍٖبٗن ٍٍؾَُ م٘ اإلضاظٚ ٖاستطاظ اإلحظاٞات , اٍٗضٖٙ
معال ؽن تسنٗغ أٖ االستقّاٞ ؽن ًُٗات األٖظاي ٖاألضٖات اًٍُتبٗٛ , ُٖظاذَ اٍؾَُ

 . اٍُستسضُٛ م٘ أضاٞ اٍسضُات

 :تبسىظ اإلحراءات  ( د

ٖؽن ػظٗي اإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ ًُٗن اٍىعاٞ ؽٍٜ اٍبٗظٖوظاػٗٛ ، ٖ ّتاٟحٓا اٍسٟٗٛ     
اٍُؤضٗٛ إٍٜ إْضاظ اٍحٓض ٖ اٍٖوت ٖ اٍُاَ ٖ تؾطٗب اٍُطٍذٛ ، ٖ ؽٍٜ سبَٗ اٍُثاَ ٍٗزِ 

اإلمظاد ؽن اٍبعاٟؿ ُن اٍضٖاٟظ اٍحُظًٗٛ م٘ أ فٍب ضَٖ اٍؾاٍِ اٍؾظب٘ ٍٍذطَٖ ؽٍٜ ُا 
ٗىاظب ؽصظٗن تٖوٗؾا ُن تٖوٗؾات اٍُٖؼنٗن اٍىابعٗن م٘ ًُاتب ُبؾثظٚ م٘ أُاًن ُستٍنٛ ، 

 .  ٖ ٗىع٘ اٍذطَٖ ؽٍٜ ًَ تٖوٗؿ ُّٓا اٍضسَٖ م٘ اٍطه ٖاّتؼاظ اٍضٖظ ٍُضٚ ػٍٖٗٛ 

ٖؽن ػظٗي اإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ ًُٗن تبسٗػ ٖ تسٗٗظ اإلحظاٞات بَ ٖ بسػٖٚ ٖاذضٚ      
تتِ ُن سالَ اٍضسَٖ ؽٍٜ اٍسػ ُؿ اإلضاظٚ ؽبظ صبًٛ اٍُؾٍُٖات ًُٗن اّحاز اٍُػٍٖب مُٗا 

 1. ٗتؾٍي بأُاًن اإلضاظات ٖ إؽضاض اٍؾاٍُٗن 

 : تذكىل اهصفافىٍ (ه

اٍُّؼُات اإلًٍتظّٖٗٛ اٍت٘ تعُن اٍُذاسبٛ اٍضٖظٗٛ ؽٍٜ ماٍصنامٗٛ اًٍاٍُٛ ضاسَ        
, إط تؾظه اٍصنامٛ بأّٓا اٍحسظ اٍطٙ ٗظبػ بٗن اٍُٖاػن", ًَ ُا ٗىضِ ُن سضُات

ُن حٓٛ ٖاٍسٍػات اٍُسٍٟٖٛ ؽن ُٓاِ اٍسضُٛ اٍؾاُٛ ُن , ُٖؤسسات اٍُحتُؿ اٍُضّ٘
 2.مٓ٘ تتٗر ُصاظًٛ اٍُحتُؿ بأًٍُٔ م٘ اٍظؤٗٛ,حٓٛ أسظٝ

                                                           
1
 .426-425ص , المرجع السابق, ماجد راغب الحلو 

2
 8، العدد " نشرٌه تكنولوجٌا اإلدارة " أحمد دروٌش ، الشفافٌة ، و النزاهة ، حلمنا القادم ،   
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  إن سطاٟظ تػبٗي اإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ وض ُثٍت ضامؾا أساسٗا ٍضٝ اٍىاُٟٗن ؽٍٜ 
ٖاٍذًُٖات ٖتٖد بسٍي إستظاتٗحٗٛ , ُباضظات اٍتذَٖ اإلًٍتظّٖ٘ م٘ اًٍثٗظ ُن اٍضَٖ

   1.إًٍتظّٖٗٛ ُتّٖؽٛ

 أُا اٍسطاٟظ اإلضاظٗٛ اإلًٍتظّٖٗٛ اٍت٘ ًُٗن استسالطٓا ُن اٍتؾاظٗه اٍسابىٛ ْ٘ 
 :ًاألت٘

 ٖتًٖن ؽن ػظٗي آٍاته اٍّىاَ أٖ اٍبظٗض اإلًٍتظّٖ٘ ٖفٗظْا ُن اٍٖساَٟ : إضاظٚ ؽن بؾض
 .اٍذضٗثٛ

 أٙ أن ؽٍُٓا ٗضِٖ ٍٗاًل ّٖٓاظًا: إضاظٚ بال زُن. 
 2.ذٗج ٗؾتُض ؽٍٜ األظصٗه اإلًٍتظّٖ٘ ٖاٍبظٗض اإلًٍتظّٖ٘ ٖفٗظْا: إضاظٚ بال أٖظاي  

 :ىبادئ وأٌداف اإلدارٌ اإلهمتروًىٍ: اهفرؽ اهرابؼ
 (ثاّٗا)ٖأْضاه تسؾٜ ٍتذىٗىٓا  (أٖال)ٍإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ ُباضئ تىِٖ ؽٍٗٓا 

 :ىبادئ اإلدارٌ اإلهمتروًىٍ: أواًل
 :ُن ُباضئ اإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ ُا ٍٗ٘

 :تكدىي أذسن اهخدىات ههىواظًىن (1
 

  ْٖطا االْتُاِ بسضُٛ اٍُٖاػن ٗتػٍب سٍي بٟٗٛ ؽَُ مٗٓا تّٖـ ُن آٍُاظات ٖاًٍناٞات 
, بصًَ ٗسُر باٍتؾظه ؽٍٜ ًَ ُصًٍٛ ٗتِ تصسٗطٓا, آٍُٗأٚ الستسضاِ اٍتًٍّٖٖحٗا اٍذضٗثٛ

ٖطاضوٛ اٍُؾٍُٖات , ٖعظٖظٚ اّتىاٞ اٍُؾٍُٖات ذَٖ حْٖظ اٍُٖعٖـ ٖاٍىٗاِ بتذٍٗالت ضوٗىٛ
 .ُؿ تذضٗض ّىاػ اٍعؾه ٖاٍىٖٚ, اٍُتٖمظٚ

 :                                                         اهترمىز غهَ اهًتائخ (2

                                                           

.19ص , المرجع السابق, عشور عبد الكرٌم 1 
2
 ,191-189ص , 1996,بٌروت, دار الغرب اإلسالمً, نظرٌات اإلدارة الحدٌثة فً القرن الواحد والعشرٌن,عمار بوحوش 
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   ذٗج ّٗطب اْتُاِ اإلضاظٚ اٍؾاُٛ اإلًٍتظّٖٗٛ ؽٍٜ تذَٖٗ األمًاظ إٍٜ ّتاٟخ ُحسضٚ م٘ 
تتُثَ م٘ تسنٗه اٍؾبٞ ؽن اٍُٖاػّٗن ُن ذٗج , ٖأن تذىي مٖاٟض ٍٍحُٖٓظ, أظغ اٍٖاوؿ

 .ٖتٖمٗظ سضُٛ ُستُظٚ ؽٍٜ ُضاظ اٍساؽٛ, اٍحٓض
 :سٍوهٍ االستػىاو واإلتاذٍ ههحىىؼ (3

  أٙ إتاذٛ تىّٗات اإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ ٍٍحُٗؿ م٘ اٍُّازَ ٖاٍؾَُ ٖاٍُضاظش ٖاًٍُتبات 
 .ًٍ٘ ٗتًُن ًَ ُٖاػن ُن اٍتٖاطَ

 :تخفىط اهتماهىف (4
ٖٗؾّ٘ االستُظاظ م٘ تًٍّٖٖحٗا اٍُؾٍُٖات ٖتؾضض اٍُّامسٗن ؽٍٜ تىضِٗ اٍسضُات بأسؾاظ 

 .ٗؤضٙ إٍٜ تسنٗغ اٍتًاٍٗه, زْٗضٚ
 : اهتغىر اهىستىر (5

بذًِ أّٓا تسؾٜ باّتؼاِ ٍتذسٗن ,   ْٖٖ اٍُبضأ األساس٘ م٘ اإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ    
ٖظمؿ ُستٖٝ األضاٞ سٖاٞ بىطض ًسب ظعا اٍزباٟن أٖ بىطض , ٖإثظاٞ ُا ْٖ ُٖحٖض

 1.اٍتنٖي م٘ اٍتّامش
 :أٌداف اإلدارٌ اإلهمتروًىٍ: (ثاًىًا)

   تؾض اإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ ُن ثُاظ اٍُّحزات اٍتىّٗٛ م٘ اٍؾطظ اٍذضٗج ذٗج أضت 
ٖابتًاظ تىّٗات اتطاَ ُتػٖظٚ إٍٜ اٍتنًٗظ اٍحٗض ُن , اٍتػٖظات م٘ ُحاَ االتطاالت

وبَ اٍضَٖ ٖاٍذًُٖات م٘ االستناضٚ ُن ُّحزات اٍثٖظٚ اٍتىّٗٛ باستسضاِ اٍذاسٖب 
ٖصبًات االّتظّت  م٘ إّحاز األؽُاَ ٖتىضِٗ اٍسضُات ٍٍُٖاػّٗن بػظٗىٛ إًٍتظّٖٗٛ ٗسِٓ 

بناؽٍٗٛ م٘ ذَ اٍؾضٗض ُن اٍُصًالت اٍت٘ ُن أُْٓا اٍتزاذِ ٖاٍٖوٖه ٍػٖابٗظ ػٍٖٗٛ أُاِ 
معال ؽن تحّب اٍظٖتٗن ٖاٍٖساػٛ ٖفٗظْا , اٍُٖؼنٗن م٘ اٍُطاٍر ٖاٍضٖاٟظ اٍذًُٖٗٛ

ْٖ٘ إذضٝ ثُاظ اٍتػٖظ , ُن اٍؾٖاَُ اٍت٘ تىه ذاٟال ضٖن تػٖظ اٍّؼِ اإلضاظٗٛ اٍذاٍٗٛ
اٍتىّ٘ م٘ ُحاَ االتطاالت مبسب اٍتضمي آٍاَٟ ٍٍُؾٍُٖات ٖثٖظٚ االتطاالت اٍت٘ تساؽض 

                                                           
1
 .16-15ص , المرجع السابق, عشور عبد الكرٌم 
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حاٞت اإلضاظٚ ًظض مؾَ ٖاوؾ٘ الستسضاِ , ؽٍٜ تػٖظ أحٓزٚ اٍذاسٖب اآلٍ٘ ٖتىّٗاتٔ
تػبٗىات اٍذاسٖب اآلٍ٘ م٘ ُحاَ اٍسضُات اٍؾاُٛ ٍتػٖٗظ ػظي اٍؾَُ اٍتىٍٗضٗٛ إٍٜ 

ُٖن ّاذٗٛ أسظٝ االستناضٚ ُن ُّحزات اٍثٖظٚ , ػظي أًثظ ُظّٖٛ ٖماؽٍٗٛ ُن ّاذٗٛ
اٍتىّٗٛ م٘ تٖمٗظ اٍٖوت ٖاٍحٓض ٖاٍتًٍنٛ ٖاستسضاِ صبًٛ االّتظّت م٘ ضؽِ اٍتٖاطَ بٗن 
اإلضاظٚ اٍذًُٖٗٛ  ٖبٗن اٍُٖاػّٗن ُُا ٗتظتب ؽٍٗٔ سٍٖٓٛ االتطاَ بٗن أحٓزٚ اٍذاسب 

  1.اآلٍ٘ اٍُستٍنٛ باستسضاِ االّتظّت اٍطٙ ضؽِ تٖحٓات اٍذًُٖات ٖاٍُّؼُات اإلضاظٗٛ
تؾَُ أفٍب ُباضظات اإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ ؽٍٜ تذىٗي اّتىاَ ٖتذَٖ حطظٙ ُن      

ٍتحسٗض ؽضض ُن األْضاه اٍؾاُٛ , األساٍٗب اإلضاظٗٛ اٍتىٍٗضٗٛ إٍٜ اٍؾَُ اإلًٍتظّٖ٘
 ّٖحزْا 
 :م٘ األت٘

ُٖظاحؾٛ ُذتٖٝ اٍٖثٗىٛ بضال , ــــــ إضاظٚ اٍٍُنات ٖاستؾظاغ اٍُذتٖٗات بضال ُن ذنؼٓا
 . ُن ًتابتٓا

 .ــــ اٍتذَٖ ّذٖ االؽتُاض ؽٍٜ ُظاسالت اٍبظٗض اإلًٍتظّٖ٘ بضال ُن اٍطاضظ ٖاٍٖاظض
ذٗج أن اٍتؾاَُ اإلًٍتظّٖ٘ ٗتِ بصًَ آّ٘ , ــــ استطاظ اٍٖوت ٖسظؽٛ اّحاز اٍُؾاُالت

 .ضٖن اّتؼاظ
إط ال ذاحٛ تعسِ اٍُستٖٗات اإلضاظٗٛ , ـــ تسنٗغ ذضٚ اٍحٓاز اٍبٗظٖوظاػ٘ ٖتؾىٗضاتٔ

 .ٖتؾضضْا
بآٍٗات اٍتىّٗٛ , ـــ اٍتذَٖ ّذٖ اٍسضُٛ اٍؾاُٛ اٍُؾٍّٛ  ػظٗي تػٖٗظ اإلضاظٚ اٍؾاُٛ

 .اٍذضٗثٛ
ٖصنامٗٛ اٍُؾٍُٖات ٖؽظعٓا أُاِ اٍؾُالٞ , ـــ اٍتٖحٔ ّذٖ صنامٗٛ اٍؾَُ اإلضاظٙ

    2.ٖاٍُٖاػّٗن

                                                           
1
 .08ص, المرجع السابق, محمد بن سعٌد محمد العرٌشً 

2
 .39ص , األردن, دار وائل للنشر,’,اإلدارة اإللكترونٌة, عالء عبد الرزاق السالمً 
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ُُٖا سبي ٗالذؼ تظًٗز ْطٕ األْضاه ٖاٍُباضئ اٍت٘ وضُت اإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ          
ٖزٗاضٚ مؾاٍٗٛ , ًاٍىعاٞ ؽٍٜ اٍظٖتٗن, ؽٍٜ اٍحٖاّب اٍُتطٍٛ بؾٍُٗات اإلطالز اإلضاظٙ

ٖاٍت٘ تّؾًش ؽٍٜ ُستٖٝ , ذٗج ٗسحَ ؽضِ اْتُآُا باٍُؾضات اٍبٟٗٗٛ, األحٓزٚ اإلضاظٗٛ
بسبب اٍُصاًَ اٍت٘ , اٍُظضٖض اٍُّتؼظ أن ٗذىىٔ اٍتذَٖ ّذٖ تػبٗي اإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ

ٖحؾَ , تنظزْا ْطٕ اٍبٟٗٛ ٖاٍت٘ تؤثظ سٍبا ؽٍٜ ُذتٖٝ ّٖٖـ اٍسضُات اإلًٍتظّٖٗٛ
ًإتاله , ُٖساػظ ٖاٍحظاِٟ اإلًٍتظّٖٗٛ, األؽُاَ اإلضاظٗٛ ُظّْٖٛ ٍٍتٓضٗض      أسظاظ 

  1.ٖتضُٗظْا ؽن ػظٗي اٍنٗظٖش ٍُؾٍُٖات٘, اٍبٗاّات ٖاٍُٖاوؿ
 ىبررات االًتكاو ىن اإلدارٌ اهتكهىدىٍ إهَ اإلدارٌ اإلهمتروًىٍ: اهىظهب اهثاًي

منًظٚ اٍتًاَُ ,  أن اٍتذَٖ إٍٜ اإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ ْٖ ذتُٗٛ تنظعٓا اٍتقٗظات اٍؾاٍُٗٛ    
ُن سالَ ظمؿ اٍحٖضٚ اٍُسظحات , ٖاٍُصاظًٛ ٖتٖؼٗه اٍُؾٍُٖات تذضض اٍّحاز ألٙ ُؤسسٛ

ٖعُان سالُٛ اٍؾٍُٗات ًٍٓا ُن األُٖظ اٍت٘ ضؽت إٍٜ اٍتػٖظ اإلضاظٙ ّذٖ اإلضاظٚ 
مٍِ ٗؾض ُن , ُٖٗثَ ؽاَُ اٍٖوت أذض أِْ ُحاالت اٍتّامسٗٛ بٗن اٍُؤسسات, اإلًٍتظّٖٗٛ

اٍُىبَٖ اآلن تأسظ تّنٗط اٍؾٍُٗات بضؽٖٝ اٍتذسٗن ٖاٍتحٖٗض ٖطٌٍ الظتباػ اٍنظظ اٍُتاذٛ 
  2.أُاِ اٍُؤسسات بؾّطظ اٍتٖوٗت

 ّذاَٖ م٘ ْطا اٍُػٍب تبٗان ُظاذَ االّتىاَ ُن اإلضاظٚ اٍتىٍٗضٗٛ إٍٜ اإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ     
م٘ اٍنظـ األَٖ ثِ ُتػٍبات االّتىاَ ُن اٍقضاظٚ اٍتىٍٗضٗٛ إٍٜ اإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ م٘ اٍنظـ 

 .اٍثاّ٘
 ىراذو االًتكاو ىن اإلدارٌ اهتكهىدىٍ إهَ اإلدارٌ اإلهمتروًىٍ: اهفرؽ األوو

إن أمعاَ سّٗاظٖٗ ٍٍٖطَٖ إٍٜ تػبٗي سٍش إلستظاتٗحٗٛ اإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ ُؿ      
االستقالَ األُثَ ٍٍٖوت ٖاٍُاَ ٖاٍحٓض بتىسِٗ سػٛ اٍٖطَٖ إٍٜ اٍُظذٍٛ آٍّاٟٗٛ إلضاظٚ 

اإلًٍتظّٖٗٛ إٍٜ ثالج  ُظاذَ ؽٍٜ أن ٗتِ طٌٍ بؾض اٍىٗاِ بإطالز إضاظٙ صاَُ ٖتاِ ٍٍّؼاِ 

                                                           
1
 .17ص , المرجع السابق, عشور عبد الكرٌم 

2
 .09ص , المرجع السابق, محمد بن سعٌد العرٌشً 
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إط ال ًُٗن ًُا وٍّا سابىا االّتىاَ ُن ّؼاِ إضاظٙ تىٍٗضٙ ُٓتظئ إٍٜ ّؼاِ ,اإلضاظٙ اٍتىٍٗضٙ
ٍطٌٍ مإن تىسِٗ اٍسػّٛ إٍٜ ُظاذَ ُن صأّٔ أٗعا أن ٗتػٖظ , إًٍتظّٖ٘ ًْطا ضمؾٛ ٖاذضٚ

ٗذضج ؽّض تػبٗي اإلضاظٚ بصًَ ًٍ٘ م٘ سػٛ  بتػٖظْا بذٗج ٗتأوٍِ ُؾٓا ؽٍٜ ؽًش ُا
اإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ ضمؾٛ ٖاذضٚ ُُا ٗؤضٙ إٍٜ تناح٠ اٍُحتُؿ بٓا ٖمِ ٗتِ ظمعٓا أٖ ُىاُٖتٓا 

 :ْٖطٕ اٍُظاذَ ْ٘, م٘ ذّٗٔ
 
 ىرذهٍ اإلدارٌ اهتكهىدىٍ اهفاغهٍــــ 1

ٖطٌٍ ,   ذٗج ٗتِ سالَ ْطٕ اٍُظذٍٛ تنؾَٗ اإلضاظٚ اٍتىٍٗضٗٛ أٖ ُذاٍٖٛ تُّٗتٓا ٖتػٖٗظْا
باٍتٖازٙ ُؿ ؽٍُٗٛ اٍصظٖـ م٘ تّنٗط ُصظٖـ اإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ إط ٗستػٗؿ اٍُٖاػن 

م٘ اٍٖوت , بطٌٍ تسٍٗظ ُؾاُالت إحظاٞاتٔ بصًَ سَٓ ٖبضٖن أٙ ظٖتٗن أٖ ُُاػٍٛ
أٖ ؽبظ األصًاٌ اإلػالـ ؽٍٜ ّصظات , اٍطٙ ٗستػٗؿ مٗٔ ًَ مظض ٌٍُٗ ذساب صسط٘

, اٍُؤسسات ٖاإلضاظات ٖاٍٖزاظات ٖإذضاج اٍبٗاّات ٖاإلؽالّات ؽبظ اٍصبًٛ اإلًٍتظّٖٗٛ
   1.ٖتؾبٟتٓا إلّحاز أٙ ُؾاٍُٛ, ُؿ إًُاّٗٛ ػبؿ أٖ استسظاد االستُاظات أالزُٛ

 .ــ ىرذهٍ اهفامش واهتهفون اهفاغو2
ٖاٍت٘ ٗتِ مٗٓا تنؾَٗ تًٍّٖٖحٗا آٍاته ,    تؾض ْطٕ اٍُظذٍٛ ْ٘ اٍُظذٍٛ اٍبسٗػٛ

ذٗج ٗتًُن اٍُتؾاَُ أٖ اٍُٖاػن االؽتُاض ؽٍٜ آٍاته اٍُتٖمظ م٘ ًامٛ األُاًن ,ٖاٍناًش
ٖاٍطٙ ٖٗمظ سضُات بصًَ ُؾىَٖ اٍتًٍنٛ إط ًُٗن األمظاض ُن االستنساظ ُن , ٖاٍُّازَ

ًُا ًُٗن , ٖاألٖظاي ٖاٍصظٖػ أالزُٛ الّحاز أٙ ُؾاٍُٛ بصًَ سَٓ, اإلحظاٞات
األصساظ م٘ ْطٕ اٍُظذٍٛ ُن استؾُاَ اٍناًش إلظساَ ٖاستىباَ األٖظاي ٖاالستُاظات 

وض , ٖم٘ ْطٕ اٍُظذٍٛ ًٖٗن أفٍب األمظاض أٖ اٍُتؾاٍُٗن ٖػاٍب٘ اٍسضُٛ اٍؾاُٛ,ٖفٗظْا
 2.اًتسبٖا تحظبٛ مُٗا ٗتؾٍي بُّػ اإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ

                                                           
1
 .20ص , المرجع السابق, رأفت رضوان 

2
  .20ص , المرجع السابق, عشور عبد الكرٌم 
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 ــ ىرذهٍ اإلدارٌ اإلهمتروًىٍ اهفاغهٍ 3
, ٖاٍت٘ ٗتِ ُن سالٍٓا اٍتسٍ٘ ؽن اٍصًَ اٍتىٍٗضٙ ٍإلضاظٚ ,ْ٘ اٍُظذٍٛ األسٗظٚ        

 ُن اٍُٖػّٗن ،ٖٗحب   30 %بؾض أن ٗطبر ؽضض اٍُستسضُٗن ٍٍصبًٛ اإلًٍتظّٖٗٛ ٗىاظب
أن ٗطاذب طٌٍ تٖمظ اٍذٖاسٗب سٖاٞ بصًَ صسط٘ أٖ ؽن ػظٗي األًصاٌ ، أٖ م٘ 

ُّاػي ؽُُٖٗٛ بذٗج تًٖن تًٍنتٓا أٗعا ُؾىٍٖٛ ٖ ٗسٗظٚ ٍحُٗؿ اٍُٖاػّٗن ، ُُا ّٗتخ ٖ 
ٖباٍصًَ , ًُٗن ًَ األمظاض ُن استؾُاَ اٍصبًٛ اإلًٍتظّٖٗٛ إلّحاز أٙ ُؾاٍُٛ إضاظٗٛ

ٖبطٌٍ , ٖبأًثظ مؾاٍٗٛ ًُٗٛ ّٖٖؽٗٛ, ٖأوَ تًٍنٛ ًُُّٛ, اٍُػٍٖب ٖبأسظـ ٖوت ٖأوَ حٓض
ٖتؾٍِ ػظي , تىبٍٓا ٖتناؽَ ُؾٓا, ًٖٗن اٍظأٙ اٍؾاِ وض تنِٓ اإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ

 .استسضآُا
ٖاألحٓزٚ اإلًٍتظّٖٗٛ , إن ٖحٓٛ اٍّؼظ اٍسابىٛ اٍطًظ وض أٍٖت اْتُاُات باٍُؾضات

اّػالوا ُن اٍتذَٖ اإلًٍتظّٖ٘ ٗتػٍب تٖمٗظ اٍبّٗٛ اٍتذتٗٛ , ْٖطا اٍص٘ٞ ُّػى٘, اٍالزُٛ
مُظاذَ اٍتذَٖ ّذٖ اإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ  ال بض أن ٗطاذبٓا , اٍضاؽُٛ ٍألؽُاَ اإلًٍتظّٖٗٛ

ؽن ػظٗي بّاٞ ُحتُؿ ُؾٍُٖات ٖتًٖٗن ذٍىات , اٍىعاٞ ؽٍٜ األُٗٛ اإلًٍتظّٖٗٛ
   1.اٍتٖاطَ اإلًٍتظّٖ٘ 

 :ىتظهبات اهتذوو إهَ اإلدارٌ اإلهمتروًىٍ: اهفرؽ اهثاًي
 : ٗىع٘ اٍتذَٖ ّذٖ اإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ ُتػٍبات ؽضٗضٚ ّطًظ ُن أُْٓا

 :اهىتظهبات اإلدارىٍ واألىًىٍ .أ 
تّذطظ اٍُتػٍبات اإلضاظٗٛ ٖاألُّٗٛ اٍٖاحب ُظاؽاتٓا ؽّض تػبٗي اإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ م٘ 

 :اٍؾّاطظ اٍتاٍٗٛ
 وضؼ استراتىحىات وخظظ اهتأسىش: 

  ٖاٍت٘ ًُٗن أن تصَُ إضاظٚ أٖ ْٟٗٛ ؽٍٜ اٍُستٖٝ اٍٖػّ٘ ٍٓا ٖؼاٟه اٍتسػٗػ ٖاٍُتابؾٛ 
ٖاٍتأٗٗض ُن ,ٖم٘ ْطٕ اٍُظذٍٛ البض ُن تٖمٗظ اٍضؽِ, ٖاٍتّنٗط ٍٍُصاظٗؿ اإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ

                                                           
1
 .20ص , المرجع السابق, عشور عبد الكرٌم 
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ُؿ تٖمٗظ ُسططات ُاٍٗٛ ًامٗٛ إلحظاٞ اٍتذَٖ , ػظه اإلضاظٚ اٍؾٍٗا م٘ آٍظِ اإلضاظٙ
 .اٍُػٍٖب 

 ٍتوفىر اهبًىٍ اهتذتىٍ هإلدارٌ اإلهمتروًى : 
  إط البض ُن اٍؾَُ ؽٍٜ تػٖٗظ ُستٍه صبًات االتطاالت بُا ٗتٖامي ُؿ بٟٗٛ اٍتذَٖ  اٍت٘ 

ضٖن إُْاَ اٍتحٓٗزات اٍتىّٗٛ , ُٖستٖؽبٛ ًٍٍِ آٍاَٟ ُن االتطاالت, تستضؽ٘ صبًٛ ٖاسؾٛ
 .ُٖذاٍٖٛ تٖمٗظٕ ٖإتاذتٔ  ٍألمظاض ٖاٍُؤسسات, ٖذٖاسٗب آٍٗٛ, األسظٝ ُن ُؾضات ٖأحٓزٚ

 تظوىر اهتًعىي اإلدارً واهخدىات واهىػاىالت اهذموىىٍ وفل تذوو تدرىحي: 
بُا ٗحؾٍٓا تّسحِ , ُٖستٍه اٍٖؼاٟه اٍذًُٖٗٛ,  بإؽاضٚ تّؼِٗ اٍحٖاّب ٖاٍُؾضات آًٍٍٗٗٛ

استذضاج إضاظٚ حضٗضٚ تساٗظ اٍتػٖظ , إٍقاٞ اإلضاظات)ُٖباضئ اإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ ُثَ 
 .(اٍتًٍّٖٖح٘

 ٍىتظهب اهمفاءات واهىٍارات اهىتخصص: 
ٍٖٓا , تُتٌٍ زاضا ُؾظمٗا ٗذٗػ بُباضئ اٍتىضِ اٍتىّ٘,   ْٖ٘ عظٖظٚ ٖحٖض ٗض ؽاٍُٛ ُؤٍْٛ

 .ُن اٍسبظٚ ُا ًُّٗٓا أن تطبر ُٖظضا بصظًٗا ُؤْاًل الستسضاِ تىّٗات اٍُؾٍُٖات
 ٍوضؼ اهتصرىػات اهكاًوًىٍ اهالزىٍ هتظبىل اإلدارٌ اإلهمتروًى: 

: ٖأثّاٞ اٍتػبٗي,      ًٖٖٗن طٌٍ ؽن ػظٗي اإلػاظ اٍىاّّٖ٘ اٍطٙ ٗىظ باٍتذَٖ اإلًٍتظّٖ٘
ٖاٍطٙ ًُٗن أن ٗؼٓظ م٘ أٙ ُظذٍٛ ُن ُظاذَ , أٙ تًٍُٛ ٍٍّىاٟظ ٖاٍنظال اٍىاّّٖ٘ اٍالزِ

بٖعؿ وٖاؽض واّّٖٗٛ عاُّٛ ألُن اٍُؾاُالت اإلًٍتظّٖٗٛ ٖتذضٗض : اٍتذَٖ ٖبؾض اٍتػبٗي
 1.اإلحظاٞات اٍؾىابٗٛ اٍساطٛ بنٟٛ اٍُتٖظػٗن م٘ حظاِٟ اإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ

 ًىتظهب اإلصالح اإلدار: 
   م٘ إػاظ اٍٖطَٖ إٍٜ تذىٗي تذَٖ ّاحر م٘ تػبٗي اإلضاظٚ اٍؾاُٛ اإلًٍتظّٖٗٛ ٗىتظز 

اٍطٙ ٗصَُ اٍتسطظ اٍٖؼٗن٘ م٘ , عظٖظٚ اإلطالز اإلضاظٙ,اٍضًتٖظ ؽٍ٘ اٍسٗض اٍباز

                                                           
1
دراسة مسحٌة على المؤسسات العامة , المتطلبات اإلدارٌة واألمنٌة لتطبٌق اإلدارة اإللكترونٌة, سعٌد بن معال المعمري 

 .14ص , 2003, الرٌاض, أكادمٌة ناٌف العربٌة للعلوم األمنٌة, رسالة ماجٌستر, للموانئ
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تصقَٗ اٍبظاُخ ٖاٍتؾاُالت ٖاٍٖثاٟي أٙ ُذاٍٖٛ إذضاج تقٗظات حطظٗٛ ٖحْٖظٗٛ م٘ اٍُناِْٗ 
ٖتػٖٗظ , ٖتظصٗضْا, اإلضاظٗٛ ٖاٍنّٗٛ ٖاٍذاحٛ إٍٜ وٗاضات ٖاؽٗٛ ُتذُسٛ ٍٖٓا اٍىضظٚ اإلضاظٗٛ

إعامٛ إٍٜ , ٖاٍبذج ؽن ذٍَٖ ًنٍٗٛ تؤضٙ إٍٜ تذسٗن إّحاز اٍسضُٛ اٍٖؼٗنٗٛ,اٍؾالوات
عظٖظٚ بسػ وٖاؽض اإلثبات مُٗا ٗتؾٍي باٍتطظمات اإلًٍتظّٖٗٛ ٖاٍذاحٛ إٍٜ تصظٗؾات حضٗضٚ 

 م٘ 1998ٖذُاٗتٔ ُثَ تصظٗؿ اؽتُاض اٍتٖوٗؿ اإلًٍتظّٖ٘ ؽاِ , تسظ اٍتٖوٗؿ اإلًٍتظّٖ٘
 1.اٍٖالٗات اٍُتذضٚ األُظًٗٗٛ

 :اهىتظهبات اهسىاسىٍ.ب

ُٖساّضٚ , ذٗج تتظحُٓا ٖحٖض إضاظٚ سٗاسٗٛ ضاؽُٛ إلستظاتٗحٗٛ اٍتذَٖ اإلًٍتظّٖ٘  
ٖاٍُؾّٖٙ اٍُساؽض ؽٍٜ احتٗاز , ؽن ػظٗي تىضِٗ اٍؾٖن اٍُاضٙ,ٍُصاظٗؿ اإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ

 .اٍؾىبات ٖتػٖٗظ بظاُخ اٍتذَٖ اإلًٍتظّٖ٘ ٖاإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ
إط تُثَ ُباضظٚ اٍقضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ اٍؾُٛ م٘ ضٍٖٛ اإلُاظات اٍؾظبٗٛ اٍُتذضٚ ُثال ؽٍٜ      

ذٗج اّػٍىت , ٖإظاضٚ ٍضٝ اٍىٗاضٚ, اٍطؾٗض اٍؾظب٘ إذضٝ اٍُّاطد اٍت٘ ٖحضت تحّٗض سٗاس٘
" ُذُض بن ظاصض آَ ًُتِٖ" بُٖحب إؽالن ظسُ٘ أطضظٕ اٍصٗش 1999ُباضظٚ ضب٘ ؽاِ 

إط سظؽان ُا تذٍٖت اٍُباضظٚ إٍٜ , ظٟٗش ُحٍش اٍٖزظاٞ ذاًِ ضب٘, ّاٟب ظٟٗش اٍضٍٖٛ
 :ٖاوؿ ٍُُٖش ؽبظ بظّاُخ ؽَُ ٗىِٖ ؽٍٜ ّىاػ ُّٓا

ُن أحَ , باٍتؾاٖن ُؿ إضاظٚ اٍسضُات اإلًٍتظّٖٗٛ, ــــ اؽتُاض وّاٚ ُٖذضٚ ٍسضُٛ اٍؾُالٞ
 .تؾزٗز ُستٖٗات اًٍناٞٚ ٖاٍنؾاٍٗٛ

 .ــــ تبسٗػ ؽٍُٗات اٍذطَٖ ؽٍٜ اٍسضُات اٍذًُٖٗٛ اؽتُاضا ؽٍٜ إذضاج اٍتىّٗات
ٍتذىٗي اٍتًاَُ , ـــ ابتًاظ سضُات ذًُٖٗٛ حضٗضٚ ٖظبػ بٟٗات اٍؾَُ م٘ اٍضٖاٟظ اٍذًُٖٗٛ

 .اٍطٙ ُٗٓض اٍػظٗي ٍُبضأ ذًُٖٛ بال أٖظاي ٖبضٖن ػابٖظ

                                                           
1
 .25-23ص , المرجع ا السابق, عشور عبد الكرٌم 
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بًٗنٗٛ , ٖعُان اٍذض األضّٜ ُن اٍُؾظمٛ, ـــ تٖؽٗٛ اٍُحتُؿ بضٖن حضٖٝ اٍتذَٖ اإلًٍتظّٖ٘
 . استسضاِ األضٖات اٍت٘ تًُِّٓ ُن اٍذطَٖ ؽٍٜ سضُاتِٓ ُن اٍضٖاٟظ اٍذًُٖٗٛ

 :اهىتظهبات االقتصادىٍ واالحتىاغىٍ. د
      إط تصَُ اٍؾَُ ؽٍٜ سٍي بٟٗٛ احتُاؽٗٛ ُساؽضٚ ُٖستٖؽبٛ ٍعظٖظٚ اٍتذَٖ ٍإلضاظٚ 

ُؿ , اإلًٍتظّٖٗٛ ٖؽٍٜ ضظاٗٛ ًامٗٛ بُزاٗا تػبٗي اٍٖساَٟ اٍتىّٗٛ م٘ األحٓزٚ اإلضاظٗٛ
ٖاٍتحُؾات اٍتذسٗسٗٛ  اٍساطٛ بّصظ مٖاٟض تػبٗي اإلضاظٚ , االستؾاّٛ باٍٖساَٟ اإلؽالُٗٛ

اإلًٍتظّٖٗٛ ٖبظُحٛ ذطظ تضظٗبٗٛ ؽٍٜ استؾُاَ اآلالت اٍتىّٗٛ م٘ ُستٍه اٍُستٖٗات 
ُؿ عظٖظٚ تٖمٗظ اٍُسططات اٍُاٍٗٛ اًٍامٗٛ ٍتقػٗٛ اإلّناي ؽٍٜ اٍُصاظٗؿ , اٍتؾٍُٗٗٛ

ٖإٗحاض , ضٖن إُْاَ االستثُاظ م٘ ُٗضان اٍتًٍّٖٖحٗا اٍُؾٍُٖات ٖاالتطاَ,اإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ
 .   ُطاضظ تذٍٖٗٓا تُتاز باٍضُُٖٗٛ ؽٍٜ اٍُستٖٝ اٍُظًزٙ ٖاٍُذٍ٘

 :ىتظهبات اهبًىٍ اهتذتىٍ هالتصاالت. د
ٖأًصاٌ اًٍتظّٖٗٛ م٘ األُاًن ,    تظتبػ بإٗحاض ذٖاسٗب إًٍتظّٖٗٛ ّٖؼِ بٗاّٗٛ ُتًاٍُٛ

ٖتؾَُ بّٗٛ االتطاالت ؽٍٜ زٗاضٚ اٍتظابػ بٗن ُستٍه , اٍؾُُٖٗٛ ٖآٍٖاته ٖاٍناًسات
 .األحٓزٚ اإلضاظٗٛ ضاسَ اٍضٍٖٛ

ْٖطا بذسب بظاُخ ,    ٖتستٍه ُتػٍبات اإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ ُن ُباضظٚ اًٍتظّٖٗٛ ٖأسظٝ
ٖتبؾا ٍذحِ اٍُصظٖـ اٍطٙ ٗستٓضه األثُّٛ اًٍٍٗٛ أٖ اٍحزٟٗٛ ٍٖؼاٟه , اٍتذَٖ االًٍتظّٖ٘

   1.ٖأّصػٛ اٍُّؼُات اإلضاظٗٛ

 تحربٍ اهحزائر اإلهمتروًىٍ: اهىبذج اهثاًي

ُٖٖاًبٛ , تٖحٓت اٍحزاٟظ ؽٍٜ فظاظ باو٘ اٍضَٖ ّذٖ اٍضسَٖ م٘ ؽطظ اٍُؾٍُٖات    
اٍت٘ تبّت إذضاج ,ُّٖؼُات اٍسضُٛ اٍؾُُٖٗٛ, اٍتػٖظات اٍذاطٍٛ ٍتظوٗٛ ٖؼاٟه اٍُؤسسات

سٍسٍٛ ُن اٍتقٗظات ؽٍٜ ٖؼاٟنٓا اٍتىٍٗضٗٛ م٘ ؼَ اٍتذَٖ ّذٖ استسضاِ تًٍّٖٖحٗا اٍُؾٍُٖات 
                                                           

1
 .25ص , المرجع السابق, عشور عبد الكرٌم 
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بقٗٛ اٍتحسٗض اٍنؾٍ٘ ٍتذَٖ ّذٖ ُنِٖٓ اإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ ُٖن ثِ , عُن أّصػتٓا اٍسضُٗٛ
 1.اٍسضُات اٍؾاُٛ اإلًٍتظّٖٗٛ

ّذٖ إٗحاض ٖاوؿ , تّػٍي سػٖات اٍتػٖٗظ األٍٖٜ م٘ اٍتأسٗش ٍُصظٖـ اإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ
ٖبٟٗٛ ُّاسبٛ إلذضاج تذَٖ ّاحر ٖاّػالوا ُن طٌٍ سّتػظي م٘ ْطا اٍُبذج إٍٜ آٍٗات 

تػبٗي اإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ م٘ اٍحزاٟظ م٘ اٍُػٍب األَٖ أُا اٍُػٍب اٍثاّ٘ مسٖه ّسططٔ 
 .ٍضظاسٛ ُؾٖوات تػبٗي اإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ م٘ اٍحزاٟظ ٖآماوٓا

 آهىات تظبىل اإلدارٌ اإلهمتروًىٍ في اهحزائر : اهىظهب األوو
  اتحٓت أْضاه اٍسٗاسٛ اٍؾاُٛ ٍٍحزاٟظ م٘ اٍسّٖات األسٗظٚ إٍٜ بّاٞ ُحتُؿ اٍُؾٍُٖات 

ًٖطٌٍ اٍٖساَٟ , ٖٗؼٓظ ْطا ُن سالَ اٍبظاُخ اٍُسػظٚ أٖ اٍُؾٍّٛ الستسضاِ اإلضاظٚ
 .اٍُسػظٚ ٍتػبٗي اٍبظاُخ ًؾّاٖٗن ٍنظٖـ ؽٍٜ اٍتٖاٍ٘

 .اهبراىخ اهىتػهكٍ بتظبىل اإلدارٌ اإلهمتروًىٍ في اهحزائر:اهفرؽ األوو
 :اإلدارٌ اإلهمتروًىٍ في اهخظاب اهرسىي .1

,      ُن سالَ تطظٗذات اٍُسٍٟٖٗن ٖاٍضٖاٟظ اٍظسُٗٛ ذَٖ تًٍّٖٖحٗا اإلؽالِ ٖاالتطاَ
ٗؼٓظ اْتُاِ اٍضٖاٟظ اٍسٗاسٗٛ م٘ اٍحزاٟظ بٓطٕ اٍتًٍّٖٖحٗا ٖاٍت٘ ْ٘ سُٛ اٍؾطظ اٍذاٍ٘ 

 .ٖأّٓا ُظذٍٛ ذتُٗٛ ٗحب بٍٖفٓا
 2003  م٘ اٍٖثٗىٛ اٍت٘ وضُتٓا اٍحزاٟظ ٍىُٛ ُحتُؿ اٍُؾٍُٖات اٍت٘ ؽىضت بسٖٗسظا سّٛ 

إن اٍحزاٟظ تؾتبظ أن اٍّناط إٍٜ صبًٛ : "أؼٓظت اٍّٖاٗا ٍٍٖٖد إٍٜ ُحتُؿ اٍُؾٍُٖات
أن اٍتػٖظ ... اٍُؾٍُٖات ٗصًَ صظػا أساسٗا ًٍَ تىضِ سٗاس٘ ٖاوتطاضٙ ٖاحتُاؽ٘ ٖثىام٘

ّذٖ ُحتُؿ اٍُؾٍُٖات ٗتػٍب تٖمظ بّٗات واؽضٗٛ م٘ ُحاَ اٍُٖاظض اٍبصظٗٛ اًٍامٗٛ 
  2".ٖاٍُٖاظض اٍُاٍٗٛ اٍعظٖظٗٛ

                                                           
1
 .117ص , المرجع السابق, عشور عبد الكرٌم 

2
: المتوفر على الرابط, إذاعة الجزائر, مقال حول عرض اإلستراتٌجٌة الجزائرٌة لبناء مجتمع المعلومات فً جٌنٌف 

http://www.radioakgerie.dz/newz/ar/article/20140610/2417.html  تارٌخ , 2014/03/14 بتارٌخ

 .2019/04/18االطالع

http://www.radioakgerie.dz/newz/ar/article/20140610/2417.html
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   ٖوض ذضضت اٍٖثٗىٛ اٍُسؤٍٖٗٛ اٍحضٗضٚ ٍٖزاظٚ اٍبظٗض ٖاٍُٖاطالت ٖاٍت٘ أطبذت تسُٜ 
ذٗج تتذض ُٓآُا م٘ تضاظٌ اٍتأسظ م٘ ُحاَ , ٖزاظٚ اٍبظٗض ٖتًٍّٖٖحٗا اإلؽالِ ٖاالتطاَ

ذٗج تتذض ُٓآُا م٘ تضاظٌ اٍتأسظ م٘ ُحاَ استسضاِ , استسضاِ تًٍّٖٖحٗا اإلؽالِ ٖاالتطاَ
 1.ٖإضُاد اٍحزاٟظ م٘ االوتطاض اٍحضٗض, تًٍّٖٖحٗا اإلؽالِ ٖاالتطاَ

 16/11/2005بتاظٗش " ؽبض اٍؾزٗز بٖتنٍٗىٛ "  ٖم٘ اٍسػاب اٍطٙ أٍىإ ظٟٗش اٍحُٖٓظٗٛ 
أًض ؽٍٜ اٍّىاػ اٍٖاظضٚ م٘ 2005م٘ اٍىُٛ اٍؾاٍُٗٛ ٍُحتُؿ اٍُؾٍُٖات اٍُّؾىض بتّٖش سّٛ 

 ُّٖٓا اٍتأًٗض ؽٍٜ اإلطالذات االوتطاضٗٛ 2003ٖثٗىٛ اٍحزاٟظ اٍُىضُٛ بُؤتُظ حّٗه 
ٖتذظٗظ وػاـ اٍتًٍّٖٖحٗا اإلؽالِ ٖاالتطاَ ٖاٍتأًٗض ؽٍٜ اإلحظاٞات اٍت٘ اتسطت تحإ 

اٍُٖاػّٗن ٖاٍؾُالٞ االوتطاضٗٗن بٓضه تصحٗؿ استسضاِ تًٍّٖٖحٗا اإلؽالِ ٖاالتطاَ ُّٓا 
 "سٗض ؽبض أٍٍ"ُصظٖـ اٍذؼٗظٚ اٍٖػّٗٛ ٍإلؽالِ اآلَ , (أسظتٌ)ُصظٖـ 

إواُٛ اٍحاُؾٛ االمتظاعٗٛ ٖاٍصبًٛ ,     ُصظٖـ تزٖٗض اٍُضاظش اٍحزاٟظٗٛ بأحٓزٚ اًٍُبٖٗتظ
   2.اٍُؾٍُٖاتٗٛ ٍٍتؾٍِ ؽن بؾض ُٖصظٖـ صبًٛ االّتظّت اٍذًُٖٗٛ

 ٖم٘ تضسَ اٍسٗض ذاتِ اٍذسّ٘ ُضٗظ ُحتُؿ اٍُؾٍُٖات بٖزاظٚ اٍبظٗض ٖتًٍّٖٖحٗا        
اإلؽالِ ٖاالتطاَ ؽٍٜ ْاُض اٍطاٍٖن اٍضٍٖ٘ ٍإلؽالِ اآلٍ٘ ٖتىّٗات ًُاتب اإلؽالِ 

 ٖبٖابٛ اٍُٖاػن اإلًٍتظّٖ٘ م٘ ُذٖظ 2013ٖاالتطاَ ذٗج صًٍت اٍحزاٟظ اإلًٍتظّٖٗٛ 
 تتُذٖظ 2013ذٗج أًض اٍسٗض ذاتِ اٍذسّٗ٘ أن اٍحزاٟظ اإلًٍتظّٖٗٛ , ّضٖتٗن م٘ اٍُؤتُظ

ُٖعذا أن تػٖٗظ , اٍُؤسسٛ اإلًٍتظّٖٗٛ ٖاٍُٖاػن اإلًٍتظّٖ٘, ذَٖ اإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ
ْطٕ اٍُٖاعٗؿ ٗىتع٘ إػاظ واّّٖٗا ٖتؾاّٖا ضٍٖٗا ٖساطٛ اًٍناٞات اٍبصظٗٛ اٍت٘ تبىٜ واؽضٚ 

إٍٜ حاّب تذسٗن ّٖؽٗٛ , ٖتؾزٗز ّصاػ اإلضاظات اإلوٍُٗٗٛ ٖاٍُظًزٗٛ,ّحاز اإلستظاتٗحٗٛ
   3.ذٗاٚ اٍُٖاػّٗن ُن سالَ اٍسضُات اإلًٍتظّٖٗٛ

                                                           
1
, قسم اإلعالم واالتصال, رسالة دكتوراه, المدرسة والتلمٌذ والمعلم وتكنولوجٌا اإلعالم واالتصال, بوحنفة عبد الوهاب 

 . 178ص ,2007, جامعة الجزائر
2
 .59ص , المرجع السابق, حرز هللا فؤاد 

3
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ًُا ٖحٔ ظٟٗش اٍضٍٖٛ تؾٍُٗات ٍٍذًُٖٛ بقٗٛ تٖذٗض اٍُسؾٜ ٖتثُٗن اٍُٖاطالت اٍت٘      
تتٖمظ ؽٍٗٓا اٍحزاٟظ م٘ اٍحٖٓض اٍظاُٗٛ إٍٜ تظوٗٛ تذَٖٗ اٍتًٍّٖٖحٗا ٖاٍُؾظمٛ إٍٜ ُحاَ 

 .تًٍّٖٖحٗات اإلؽالِ ٖاالتطاَ اٍذضٗثٛ
ًُٖا أعاه ٖزٗظ اٍبظٗض ٖاٍتًٍّٖٖحٗا اإلؽالِ ٖاالتطاَ أن ْطٕ األْضاه تبىٜ واُٟٛ      

باستُظاظ ّؼظا ٍٍتذٖالت م٘ ْطا اٍُحاَ ًٖطٌٍ اٍتػٖظات اٍُتٖاطٍٛ اٍت٘ ٗصٓضْا اٍؾاٍِ 
ٖؽٍٗٔ ال ًُٗن ذطظ بظّاُخ , ٖاٍت٘ بات ُن اٍعظٖظٙ أن ّٖاًبٓا ّٖساٗظ بطنٛ ُستُظٚ

اٍحزاٟظ اإلًٍتظّٖٗٛ م٘ متظٚ زُّٗٛ ُؾّٗٛ أٖ م٘ أحَ ُذضض ًُا ًان ؽٍٗٔ م٘ اٍبضاٗٛ أٖ ُا 
 ".2013اٍحزاٟظ اإلًٍتظّٖٗٛ "ٗسُٜ بـ

   :2013-2008إستراتىحىٍ اهحزائر اإلهمتروًىٍ  .2
م٘ اٍّطه اٍثاّ٘ ُن تسؾّٗٗات اٍىظن اٍؾصظٗن بضأت ُصاظٗؿ إّصاٞ اإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ       

أُا باٍّسبٛ ٍٍضَٖ اٍؾظبٗٛ مىض بضأت تؼٓظ بٖاضظ اٍتحاظب , م٘ اٍؾضٗض ُن اٍضَٖ اٍُتىضُٛ
ٖاٍحزاٟظ , ْٖطا م٘ ًَ ُن ُطظ إُاظٚ ضب٘, األٍٖٜ م٘ بضاٗٛ اٍىظن اٍذاضٙ ٖاٍؾصظٗن

ٖاذضٚ ُن ْطٕ اٍضَٖ اٍت٘ ٗضظْا ْطا اٍُصظٖـ ؽٍٜ أظغ اٍٖاوؿ ذتٜ تتًُن ُن االستناضٚ 
ذٗج أػٍىت ُن , ُن االٗحابٗات اٍت٘ ٗضظْا ْطا اٍُصظٖـ سٖاٞ ؽٍٜ اإلضاظٚ أٖ اٍُتؾاَُ

سالَ ٖزاظٚ اٍبظٗض ٖتًٍّٖٖحٗا اإلؽالِ ٖاالتطاَ أذض اٍٍُنات اًٍبظٝ ْٖٖ ُصظٖـ بظّاُخ 
ٖاٍطٙ تِ اٍتصاٖظ مٗٔ ُؿ اٍُؤسسات ٖاإلضاظات , 2013- 2008اٍحزاٟظ اإلًٍتظّٖٗٛ 

اٍؾُُٖٗٛ ٖاٍُتؾاٍُٗن االوتطاضٗٗن اٍؾُُٖٗٗن ٖاٍسٖاظ ٖاٍحاُؾات ُٖظاًز اٍبذج 
إط صاظٌ أًثظ , ٖاٍحُؾٗات آٍُّٗٛ اٍت٘ تّصػ م٘ ُحاَ اٍؾٍِٖ ٖتًٍّٖٖحٗا اإلؽالِ ٖاالتطاَ

 1. أصٓظ6 صسظ م٘ ػظز األمًاظ ُّٖاوصتٓا سالَ 300ُن 
 :2013 ُذٖظا ٗذضض األْضاه اٍظٟٗسٗٛ ٖاٍساطٛ ٖاٍُزُؿ اّحازْا إٍٜ فاٗٛ 13  ٖتعُن 

 .تسظٗؿ استؾُاَ تًٍّٖٖحٗا اإلؽالِ ٖاالتطاَ م٘ اإلضاظٚ اٍؾُُٖٗٛ .أ 

                                                           
1
ورقة , تحدٌات التحول إلى الحكومة اإللكترونٌة فً الجزائر, أمغبر فاطمة الزهراء, لعرج مجاهد نسٌمة, عبد القادر بلعربً 

 .07ص , جامعة سعٌدة, االقتصاد االفتراضً وانعكاساته على االقتصادٌات الدولٌة, عمل مقدمة للمؤتمر الدولً الخاص
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 .تسظٗؿ استؾُاَ تًٍّٖٖحٗا اإلؽالِ ٖاالتطاَ ؽٍٜ ُستٖٝ اٍُؤسسات .ب 
تػٖٗظ اآلٍٗات ٖاإلحظاٞات اٍتذنٗزٗٛ اًٍنٍٗٛ بتًُٗن اٍُٖاػّٗن ُن االستناضٚ ُن تحٓٗزات  .د 

 .ٖصبًات تًٍّٖٖحٗا اإلؽالِ ٖاالتطاَ
 .ضمؿ تػٖظ االوتطاض اٍُؾتُض ؽٍٜ اٍُؾظمٛ .ض 
 .تؾزٗز اٍبّٗٛ األساسٗٛ ٍالتطاالت األساسٗٛ طات اٍتضمي اٍسظٗؿ ٖماٟي اٍسظؽٛ .ٕ 
 .(اٍىضظات)تػٖٗظ اًٍناٞات اٍبصظٗٛ  .ٖ 
 .تضؽِٗ اٍبذج م٘ ُحاَ اٍتػٖٗظ ٖاإلبضاـ .ز 
 .(اٍتصظٗؾ٘ ٖاٍىاّّٖ٘)تأَْٗ اإلػاظ اٍىاّّٖ٘  .ز 

 .اإلؽالِ ٖاالتطاَ .ػ 
 .تثُٗن اٍتؾاٖن اٍضٍٖ٘ .ٙ 
 .آٍٗات اٍتىِٗٗ ٖاٍُتابؾٛ .ٌ 
 .اإلحظاٞات اٍتّؼُٗٗٛ .َ 
 1.اٍُٖاظض اٍُاٍٗٛ .ِ 

 :أٌداف اإلدارٌ اإلهمتروًىٍ باهحزائر .3

 ٖباألسظ ُصظٖـ اإلضاظٚ 2013إن آٍضه اٍظٟٗس٘ ُن ُصظٖـ اٍحزاٟظ اإلًٍتظّٖٗٛ
 :اإلًٍتظّٖٗٛ ْٖ

 ؽطظّٛ اإلضاظٚ بإضساَ تًٍّٖٖحٗا اإلؽالِ ٖاالتطاَ ٖتىظٗبٓا ُن اٍُٖاػن. 
 َضؽِ اٍىػاـ االوتطاضٙ بإضساَ تًٍّٖٖحٗا اإلؽالِ ٖاالتطا. 
 تؾُِٗ اٍّناط إٍٜ االّتظّت. 
 َتٖمٗظ اٍؼظٖه اٍُالُٟٛ ٍتػٖٗظ طّاؽٛ تًٍّٖٖحٗا اإلؽالِ ٖاالتطا . 

                                                           
1
المنشور على موقع وزارة البرٌد وتكنولوجٌا اإلعالم واالتصال متوفر على e-Algèrie2013راجع مشروع  

  http//www.premier-ministre.gov.dz/arabe/media/pdf/dossier/telecom/EALgerie.pdf:الرابط
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 ُٛؤُّٛ ٖطات ّٖؽٗٛ , اّحاز ُّصآت االتطاَ طات اٍتضمي اٍسظٗؿ ٖاٍناٟي اٍسظؽ
 .ؽاٍٗٛ
  ٖعؿ بظّاُخ ُّٗر األٍٖٖٗٛ ٍٍتًٖٗن اٍؾاٍ٘ ٖاٍتًٖٗن آٍُّ٘ م٘ ُحاَ تًٍّٖٖحٗا

 .اإلؽالِ
 ّٖٛٗتٟٓٗٛ اإلػاظ اٍتصظٗؾ٘ ٖاٍتّؼُٗ٘ ٍإلضاظٚ اإلًٍتظ. 
 َاالستناضٚ ُن اٍتحاظب اٍضٍٖٗٛ م٘ ُحاَ تًٍّٖٖحٗا اإلؽالِ ٖاالتطا. 
 ِٗٗتذضٗض ُطاضظ ٖأحٓزٚ اٍتَُٖٗ ٖؽٍُٗٛ اٍتىضٗظ ٖاٍتى . 
  ٚذُاٗٛ ُحتُؾّا ٖبالضّا عض آمٛ اٍحظُٗٛ اٍُّؼُٛ ٖباألسظ اٍحظُٗٛ اٍُّؼُٛ اٍؾابظ

ٍٍذضٖض ًٖطا ؼاْظٚ اإلظْاب ٖاٍت٘ تستؾَُ فاٍبا تزٖٗظ ٖتىٍٗض ٖثاٟي آٍٖٗٛ ٖاٍسنظ ًٖسٍٗٛ 
 1.ٍالّتصاظ

 :برًاىخ غىو تًفىذ ىصروؽ اهحزائر اإلهمتروًىٍ .4
 ٗأت٘ بظّاُخ اٍذًُٖٛ عُن اٍُباضظات ٖاٍُصاظٗؿ اٍتُّٖٗٛ اٍت٘ تتبّاْا اٍذًُٖٛ اٍحزاٟظٗٛ 

 .ٍتذىٗي اٍتُّٗٛ اٍُستضاُٛ م٘ ُستٍه حٖاّب اٍذٗاٚ
 : ٖتتُثَ بظاُخ اٍتّنٗط م٘

 ٖاٍطٙ ٗتعُن إؽضاض واّٖن ّٗؼِ اٍُؾاُالت اإلًٍتظّٖٗٛ : بظّاُخ تػٖٗظ اٍتصظٗؾات
 .ٖتػٖٗظ اٍتصظٗؾات اٍىاُٟٛ

 ٍٛٗٗؾَُ اٍبظّاُخ ؽٍٜ تػٖٗظ اٍُؤسسات ُاٍٗا ٍتطبر أًثظ : بظّاُخ تػٖٗظ اٍبّٗٛ اٍُا
 .ُظّٖٛ

 ٖٙٗصَُ تػٖٗظ أساٍٗب اٍؾَُ م٘ اٍحٓات اٍُىظظ : بظّاُخ اٍتػٖٗظ اإلضاظٙ اٍتّنٗط
 .استسضآُا ٍٍُؾاُالت اإلًٍتظّٖٗٛ

 ّ٘ٗظًز ْطا اٍبظّاُخ ؽٍٜ استسضاِ اٍتًٍّٖٖحٗا اٍظوُٗٛ م٘ : بظّاُخ اٍتًٖٗظ اٍن
ًُا ٗٓتِ بتذسٗن , اٍحٓات اإلضاظٗٛ ٍتػٖٗظ اٍػاوات ٖاٍىضظات اٍالزُٛ إلّحاز اٍُصظٖـ

                                                           
1
 .66-65ص , المرجع السابق, حرز هللا فؤاد 
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اًٍناٞٚ اٍتصقٍٗٗٛ ٖاٍت٘ تتعُن استسضاِ أذضج األحٓزٚ ٖاٍُؾضات ٖأّؼُٛ وٖاؽض اٍبٗاّات 
 .ٖتذضٗج اٍبّٗٛ األساسٗٛ ٍالتطاالت ٖاٍُؾٍُٖات

 ُٛٗن سالَ اٍؾَُ ؽٍٜ تػٖٗظ مًظ اٍىٗاضات اإلضاظٗٛ : بظّاُخ تُّٗٛ اإلػاظات اٍبصظ
ٖإؽضاض سػٛ ُّاسبٛ ٍتضظٗب مظي اٍؾَُ اٍت٘ ٗتِ , بُا ٗتالِٞ ُؿ ُنِٖٓ اإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ

تًّٖٗٓا ُن حُٗؿ اٍحٓات اإلضاظٗٛ اٍت٘ تصاظٌ م٘ ُصظٖـ اإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ بٓضه اٍىضظٚ 
 1.ؽٍٜ إضاظتٔ
 .اهوسائو اهىسخرٌ هتظبىل ىصروؽ اإلدارٌ اإلهمتروًىٍ في اهحزائر: اهفرؽ اهثاًي

 :صبمٍ االًترًت واهٍاتف -1

 :صبمٍ االًترًت .أ 

ؽن ػظٗي ُظًز اٍبذج م٘ 1994    اظتبػت اٍحزاٟظ بصبًٛ االّتظّت م٘ صٓظ ُاظش 
 .اٍتابؿ ٍٖزاظٚ اٍتؾٍِٗ اٍؾاٍ٘ ٖاٍبذج اٍؾCERISTٍُ٘اإلؽالِ اٍؾٍُ٘ ٖاٍتىّ٘ 

,   ٖاٍطٙ ًان ضٖظٕ آّطاٌ اٍؾَُ ؽٍٜ إواُٛ صبًٛ ٖػّٗٛ ٖظبػٓا بصبًات ضٍٖٗٛ ٖٖػّٗٛ
 ْٟٗٛ ٍٗطَ ؽضضْا سّٛ 130 بذٖاٍ٘ 1996ٖوضظ ؽضض آٍٗآت اٍُصتظًٛ م٘ االّتظّت سّٛ

م٘ 500, م٘ اٍىػاـ اٍطذ50٘,  م٘ اٍىػاـ اٍحاُؾ100٘ ْٟٗٛ ُّٓا 800 إٍٜ 1999
ٖبؾض طضٖظ اٍُظسِٖ اٍتّنٗطٙ ظوِ ,  م٘ وػاؽات أسظ150ٖٝ , اٍىػاـ االوتطاضٙ

 ٖاٍطٙ ٗذضض صظٖػ ًٖٗنٗات ٖعؿ استقالَ سضُٛ 14/10/2000 بتاظٗش 2000/307
االّتظّت ُا أضٝ إٍٜ ؼٖٓظ ُزٖضٗن حضض سٖاظ ٖؽُُٖٖٗن إٍٜ حاّب ُظًز اٍبذج م٘ 

ٖاٍُتعُن  "04/09/2016 بتاظٗش16/237اإلؽالِ اٍؾٍُ٘ ٖاٍتىّ٘ ٖاٍُؾضَ بُظسِٖ 
 2..."اٍُٖامىٛ ؽٍٜ ظسطٛ إواُٛ صبًٛ ؽُُٖٗٛ ٍٍُٖاطالت اٍالسًٍٗٛ اٍّاوٍٛ ُن اٍحَٗ اٍظابؿ

 :اهٍاتف اهًكاو .ب 

                                                           
1
 .09ص, المرجع السابق, عبد القادر بلعربً 

المتضمن رخصة اقامة شبكة عمومٌة , 52الجرٌدة الرسمٌة , 04/06/2016 المؤرخ فً 16/237مرسوم تنفٌذي  2

واستغاللها وتوفٌر خدمات المواصالت الالسلكٌة للجمهور الممنوحة (G4)للمواصالت الالسلكٌة النقالة من الجٌل الرابع

 .لشركة 
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 ٍُٖٗن 289أًثظ ُن  (ثابت ّٖىاَ)بٍك ؽضض اٍحزاٟظٗٗن اٍُصتظًٗن م٘ االّتظّت بّٖؽٗٛ     
 47( GSMٖ3G)م٘ ذٗن تسػٜ ؽضض اٍُصتظًٗن م٘ آٍاته اٍّىاَ , 2016ُصتظٌ سالَ 
 ٍُٗاظ 4.11) ٍُٗاظ ضّٗاظ 444م٘ ذٗن بٍك ظوِ أؽُاَ وػاـ االتطاالت , ٍُٖٗن ُصتظٌ

 .(ضٖالظ
 50.5ّذٖ  (ثابت ّٖىاَ)ٖبٍقت ذؼٗظٚ اٍُصتظًٗن اإلحُاٍٗٗن م٘ آٍاته اٍّىاَ م٘ اٍحزاٟظ 

 .باٍُا121ٍُٟٖٛٗن ُصتظٌ بّسبٛ استظاي بٍقت 
 أٍه 41 ٍُٖٗن 47ٖ  أُا ؽضض اٍُصتظًٗن اإلحُاٍٗٗن م٘ آٍاته اٍّىاَ م٘ اٍحزاٟظ مىض بٍك 

 8.48 ٖتػٖظ بّسبٛ 2015 ٍُٖٗن ُصتظٌ ؽن 3.65بزٗاضٚ بأًثظ ُن , ُصتظ321ٌٖ
 .ُىاظّٛ بطات اٍنتظٚ%

   ُٖن ذٗج اٍُصتظًٗن ذسب اٍُتؾاٍُٗن محاٞ اٍُتؾاَُ اٍتاظٗس٘ ٍٍٓاته اٍّىاَ ُٖبٍٗش م٘ 
 16 ُصتظٌ،ثِ حازٙ م٘ اٍطه اٍثاّ٘ بـ 746 أٍه ٖ 344 ٍُٖٗن 17ٖاٍطضاظٚ بــــــ

 . ُصتظ689ٌ أٍه 328ٖ ٍُٖٗن 13ٖٖثاٍثا أٖظٗضٖ بــ ,  ُصتظ886ٌ أٍه 367ٍُٖٖٗن ٖ 
, "أِ. أش. ح٘"أُا ُن ذٗج ػبٗؾٛ االصتظاٌ م٘ آٍاته اٍّىاَ مىض بٍقت ذؼٗظٚ ُصتظً٘ 

 ٖاٍطٙ ُظضٕ زٗاضٚ 2015ؽن % 24بتظاحؿ بــــ , 778 أٍه 161ٍُِٖٗ ُصتظٌ 20ٖ
 . ح٘ ذسب ظٟٗش ُحٍش سٌٍ اٍعبػ4 ح٘ 3ٖاالصتظاًات م٘ اَ

 إٍٜ 45ّٖسبٛ اٍتقػٗٛ ٍٍسًان ُن ,  ٖال48ٛٗ أُا باٍّسبٛ ٍٍحَٗ اٍثاٍج مىض صٍُت اٍتقػٗٛ 
 732 أٍه ٖ 214 ٍُٖٗن ٖ 25 ح٘ 3م٘ ذٗن بٍك اٍؾضض اإلحُاٍ٘ ٍٍُصتظًٗن م٘ اٍـ, 95%

 .ُىاظّٛ باٍّسبٛ اٍت٘ وبٍٓا%51.12ُصتظٌ  باظتناـ وضظٕ 
 أٍه 372 ٍُٖٗن 10ُٖٖن ذٗج اٍُتؾاٍُٗن أذطٜ اٍُتؾاَُ ُٖبٍٗش اٍطٙ ذَ أٖال بـ 

 7ٖثاٍثا أٖظٗضٖ بـ ,  ُصتظ987ٌ أٍه 453ٖ ٍُٖٗن ٖ 7ثِ حازٙ ثاّٗا ,  ُصتظ787ٌٖ
 . ُصتظ589ٌ أٍه 387ٍُٖٖٗن  ٖ

 ٖالٗٛ بُؾضَ ُتؾاَُ ٖاذض 33   أُا اٍحَٗ اٍظابؿ مؾظمت اٍسّٛ األٍٖٜ ُن االّتصاظ تقػٗٛ 
 . ٍُٖٗن ُصتظ105ٌ بّذٖ 2016ٖبٍقت ذؼٗظٚ اٍُصتظًٗن اٍّصػٗن ّٓاٗٛ , ؽٍٜ األوَ
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 أٍه 707 ُصتظٌ ثِ حازٙ بـ670 أٍه 712ٖ  ُٖن ذٗج اٍُتؾاٍُٗن ٗذط٘ ُٖبٍٗش ّذٖ 
 . ُصتظ77ٌ أٍه 45ٖٖأٖظٗضٖ بـــــ ,  ُصتظ64ٌٖ

 ٍُٖٗن ُصتظٌ بّسبٛ 50.5 (اٍثابت ٖاٍّىاَ)    ٖبٍقت اٍذؼٗظٚ اإلحُاٍٗٛ ٍٍٓاته بّٖؽٗٔ 
 .%121إستظاي وضظت بــ 

 – ح٘ 3- أِ . أش. ح٘)أُا ذطظ اٍسٖي ذسب اٍُتؾاٍُٗن باذتساب حُٗؿ اٍطٗك 
 %34.79 حازٙ ثاّٗا بـ %36.87مذَ ُٖبٗاٗش م٘ اٍطه األَٖ بذطٛ وضظت بـ  (ح4٘

 .%28.95ٖثاٍثا أٖظٗضٖ بــ
مذَ , (ح4٘- ح3٘-أِ .أش.ح٘)ٖبسطٖظ ذطظ اٍسٖي ذسب ًَ ُتؾاَُ ًَٖ تىّٗٛ 

ٖثاٍثا %30.74 ُن اٍسٛي ثِ ُٖبٍٗٗش بــ %40بــ " أِ. أش.ح٘"حازٙ أٖال باٍّسبٛ ٍـ 
 . %28.95أٖظٗضٖ بـ 

 :اهتحٍىزات واهبراىخ .د 
        ٗستؾَُ اإلؽالِ اآلٍ٘ ؽٍٜ ّػاي ٖاسؿ م٘ اإلضاظات ٖاٍُؤسسات اٍساطٛ ٖاٍؾُُٖٗٛ 

,  صظ5000ًٛم٘ اٍحزاٟظ ٖوض ٖطَ ؽضض اٍُسٖوٗن ٍٍذاسٖب م٘ اٍسٖي اٍحزاٟظٗٛ إٍٜ 
ذٗج ٗؾظه اٍػٍب تػٖظا ُستُظا ْٖطا ُا بٗن تٖحٔ بؾغ اٍنٟات إٍٜ استسضاِ اٍتًٍّٖٖحٗا 

 1.اٍذضٗثٛ
  ٖوض ؼٓظت ؽضٚ صظًات ُتسططٛ م٘ تسٖٗي أحٓزٚ اإلؽالِ اآلٍ٘ ٍُٖذىاتٓا ُّٖٓا 

, إعامٛ إٍٜ ٖحٖض صظًات أحّبٗٛ ُتسططٛ م٘ صًَ ًُاتب, اٍت٘ تىضِ سضُات ُا بؾض اٍبٗؿ
ْٖطا ُؤصظ ؽٍٜ االْتُاِ اٍطٙ تٍٖٗٔ اٍصظًات اٍظاٟضٚ م٘ إّتاد اًٍُبٖٗتظ م٘ اٍؾاٍِ 

 2.باٍحزاٟظ
 :اهتصرىػات واهتًعىىات .د 

                                                           
1
 .05ص, نموذج لتقٌٌم مواقع التوظٌف بالجزائر, خدمات التوظٌف االلكترونً, بونٌف محمد األمٌن, مصطفاوي الطٌب 

2
, كلٌة العلوم السٌاسٌة واإلعالم, رسالة ماجٌستر, حصٌلة وآفاق  , 2003الجزائر فً عصر المعلومات , بن عبد ربه آمنة 

 .55ص, 2006-2005, جامعة الجزائر
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ُساٗظٚ اٍتػٖظ اٍذاطَ م٘ , ذاَٖ اٍُصظـ اٍحزاٟظٙ م٘ اٍؾضٗض ُن اٍّطٖظ اٍىاّّٖٗٛ
بٓضه بّاٞ ُحتُؿ اٍُؾظمٛ ُن سالَ سن اٍؾضٗض ُن اٍىٖاّٗن , تًٍّٖٖحٗا اإلؽالِ ٖاالتطاَ

 :ّٖطًظ ُّٓا, ٖاٍت٘ تضسَ عُن اآلٍٗات اٍت٘ تؤسش ٍنًظٚ اإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ
 اهكواًىىن واهتًعىىات: 
  ٖاٍطٙ ٗذضض اٍىٖاؽض اٍؾاُٛ اٍُتؾٍىٛ باٍبظٗض ٖاٍُٖاطالت اٍسًٍٗٛ 2000/03اٍىاّٖن 

 .ُٖتؾاَُ االتطاالت, ٖاٍالسًٍٗٛ ٖاٍطٙ ًٗظش اٍنطَ بٗن ٖؼاٟه
  ِٖاٍطٙ ٗعبػ صظٖػ 1998/08/25.1 اٍُؤظص م٘ 98/275اٍُظسِٖ اٍتّنٗطٙ ظو

, ٖوض أّٜٓ ْطا اٍُظسِٖ اذتًاظ اٍضٍٖٛ ٍىػاـ االّتظّت, ًٖٗنٗات ُُاظسٛ سضُات االّتظّت
 . ُُا سُر بؼٖٓظ ُزٖضٗن حضض ؽُُٖٗٗن ٖسٖاظ

  ِٖاٍطٙ ٗذضض صظٖػ 14/10/2000 اٍُؤظص م٘ 2000/307.2اٍُظسِٖ اٍتّنٗطٙ ظو 
ُٖؾاٗٗظ تّؼِٗ االّتظّت ٖاالستناضٚ ُّٓا ٖذىٖي ٖاٍتزاُات ُىضُ٘ اٍسضُٛ ٖاإلحظاٞات 

 . اٍُتبؾٛ ٍٍذطَٖ ؽٍٜ اٍظسطٛ تىضِٗ سضُٛ االّتظّت
  ٙٗؾضَ ٖٗتُِ اٍُظسِٖ اٍتّنٗطٙ 22/06/2016 اٍُؤظص م٘ 16/188اٍُظسِٖ اٍتّنٗط 

اٍؾاُٛ ٍٍبظٗض   ٖاٍطٙ ٗذضض ُعُٖن اٍسض20/06/2003ُٛ اٍُؤظص م٘ 03/232
 3.ٖاٍُٖاطالت اٍسًٍٗٛ ٖاٍالسًٍٗٛ ٖاٍتؾظٗنات اٍُػبىٛ ؽٍٗٓا ًٖٗنٗٛ تٍُٖٗٓا

 ٍاهثكٍ اهرقىى: 
تٌٍ اٍبٟٗٛ اٍُؾٍُٖاتٗٛ اٍت٘ تتُتؿ ٖتتُٗز بسطاٟظ اٍثىٛ اٍت٘ تتُٗز بٓا : "ٖتؾظه ؽٍٜ أّٓا

 .اٍبٟٗٛ اٍٖظوٗٛ ُٖن ؽّاطظْا اٍتطضٗي اإلًٍتظّٖ٘ ٖاإلُعاٞ اإلًٍتظّٖ٘

                                                           
1
المتعلق بضبط شروط وكٌفٌات إقامة خدمات األنترنت , 1998/08/25المؤرخ فً 98/275رقم , مرسوم تنفبذي 

 .05ص, 26/08/1998, 36الجرٌدة الرسمٌة العدد , واستغاللها
2
الصادرة فً , 60العدد, الجرٌدة الرسمٌة, 14/10/2000 المؤرخ فً 2000/307المرسوم التنفٌذي رقم  

 .15ص, 15/10/2000
3
 المؤرخ فً 03/232ٌعدل وٌتمم المرسوم التنفٌذي , 22/06/2016المؤرخ فً 16/188المرسوم التنفٌذي رقم  

 www.arpt.dz:متوفر على الرابط, 22/04/2019اطلع علٌه بتارٌخ , 24/06/2003
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ؽَُ اٍُصظـ ,  ٖالستًُاَ اٍتظساّٛ ٍٍثىٛ اٍظوُٗٛ م٘ إستظاتٗحٗٛ اٍحزاٟظ اإلًٍتظّٖٗٛ
 :اٍحزاٟظٙ ؽٍٜ ٖعؿ ُحُٖؽٛ ُن اٍىٖاّٗن ُّٓا

 ٍاالغتراف بذحىٍ اهمتابٍ اإلهمتروًى: 
 ٖاٍُتُِ ٖاٍُؾضَ ٍٍىاّٖن اٍُضّ٘ 20/06/2005بتاظٗش 05/10ُن سالَ إطضاظ اٍىاّٖن ظوِ 

ذٗج اّتىَ اٍُصظـ ُن سالٍٔ ُن اٍّؼاِ اٍٖظو٘ م٘ اإلثبات إٍٜ اٍّؼاِ , اٍحزاٟظٙ
ذٗج أطبر ًٍٍتابٛ م٘ اٍصًَ اٍٖظو٘ ًُان عُن وٖاؽض اإلثبات م٘ اٍىاّٖن , اإلًٍتظّٖ٘

 1. ًُظظ323اٍُضّ٘ اٍحزاٟظٙ ػبىا ٍّظ اٍُاضٚ 
   ٖٗىطض بٓا اًٍتابٛ م٘ اٍصًَ اإلًٍتظّٖ٘ طات اٍتسٍسَ م٘ األٖطاه ٖاألظواِ أٖ أٗٛ 

ؽالُات أٖ ظُٖز طات ُؾّٜ ُنِٖٓ ُُٓا ًاّت اٍٖسٍٗٛ اإلًٍتظّٖٗٛ اٍُستؾٍُٛ ُُٖٓا ًاّت 
 .ػظي إظسآٍا سٖاٞ ؽن ػظٗي اٍىظظ اٍطٍب أٖ اٍُظن أٖ م٘ صًَ ظساَٟ إًٍتظّٖٗٛ

 اهتوقىؼ اإلهمتروًي: 
 ُن 02 اٍنىظٚ 327  ًُا اؽتُض اٍُصظـ اٍحزاٟظٙ اٍتٖوٗؿ اإلًٍتظّٖ٘ م٘ اٍّظ اٍُاضٚ 

ٗؾتُض باٍتٖوٗؿ اإلًٍتظّٖ٘ ٖمي اٍصظٖػ اٍُطًٖظٚ م٘ :" ٖاٍت٘ تّظ ؽٍٜ أ05/10ّٔاٍىاّٖن 
 .ٖطٌٍ ُن أحَ إعناٞ اٍذحٗٛ ؽٍٜ اٍُذظظات اإلًٍتظّٖٗٛ,  "1 ًُظظ323اٍُاضٚ 
 اهتصدىل اإلهمتروًي : 

    ٍٖىض ٖظض تؾظٗه اٍتطضٗي اإلًٍتظّٖ٘ أٖ صٓاضٚ اٍتطضٗي اإلًٍتظّٖ٘ ًُا ٖظض تسُٗتٔ 
ٖثٗىٛ م٘ صًَ إًٍتظّٖ٘ تثبت : "  ؽٍٜ أّٓا07 م٘ اٍُاضٚ اٍثاّٗٛ اٍنىظٚ 15/04م٘ اٍىاّٖن 

 2".اٍطٍٛ بٗن بٗاّات اٍتذىي ُن اٍتٖوٗؿ اإلًٍتظّٖ٘ ٖاٍُٖوؿ 
 ْٖٖ 15/04 ٖذضضت ُُاظسٛ ّصاػ ُىضُ٘ سضُات اٍتطضٗي اإلًٍتظّٖ٘ بُٖحب اٍىاّٖن 

األُظ اٍطٙ ٗتػٍب اٍذطَٖ ؽٍٜ تظسٗظ تُّذٔ سٍػٛ عبػ اٍبظٗض ٖاٍُٖاطالت اٍسًٍٗٛ 

                                                           
1
ٌعتبر اإلثبات بالكتابة فً الشكل االلكترونً كاإلثبات بالكتابة على : "200 من القانون المدنً 1 مكرر 323نص المادة  

 الورق بشرط إمكانٌة التأكد من هوٌة الشخص الذي أصدرها وأن تكون معدة ومحفوظة فً ظروف تضمن سالمتها
2
الجرٌدة ,  والذي ٌحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقٌع والتصدٌق اإللكتونٌن01/02/2015 المؤرخ فً 15/04القانون  

 .7ص , 10/02/2015الصادرة بتارٌخ , 06الرسمٌة العدد 
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ْٖطا اٍتظسٗظ ًٖٗن ُظمي بضمتظ صظٖػ ٖاٍطٙ ٗذضض ذىٖي ٖٖاحبات  (ARTP)ٖاٍالسًٍٗٛ
ٖاألصساظ اٍطٗن ٗحٖز ٍِٓ واّّٖا ُُاظسٛ ْطا اٍّصاػ ٗحب , ُؤضٙ اٍسضُات ٖاٍُستؾَُ ٍٓا

ٖباٍتاٍ٘ مإن ّصاػ , أن تتٖمظ مِٗٓ ّنش اٍصظٖػ ٍُُاظسٛ ّصاػ سضُٛ االّتظّت م٘ اٍحزاٟظ
ُىضُ٘ سضُات اٍتطضٗي ٗؾتبظ ّصاػا اوتطاضٗا ٗسعؿ ٍٍىٗض اٍتحاظٙ ػبىا ٍٍىاّٖن اٍتحاظٙ 

األُظ اٍطٙ , ٖباٍتاٍ٘ تًٖن حٓٛ اٍتٖثٗي اإلًٍتظّٖ٘ ُسؤٍٖٛ  ؽن تٖثٗي اٍؾض اإلًٍتظّٖ٘
  1.حؾَ اٍٖعؿ تػبٗىا ٍُُٓٛ اٍُٖثي اٍؾاضٙ

 .ًىاذد وىصارىؼ اإلدارٌ اإلهمتروًىٍ: اهفرؽ اهثاهج

  ٗتٖوه اإلٍُاِ ٖاٍُؾظمٛ اًٍاٍُٛ بتحظبٛ اٍسضُٛ اٍؾاُٛ اإلًٍتظّٖٗٛ م٘ اٍحزاٟظ ًأذض 
إمظازات تػبٗي اإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ م٘ اٍحزاٟظ ؽٍٜ عظٖظٚ اٍنذظ اٍضوٗي ٍبؾغ اٍتحاظب 

ٍٍٖطَٖ إٍٜ تظصٗض اٍسضُٛ اٍؾُُٖٗٛ ٖطٌٍ ُا , اٍىػاؽٗٛ م٘ ُٗضان تىضِٗ اٍسضُات ؽن بؾض
 .ًُٗن تّأٍٖ ُن سالَ ْطا اٍنظـ 

 .ًىاذد غن بػط اهكظاغات: أوال
 :بكظاؽ اهبرىد واهىواصالت -1

ٖؽٍٜ اٍظفِ ,   ٗىضِ وػاـ اٍبظٗض ٖاٍُٖاطالت  اٍؾضٗض ُن اٍسضُات ؽن بؾض ٍٍُستنٗضٗن ُّٓا
 . ُن اٍطؾٖبات اٍُػظٖذٛ ٗسؾٜ إٍٜ تػٖٗظٕ

 :ُٖن أبظز ْطٕ اٍسضُات ًاألت٘
  ًصن ذساب اهبرىد اهحار: 

ؽٍٗٔ اٍتؾٖض ؽٍٜ استؾُاَ ...        ًَ ُّتسب حضٗض ٍٍحاُؾٛ ، ُٖؼه حضٗض ، ُؤُن حضٗض 
  (01أّؼظ اٍٍُذي ظوِ  ).ٖ اٍتذًِ م٘ اٍطًٌٖ اٍذساب اٍبظٗضٙ اٍحاظٙ

 ٍاهذواهٍ اهبظاقٍ هتزوىد اهذسابات اهبرىدىٍ اهحارى  :Mondat de 
versement sur compte courant postal 

                                                           
1
 .79ص , المرجع السابق, حرز هللا فؤاد 
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ْٖطٕ اٍسضُٛ ُتٖمظٚ م٘ ًَ ًُاتب ,      تستسضِ ٍضمؿ اٍُاَ م٘ اٍذسابات اٍبظٗضٗٛ اٍحاظٗٛ
ٖال تذتاد إٍٜ أن ًٖٗن ؽّضٌ , اٍبظٗض اٍحزاٟظٙ اٍُزٖضٚ باًٍُبٖٗتظ ُظبٖػ بصبًٛ اٍبظٗض

 .ٖتطَ األُٖاَ ٍٍُظسَ إٍٗٔ م٘ فعٖن ضواٟي, ذساب أٖ ُا صابٓٔ
  اهذواهٍ اإلهمتروًىٍ هتذوىو األىواوtransfert 

Electroninique de fonds: 
 .تستسضِ ٍضمؿ اٍُاَ ٍصسظ أسظ ٍٗش ٍضٗٔ ذساب

 بظاقٍ اهسذب اآلهي : 
  تتِ باستؾُاَ بػاوٛ اٍسذب ؽن ػظٗي اٍطظاه اآلٍ٘ ٖتستؾَُ م٘ اٍصبابٌٗ باًٍُاتب م٘ 

ْٖ٘ ُذُٗٛ بظوِ سظٙ ٖتؾَُ ؽٍٜ ًَ أحٓزٚ , ذاَ ّسٗت إذعاظ ضمتظ اٍطًٌٖ ُؾٌ
 (2اٍٍُذي ظوِ  ). اٍطظاه اآلٍ٘ م٘ اٍحزاٟظ

 اهذساب اهحارً غن بػد: 
  ُُٛن آٍاته 1530اإلػالـ ؽٍٜ اٍظطٗض ؽبظ اًٍُاٍُٛ آٍاتنٗٛ ٍٍظوِ : 1530سض 

 . ُن ْاته ثابت أٖ ُٖبٍٗش1530أٖ ػٍب ضمتظ اٍطًٌٖ ؽبظ ًُاٍُٛ ْاتنٗٛ ؽٍٜ اٍظوِ 
  ٍخدىccp: 
 . اإلػالـ ؽٍٜ اٍظطٗض ؽبظ االّتظّت -
 1.ػٍب ضمتظ اٍطًٌٖ ؽبظ االّتظّت -

 :بكظاؽ اهضىان الحتىاغي-2
  م٘ إػاظ إطالز ُّؼُٖٛ اٍعُان االحتُاؽ٘ ٖؽطظّٛ اإلضاظٚ ٖتبسٗػ إحظاٞات اٍسضُٛ 

 :صظؽت ٖزاظٚ اٍعُان االحتُاؽ٘ م٘ استؾُاَ ّؼاِ اٍبػاوٛ اإلًٍتظّٖٗٛ ْٖ٘
 بظاقٍ اهصفاء: 

 ٖاوتطظت م٘ اٍبضاٗٛ ؽٍٜ بؾغ اٍٖالٗات ًتحظبٛ أٍٖٜ ٖوض 2007ٖاٍت٘ بضأ اٍؾَُ بٓا سّٛ 
ٍٗتِ تؾُُٗٓا , ُست مٟات ُؾّٗٛ ًاٍُتىاؽضٗن ٖاألصساظ اٍطٗن ٗؾاّٖن ُن األُظاغ اٍُزُّٛ

                                                           
1
 .www.post.dz: الموقع اإللكترونً لبرٌد الجزائر 
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, بؾض طٌٍ بٓضه تٖمٗظ ّؼاِ اٍضمؿ ُن وبَ اٍقٗظ ٍألضٖٗٛ ٍناٟضٚ حُٗؿ اٍُؤُّٗن احتُاؽٗا
 (3اٍٍُذي ظوِ  ).ٖاٍحاُؾٗٗن, ًٖطٌٍ باٍّسبٛ ٍٍبػاٍٗن

 :    ُٖن بٗن اٍىٖاّٗن ٖاٍُظاسِٗ اٍت٘ تذضض اٍؾَُ ببػاوٛ اٍصناٞ ْ٘
تذضض بػاوٛ اٍصناٞ  (12, 11, 10 ) اٍُٖاض 04/01/2015 اٍُؤظص م٘ 15/01اٍىاّٖن ظوِ 

 اٍُؤظص م٘ 10/116تبؾا ٍّنش اٍصظٖػ   اٍُّطٖظ ؽٍٗٓا م٘ اٍُظسِٖ اٍتّنٗطٙ 
 اٍطٙ ٗذضض ُعُٖن اٍبػاوٛ اإلًٍتظّٖٗٛ ٍٍُؤُن ٍٔ احتُاؽٗا ٖاٍُناتٗر 18/04/2010

  1اإلًٍتظّٖٗٛ ًٍَٓٗ اٍؾالد ٍُّٖٓ٘ اٍطذٛ ٖصظٖػ تسٍُٗٓا ٖاتطآٍا ٖتحضٗضْا
 اٍُؤظص م٘ 83/11 اٍُتُِ ٍىاّٖن 23/01/2008 اٍُؤظص م٘ 08/01اٍىاّٖن 

 2. ٖاٍُتؾٍي  باٍتأُّٗات االحتُاؽ02/01/1983ٛٗ
 :قظاؽ اهتػهىي اهػاهي-3

اّػالوا ُن أُْٗٛ تًٍّٖٖحٗا اإلؽالِ ٖاالتطاَ ٖضٖظْا م٘ تػٖٗظ اٍتؾٍِٗ ٖاٍبذج اٍؾٍُ٘ 
ّْاٌ تٖحٔ ٍتػٖٗظ اٍسضُات اٍُىضُٛ ٍألساتطٚ ٖاٍػٍبٛ ُن سالَ اٍظبػ بٗن اٍؾضٗض ُن 

ًُا تِ تٖؼٗه صبًٛ االّتظّت م٘ ُؤسسات اٍتؾٍِٗ اٍؾاٍ٘ م٘ اٍؾضٗض ُن , اٍحاُؾات
ذٗج تتٖمظ اٍؾضٗض ُن اٍُسابظ ُٖظاًز اٍبذج ٖاٍحاُؾات ؽٍٜ اٍتقػٗٛ اًٍاٍُٛ , اٍُحاالت
 3.ْٖطا ٍُٖاًبٛ اٍتػٖظات اٍتىّٗٛ ٖاٍتًٍّٖٖحٗا اٍذاطٍٛ, باٍصبًٛ

 :ُٖن ُصاظٗؿ اٍسضُات اإلًٍتظّٖٗٛ بىػاـ اٍتؾٍِٗ اٍؾاٍ٘
o  ىصروؽ(ARN:) أًبظ ُصاظٗؿ اٍتؾٍِٗ اٍؾاٍ٘ ٖاٍبذج اٍؾٍُ٘ ٖآٍضه ُّٔ تٖمٗظ ْٖٖ

, ُسؤٍٖٗن )آٍٗاًَ اٍىاؽضٗٛ ٖاألضٖات اٍتًٍّٖٖحٗٛ اٍالزُٛ ًٍَ اٍؾّاطظ اٍناؽٍٛ م٘ اٍىػاـ

                                                           
1
 الذي ٌحدد مضمون البطاقة اإللكترونٌة  للمؤمن له اجتماعٌا 18/04/2010 المؤرخ فً 10/116المرسوم التنفٌذي رقم  

 26الجرٌدة الرسمٌة العدد, والمفاتٌح اإللكترونٌة لهٌاكل العالج ولمهنً الصحة وشروط تسلٌمها واستعمالها وتجدٌدها

 .21/04/2010الصادرة بتارٌخ 

 
2
,  والمتعلق بالتأمٌنات02/01/1983المؤرخ فً 83/11 المتمم لقانون 23/01/2008 المؤرخ فً 08/01القانون  رقم  

 الصادرة بتارٌخ 04الجرٌدة الرسمٌة العدد , 3,  مكرر65والمادة ,  مكرر3,  مكرر6, 2,  مكرر6المواد من 

14/01/2008. 
3
 .144ص , المرجع السابق, عشور عبد الكرٌم 
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وطض اٍتًنَ باذتٗاحاتِٓ باٍّسبٛ ٍالتطاَ ٖاإلؽالِ ٖاٍُؾٍُٖات  (...باذثٗن, ػٍبٛ, أساتطٚ
 .اٍؾٍُٗٛ ٖاٍتىّٗٛ

o ىصروؽ اهتػهىي غن بػد: 
ٖٗتُثَ م٘ تزٖٗض ًَ اٍُؤسسات اٍحاُؾٗٛ بٓٗاًَ اٍتؾٍِٗ اٍؾاٍ٘ ُّٓا تحٓٗزات اٍُذاعظٚ ؽن 

 .بؾض اٍت٘ تسُر باٍتناؽَ اٍُباصظ باٍطٖت ٖاٍزُن اٍذىٗى٘  بٗن األساتطٚ ٖاٍػٍبٛ
o ٍىصروؽ اهىمتبٍ االفتراضى: 

   ٖآٍضه ُّٔ إّصاٞ سٗاسٛ ٖػّٗٛ ٍّصظ اٍُؾٍُٖات اٍؾٍُٗٛ ٖاٍتىّٗٛ م٘ ُٗضان اٍؾٍِٖ 
ُُٓتٓا اًتساب اٍُؾٍُٖات ٖاٍٖثاٟي اٍؾٍُٗٛ ذسب االذتٗاحات ٖطٌٍ , االحتُاؽٗٛ ٖاإلّساّٗٛ

بػظٗىٛ ُٖعٖؽٗٛ ُٖصتظًٛ ضُخ اٍتًٍّٖٖحٗات اٍذضٗثٛ ٍإلؽالِ ٖاالتطاَ إلّتاد ّٖصظ 
  1.ٖاستٗظاض اٍُؾٍُٖات

 :ىصارىؼ اإلدارٌ اإلهمتروًىٍ : ثاًىا
  م٘ إػاظ تػبٗي بظّاُخ اٍقضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ باضظت اٍحزاٟظ باٍؾضٗض ُن اٍُصاظٗؿ اٍت٘ 

 : ُٖن ْطٕ اٍُصاظٗؿ, تسظ بٓا بؾغ اٍُّاػي م٘ اٍبضاٗٛ ًتحاظب ٍٗتِ تؾُُٗٓا مُٗا بؾض
 :ىصروؽ اهبهدىٍ اإلهمتروًىٍ -1

  ُن ُصاظٗؿ اإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ باٍحزاٟظ ظوُّٛ ُطٍذٛ اٍذاٍٛ اٍُضّٗٛ ٖإّصاٞ تػبٗي ؽٍٜ 
اٍٖٗب ٗسُر بإضساَ اٍبٗاّات اٍساطٛ باٍُٖاػن اٍحزاٟظٙ ُن ؽىٖض ٖثاٟي اٍذاٍٛ اٍُضّٗٛ ؽٍٜ 

واؽضٚ بٗاّات ُتػٖظٚ ُتٖاحضٚ ؽٍٜ أحٓزٚ ظٟٗسٗٛ ٖذنؼٓا ٍٗتِ استظحاؽٓا الذىا سٖاٞ 
بٓضه اٍذطَٖ ؽٍٜ ُؾٍُٖات ضوٗىٛ بٖاسػٛ بذج ٗحظٗٔ ُٖؼه اٍبٍضٗٛ أٖ ُن أحَ تًُٗن 

عابػ اٍذاٍٛ اٍُضّٗٛ ُن ؽظغ ّسش إًٍتظّٖٗٛ ؽٍٜ صبًٛ االّتظّت ٍٖثاٟي ٖؽىٖض اٍذاٍٛ 
 .اٍُضّٗٛ اٍساطٛ باٍُٖاػن ٍٗتًُن ُن ذنؼٓا أٖ ػباؽتٓا 

                                                           
1
 .96ص , المرجع السابق, حرز هللا فؤاد 
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بٖالٗٛ باتّٛ ٖاٍت٘ تؾض األٍٖٜ ُن ّٖؽٓا " بٍضٗٛ إًٍتظّٖٗٛ " تِ تضصٗن أَٖ 2011   ٖم٘ سّٛ 
ؽٍٜ اٍُستٖٝ اٍٖػن ُُا سَٓ  ؽٍٜ ُٖاػّ٘ ْطٕ اٍحُاؽٛ اٍُذٍٗٛ استسظاد ٖثاٟىِٓ بػظٗىٛ 

 .سظٗؾٛ
ُستسظحٛ بػظٗىٛ إًٍتظّٖٗٛ ٖطٌٍ " 12أص "  ًُا تِ ًطٌٍ إطضاظ أَٖ صٓاضٚ ُٗالض طّه

ٖتصَُ ْطٕ اٍؾٍُٗٛ أٗعا م٘ ُظذٍٛ أٍٖٜ ,  سًن بُضّٗٛ بات500ّٛبٍُذىٛ اٍذاٍٛ اٍُضّٗٛ ٍذ٘ 
 .إطضاظ صٓاضت٘ اٍٖماٚ ٖاٍزٖاد ؽٍٜ أن تؾُِ بؾض طٌٍ ؽٍٜ ًامٛ اٍٖثاٟي اإلضاظٗٛ

مإن ْطٕ " اتطاالت اٍحزاٟظ"     ٖذسب اٍصظٖذات اٍُىضُٛ بؾٗن اًٍُان ُن ػظه إػاظات
 ٍُذىٛ ٍٍذاٍٛ اٍُضّٗٛ باتّٛ ُُا سٗسُر ٍٍُٖاػّٗن ٖبًَ 11اٍؾٍُٗٛ ستصَُ م٘ اٍُستىبَ 

سٍٖٓٛ باستسظاد اٍٖثاٟي اٍت٘ ٗػٍبّٖٓا ٖطٌٍ ؽٍٜ ُستٖٝ اٍىػاؽات اٍذعظٗٛ اٍت٘ ٗىػّٖن 
 1.بٓا ضٖن اٍتّىَ إٍٜ ُىظ اٍبٍضٗٛ اٍظٟٗس٘

 ٍتذىٗي ُصظٖـ استظاتٗح٘ ٍٍذًُٖٛ 2017ستًظش سّٛ :"   ٖذسب تطظٗذات اٍُسٍٟٖٗن
اإلًٍتظّٖٗٛ اٍُتُثَ م٘ اٍبٍضٗٛ اإلًٍتظّٖٗٛ اٍت٘ ستًٖن سّٛ تػٖٗظ ّؼُٓا اٍُؾٍُٖاتٗٛ 

 ".اٍُتًاٍُٛ ٖتػبٗىاتٓا م٘ ُستٍه ُحاالت ّصاػ اٍبٍضٗٛ
 :ىصروؽ حواز اهسفر وبظاقٍ اهتػرىف اهبىوىترىىن.1

 ؽن إػالي اٍُظذٍٛ 28/12/2011     أؽٍّت ٖزاظٚ اٍضاسٍٗٛ ٖاٍحُاؽات اٍُذٍٗٛ م٘ 
 ؽٍٜ ُستٖٝ 10/01/2012األٍٖٜ بإطضاظ حٖاز اٍسنظ اٍبُٖٗتظٙ اإلًٍتظّٖ٘ بضاٗٛ ُن 

 ضاٟظٚ بؾٖاطِ اٍٖالٗات باٍُىاػؾٛ اإلضاظٗٛ ٍذسٗن ضاٙ باٍحزاٟظ اٍؾاطُٛ ْطٕ اٍضٖاٟظ تِ 47
تؾّٗٗٓا ًُٖاوؿ ُّٖطحٗٛ ٍٍصظٖـ م٘ ْطٕ اٍؾٍُٗٛ ٖاٍت٘ ستؾُِ تضظٗحٗا ؽٍٜ حُٗؿ اٍُىاػؾات 

 .ٖاٍضٖاٟظ

                                                           
1
 على الرابط 14/03/2011نشرت بتارٌخ , مقال فً جرٌدة الشروق أون الٌن حول تدشٌن أول بلدٌة الكترونٌة بالجزائر 

http://www.echoroukonline.com/ara/newes29/04/2019 تارٌخ اإلطالع. 

http://www.echoroukonline.com/ara/newes
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ٖبٓضه ُصظٖـ حٖاز اٍسنظ ٖبػاوٛ اٍتؾظٗه اٍبُٖٗتظٗتٗن إٍٜ ؽطظّٛ ٖثاٟي آٍٖٗٛ ٖاٍسنظ 
ٖثٗىٛ ُؤُّٛ تُاُا (CNIP)ذٗج ستًٖن بػاوٛ اٍتؾظٗه اٍٖػّٗٛ اٍبُٖٗتظٗٛ  ٖاإلًٍتظّٖٗٛ 

ٖمُٗا ٗتؾٍي , طات صًَ أًثظ ُظّٖٛ تعُن ٍٍُٖاػّٗن اٍىٗاِ بُستٍه اإلحظاٞات اٍُٖٗٗٛ
بحٖاز اٍسنظ اٍبُٖٗتظٙ  اإلًٍتظّٖ٘ ْٖ ٖثٗىٛ  ْٖٗٛ ُؤُّٛ وابٍٛ ٍٍىظاٞٚ آٍٗا ًٖٖٗن ُػابىا 

 1(.OACI)ٍٍُؾاٗٗظ اٍُالُٟٛ ُن ػظه اٍُّؼُٛ اٍضٍٖٗٛ ٍٍػٗظان  اٍُضّ٘ 

 :ىصروؽ اهسحو اهتحارً اإلهمتروًي -2
   تتػٍؿ ٖزاظٚ اٍتحاظٚ ٖاٍطّاؽٛ إٍٜ سضُٛ اٍحُٖٓظ ٖتبسٗػ إحظاٞات اٍسضُٛ بُستٍه 

ٍطا ؽٍُت اٍٖزاظٚ ؽٍٜ تّنٗط ُحُٖؽٛ ُن سضُاتٓا بصًَ إًٍتظّٖ٘ ٖتٖمٗظ , اٍٖساَٟ اٍُتاذٛ
, سضُات تناؽٍٗٛ ُتًاٍُٛ تسَٓ ؽٍٜ اٍُستنٗض آٍّاٟ٘ إتُاِ ػٍبٔ بصًَ ًاَُ ُٖن أٙ ُضّٗٛ

ٖسضُات ٍٍُتابؾٛ تساؽض , ًطٌٍ سضُات ٍٍتذىي ُٖحٓٛ ٍىػاـ األؽُاَ ٖاٍحٓات اٍذًُٖٗٛ
 2. باإلعامٛ إٍٜ بؾغ اٍسضُات االستنساظٗٛ , ؽٍٜ ُتابؾٛ اٍػٍب بػظٗىٛ سٍٓٛ

 ىػوقات تظبىل اإلدارٌ اإلهمتروًىٍ في اهحزائر وآثارٌا: اهىظهب اهثاًي
   تؾتبظ اٍتىّٗٛ اإلًٍتظّٖٗٛ أذض اٍُٖاظض األساسٗٛ ٍٍُّؼُات ٍٍتأوٍِ ُؿ ػبٗؾٛ اٍؾطظ 

أال أن اٍحزاٟظ تٖاحٔ ُحُٖؽٛ ُن اٍىٖٗض ٖاٍُؾٖوات اٍت٘ تؾظوَ ؽٍُٗٛ االستثُاظ ,اٍذاٍ٘
, ُؾٖوات تصظٗؾٗٛ ٖإضاظٗٛ, ُؾٖوات تػبٗي اإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ اٍنؾاَ ٍٍتىّٗٛ اٍذضٗثٛ ُٖن

ْطا ُا سّتػظي إٍٗٔ م٘ اٍنظـ األَٖ أُا اٍنظـ اٍثاّ٘ سّذاَٖ , ُؾٖوات ُاضٗٛ ٖبصظٗٛ
 .ضظاسٛ آماي تػبٗي اإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ م٘ اٍحزاٟظ

 ىػوقات تظبىل اإلدارٌ اإلهمتروًىٍ في اهحزائر: اهفرؽ األوو
 :اهىػوقات اهتصرىػىٍ: أوال

   ٖتتُثَ ْطٕ اٍؾىبٛ م٘ ُذضٖضٗٛ اٍحاّب اٍتصظٗؾ٘ م٘ اٍحزاٟظ اٍُتسطظ م٘ ْطا اٍُحاَ 
 .ؽٍٜ فظاظ ُا واُت بٔ اٍؾضٗض ُن اٍضَٖ

                                                           
1
دراسة وضعٌة تحلٌلٌة لتطبٌقات " حالة الجزائر" واقع الحكومة اإللكترونٌة فً الدول العربٌة , أحمد شرٌف باسم 

 .174ص , 2011- 2010, جامعة الجزائر, رسالة ماجٌستر, تكنولوجٌات المعلومات واالتصاالت
2
  https://eservices.mci.gov.sa/eservices:موقع التجارة اإللكترونً  
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    ٖصبٔ فٗاب اإلػاظ اٍىاّّٖ٘ اٍُّؼِ ٍٍُؾٍُٖات م٘ اٍحزاٟظ ٗؤضٙ إٍٜ اٍؾضٗض ُن 
ًٖطٌٍ , اإلصًاٍٗات اٍُتؾٍىٛ بتضاَٖ اٍُؾٍُٖات ّٖٖؽٗٛ ْطٕ اٍُؾٍُٖات اٍُتضاٍٖٛ ُٖذتٖاْا

ذنؼ اٍُؾٍُٖات ٖسطٖطا اٍصسطٗٛ ُّٓا ٖاٍحٓات اٍُسٍٖٛ ٍٓا ْطٕ اٍطالذٗٛ ٖأٗعا 
ْطٕ اإلصًاٍٗات تٖحض م٘ , ذاالت ٖأٖوات االػالـ ؽٍٜ ْطٕ اٍُؾٍُٖات ًُٖان ذنؼٓا

, تاظٗش اٍُٗالض, اٍٍىب, اإلضاظات اٍؾُُٖٗٛ أٗن ٗتؾٍي األُظ بُؾٍُٖات األصساظ ًاالسِ
 ...اإلواُٛ

     مذتٜ اآلن ّْاٌ مظال واّّٖ٘ ُظتبػ بذنؼ اٍُؾٍُٖات اٍسابىٛ ؽن ػظٗي اٍتًٍّٖٖحٗات 
 .اٍذضٗثٛ ٖػظٗىٛ اٍتؾاَُ بٓا

 :  ُٖن اٍؾىبات األسظٝ اٍُظتبػٛ باٍحاّب اٍىاّّٖ٘
 ٖؽضِ اّتصاظ اؽتُاض اٍتٖوٗؿ , اّؾضاِ اٍثىٛ بإحظاٞ اٍُؾاُالت ٖاٍسضاض ؽبظ االّتظّت

اإلًٍتظّٖ٘ ُٖطضاوٗٛ اٍٖثاٟي اٍت٘ ٗتِ تباضٍٓا ؽبظ االّتظّت ٍطؾٖبات تظتبػ باألُان 
 .ٖاٍسطٖطٗٛ

  صبٔ فٗاب اإلػاظ اٍتصظٗؾ٘ اٍطٙ ّٗؼِ اٍُؾاُالت اإلًٍتظّٖٗٛ م٘ ؼَ اّنتاز األسٖاي
 1.ٖاّتصاظ االّتظّت

  ٖوض أحُؿ اٍؾضٗض ُن اٍسبظاٞ اٍُصاظًٗن م٘ اٍٍُتىٜ اٍٖػّ٘ ذَٖ اٍحظُٗٛ اإلًٍتظّٖٗٛ 
 .بأن اٍحظُٗٛ اإلًٍتظّٖٗٛ تذٍٖت إٍٜ ؼاْظٚ إظْاب ُؾٍُٖات٘, بضاٟظٚ وضَٗ بْٖظان

ٖؽَ اٍظفِ ُن أن اٍُصظـ اٍحزاٟظٙ احتٓض م٘ سن اٍؾضٗض ُن اٍىٖاّٗن اٍت٘ تعبػ سٗظ 
ٖفٗظْا , اٍتٖوٗؿ اإلًٍتظّٖ٘, ؽَُ اٍذًُٖٛ اإلًٍتظّٖٗٛ مُٗا ٗتؾٍي باٍتطضٗي اإلًٍتظّٖ٘

, ٖفٗظْا ُا زاٍت مٟات ًبٗظٚ ُن اٍُٖاػّٗن ٖوػاـ األؽُاَ تؾتُض ؽٍٜ اٍُؾاُالت اٍتىٍٗضٗٛ
ُا ٗؾّ٘ اّؾضاِ ؽاَُ اٍثىٛ ُُا ٗتػٍب اٍُزٗض ُن اٍتصظٗؾات اٍت٘ تذُ٘ اٍُؾاُالت 

                                                           
1
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اإلًٍتظّٖٗٛ ٖاٍت٘ تؤسش ٍُصظٖـ اإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ ُٖن حاّب آسظ تًثٗه ذُالت 
   1.اٍتٖؽٗٛ م٘ ْطا اٍُحاَ

 اهىػوقات اإلدارىٍ : ثاًىا

  باٍظفِ ُن أن بؾغ اٍُؤسسات أؽاضت ًٍْٗٛ ّنسٓا بػظي ُبتًظٚ ٍتتُاصٜ م٘ اٍؾطظ 
اٍظوُ٘ إال أن اٍناؽٍٗٛ اٍؾؼُٜ ُّٓا ُازاٍت تؾتُض ؽٍٜ آٍٗاًَ آٍظُٛ اٍىضُٗٛ ٖاٍت٘ تىه 
ؽّضٕ م٘ تػبٗي اٍتىّٗات اٍذضٗثٛ ٖاالستناضٚ ُن ُؾػٗاتٓا م٘ تػٖٗظ ُّؼُتٓا  ُُا أضٝ إٍٜ 

ٖحٖض ُؾٖوات حضٗضٚ تؾظوَ اٍضسَٖ ّذٖ اإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ ُٖن أُْٓا ّىظ اٍتَُٖٗ 
اٍُؾٍُٖات اٍتًٍّٖٖحٗا ُٖثَ ْطٕ اٍُؾٖوات تساؽض ؽٍٜ تصسٗطٓا , ٖاًٍناٞات اٍبصظٗٛ

 :ٖتىُٖٗٓا ٖتذضٗض ُٖاحٓتٔ ٖؽالحٓا ُٖن أبظز اٍُؾٖوات اإلضاظٗٛ ُاٍٗ٘

 غدي وضوح اهرؤىٍ واهٍدف: 
   إن ُؾظمٛ اٍظؤٗٛ ُُٓٛ سطٖطا ؽّضُا تًٖن اٍُّؼُٛ م٘ ذاٍٛ اّتىاٍٗٛ ماٍؾاٍُٗن بذاحٛ 

ألن ٍٓطٕ اٍظساٍٛ ٖاٍظؤٗٛ , إٍٜ ُؾظمٛ األْضاه اٍظٟٗسٗٛ ٍٍُّؼُٛ سطٖطا ظساٍتٓا ٖظؤٗتٓا
 .تأثٗظْا ذاعظا ُٖستىباًل

 ضػف اهتًسىل بىن اهكظاغات: 
  ُن بٗن اٍُصاًَ اٍظٟٗسٗٛ اٍت٘ تؾظوَ سٗظ ُصظٖـ اإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ م٘ اٍحزاٟظ ُصًَ 

مُصظٖـ بٓطا اٍذحِ ٗتػٍب تّسٗىا , اٍتّسٗي بٗن ُستٍه اٍناؽٍٗن ُن ْٟٗات ؽُُٖٗٛ ٖساطٛ
ؽَ ُستٖٝ ؽاَ ٍضٝ اٍسٍػات اٍؾُُٖٗٛ اٍت٘ تًٖن ْ٘ ُظًز ُٖٖوؿ اٍىظاظ ٖاٍسٍػٛ 

, ُٗش ًَ اٍىػاؽات, ٖٗستذَٗ ؽٍٜ ٖزاظٚ ٖاذضٚ أن تأسط ؽٍٜ ؽاتىٓا ُصظٖؽا بٓطا اٍذحِ
 .ماٍُصظٖـ ٗتػٍب إستظاتٗحٗٛ ٖاعذٛ اٍُؾاٍِ ٖاآلحاَ ٖإظاضٚ سٗاسٗٛ ؽٍٜ ُستٖٝ ؽاَ

 ىكاوىٍ اهتغىىر: 
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تؾٗي االّتىاَ " ؽظاوَٗ ّنسٗٛ"    تذضج ُحٍش اٍٖػّ٘ االوتطاضٙ ٖاالحتُاؽ٘ ؽُا أسُإ 
ًٞ , ُن اٍُّػ اٍتىٍٗضٙ م٘ اٍتٖاطَ بٗن ُؤسسات اٍضٍٖٛ ٍُٖذىاتٓا إٍٜ ُّػ ظوُ٘ ٖطٌٍ بّا

 . ؽٍٜ ُؾاّٗٛ ُٗضاّٗٛ تؤًض ؽضِ تٖمظ اٍؼظٖه اٍُػٍٖبٛ ٍٓطٕ اٍتذٖالت م٘ اٍُحتُؿ اٍحزاٟظٙ
تتؾٍي اٍؾظاوَٗ اٍّنسٗٛ بىٍٛ اٍٖؽ٘ بأُْٗٛ ُصظٖـ اإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ ٍضٝ اٍىٗاضات اإلضاظٗٛ 

ٖاٍُٖؼنٗن األُظ اٍطٙ ٗؤضٙ إٍٜ ُىاُٖٛ اٍتقٗٗظ ٖاٍطٙ ٗؾتبظ ُن اٍُؾٗىات اٍت٘ تٖاحٔ 
ذٗج تأسط اٍىٗاضات اإلضاظٗٛ ُٖاوه سٍبٗٛ ُن اٍُصاظٗؿ , بظّاُخ اإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ باٍحزاٟظ

اٍحضٗضٚ ْٖطا ُا ٗتػٍب زٗاضٚ اٍٖؽ٘ ٖاٍتقٗٗظ اٍتضظٗح٘ ٍتىٖٗٛ مظظ ّحاز اٍسٗاسٛ اٍؾاُٛ 
  1.م٘ ْطا اٍُحاَ

 اهىػوقات اهىادىٍ:ثاهثا
ٖتتؾٍي باٍبّٗٛ اٍتذتٗٛ ٍتًٍّٖٖحٗا اإلؽالِ ٖاالتطاَ ٖؽٍٜ اٍسطٖظ صبًٛ االّتظّت 

ٖظفِ اٍحٖٓض اٍُبطٍٖٛ م٘ , ٖآٍاته باؽتباظْا ُن اٍُتػٍبات األساسٗٛ ٍإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ
ْطا اٍحاّب إال أن ُصظٖـ اٍذًُٖٛ اإلًٍتظّٖٗٛ م٘ اٍحزاٟظ ٗؾاّ٘ ُن اٍتأسظ اٍُسحَ م٘ 

 :ْطا اٍُٗضان بسبب
ؽحز وػاـ اٍبظٗض ٖتًٍّٖٖحٗا اإلؽالِ ٖاالتطاَ ؽٍٜ تٍبٗٛ ػٍبات اٍؾُالٞ ؽٍٜ  -

 .إٗطاَ آٍاته اٍطٙ ٗؾض أِْ وّٖات اٍتٖاطَ ؽبظ االّتظّت
تأسظ م٘ استًُاَ اٍبّٗٛ اٍتذتٗٛ ٍالتطاالت ٖتباّٗٓا ُن ُّػىٛ إٍٜ أسظٝ ٖؽٍٗٔ مإن  -

 .اٍناظي اًٍبٗظ ٍسض اٍنحٖٚ اٍظوُٗٛ ُؿ ضَٖ اٍؾاٍِ اٍُتىضِ م٘ ْطا اٍُحاَ 
ُٖن حٓٛ أسظٝ ّْاٌ ؽىبٛ أسظٝ تتُثَ م٘ اٍُؾاُالت اٍُاٍٗٛ اإلًٍتظّٖٗٛ اٍت٘ ال تزاَ م٘ 

بضاٗتٓا ظفِ ُظٖظ ثالج سّٖات ؽٍٜ صظٖـ اٍسٍػات اٍحزاٟظٗٛ م٘ تؾُِٗ اٍتؾاُالت 
اٍُاٍٗٛ اإلًٍتظّٖٗٛ ؽٍٜ ُستٖٝ ُستٍه اٍُؤسسات اٍُاٍٗٛ ٖاٍتحاظٗٛ إَ أن ْطٕ اٍتحظبٛ ال 

ٖؽٍٜ سبَٗ اٍُثاَ أن مٟات ٖاسؾٛ ُن اٍُتؾاٍُٗن االوتطاضٗٗن ًٖطا اٍُٖاػّٗن ,تزاَ ُتؾثظٚ

                                                           

دراسة وضعٌة تحلٌلٌة لتطبٌقات تكنولوجٌات , حالة الجزائر, واقع الحكومة اإللكترونٌة فً الدول العربٌة, أحمد شرٌف بسام

.163ص ,2011-2010,جامعة الجزائر, كلٌة العلوم السٌاسٌة واإلعالم, رسالة ماجٌستٌر, المعلومات واالتصال 1
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ٗتسٖمٖن ُن استؾُاَ اٍبػاوٛ اٍُقّاػٗسٗٛ  م٘ سذب أُٖآٍِ بسبب ًثظٚ األسػاٞ اٍّاحُٛ 
 1.ؽن حٓاز اٍسذب اآلٍ٘

ذسب اٍٖزٗظٚ اٍت٘ أًضت أن , ال تؾاّ٘ ُن أٙ ُصاًَ أٖ عؾه" اٍطْبٗٛ" مإن ْطٕ اٍبػاوٛ 
اٍُصًَ اٍتىّ٘ باٍضظحٛ األٍٖٜ ُٖحٖض ؽٍٜ ُستٖٝ ًَ اٍُٖزؽات اآلٍٗٛ اٍتابؾٛ ٍبظٗض 

ُصٗظٚ إٍٜ اٍحٖٓض اٍُبطٍٖٛ ُن أحَ تقٗٗظ اٍّؼاِ ٖأوٍُتٔ ُؿ اٍّؼاِ اٍحضٗض ُا ,اٍحزاٟظ
 .ٗتٗر استسضاِ ْطٕ اٍبػاوٛ اٍحضٗضٚ

 اهىػوقات اهبصرىٍ:  رابػا -
 ًكص اهمفاءات: 

  تنتىظ اٍحزاٟظ ٍٍُٖاظض اٍبصظٗٛ ٖاٍُاضٗٛ ٖاٍسبظات اٍتًٍّٖٖحٗٛ اٍت٘ تًُّٓا ُن االّتناـ 
 .اوتطاضٗا ُن تًٍّٖٖحٗا اٍُؾٍُٖات ٖاالتطاالت

          ٖم٘ بؾغ األذٗان تًٖن اإلًُاّٗات ُٖحٖضٚ ًٍن ال تٖحض اًٍناٞات اٍالزُٛ 
مُصًَ ّىظ اٍسبظات باٍعظٖظٙ ٗؤضٙ ُؿ ُظٖظ اٍٖوت , الستؾُاَ اٍتحٓٗزات اٍُتٖمظٚ

إٍٜ اُتالٌ ْطٕ اٍظساَٟ أٖ إتالمٓا ؽن ػظٗي استسضآُا ُن وبَ أصساظ ٍٗست ٍِٓ اًٍناٞٚ 
 2.ٗعاه إٍٜ طٌٍ ؽضِ اْتُاِ اإلضاظات بتًٖٗن ُٖؼنٗٓا م٘ ْطا اٍُحاَ, اٍالزُٛ

ذٗج , ُصًَ األُٗٛ ٖاٍطٙ ٗؾض ُن أبظز اٍؾىبات اٍت٘ تٖاحٔ ُصظٖـ اٍقضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ- 
ُىاظّٛ ُؿ , 193 ُن عُن 2014ؽٍٜ اٍُستٖٝ اٍؾاٍِ م٘ ؽاِ 136اذتٍت اٍحزاٟظ اٍُظتبٛ 

 م٘ ُؤصظ ظأش اٍُاَ اٍبصظٙ ذَٖ حاْٗزٗٛ  اٍضٍٖٛ ٍإلضاظٚ 2012 م٘ ؽاِ 132
 .اإلًٍتظّٖٗٛ ذسب ُؤصظ األُِ اٍُتذضٚ

اّؾضاِ ٖعؾه اٍٖؽ٘ بأُْٗٛ اٍتًٍّٖٖحٗا ساطٛ ٖتبّ٘ ُٖاوه سٍبٗٛ ُّٓا م٘ بؾغ - 
 .األذٗان

                                                           
1
 .130ص , المرجع السابق, حرز هللا فؤاد 

2
, بسكرة, جامعة محمد خٌضر, 08العدد , مجلة العلوم اإلنسانٌة , سبل اندماج الجزائر فً اقتصاد المعرفة, سالمً جمال 

2005. 
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     ًطٌٍ ُن بٗن اٍُؾٖوات اٍت٘ تٖاحٓٓا اإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ ُن سالَ استؾُاَ بػاوٛ 
اٍتؾظٗه اٍبٖٗ ُتظٗٛ ٍضٝ اٍُٖثىٗن ذٗج ُا زاَ اٍتؾاَُ باٍبػاوٛ اٍبُٖٗتظٗٛ ٗصًا ْاحسا ٍضٝ 

م٘ ؼَ ظمغ اٍتؾاَُ بٓا ُن ػظه ُستٍه اٍُؤسسات ؽبظ , اٍؾضٗض ُن اٍُٖاػّٗن
 .ٖذتٜ ٍضٝ اٍُٖثىٗن ٖاٍُذعظٗن اٍىعاٟٗٗن,اٍٖػن

 ٖٗظٝ اًٍثٗظ ُن اٍُٖاػّٗن ُُن ٗذٖزٖن ْطٕ اٍبػاوٛ أِّٓ ٖوؾٖا م٘ ُصاًَ تسببت م٘ 
إط ٗظمغ بؾغ اٍؾاٍُٗن م٘ ْطٕ , السُٗا بًُاتب اٍتٖثٗي ًُٖاتب اٍبظٗض, تؾػَٗ ُطاٍذِٓ

اإلضاظات اٍتؾاَُ بٓطٕ اٍبػاوٛ ّؼظا الّؾضاِ األحٓزٚ اٍت٘ تٖعر اٍُؾٍُٖات اٍت٘ تتعُّٓا 
 .صظٗذٛ ْطٕ اٍبػاوٛ

  ٖبٗن ْطا ٖطٌٍ ٗبىٜ اٍُٖاػن ْٖ ُن ٗضمؿ عظٗبٛ ْطا اإلصًاَ اٍّاتخ ؽن اٍتأسظ اٍٖاعر 
م٘ ظوُّٛ اإلضاظٚ ٖتزٖٗضْا باألحٓزٚ اٍالزُٛ ٍٍتطٍَٗ اٍؾىبات ٖتظٌ االّػباـ اٍذسن ٍضٝ 

 1.أطذاب ْطٕ اٍبػاوات
 فوائد اإلدارٌ اإلهمتروًىٍ: اهفرؽ اهثاًي

ٍٖطٌٍ ,أن اْتُاِ اٍؾاٍِ باستسضاِ تىّٗات اٍُؾٍُٖات اإلضاظٗٛ ٍِ ٗأت ُن مظال بَ ٖحض مٖاٟض ًبٗظٚ ذطٍت
 :بضأت اٍضَٖ تتسابي م٘ تػبٗي اإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ م٘ ُؤسساتٓا ُٖن أِْ ْطٕ اٍنٖاٟض

  ٍٜتبسٗػ اإلحظاٞات ضاسَ اٍُؤسسات ّٖٗؾًش اٗحابٗا ؽٍٜ اٍُستٖٝ اٍسضُات اٍت٘ تىضِ إ
 .اٍُٖاػّٗن ًِ تًٖن ّٖـ اٍسضُات اٍُىضُٛ أًثظ حٖضٚ

  ٛاوتطاظ ٖوت تّنٗط اّحاز اٍُؾاُالت اإلضاظٗٛ اٍُستٍن. 
  ٚاٍضوٛ ٖاٍٖعٖز م٘ اٍؾٍُٗات االضساظٗٛ ضاسَ اإلضاظ. 
  تسَٓٗ إحظاٞ االتطاَ بٗن ضٖاٟظ اٍُؤسسٛ اٍُستٍنٛ ًٖطٌٍ ُؿ اٍُؤسسات األسظٝ ضاسَ ٖساظد بٍض

 .اٍُؤسسٛ
 ُُا ٗؤثظ إٗحابا ؽٍٜ ؽَُ , إن استسضاِ اإلضاظٚ بصًَ طذٗر سٗىٍَ ُن استسضاِ األٖظاي بصًَ ٍُذٖؼ

 .اإلضاظٚ 

                                                           
1
كلٌة العلوم ,إمارة منطقة عسٌر, التحدٌات اإلدارٌة واإلنسانٌة فً تطبٌق الحكومة اإللكترونٌة, عمر بن سعٌد بن مشٌط 

 .03ص , جامعة الملك خالد, والحساب اآللً
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  ًُا أن اٍتىٍَٗ استسضاِ اٍٖظي سٖه ٗؾاٍخ ُصًٍٛ تؾاّ٘ ُّٓا أفٍب اٍُؤسسات م٘ ؽٍُٗٛ اٍذنؼ ٖاٍتٖثٗي
 .ُُا ٗؤضٙ إٍٜ ؽضِ اٍذاحٛ إٍٜ أُاًن سزن ذٗج ٗتِ االستناضٚ ُّٓا م٘ أُٖظ أسظٝ

  ٖاإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ سٖه تؤضٙ إٍٜ تذَٖٗ األٗضٙ اٍؾاٍُٛ اٍزاٟضٚ ؽن اٍذاحٛ إٍٜ أٗضٙ ؽاٍُٛ ٍٓا ضٖظ 
أساس٘ م٘ تّنٗط ْطٕ اإلضاظٚ ؽن ػظٗي إؽاضٚ تأَْٗ ٍقظغ ُٖاًبٛ اٍتػٖظات اٍحضٗضٚ اٍت٘ ػظأت ؽٍٜ 

 1.اٍُؤسسٛ ٖاالستقّاٞ ؽن اٍُٖؼنٗن اٍقٗظ األًناٞ ٖاٍقٗظ واضظٗن ؽٍٜ اٍتًٗه ُؿ اٍٖعؿ اٍحضٗض

 آثار تظبىل اإلدارٌ اإلهمتروًىٍ: اهفرؽ اهثاهج

       إن تػبٗي اإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ ٗظتب أثاظا م٘ ُستٍه اٍُستٖٗات سٖاٞ ًاّت آثاظ 
 :سٍبٗٛ أٖ إٗحابٗٛ ْٖطا ُا سّٖعذٔ ؽٍٜ اٍّذٖ اٍتاٍ٘

 :اآلثار اهسهبىٍ
   ٗؾتىض اٍبؾغ أّٔ ٖؽّض تػبٗي إستظاتٗحٗٛ اإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ سٖه تزَٖ ًَ اٍُطاؽب 

ًٍن اٍٖاوؿ ٗصٗظ إٍٜ أُظ ُستٍه بُؾّٜ أن تػبٗىٓا سٗذتاد إٍٜ , ٖاٍُصاًَ اإلضاظٗٛ ٖاٍتىّٗٛ
تضوٗي ُستُظ ُٖتٖاطَ ٍتأُٗن استُظاظ تىضِٗ اٍسضُات بأمعَ صًَ ًُُن ُؿ استسضاِ 

األُثَ ٍٍٖوت ٖاٍُاَ ٖاٍحٓض أسطٗن بؾٗن االؽتباظ ٖحٖض سػػ بضٍٗٛ م٘ ذاَ تؾثظ اإلضاظٚ 
اإلًٍتظّٖٗٛ م٘ ؽٍُٓا ٍسبب ُن األسباب ٍٖسٍبٗٛ ُن اٍسٍبٗات اٍُذتٍُٛ ْٖ٘ بصًَ ؽاِ 

 .صٍَ اإلضاظٚ, زٗاضٚ اٍتبؾٗٛ, اٍتحسش اإلًٍتظّٖ٘: ثالج سٍبٗات ظٟٗسٗٛ ْ٘
  اهتحسش اإلهمتروًي: أواًل

ماٍضَٖ ,    بؾض ثٖظٚ اٍُؾٍُٖات ٖاٍتىّٗات اٍت٘ احتاذت اٍؾاٍِ وٍطت ُساذٛ ضَٖ اٍؾاٍِ
اٍُتػٖظٚ وض وٍطت بصًَ ٍُنت ُن اؽتُاضْا ؽٍٜ اٍؾّطظ اٍبصظٙ ؽٍٜ اٍظفِ ُن أُْٗتٔ 

 .ٖاٍتحسش إذضٝ ْطٕ اٍُحاالت, ٖأٍٖٖٗتٔ م٘ ًثٗظ ُن اٍُحاالت ٍطاٍر اٍتىّٗٛ
  ٖؽّضُا تؾتُض إذضٝ اٍضَٖ ؽٍٜ ّؼاِ اإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ مأّٓا ُٖن اٍػبٗؾ٘ ستذَٖ 

أظصٗنٓا إٍٜ أظصٗه اًٍتظّٖ٘ ْٖٖ ُا ٗؾظعٔ إٍٜ ُساػظ ًبٗظٚ تًُن م٘ اٍتحسش ؽٍٜ 

                                                           
1
 .239-223ص ص , 2005سنة  , 1ط ,دار وائل للنشر, نظم دعم القرارات, عالء عبد الرزاق محمد السالمً 

  



اإلطار انمفاهيمي  نإلدارة اإلنكترونية :                             انفصم األول  
 

~ 42 ~ 
 

ٍطٌٍ مّٓاٌ ُساػظ ًبٗظٚ ُن اٍّاذٗٛ األُّٗٛ ؽٍٜ , ْطٕ اٍٖثاٟي ًٖصنٓا ّٖىٍٓا ٖذتٜ إتالمٓا
 .اٍُؾٍُٖات ٖٖثاٟي ٖأظصٗه اإلضاظٚ سٖاٞ اٍُتؾٍىٛ باألصساظ أٖ اإلضاظات أٖ ذتٜ اٍضَٖ

    إن ُطضظ اٍسػٖظٚ ّْا ال ٗأت٘ ُن تػبٗي اإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ ٖاٍطٙ ٗؾتبظ أٍٖٖٗٛ م٘ 
ٖإُّا ُطضظ اٍسػٖظٚ ًُٗن م٘ ؽضِ تذطٗن اٍحاّب األُّ٘ ٍإلضاظٚ , ُحاَ اإلضاظٚ

ُٖطضظ تػبٗي إستظاتٗحٗٛ اإلضاظٚ , اإلًٍتظّٖٗٛ مإُْاَ ْطٕ اٍّاذٗٛ ٗؤضٙ إٍٜ ًاظثٛ ذىٗىٗٛ
اٍنٟٛ األٍٖٜ ْ٘ األمظاض اٍؾاضٖٗن ٖاٍنٟٛ : اإلًٍتظّٖٗٛ ٖسػظْا ٗأت٘ فاٍبا ُن ثالج مٟات

 . اٍثاّٗٛ ْ٘ اٍىظاطّٛ ٖاٍنٟٛ اٍثاٍثٛ ْ٘ أحٓزٚ االستسباظات اٍؾاٍُٗٛ ٍٍضَٖ
  ْطا مُٗا ٗىتطظ ؽٍٜ سػظ اٍنٟتٗن األٍٖٜ ٖاٍثاّٗٛ ؽٍٜ تسظٗب اٍُٖوؿ أٖ إؽاوٛ ؽٍُٔ 

, ٖإٗىامٔ بذٗج تستػٗؿ اإلضاظٚ تناضٙ طٌٍ بػظي ٖواٟٗٛ أٖ بإؽضاض ّسسٛ اذتٗاػٗٛ ؽن اٍُٖوؿ
مقن سػظ اٍنٟٛ اٍثاٍثٛ ٗتؾضٝ طٌٍ بًثٗظ ٖٗطَ إٍٜ ضظحٛ االػالـ اًٍاَُ ؽٍٜ ًامٛ اٍٖثاٟي 
اٍذًُٖٗٛ ٖٖثاٟي اٍُؤسسات ٖاإلضاظات ٖاألمظاض ُٖا إٍٜ طٌٍ ُُا ٗصًَ تٓضٗضا مؾٍٗا ٍألُن 

  1.اٍىُٖ٘ ٖاإلستظاتٗحٗٛ ٍٍضٍٖٛ
  

 زىادٌ اهتبػىٍ ههخارد: ثاًىًا
  ُن اٍُؾٍِٖ أن اٍضَٖ اٍؾظبٗٛ ٍٗست ضٖال ظاٟضٚ م٘ ُحاَ اٍتًٍّٖٖحٗا ٖاٍُؾٍُٖات ْٖ٘ 

ضَٖ ُستًٍٓٛ ُٖستؾٍُٛ ٍٓطٕ اٍتًٍّٖٖحٗا ؽٍٜ اٍظفِ ُن أن ّْاٌ أؽضاض ًبٗظٚ ُن اٍؾٍُاٞ 
ٖؽٍٜ اٍؾُِٖ بُا أن , اٍؾظب ٖاالستطاطٗن م٘ ُحاَ اٍتًٍّٖٖحٗا م٘ اٍؾاٍِ ُن أطَ ؽظب٘

اإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ تؾتُض بُؾؼُٓا أن ٍِ ّىَ بأًٍُٓا ؽٍٜ اٍتًٍّٖٖحٗا اٍقظبٗٛ مإن طٌٍ ٗؾّ٘ 
سٗزٗض ُن ُؼاْظ تبؾٗٛ اٍضَٖ اٍُستًٍٓٛ ٍٍضَٖ اًٍبظٝ اٍطّاؽٗٛ ْٖٖ ُأٍ ُن اّؾًاسات 

ماالؽتُاض اًٍٍ٘ ؽٍٜ , سٍبٗٛ ًثٗظٚ ساطٛ ًُا طًظّا م٘ اٍُحاَ األُّ٘ ٍإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ 
تىّٗات أحّبٗٛ ٍٍذناؼ ؽٍٜ أُن ُؾٍُٖاتّا ٖتػبٗىٓا ؽٍٜ اٍصبًات اٍظسُٗٛ اٍتابؾٛ ٍٍضَٖ 

اٍؾظبٗٛ ْٖ تؾظٗغ األُن اٍٖػّ٘ ٖاٍىُٖ٘ ٍٓطٕ اٍضَٖ ٍٍسػظ ٖٖعؾٔ تذت سٗػظٚ ضَٖ 
                                                           

1
 .11ص , المرجع السابق, محمد بن سعٌد محمد العرٌشً 
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فظبٗٛ بقغ اٍّؼظ ؽُا إطا ًاّت ْطٕ اٍضَٖ ؽضٖٚ أِ طضٗىٛ ماٍضَٖ تتحسش ؽٍٜ بؾعٓا 
ٍطٌٍ ّّطر ّٖصضض ؽٍٜ عظٖظٚ ضؽِ ٖتسَٓٗ . اٍبؾغ بقغ اٍّؼظ ؽن ّٖـ اٍؾالوٛ بّٗٓا

ؽَُ اٍىػاـ اٍتًٍّٖٖح٘ اٍؾظب٘ اٍؾٍُ٘ مُٗا ٗتؾٍي باٍتًٍّٖٖحٗا ٖاألُن اٍتًٍّٖٖح٘ ساطٛ 
ٖأّٔ ٍضّٗا اٍىضظات اٍبصظٗٛ ٖاٍُاضٗٛ اٍالزُٛ ٍُثَ طٌٍ ّٖصضض أٗعا ؽٍٜ عظٖظٚ تػٖٗظ 

ذٍَٖ أُن اٍُؾٍُٖات ُذٍٗا أٖ ؽٍٜ األوَ ٖعؿ اٍذٍَٖ األُّٗٛ األحّبٗٛ اٍت٘ ّظفب 
باستسضآُا تذت استٗاظات ًُثنٛ ٖضظاسات ُؾُىٛ ٖاٍتأًض ُن استىالٍٗتٓا ٖسٍْٖا ُن 

 .األسػاظ األُّٗٛ
 صهو اإلدارٌ: ثاهثا

     إن تػبٗي اٍقٗظ اٍسٖٙ ٖاالّتىاَ ضمؾٛ ٖاذضٚ ُن اٍُّػ اٍتىٍٗضٙ إٍٜ اإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ 
ضٖن اؽتُاض اٍتسٍسَ ٖاٍتضظد م٘ االّتىاَ ُن صأّٔ أن ٗؤضٙ إٍٜ ذضٖج صٍَ م٘ اٍٖؼٗنٛ 

م٘ اٍٖوت اٍطٙ ٍِ ّّحز , اإلضاظٗٛ اط ًّٖن وض سسظّا بسبب تسٍّٗا ؽن اٍُّػ اٍساٟض ٍإلضاظٚ
بُا ًٖٗن ُن صأّٔ أن ٗؤضٙ إٍٜ تؾػَٗ األضاٞ اٍؾاِ ٍإلضاظٚ ٖتؾػَٗ , إضاظٚ إًٍتظّٖٗٛ ماؽٍٛ

     1.ؽٍُٓا
 
  

 
 

 
 
 
 

                                                           
1
 .17ص ,  المرجع السابق, رأفت رضوان 
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 سالطٛ اٍنطَ
اؽتبظت ْطٕ األسٗظٚ ؼاْظٚ ذضٗثٛ ,    ُن سالَ إبظاز اٍُناِْٗ األٍٖٗٛ ٍإلضاظٚ اإلًٍتظّٖٗٛ 

ؽظمٓا اٍؾاٍِ م٘ اٍؾىٖض األسٗظٚ ساطٛ األٍنٗٛ اٍثاٍثٛ ماتسطت ؽضٚ أصًاَ ًٍٖن ُنُٖٓٓا 
اٍصاَُ ٗتُثَ م٘ تّنٗط ًامٛ اٍسضُات اٍُىضُٛ ٍٍُٖاػن أٖ اإلضاظات اٍذًُٖٗٛ ُن سالَ 

صبًات اٍُؾٍُٖات ٖاٍبٗاّات باستسضاِ ٖساَٟ االتطاَ اٍذضٗثٛ ٍطا مٓ٘ تىِٖ بؾضٚ ٖؼاٟه 
أساسٗٛ ُن أحَ تذىٗي أْضاه ُؾّٗٛ م٘ ُّؼُات إضاظٗٛ ُن سالَ تػبٗي ّؼآُا ْٖطٕ 

اٍؾٍُٗٛ تتِ ؽبظ ؽضٚ ُظاذَ ُن أحَ االّتىاَ ُن إضاظٚ تىٍٗضٗٛ ٗسٖضْا اٍحُٖض ٖاٍظٖتٗن إٍٜ 
 . إضاظٚ مؾاٍٛ تىِٖ بتىضِٗ سضُات ؽٍٜ أذسن ٖحٔ
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 اهكرار اإلدارً في ظو اإلدارٌ اإلهمتروًىٍ: اهفصو اهثاًي

ٌٌا ٔوسبّ صك٘ ايٌرَٓ٘ , ٓايذداث٘, غدٍ ايتنَٔن:     ٔتٌتؼ اينآَن اإلدارٖ بسٌتٔن ٌُا
اينآََٔ٘ ايتٕ تحػيّ مادر غيٙ استٔػاب ايٌتؿٔرات ٌٓٓاحِ٘ ٌتظيبات اإلدارٗ ايذدٔث٘ دٓن أن 

ٓتػد اينرارات اإلدارٔ٘ ٌن أٍُ ٓساًٜ اإلدارٗ , ٔصوً ذيى غنب٘ قٕ ٓحّ ايتظٓر اإلدارٖ
ٌٓعِر ٌن أسظر ٌعاُر ايسيظات ٓاالٌتٔازات اينآََٔ٘ ايتٕ تتٌتؼ بِا اإلدارٗ قٕ سبًٔ 

ٓال بد ٌن ايبدٛ قٕ ايبذج قٕ غٌئ٘ إصدار اينرار اإلدارٖ بظرٔن٘ ,تذنٔه ايٌصيذ٘ ايػاٌ٘
 1.ٓتسًِ غٌيِا بٌساغدٗ ايتنَٔ٘ اإليوترَٓٔ٘ ايذدٔث٘, تسدٍ ايٌَعٌ٘ اإلدارٔ٘

ٓغئّ مسٌَا ,ٓسَتَآً قٕ ُذا ايكصً بدراس٘ اينرار اإلدارٖ قٕ عً اإلدارٗ ايٌػاصرٗ   
أٌا ايٌبذج , ُذا ايكصً إيٙ ٌبذثٔن أًٓ سَنٍٓ بدراس٘ ٌأُ٘ اينرار اإلدارٖ اإليوترَٕٓ

. ايثإَ سَتظره إيٙ اآلثار اينآََٔ٘ التساذ اينرار اإلدارٖ اإليوترَٕٓ

 ىاٌىٍ اهكرار اإلدارً اإلهمتروًي: اهىبحج األوو

. بإصدار مرارات إدارٔ٘, تٌارش اإلدارٗ سيظتِا ايػاٌ٘ ايٌكٓض٘ إئِا باينٓأَن ايٌستيك٘    
قٕ ُذا ايٌحاً تيحأ اإلدارٗ إيٙ تصرقات ٓذٔدٗ ايظرل تكرط قِٔا إرادتِا غيٙ ايظرل 
األسر يتٌٔزُا باٌتٔازات ايسيظ٘ ايػاٌ٘ أٖ أَِا تنٍٓ غيٙ أسائب ؾٔر ٌأيٓق٘ قٕ اينآَن 

, ٓذسن سٔر ايٌراقه ايػاٍ ٌٓن ذيى اينرارات اإلدارٔ٘, ايساص ٌن أحً تذنٔه ايَكؼ ايػاٍ
 2.قٌأُ٘ اينرار اإلدارٖ اإليوترَٕٓ

قٕ ايٌظيب , ٌن سالً ُذا ايٌبذج سَذآً ايتظره إيٙ ٌأُ٘ اينرار اإلدارٖ اإليوترَٕٓ   
 .األًٓ أٌا ايٌظيب ايثإَ سَدرش َعٍ دغٍ اينرار اإلدارٖ اإليوترَٕٓ

 
                                                           

1
 .11ص , 2009, اإلسكندرٌة, دار الجامعة الجدٌد, القرارات اإلدارٌة, ماجد راغب الحلو 

2
 .20ص , 2007طبعة , دٌوان المطبوعات الجامعٌة, القرارات اإلدارٌة, عمار عوابدي 
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 ىفٍوي اهكرار اإلدارً اإلهمتروًي: اهىطهب األوو

ٔؤدٖ , ٓٓضؼ تػرٔل حاٌؼ ٌاَؼ, يينرار اإلدارٖ ذاتٔتّ ايساص٘ ايتٕ ٔستيزٍ تٓضٔذِا  
 .ٌٓٔٔز بَّٔ ٓبٔن ٌا مد ٔستيظ بّ أٓ ٔصابِّ ٌن أغٌاً, إيٙ ٌػرق٘ ٌأُتّ

 تغرىف اهكرار اإلدارً اإلهمتروًي : اهفرؼ األوو

ٓمد استيل ايكنّ قٕ تذدٔد , يٍ تذدد ايتصرٔػات تػرٔكا ٌذددا يينرار اإلدارٖ اإليوترَٕٓ  
 . ايٌديًٓ اينإََٓ يينرار اإلدارٖ

بأَّ إقصاز اإلدارٗ غن إرادتِا : "قند غرل ٌحيش ايدٓي٘ ايٌصرٖ اينرار اإلدارٖ   
ايٌيزٌ٘ بٌا يِا ٌن سيظ٘ بٌنتضٙ اينٓأَن ٓاييٓاٜر ٓذيى بنصد إذداج ٌروز مإََٓ ٌػٔن 

 ". ٌتٙ وان ٌٌوََا ٓحاٜزا ٓوان ايباغج غئّ ابتؿاٛ ٌصيذ٘ غاٌ٘

غًٌ مإََٓ صادر بإلرادٗ ايٌَكردٗ :"وٌا ٔػرل ايكنّ ايػرامٕ اينرار اإلدارٖ بأَّ  
ٓايٌيزٌ٘ إلذدٚ ايحِات اإلدارٔ٘ قٕ ايدٓي٘ إلذداج تؿٔٔر قٕ األٓضاؽ اينآََٔ٘ ايناٌٜ٘ إٌا 

 ".أٓ تػدٔال يٌروز مإََٓ ماٍٜ أٓ إيؿاٛ يّ  (غاٍ أٓ قردٖ)بإَصاٛ ٌروز مإََٓ حدٔد 

ٔصدر ٌن سيظ٘ إدارٔ٘ بسَد , تػبٔر غن إرادٗ ٌَكردٗ: "ٓيذيى ٔػرل اينرار اإلدارٖ بأَّ
 ".ٓٔرتب أثار مآََٔ٘ , مإََٓ

تينٕ اإلدارٗ ايػاٌ٘ ايظيب اإليوترَٕٓ :"   ٌٓٔون تػرٔل اينرار اإلدارٖ اإليوترَٕٓ بأَّ
ٓإقصاذِا غن رؾبتِا ايٌيزٌ٘ بإصدار اينرار ٓايتٓمٔؼ غئّ , غيٙ ٌٓمػِا اإليوترَٕٓ

ٓإغالن صاذب ايصأن غيٙ برٔدْ اإليوترَٕٓ بٌا يِا ٌن سيظ٘ بٌنتضٙ اينٓأَن , إيوترَٓٔا
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ابتؿاٛ ايٌصيذ٘ , ٓذيى بنصد إذداج أثر مإََٓ ٌػٔن ٔوٓن حاٜزا ٌٌٓوَا مآََا, ٓاييٓاٜر
 1.ايػاٌ٘

 أرمان وعًاصر اهكرار اإلدارً اإلهمتروًي: اهفرؼ اهثاًي

قإذا , البد ٌن تٓاقرُا ئٓحد اينرار ٓتنٍٓ يّ ماٌٜ٘, قاينرار اإلدارٖ يّ أربػ٘ أروان   
 .وان اينرار ايٌزغٍٓ ٌػدٌٓا, تسيل أٖ رون ٌن ُذْ األروان

   إن تظبٔه َعاٍ اإلدارٗ اإليوترَٓٔ٘ ٔستدغٕ إغادٗ ايَعر قٕ ايٌكٍِٓ ايتنئدٖ يينرار 
ألن , ٓؤكٔ٘ ييتػبٔر غن إرادٗ اإلدارٗ دٓن تظيب ايتػبٔر غَِا ٌن صسص ظبٔػٕ, اإلدارٖ

ُٓذا ٔػَٕ , ايٌٓعل ايػاٍ أصبر ٔػتٌد غيٙ ايذاسب اآليٕ ذتٙ قٕ إصدار اينرار اإلدارٖ
إٌوان صدٓر اينرار اإلدارٖ بظرٔن٘ اإليوترَٓٔ٘ ٓتضٌَّ يحٌٔؼ ٌنٌٓات اينرار اإلدارٖ 

 ,ايتنئدٖ

أٖ إيؿاٛ اينرار اإلدارٖ ,   غالٓٗ غيٙ صالذٔتّ ألن ٔوٓن ٌذال   يظػن باإليؿاٛ
 :يذا سَنسٍ غَاصر اينرار اإلدارٖ ٓإٌوأَ٘ حػيِا إيوترَٓٔ٘ إيٙ غَصرٔن. اإليوترَٕٓ

 . (االستصاص ٓايصوً ٓاإلحراٛات)ايػَصر ايصويٕ ُٓٓ -
 .(ٓايؿأ٘, ٓايسبب, ايٌذً )ايػَصر ايٌٓضٓغٕ ُٓٓ -

 :  ٓسٓل َٓضر ُذْ ايػَاصر وٌا ٔيٕ
 اهغًاصر اهصمهىٍ:أوال

 : عًصر االختصاص-1
ُٓ ايسيظ٘ أٓ ايصالذٔ٘ اينآََٔ٘ ايتٕ ٔتٌتؼ بِا ٌتسذ اينرار قٕ إصدار :    االستصاص

 .مرارْ ٌن َٓاذٕ ايَٓغٔ٘ ٓايزٌَٔ٘ ٓايٌوأَ٘

                                                           
1
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قإذا اصدر , بكٜات ايٌساًٜ ايتٕ تصدر اينرارات قٕ صأَِا" االستصاص ايَٓغٕ"    ٓٔتػيه 
ٓقٕ , وان مرارْ ٌػٔبا بػٔب غدٍ االستصاص, ايٌسؤًٓ مرارا ٔسرد غن إظار ُذْ ايكٜ٘

 ٓساص٘ 1قإن ٌصوي٘ االستصاص ايَٓغٕ توٓن ٌذً َعر وبٔر,عً َعاٍ اإلدارٗ اإليوترَٓٔ٘
ٓايتٕ ال تَتنً أٓ تسًٓ بػط استصاصاتِا , بايَسب٘ إيٙ ايسيظات اإلدارٔ٘ ايػئا قٕ ايدٓي٘

 .إيٙ حِات أسرٚ إال ٓقنا  يينآَن
بايٌدٗ ايزٌَٔ٘ ايتٕ ٔتٌتؼ ساليِا صاذب ايصأن بايسيظ٘ أٓ " االستصاص ايزٌَٕ "   ٓٔتصً 

وان ٌػٔبا بػٔب , قإذا صدر اينرار مبً أٓ بػد ُذْ ايٌدٗ, ايصالذٔ٘ اينآََٔ٘ إلصدار اينرار
صدٓر مرار ٌن ايٌدٔر بػد إذايتّ غيٙ ايتناغد ٓيٓ بٍٔٓ : ٌٓن صٓرْ, غدٍ االستصاص

 .ٓاذد أٓ بضؼ ساغات
   ٌٓن ايٌتٓمؼ قٕ عً َعاٍ اإلدارٗ اإليوترَٓٔ٘ أن ٔعِر غٔب غدٍ االستصاص ايزٌَٕ 

ٌٓٔون ايذد ٌَّ بصٓرٗ وبٔرٗ ذٔج ٌن ائٌسٓر ٌػرق٘ تارٔش اَتِاٛ , بسِٓي٘ ٓٔسر
غن ظرٔه ٌٓمؼ ايذوٌٓ٘ اإليوترَٓٔ٘ غيٙ صبو٘ ايٌػيٌٓات , االستصاص ايزٌَٕ أٓ بدأتّ

 .ايدٓئ٘
قٕ ايرمػ٘ اإلمئٌٔ٘ ايتٕ يإلدارٗ أن تباصر َصاظِا " االستصاص ايٌوإَ"َٓٔذصر         
قإذا أصدر رٜٔش ٓذدٗ إمئٌٔ٘ مرارا ٔتصً بأٌٓر تتحآز اإلظار ايٌوإَ يٓذدتّ , قِٔا

 .إلصابتّ بػٔب غدٍ االستصاص, وان مرارْ باظاًل, ييتدسً قٕ َظاه ٓذدٗ إمئٌٔ٘ أسرٚ
 : عًصر اهصمو- 2

ٓاإلحراٛات ايتٕ , ايٌعِر ايسارحٕ ايذٖ ٔبدٓ قّٔ اينرار:    ٔنصد بصوً اينرار اإلدارٖ
 .  تتبؼ قٕ إصدارْ

                                                           
1
 . 102-101ص ص ’ ايٌرحؼ ايسابه, َبراش ٌذٌد حاسٍ االذبابٙ 



الفصل الثاني                                    القرار اإلداري في ظل اإلدارة اإللكترونية  
 

~ 48 ~ 
 

قند ٔوٓن ,   ٌٓن ذٔج األصً ال ٔسضؼ اينرار اإلدارٖ قٕ إصدارْ إيٙ صوئات ٌػَٔ٘
, ٌا يٍ ٔستيزٍ اينآَن إتباؽ صوً ٌذدد, صكِٔا أٓ وتابٔا أٓ برمٔا أٓ ُاتكٔا أٓ إيوترَٓٔا

 1.ٓإحراٛات ساص٘ إلصدارْ

 

    ٓقٕ عً تظبٔه َعاٍ اإلدارٗ اإليوترَٓٔ٘ سٓل ٔستيزٍ األٌر إغادٗ ايَعر آ ذدٓج 
غيٙ َذٓ ٔؤدٖ إيٙ االرتناٛ بأغٌاً , تؿٔٔر ٓتذًٓ قٕ مٓاغد ايصوً ٓاإلحراٛات اإلدارٔ٘

ٓساص٘ غَدٌا ٔتػيه األٌر , ٌٓعكٕ ايدٓي٘ ايالزٌ٘ إلصدار بػط اينرارات اإلدارٔ٘
 .باينرارات اإلدارٔ٘ ايتٕ ٔستيزٍ اينآَن إتباؽ صوً ٌذدد ٓإحراٛات ساص٘ إلصدارُا

صرٔر , ٓحب أن ٔوٓن ٓاضر ايػبارٗ, ُٓٓ ايؿايب,     ٓإذا وان اينرار اإلدارٖ ٌوتٓبا
وٌا ٔحب أن , سٓاٛ واَت ايوتاب٘ إحبارٔ٘ أٍ استٔارٔ٘, ايدالي٘ قٕ ايتػبٔر غن إرادٗ ٌصدرْ

أٓ ٌٌِٓرا بساتٌّ أٓ , ٔوٓن اينرار ٌٓمػا تٓمٔػا صذٔذا ٌن ٌصدرْ أٓ ٌصدرّٔ إذا تػددٓا
ٓال , ٌٓن ثٍ ال غبرٗ بّ, إذ ال حدٓٚ ٌن مرار ؾٔر ٌٓمؼ باغتبارْ ُٓ ٓايػدٍ سٓاٛ, ستٌاٍُ

 .ٔػد ايتٓمٔؼ ايحاَبٕ صرظا يسالٌ٘ اينرار إال إذا اصترظ اينآَن ذيى
  ٓقٕ عً َعاٍ اإلدارٗ اإليوترَٓٔ٘ سٔكرط ايٓامؼ ايتنَٕ إذداج تؿٔٔر قٕ تٓمٔؼ اينرار 

ٓوذيى اغتٌاد ايتٓمٔؼ اإليوترَٕٓ قٕ , اإلدارٖ بايتٓحّ َذٓ اغتٌاد ايتٓمٔؼ اإليوترَٕٓ يينرار
 .ذاي٘ تكٓٔط ايتٓمٔؼ

قإَّ ئش َُاى صػٓب٘ ,    ٓظايٌا ال ٔٓحد أٖ اغتراط بسصٓص صدٓر اينرار إيوترَٓٔا
ٓإن يٍ تون , إذ أن ايتٓمٔؼ اإليوترَٕٓ يّ ال ٌٔثً سٓٚ أداٗ آٌان, قٕ حٓاز تٓمٔػّ إيوترَٓٔا

ٓيِذا قإن ضرٓرٗ ايتكاغً ٌؼ اإلدارٗ ,  بذات درح٘ ايثن٘ ايٌتٓاقرٗ ييتٓمٔؼ ائدٖٓ
تستيزٍ اينٔاٍ بٌراحػ٘ ايَصٓص ايتَعٌٔٔ٘ ٓايٌَصٓرات اإلدارٔ٘ ٓؾٔرُا ٌن , اإليوترَٓٔ٘

 . اإلحراٛات بِدل ٌٓاوبتِا ييتػاًٌ اإليوترَٕٓ ٌٓنتضٔاتّ
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 :عًصر اإلحراءات- 3
ٓاألصً ُٓ غدٍ سضٓؽ , ٔنصد بّ ايسظٓات ايتٕ ٔحب أن ٌٔر بِا اينرار مبً صدٓرْ

ٓاإلحراٛات ايتٕ تسضؼ إئِا , اينرار إيٙ أٖ إحراٛات ٌسبن٘ ٌا يٍ ٔرد َص بؿٔر ذيى
 1اينرارات

 
ٓيون ٔحٌػِا ويِا أَِا سظٓات تٌِٔدٔ٘ ال ترتب بذاتِا ,  ٔستيل ٌداُا ٌن مرار إيٙ أسر   

 .أٖ أثر مإََٓ
, ذتٙ ٔرٚ ايَٓر ايٌيٌٓش, ٔيزٌّ إتباؽ إحراٛات إدارٔ٘, ٓيوٕ ٔصدر اينرار اإلدارٖ

 .ذتٙ َٔأٚ غن أٓحّ ايظػن غئّ,ٓٔوٓن سئٌا ٌٓصرٓغا
إغادٗ , ٔستيزٍ غيٙ ٌٓعكٕ اإلدارات ايذوٌٓٔ٘,  ٓقٕ َظاه تظبٔه َعاٍ اإلدارٗ اإليوترَٓٔ٘

 .ايَعر قٕ اينٓاغد ايساص٘ بإتباؽ اإلحراٛات غَد صدٓر اينرار اإلدارٖ
ٓيوٕ ٔوٓن ايَصر إيوترَٓٔا سٓاٛ قٕ ايصذٔك٘ ايرسٌٔ٘ أٓ ايَصرات , "ايَصر " قكٕ ٌحاً
أٓ توٓن غبر ايِاتل أٓ , ٌٔون يصاذب ايصأن أن ٔػيٍ بّ بايٓساًٜ ايِاتكٔ٘, ايٌصيذٔ٘
وٌا ٔوٓن ايَصر أٓ اإلغالن غن ظرٔه ٌٓمؼ ٌن صدر يّ , يتذنٔه ايػيٍ ائنَٕٔ, ايٌذًٌٓ

 .أٓ برٔدْ اإليوترَٕٓ, اينرار قٕ ٌٓمػّ اإليوترَٕٓ
 اهغًاصر اهىوضوعىٍ : ثاًىا

 : عًصر اهىحو-1
أٓ األثر اينإََٓ ايٌباصر ايذٖ ٔذدثّ قٌٔا , ٌذً اينرار اإلدارٖ ُٓ ٌٓضٓؽ ُذا اينرار

, ٔتػيه بايٌراوز اينآََٔ٘ ايػاٌ٘ أٓ ايساص٘ بذسب ظبٔػ٘ اينرارات ايالٜذٔ٘ أٓ ايكردٔ٘
 .قالٜذ٘ ايٌرٓر ٌثال ٌذيِا تَعٍٔ ايٌرٓر غيٙ ايَذٓ ٌػٔن
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ٌٓن أحً ايتذنه ٌن األثر اينإََٓ ايذٖ ,   ٓقٕ ضٓٛ األسذ بَعاٍ اإلدارٗ اإليوترَٓٔ٘
ذتٙ ٌٔوَِا , اإليوترَٓٔ٘ بصبو٘ ٌػيٌٓات دٓئ٘ (ايذوٌٓ٘  )قند تٍ ربظ صبو٘ , ٔذدثّ اينرار

ٌٌا ٔٔسر يِا ايذصًٓ غيٙ , ايتٓاصً ٌؼ اإلدارات ٓايحِات ايٌستيك٘ داسً ايدٓي٘ ٓسارحِا
 1.ايٌػيٌٓات ايتٕ ترؾب قٕ ايٓصًٓ إئِا بدٓن غَاٛ أٓ ٌصن٘ 

 

 :عًصر اهسبب-2
: أٖ, (ايذاي٘ ايٓامػٔ٘ أٓ اينآََٔ٘ ايتٕ تدقؼ اإلدارٗ ايتٕ اتساذ اينرار): ٔػرل ايسبب بأَّ

 .ايذاي٘ اينآََٔ٘ أٓ ايعرٓل ايٌادٔ٘ ايٌبررٗ إلصدار اينرار اإلدارٖ
 ألووا, إذ ٔحب تٓاقر صرظٔن أساسٔٔن قٕ ايسبب,  ٓٔػتٌد ايسبب غيٙ صرٓظ أساش اينرار

قإذا استَدت , ٌصرٓغٔ٘ ايسبباهثاًي ٓ ,أن ٔوٓن ماٌٜا ٌٓٓحٓدا ذتٙ تارٔش اتساذ اينرار
 .اإلدارٗ غيٙ أسباب ؾٔر ايتٕ ذددُا ايٌصرٓؽ يِا قإن مراراُا ٔوٓن ؾٔر ٌصرٓؽ 

سٓل ٔوٓن ٌن ائٌسٓر يينضاٛ ايتذنه ٌن ,   ٓقٕ عً تظبٔه َعاٍ اإلدارٗ اإليوترَٓٔ٘
إذا مدٍ : ٓغيٙ سبًٔ ايٌثاً, ايٓحٓد ايٌادٖ ييٓماٜؼ ايتٕ دقػت اإلدارٗ إيٙ إصدار مراراتِا

قإَّ ٌن ائٌسٓر يإلدارٗ اإلظالؽ غيٙ ايظيب , ايٌٓعل ظيب استنايتّ بظرٔن٘ إيوترَٓٔ٘ 
ٌٌا ٔساغد اينضاٛ قٕ إسباف رمابتّ غيٙ ايٓحٓد , ٓالذتكاع بّ داسً ايٌسزن اإليوترَٕٓ

 .ايٌادٖ اإليوترَٕٓ يالستناي٘ اإليوترَٓٔ٘
 :عًصر اهغاىٍ -3

قبؿٔ٘ , ايؿأ٘ ٌن اينرار اإلدارٖ ُٕ ايَتٔح٘ ايَِأٜ٘ ايتٕ تِدل حِ٘ اإلدارٗ إيٙ تذنٔنِا  
ُٓدل اإلدارٗ غادٗ تذنٔه , اإلدارٗ أٓ رؾبتِا يػًٌ ٌا ُٓ تذنٔه ُدل أٓ ؾأ٘ ٌػَٔ٘

 .قِٕ ايٌبرر ايذنٔنٕ يٌَر اإلدارٗ سيظ٘ اتساذ اينرارات اإلدارٔ٘ ايٌيزٌ٘ ), ٌصيذ٘ غاٌ٘
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  ٌٓن ايٌٌون تصٓر أن ٔوٓن ايؿرط ٌن تظبٔه َعاٍ اإلدارٗ اإليوترَٓٔ٘ ٌن مبً   
يتصٔر أوثر مدرٗ غيٙ ايتػاًٌ ٌؼ ايٌػيٌٓات ايتٕ , اإلدارٗ أن ٔذنه يِا ايزٔادٗ قٕ وكاٛتِا

ٓوذيى تصٔر أوثر مدرٗ غيٙ تذسن ايػالم٘ بَِٔا ٓبٔن حٌِٓر ايٌتػاٌئن ٌػِا بصوً ,تٌتيوِا
 1.وٌا إن ُذا ايَعاٍ ٔذنه صكاقٔ٘ أغيٙ قٕ غًٌ اإلدارٗ, أسرؽ ٓأمً تويك٘

  
   األساهىب واهطرل اهغهىىٍ التخاذ اهكرار اإلدارً : اهفرؼ اهثاهج

   َُاى غدٗ أسائب ٓظره التساذ اينرارات اإلدارٔ٘ ٓذيى يٓحدُا قٕ ايندٍٔ ُٓذا ٌا أدٚ 
 :إيٙ تػدد قٕ ُذْ األسائب ُٓذا ٌا سَبَّٔ غيٙ ايصوً ايتايٕ

 اتخاذ اهكرارات اإلدارىٍ في ظو اهًظرىات اهمالسىمىٍ: أوال
عِرت ايَعرٔات ايوالسٔؤ٘ أٓ ايتنئدٔ٘ ييتَعٍٔ اإلدارٖ  قٕ أٓاًٜ اينرن ايػصرٔن ٓسادت  

ٓتػتبر ُذْ ايَعرٔات َتاد ايتكاغً بٔن غدٗ تٔارات واَت ساٜدٗ سالً , ذتٙ أٓاسر ايثالثَٔات
, ُذْ ايكترٗ تٌثيت قٕ سٔظرت اآلي٘ غيٙ اإلَسان ٓايثٓرٗ ايصَاغٔ٘ ٓايحٓ ايؿٔر دٌٔنراظٕ

ٌٓن ُذْ , ٓوان ٌذٓر تكؤر رٓادُا ٔدٓر ذًٓ تنسٍٔ ايػًٌ ايٌذنه ٌن ايوكاٛٗ اإلَتاحٔ٘
ايَعرٔات ٌٔون ذور أٌُِا َعرٔ٘ اإلدارٗ ايػئٌ٘ ٓايتٕ تنٍٓ غيٙ أن دٓر ايٌدٔر ٔنتصر 

ٓتظبٔه األسائب , غيٙ تذدٔد ٌا ٔحب أداْٛ ٓأن غيٙ ايٌرؤٓسٔن أداٛ ٌا ٔذددْ ايٌدٔر
ايػئٌ٘ قٕ اإلدارٗ بدال ٌن األسائب ايتنئدٔ٘ ايناٌٜ٘ غً ايتندٔر ايصسصٕ ٓاالَسحاٍ 

َٓعرٔ٘ ايتنسٍٔ اإلدارٖ ايتٕ ترٚ تصَٔل ٓعاٜل ايتَعٍٔ اإلدارٖ إيٙ ست , ٓايتػآن
ٓعاٜل قَٔ٘ ٓتحارٔ٘ ٌٓائ٘ ٓصَاغٔ٘ ٌٓذاسب٘ ٓأسٔرا ايٓعاٜل اإلدارٔ٘ : ٌحٌٓغات ُٕ

ٓضؼ ايسظ٘ ٓايتَعٍٔ ٓايتَسٔه ٓإصدار : ايتٕ ٌٔون إحٌايِا قٕ سٌس٘ غَاصر أساسٔ٘ ُٕ
قٕ " فراًن حهبرج"ٓيند أسٍِ , ُٕٓ ايٌِاٍ ايرٜٔسٔ٘ ايتٕ تَاظ بايٌدٔر, األٓاٌر ٓايرماب٘

تظٓٔر ٓترصٔد غٌئ٘ اتساذ اينرارات اإلدارٔ٘ ٌن سالً ايظرٔن٘ ايتٕ تؤدٖ بِا ايػٌئ٘ قٕ 
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أٌا . ٓبأمً غدد ٌٌون ٌن ايذروات ٓقٕ ايَظاه ايٌوإَ ايٌتٔسر, أوثر األٓضاؽ راذ٘
ُٓٓ ٔرٚ أن , قند أود غيٙ ٌبدأ ٓدٓر ايتكٓٔط قٕ قاغئ٘ اينٔادٗ اإلدارٔ٘" هىًدوو اروىن"

َحاز ايٌدٔر قٕ ايتكٓٔط ُٓ أذد األسائب ايرٜٔسٔ٘ ايتٕ تؤدٖ إيٙ َحاذّ قٕ اتساذ 
 1.اينرارات اإلدارٔ٘

 
ٓمد تػرضت االقتراضات ايتٕ مدٌتِا ايَعرٔات ايوالسٔؤ٘ قٕ ٌحاً اتساذ اينرارات    

اإلدارٔ٘ يالَتنادات أٌُِا ٌبايؿتِا قٕ ايترؤز غيٙ األَصظ٘ ايتٕ ٌٔارسِا ايٌدٔر دٓن أن 
تػظٕ اُتٌاٌا واقٔا يٌكٍِٓ اينرارات اإلدارٔ٘ ٓأسائب اتساذُا باغتبارُا ٌن ايٌِاٍ ايرٜٔسٔ٘ 

  .ييٌدٔر وٌا أؾكيت ايػٓاًٌ ٓايٌتؿٔرات ايسٔوٓيٓحٔا ٓايبٜٔٔ٘
 اتخاذ اهكرارات اإلدارىٍ في اهفمر اهحدىج: ثاًىا

تبٔن يَا ٌن سالً ايتذئً ايسابه أن األسائب ايػئٌ٘ التساذ اينرارات اإلدارٔ٘ واَت اَػواسا 
وٌا تبٔن يَا أن ايتظٓرات , ييٌدسً ايذٖ ٔؿيب ايحاَب ايػيٌٕ يإلدارٗ غيٙ ايحاَب ايكَٕ

ايذدٔث٘ قٕ ٌحاً اإلدارٗ أثبتت غدٍ وكأ٘ األسائب ايتنئدٔ٘ ٓذدُا التساذ اينرارات اإلدارٔ٘ 
ٓأٌا ايتظٓر ايِاًٜ ايذٖ صِدتّ اإلدارٗ ايذدٔث٘ ٌَذ ٌظيؼ ايستَٔات بسبب اوتصال , ايرصٔدٗ

ٓتضسٍ ذحٍ ايتَعٌٔات اإلدارٔ٘ ٓتٓسؼ ٓتػدد َصاظِا , ايٓساًٜ ٓ االستراغات ايذدٔث٘
األٌر ايذٖ أدٚ إيٙ تذًٓ َذٓ ٌا ٔسٌٙ قٜ٘ ايٌتسصصٔن أٓ ايكَٔن قٕ اإلدارٗ ٌن ضرٓرٗ 

اوتساب ٌتسذٖ اينرارات ييٌِارات ايػئٌ٘ ٓايكَٔ٘ ايتٕ تٌوٍَِ ٌن استسداٍ ايظره ٓ 
 . األسائب ايػئٌ٘

  :بحوج اهغىهىات

ٔػتٌد تظبٔه أسيٓب بذٓج ايػٌئات قٕ ٌحاً اتساذ اينرارات اإلدارٔ٘ غً استسداٍ     
ٌستيل ايتسصصات اينادرٗ غيٙ اإلسِاٍ قٕ ذً ايٌصوالت ٌثً ايٌتسصصٔن قٕ ايػيٍٓ 
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ٓغيٙ أن ٔتٍ ايػًٌ بٍَِٔ حٌٔػا قٕ تػآن واًٌ قٕ َظاه , ايرٔاضٔ٘ ٓ اإلدارٔ٘ ٓاالمتصادٔ٘
وٌا ٔػتٌد تؤكّ غيٙ صٔاؾ٘ ايٌصوي٘ اإلدارٔ٘ ٌذً , ٌا ٔسٌٙ قٕ اإلدارٗ برٓز ايكرٔه

اينرار بصٓرٗ ٌَاذد رٔاضٔ٘ ٓإحراٛ ايٌنارَ٘ ايذسابٔ٘ بٔن ايبداًٜ ايٌستيك٘ غن ظرٔه 
  1.االستػاَ٘ بايذاسب اآليٕ اإليوترَٕٓ إلحراٛ ايٌنارَ٘ ايالزٌ٘ ييتٓصً إيٙ ايذً

 

 :ًظرىٍ االحتىاالت

االذتٌاً ايصسصٕ ايذٖ ٔتذدد بٌٓحبّ درح٘ :    تػتٌد غيٙ ثالج ٌػأٔر أٓ ظره ُٕ
اغتناد ٌتسذ اينرار قٕ ٓمٓؽ ذدج ٌا ٓاألسذ قٕ ايذسبان غٓاًٌ ٌتػددٗ أٌُِا ايسبرٗ 

أٌا االذتٌاً . ايسابن٘ يٌتسذ اينرار ٓتحربتّ ٌٌٓارستّ ايػئٌ٘ ٌٓستٓٚ تظيػاتّ ٓتٓمػاتّ
ايٌٓضٓغٕ قند ٔتذدد قند ٔتذدد غن ظرٔه إحراٛ تحرب٘ ٓذيى بذساب تسب ٓمٓؽ ذدج ٌا 

ٓمد أثبتت ايدراسات ايػئٌ٘ أن تظبٔه َعرٔ٘ االذتٌاالت قٕ ٌحاً , ٓقنا يَتاٜخ ايتحرب٘
اتساذ اينرارات اإلدارٔ٘ ٔساغد ٌتسذ اينرار قٕ ٌٓامل ٓذاالت غدٍ ايتأود ٓذاالت 

 . ايٌساظرٗ 

 :أسهوب صحرٌ اهكرارات

  ٔنٍٓ غيٙ ايتكاغً بٔن األدٓات ٓايٓساًٜ ايٌستسدٌ٘ التساذ اينرار اإلدارٖ ٓبٔن ايبٜٔ٘ 
, ايٌذٔظ٘ باتساذ اينرار ٓتٓحد سيسي٘ ٌن ايتأثٔرات تؤثر قٕ غٌئ٘ اتساذ اينرار اإلدارٖ

بٌػَٙ اَّ غَد اتساذ اينرار اإلدارٖ قإَّ ٔوٓن يّ ردٓد قػً ٌَتصرٗ قٕ سيسي٘ ٌتػامب٘ قٕ 
 .ايَعاٍ ٓبٜٔتّ

 :ًظرىٍ اهىبارىات اإلدارىٍ
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ذٔج تبج حدٓاُا وأسيٓب غيٌٕ ,   يند أسٌِت قٕ ذً ايٌصاوً ايتٕ تتػيه بٓحٓد ٌَاقس٘
إذ قٕ ٌثً ُذْ ايٌٓامل ٔحد ٌتسذ اينرار , قٕ اتساذ اينرارات قٕ ٌٓامل ٓعرٓل ايٌَاقس٘

أن ايٌكاضي٘ بٔن ايبداًٜ ايٌتاذ٘ تتٍ قٕ إظار ايٌَاقس٘ ينرارات تتسذُا صرو٘ أسرٚ أٓ ذتٙ 
 1.دٓي٘ أسرٚ

 

 

 

 :أسهوب اهتحهىو اهحدً

   ٔػتبر ُذا األسيٓب ٌن األسائب ايتٕ استػان بِا غيٌاٛ اإلدارٗ ٌن غيٍٓ أسرٚ تظبٔنِا 
ِٓٔدل إيٙ دراس٘ ٓتذئً ايبداًٜ ايٌتػددٗ ايٌظرٓذ٘ أٌاٍ ٌتسذ , غيٙ غٌئ٘ اتساذ اينرارات

 اينرار

         ٓايٌكاضي٘ بٔن ُذْ ايبداًٜ يٌػرق٘ ٌدٚ ايكاٜدٗ أٓ ايٌَكػ٘ غن ُذْ ايبداًٜ ٌستسدٌا 
ٓ ٌن َُا ٌٔون اينًٓ . قٕ ذيى اينٓاغد ايتٕ أٓحدُا ايتذئً وأساش ييٌَاقس٘ بٔن تيى ايبداًٜ

أن ترصٔد غٌئ٘ اتساذ اينرارات اإلدارٔ٘ ٔتظيب االستػاَ٘ باألسائب ايتنئدٔ٘ ٓايػئٌ٘ غيٙ 
 .ذد سٓاٛ قٕ اتساذ اينرار اإلدارٖ

 ًظي دعي اهكرار اإلدارً اإلهمتروًي: اهىطهب اهثاًي

     تػد َعٍ دغٍ اينرارات إذدٚ ايتظبٔنات أٓ ايتصَٔكات ايساص٘ بَعٍ ايٌػيٌٓات ايٌبَٔ٘ 
, غيٙ ايذسابات اآلئ٘ ايٌصٌٌ٘ َذٓ تذسٔن غٌئات اتساذ اينرارات اإلدارٔ٘ باإلدارات
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أٌا ٌَعٌات ايذدٔث٘ ايتٕ تػتٌد غيٙ , ٓايتٕ ٔظيه غئِا قٕ ٓمتَا ايٌػاصر بذواٛ األغٌاً
َعٍ ايٌػيٌٓات ايٌبَٔ٘ غيٙ ايذاسبات غٌٌٓا َٓعٍ دغٍ اينرار بصك٘ ساص٘ ايٌَصٜات 
ايرمٌٔ٘ ٓذيى تٌٔٔزا يِا غن ايٌَعٌات ايرمٌٔ٘ ايتٕ تٓعل تيى ايَعٍ بصٓرٗ أمً قٕ 

 .َصاظِا

 ىفٍوي ًظاي دعي اهكرارات اإلدارىٍ: اهفرؼ األوو

إن َعٍ دغٍ اينرارات اإلدارٔ٘ ِٔدل إيٙ غٌئات اتساذ اينرارات باإلدارٗ ذٔج         
غرل غدد ٌن ايباذثٔن َعٍ دغٍ اينرار بأَِا َعٍ ٌبَٔ٘ غيٙ ايذاسبات اآلئ٘ تزٓد 
بٌَٔا , ٌستسدٌِٔا بٌػيٌٓات ٌٓحِ٘ يػٌئ٘ اتساذ اينرار اإلدارٖ غَدٌا ٔتظيب ايٌٓمل ذيى

ٓمدٍ , غرقِا آسرٓن بأَِا تسِٔالت ٌبَٔ٘ غيٙ ايذسابات اآلئ٘ يٌساغدٗ اتساذ اينرار ايبصرٖ
بػط ايثن٘ ٌكٌِٓا أوثر تذدٔدا يَعٍ اينرار ذٔج غرقت بأَِا َعٍ ايٌػيٌٓات ايتكاغئ٘ 

, ايٌبَٔ٘ غيٙ ايذاسب اآليٕ تساغد قٕ ذً ٌصاوً اإلدارٗ ايؿٔر ٌِٔوي٘ ٓ ايَصل ائٌِوي٘
ٓأضال قرٔه آسر ٌكٍِٓ أوثر تٓسػا ذٔج غرل َعٍ دغٍ اينرار بأَِا َعٍ ٌٓحِ٘ يدغٍ 

ٌستٓٚ اإلدارٗ ايٓسظٙ قٕ غٌئ٘ اتساذُا يينرارات ٌن سالً ٌزد ايبٔاَات بايٌَاذد 
وٌا غرقِا قرٔه آسر بأَِا َعٍ تكاغئ٘ ٌبَٔ٘ غيٙ ايذسابات اآلئ٘ تساغد ٌتسذٖ , ايتذئئ٘

اينرار قٕ ذً ايٌصاوً ٌن سالً ايٌَاذد ايتذئئ٘ ٓمٓاغد ايبٔاَات ايٌتسصص٘ يدغٍ ٌتسذٖ 
ٓأصار إئِا قرٔه آسر بأَِا ٌحٌٓغ٘ ٌن ايبراٌخ ايتكاغئ٘ ايتٕ تزٓد ايٌدٔرٔن , اينرار

بايبٔاَات ٓاألدٓات ٌَٓاذد التساذ اينرارات اإلدارٔ٘ ٓغيٙ ُذا األساش ٌٔون تػرٔل َعٍ 
َعٍ ٌػيٌٓات تكاغئ٘ ٌبَٔ٘ غيٙ ايذسابات : دغٍ اينرار استَادا غيٙ ايتػارٔل ايسابن٘ بأَّ
ٌن سالً ٌَظ ذٓارٖ بٔن ٌستسدٍ ايَعاٍ , اآلئ٘ ٌصٌٌ٘ يدغٍ غٌئات اتساذ اينرارات

    1.ٓايذاسب اآليٕ ٓباستسداٍ ايٌَاذد ايتذئئ٘ ٓمٓاغد ايبٔاَات ٌَٓاذد اينرارات
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 .107ص , 2006ظ , دار ايٌوتب٘, َعٍ دغٍ اينرار قٕ بٜٔ٘ ايػٓيٌ٘ ٓاالَترَت, ظاره ظّ 
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 خصائص ًظاي دعي اهكرار اإلدارً اإلهمتروًي : اهفرؼ اهثاًي

ٌٓٔون أن ٔتظٓر ,        ٌٔون يَعٍ دغٍ اينرارات أن ٔزٓدَا بدؽ اينرار قٕ ٓمت مصٔر
ٓايتنَٔات ايٌستيك٘ ييٌػيٌٓات ٌٔون استسداٌِا , وصاَؼ اينرار ويٌا تػيٍ أوثر غن ايٌصوي٘

ٓإن ايظرٔن٘ ايتٕ تظبه بِا تػتٌد غيٙ , أَعٌ٘ ٌستني٘ أٓ وأَعٌ٘ ٌتواٌي٘, يدغٍ ايٌدراٛ 
ٓايسبرات ايصسصٔ٘ قٕ صَؼ اينرار ٓتتضٌن ُذْ ايسظٓٗ تحٌٔؼ , ظبٔػ٘ اينرار ٓايٌَعٌ٘

ايٌػيٌٓات ٌن ٌصادر ٌستيك٘ يتػرٔل ايٌصوي٘ ٓقرط ذيِا ٓايَعٍ ايسبٔرٗ ٌٔون أن تساغد 
قٕ اَسٔاب ايٌػيٌٓات ييٌستكٔد ٓتساغد غيٙ غرط ايٌػيٌٓات ايٌحٌػ٘ ايتٕ تسص 

َُٓا ٔأتٕ دٓر ايتذئً قند ٔوٓن َٓغٔا أٓ ؤٌا ٓايتذئً ايوٌٕ ٌٔون أن ٔدغٍ ٌن , ايٌصوي٘
أٌا ايتذئً ايَٓغٕ قإَّ ٔدغٍ ٌن سالً , سالً َعٍ دغٍ اينرارات ٓٔأتٕ بتذئً ؤٌ٘ ٌِٔوي٘

قٕ ُذْ ايسظٓٗ ٔتسذ اينرار بَاٛ غي٘ َتاٜخ تذئً ايٌصوي٘ ٓتدغٍ ُذْ ايسظٓٗ , ايَعٍ ايسبٔرٗ
َعٍ دغٍ اينرارات اإلدارٔ٘ أٓ َعٍ دغٍ اينرارات ايحٌاغٔ٘ إذا اتسذ اينرار ٌن مبً 

ايٌحٌٓغ٘ ٓتتٌٔز َعٍ دغٍ اينرار بإٌوأَ٘ ايتػاًٌ ٌؼ وٍ وبٔر ٌن ايبٔاَات ذٔج ٌٔون يِا 
إٌوأَ٘ ايذصًٓ غيٙ ٌرَٓ٘ وبٔرٗ قٕ , ايبذج غن ايٌػيٌٓات قٕ مٓاغد بٔاَات ٌتػددٗ

االستسداٍ ايٌَعٓر , إٌوأَ٘ اينٔاٍ بػٌئات تذئً ٌػندٗ بظراٜه ٌتػددٗ, إغادٗ ايتنارٔر
ييرسٍٓ ايبٔأَ٘ ٌؼ إٌوأَ٘ استسداٍ ٌَاذد بذٓج ايػٌئات ٓاغتٌادْ غيٙ استسداٍ أسيٓب 

إٌوأَ٘ ايذٓار بٔن اإلَسان ٓاآلي٘ باإلضاق٘ إيٙ ٓحٓد تصٌٍٔ ,ايتذئً ييبذج غن ايِدل
ٓتصحٔؼ ايسيٓى االٔحابٕ ييحٌاغ٘ ٌؼ تحَب , ساص يَعٍ دغٍ اينرارات اإلدارٔ٘ ايحٌاغٔ٘

   1.تأثٔر ايسيٓى ايسيبٕ

 عًاصر ًظي دعي اهكرارات اإلدارىٍ : اهفرؼ اهثاهج

  ٌٔون تٓضٔر ايٌكٍِٓ ايسابه يَعٍ دغٍ اينرارات ٌن تذئً ٌوَٓات ٓغَاصر ُذا ايٌكٍِٓ 
 :وٌا ٔأتٕ

                                                           
1
 .47 -16ص ص , 2006, 1ط , دار المناهج, أساسٌات نظم المعلومات اإلدارٌة وتكنولوجٌا المعلومات, سعد غالب ٌاسٌن 



الفصل الثاني                                    القرار اإلداري في ظل اإلدارة اإللكترونية  
 

~ 57 ~ 
 

تتضٌن ايَعاٍ ايٌستسدٍ ٓايذاسٓب ٓبٜٔ٘ األغٌاً إذ ٔبَٙ ُذا ايَعاٍ ٌؼ ذاح٘ ايٌدٔرٔن :ًظي-1
ٓٔتضٌن ُذا ايتكاغً ايتٌون ٌن ايٓصًٓ إيٙ ٌَاذد ايرٔاضٔ٘ ٓماغدٗ ايبٔاَات , ايكػئ٘

 .يتذنٔه ايؿأ٘ ايتٕ ٔسػا إئِا
ٓٔتٌثً ايدغٍ قٕ استسداٍ ايذٓاسٔب ٓأسائب ايتذئً ,ُٕ تدغٍ ٓال تذً ٌذً ايٌدٔر:  دعي-2

أٖ ايَنظ٘ ايحُٓرٔ٘ قٕ َعٍ دغٍ اينرارات ُٕ مدرٗ ايٌدٔر غيٙ صَؼ , ايٌَاسب٘ ييعاُرٗ
 .اينرار

تروز َعٍ دغٍ صَاغ٘ اينرارات غيٙ االَتناً باُتٌاٍ ايٌدٔرٔن ٌن ايٌستٓٔات :  اهكرار-3
ٓأن غيٙ ايٌِتٍ بَعٍ دغٍ اينرارات تظٓٔر , ايػٌئاتٔ٘ إيٙ االُتٌاٍ بذً ايٌصوالت اإلدارٔ٘

أدٓات ٌَِحٔ٘ يكذص اينرارات ايذاوٌ٘ قٕ ايٌصوي٘ ٓتذدٔد ايٌػيٌٓات ايتٕ ٔحب إتاذتِا 
 .يذيى بربظ َعاٍ ايٌػيٌٓات بٌصوالت ايٌستسدٍ ٓذاحاتّ

إذ ٌٔون تذدٔد ٌكٍِٓ َعٍ دغٍ اينرارات بأَِا َعٍ آئ٘ ٓتكاغئ٘ ٌن سالً أدٓات      
غيٙ أن ٔوٓن أثر ايذاسٓب تابػا ٓئش ماٜدا , تذئئ٘ ٌَٓاذد ٓماغدٗ بٔاَات داسً ايذاسٓب

ُذا إيٙ ذٔن أن , يتٌٔٔزُا غن ؾٔرُا ٌن َعٍ ٌػايح٘ ايبٔاَات ايتٕ تِدل إيٙ تسئٍ ٌَتخ
َعٍ دغٍ اينرارات تٌثً سدٌ٘ ييتَعٍٔ أوثر ٌن وَِٓا ٌَتحا ٓتسٌر يٌتسذ اينرار بايٌٓازَ٘ 

بٔن تندٔرْ ايصسصٕ ٌٓسرحات ايذاسٓب إلَتاد ٌػيٌٓات غرضٔ٘ يدغٍ غٌئات صَؼ 
 .اينرارات

ٓمٓاغد ايبٔاَات ايٌستسدٌ٘ قٕ َعٍ دغٍ اينرار غدٗ أَٓاؽ َذور ٌَِا مٓاغد بٔاَات تصؿٔئ٘ 
ٓتتٌثً قٕ اينٓاغد ايتٕ تذٖٓ ايبٔاَات ايٌتػين٘ بايػٌئات ايتصؿٔئ٘ ييٌَعٌ٘ ٌثً مٓاغد 

مٓاغد ايبٔاَات ايٌٓزغ٘ ُٕٓ مٓاغد بٔاَات تصؿٔئ٘ أٓ تذئئ٘ تٍ , بٔاَات ايٌٓارد ايبصرٔ٘
َسسِا أٓ تٓزٔػِا غيٙ صبوات ايذاسب اآليٕ بؿرط تذسٔن أداٛ ايتػاًٌ ٓزٌن ايتدآً 

أٌا مٓاغد ايبٔاَات ايسارحٔ٘ قِٕ تصٔر إيٙ مٓاغد ايبٔاَات ايٌتاذ٘ , غبر أمساٌِا ايٌستيك٘
, يالستسداٍ بٌنابً أٓ بدٓن ٌنابً بٓاسظ٘ ايحِات ايسارحٔ٘ وايٌراوز ايػئٌ٘ ٓ ايحاٌػات
باإلضاق٘ إيٙ مٓاغد ايبٔاَات االَترَت ٓٔنصد بِا تيى اينٓاغد ايتٕ تٍ تحٌٔؼ بٔاَاتِا ٌن 
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سالً صبو٘ االَترَت أٓ ايتٕ تربظ بايصكذات اإليوترَٓٔ٘ ييٌٓامؼ ايتٕ تذتٖٓ بٔاَات َصٔ٘ 
 1.أٓ رسٌٓات
 ًظي اهىغهوىات اإلدارىٍ : اهفرؼ اهرابػ

          ٌن ايٌػرٓل قٕ أٓساظ ايسبراٛ ٓايػاٌئن قٕ ذنً توَٓيٓحٔا ايٌػيٌٓات 
ٓتظبٔناتِا قٕ األغٌاً غدٍ ٓحٓد اتكاه ذًٓ ايتػرٔل ايدمٔه يَعٍ ايٌػيٌٓات اإلدارٔ٘ ٓذيى 

ُٓ بذه ايذنً األٍ يَعٍ ايٌػيٌٓات ايٌذسٓب٘ قٕ MISألسباب وثٔرٗ ٌَِا أن ٌصظير 
 . األغٌاً ٌَذ عِٓر ايٌصظير ألًٓ ٌرٗ قٕ َِأ٘ ايستَٔات ٌن اينرن ايٌاضٕ ٓذتٙ اآلن

   ٓبسبب ُذْ ايكترٗ ايظٓٔي٘ ٓايتؿٔرات ايَٓغٔ٘ ايسرٔػ٘ قٕ توَٓيٓحٔا ايٌػيٌٓات 
ٓاالتصاالت قند تظٓر ايٌكٍِٓ ٓتؿٔرت أبػادْ ٌؼ وثاق٘ ايٌٌارس٘ اإلدارٔ٘ ٓتَٓؽ ايٌصوالت 

 .ايتَعٌٔٔ٘ ٓايبٜٔٔ٘ ايتٕ تٓاحِِا ٌَعٌات األغٌاً
      ٓقٕ ُذا ايسٔاه ٌٔون اينًٓ باظٌَٜان إن حذٓر اإلدارٗ اإليوترَٓٔ٘ قٕ غايٍ ائٍٓ تػٓد 
قٕ ٌضأٌَِا ؾٔر ايبػٔد إيٙ بدأات عِٓر ذنً َعٍ ايٌػيٌٓات اإلدارٔ٘ ايتٕ سحً عِٓرْ 
بدأ٘ تارٔش حدٔد ٌن اإلدارٗ بايَعٍ ٌٓؼ ُذا ايتارٔش ٓقٕ سٔاه تظٓرْ ٓايٌراذً ايتٕ ٌر 

 .بِا وً صٕٛ بٌا قٕ ذيى اإلدارٗ َكسِا
ٓإذا وان قٕ غيٍ ايبالؾ٘ ايػربٔ٘ ٌن ٔتذدج غن ايحَاش ٓايظباه غيٙ رأٖ ايحرحإَ قكٕ 

اإلدارٗ اإليوترَٓٔ٘ ؾدارٗ ٌا بػد ايذادث٘ ٔٓحد ظباه ٌن َسٔخ توَٓيٓحٔا ايٌػيٌٓات بٔن 
اإلدارٗ ٓاألدٓات ٓايتنَٔات ايٌتحددٗ ٓايٌتظٓرٗ داٌٜا ٌٌا أسكٕ صوال حدٔدا غيٙ ُذْ اإلدارٗ 

 .ٓذنت تسٌٔتِا باإلدارٗ اإليوترَٓٔ٘ 
  إن ذنً َعٍ ايٌػيٌٓات اإلدارٔ٘ ايٌٌتدٗ غيٙ أربػ٘ غنٓد مد بدأ بأقوار بسٔظ٘ أٓال ثٍ 

بأَِا َعٍ  )قند غرقت َعٍ ايٌػيٌٓات اإلدارٔ٘ , تػٌنت ٌكأٌُّ ٓتَٓغت أبػادْ بػد ذيى

                                                           
1
 .286ص , المرجع السابق, طارق طه 
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بٌػَٙ ُٕ تساغد اإلدارٗ غيٙ , (تساغد اإلدارٗ قٕ صَؼ اينرارات ٓتَكٔذُا ٓايرماب٘ غئِا
 .تَكٔذ ٓاحباتِا ٌِٓاٌِا

  َعٍ ايٌػيٌٓات اإلدارٔ٘ بأَِا ايَعاٍ ايذٖ ٔنٍٓ بحٌٔؼ Archie    قٕ ذٔن ٔػرل 
 .ايبٔاَات ٌٓػايحتِا يٌساغدٗ اإلدارٗ ٓاألقراد ايٌسؤٓئن غيٙ استسداٍ ايٌٓارد قٕ ايٌَعٌ٘

,  ان َعاٍ ايٌػيٌٓات اإلدارٔ٘ ُٓ َعاٍ ٔتوٓن ٌن غتاد ايذاسٓبKrober    ٓٔرٚ 
 .اإلحراٛات ٓاألقراد, ايبراٌخ

 أن َعاٍ ايٌػيٌٓات ُٓ سيسي٘ ٌن اإلحراٛات ايٌَعٌ٘ ايتٕ Lucas     قٕ ذٔن ٔرٚ 
 .تضٌن تٓقٔر ٌػيٌٓات ٌكٔدٗ يدغٍ اتساذ اينرارات

ٔالذع غيٙ وً ُذْ ايتػرٔكات ٓؾٔرُا ٓحٓد َعرٗ داسيٕ يَعاٍ ايٌػيٌٓات اإلدارٖ 
باغتبارْ تصؤال تَعٌٔٔا ٔستسدٍ توَٓيٓحٔا ايٌػيٌٓات يدغٍ غٌئات ٓأَصظ٘ ايٌَعٌ٘ ايداسئ٘ 

 . ٓتيبٔ٘ اذتٔاحات اإلدارٔ٘ ٌن ايٌػيٌٓات ايٌكٔدٗ ألؾراط اتساذ اينرارات اإلدارٔ٘
ٌٓؼ عِٓر تنَٔات ٌػيٌٓاتٔ٘ ذدٔث٘ تٓسػت أدٓار ,         يون ٌؼ تظٓر ايٌكٍِٓ َكسّ

ايَعاٍ قيٍ ٔػد َعاٍ ايٌػيٌٓات اإلدارٖ ٌحرد اتذاد قٔدرايٕ يَعٍ ٓعٔك٘ قرغٔ٘ 1ٓعاٜل 
ايَعاٍ , ايَعاٍ ايكرغٕ يٌػيٌٓات اإلَتاد, ايَعاٍ ايكرغٕ ييٌػيٌٓات ايتسٓٔنٔ٘ )ييٌػيٌٓات 

تػًٌ ضٌن تٓئك٘ ٌتواٌي٘ تستَد إيٙ َعٍ إدارٗ  (ايكرغٕ ييٌػيٌٓات ايٌذاسبٔ٘ ٓايٌائ٘ 
, مٓاغد ايبٔاَات ٓإٌَا ُٕ َعٍ تتٓحّ َذٓ ايبٜٔ٘ ايسارحٔ٘ ٓتِتٍ بإدارٗ سالسً ايتٓرٔد

 .ٓتسٓٔه غالمات ايٌَعٌ٘ ٌؼ ايزباٜن
    ُذا ٔػَٕ بايتذدٔد استكاٛ ايٌػإَ اإلستراتٔحٔ٘ غيٙ ٓعاٜل ٓأدٓار َعٍ ايٌػيٌٓات 
اإلدارٔ٘ ٓئش قنظ تندٍٔ ايدغٍ يٌػيٌٓاتٕ يإلدارات ايٓسظٕ ٓايػئا وٌا وان األٌر قٕ 

 .  ايٌاضٕ

                                                           
1
 .136 -135ص, عمان,2009, 1ط , دار المسٌرة للنشر والتوزٌع والطباعة, اإلدارة اإللكترونٌة, محمد سمٌر أحمد 
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إن َعٍ ايٌػيٌٓات اإلدارٔ٘ ائٍٓ ُٕ َعٍ ٌتواٌي٘ تصوً تٓئك٘ ٓاذدٗ ٌن ,     ٌٓٔون اينًٓ
براٌخ ايَعاٍ ٓبراٌخ  )ٓغتاد ايذاسٓب ٓبراٌخ ايذاسٓب  (صاَػٕ ايٌػرق٘)األقراد 

ٓايبَٔ٘ ايتَعٌٔٔ٘ ٓإحراٛات ايػًٌ ايِادق٘ , ٓايصبوات صبو٘ االَترَت ٓاإلوسترَت (ايتظبٔنات
إيٙ تزٓٔد اإلدارٗ بايٌػيٌٓات ذات اينٌٔ٘ ايٌضاق٘ ٓبايٓمت ايذنٔنٕ  يدغٍ أَصظتِا ٓغٌئاتِا 

ُذا ايتذًٓ ايَٓغٕ , (ؾٔر ٌبرٌح٘)ٓبصٓرٗ ساص٘ دؽ غٌئ٘ اتساذ اينرارات ؾٔر ائِوئ٘ 
ٓايحذرٖ قٕ ٌكٍِٓ ٓبَٔ٘ َعٍ ايٌػيٌٓات اإلدارٔ٘ يٍ ٔعِر ٌن قراف بً حاٛ َتٔح٘ تؿٔرات 

ُاٜي٘ أسذت قٕ بػط األذٔان ظابؼ ايصدٌ٘ غيٙ ٌستٓٚ ايبٜٔ٘ ٓاإلدارٗ ٓاألغٌاً 
ٓمد تروت وً ُذْ ايتؿٔرات ٓؾٔرُا تأثٔرا وبٔرا قٕ بَٔ٘ ٓٓعٔك٘ ٓأُدال , ٓاألسٓاه

قٌن ايٓاضر اآلن أن أٍُ , ٓأدٓار َعٍ ايٌػيٌٓات ايؿدارٔ٘ ايٌذسٓب٘ قٕ ايٌَعٌات ايذدٔث٘
ُٕ ايبَٔ٘ ايصبؤ٘ ذتٙ ٌٔون اينًٓ إن ُذْ ايَعٍ , ساصٔ٘ ٌالزٌ٘ يَعٍ ايٌػيٌٓات اإلدارٔ٘

ال تػًٌ بدٓن ايصبوات بً ربٌا ال تٓحد ٌن دٓن ايصبوات ٓستعً داٌٜا مٓاغد ايبٔاَات 
ايٌكصً األساسٕ قٕ بَاٛ َعٍ ايٌػيٌٓات اإلدارٔ٘ قإن صبوات االتصاالت ُٕ ايصوً ايحدٔد 

 1.ايضرٓرٖ يػًٌ ُذْ ايَعٍ قٕ ٌَعٌات صبؤ٘ ٓقٕ امتصاد ٔزداد ترابظا ٓتصبٔوا وً ٍٔٓ
 

  

 إصدار وتًفىذ اهكرار اإلدارً اهمتروًىا:اهفرؼ اهخاىش

 إصدار اهكرار اإلدارً اهمتروًىا: أواًل

َعٍ سدٌات ,    قٕ ايٓمت ايذاضر عِرت أَعٌ٘ إدارٔ٘ ذدٔث٘ ٌَِا َعٍ تينأٜ٘ ايٌواتب
َعٍ اتٌت٘ ايٌواتب ٓايتٕ ٔنصد بِا ذزٌ٘ ٌتواٌي٘ ٌٓتَٓغ٘ ٌن توَٓيٓحٔا , ايٌوتب

                                                           
1
 .137 -136ص ص , المرجع السابق, محمد سمٌر أحمد 
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ايٌػيٌٓات ٓاالتصاالت االيوترَٓٔ٘ ايتٕ تنٍٓ بحٌؼ ٌٓػايح٘ ٓسزن ٓتٓزٔؼ ايٌػيٌٓات 
 1.ٓايرساًٜ اإليوترَٓٔ٘ أٓ ايٓثاٜه ٓأصواً أسرٚ ٌن االتصاالت بٔن األقراد ٓايٌؤسسات 

     إن َعٍ ٌػيٌٓات ايٌواتب تتٓحّ ييٌساغدٗ قٕ ٓضؼ ٓإصدار اينرارات اإلدارٔ٘ يدٚ 
األصساص اينأٌٜن غيٙ ايٌَعٌات اإلدارٔ٘ ُٓذا ٌا ٔظيه غيٙ تيى ايٌوَٓات بَعٍ ٌساَدٗ 

ٌثاً ذيى اإلغالن غن ٓعٔك٘ صاؾرٗ قٕ اإلدارٗ بٓاسظ٘ ايبرٔد اإليوترَٕٓ َٓصرُا , اينرار
ٓبػد ذيى ٔتٍ ٌيٝ االستٌارٗ ٓإرسايِا غبر االَترَت إيٙ ايٌٓمؼ , بايصذل االيوترَٓٔ٘

ٓبػد ذيى ٔنٍٓ ايذاسب اآليٕ باستٔار صسص ٓإبالؾّ غن ظرٔه برٔدْ اإليوترَٕٓ , اإلدارٖ
 . ييذضٓر إيٙ ٌٓمؼ ايداٜرٗ

        غئّ أن ايَعاٍ االيوترَٕٓ ييذاسب اآليٕ ٌٔون أن ٔتصرل أٓ ٔستحٔب ٓٔتػرل 
بصوً ٌستنً وئا أٓ حزٜٔا دٓن صسص ظبٔػٕ قٕ ايٓمت ايذٖ ٔتٍ قّٔ ايتػرل أٓ االستحاب٘ 

 2.أٖ أصبر ايذاسب اآليٕ صرٔى ايٌٓعل ايػاٍ قٕ إصدار اينرار اإلدارٖ,يّ

 (ايبصٌ٘ االيوترَٓٔ٘)   ٓقٕ ايٓمت ايذايٕ بايَسب٘ إيٙ دٓاٜر ايدٓي٘ قٕ استسداٍ برَاٌخ 
ايساص٘ قٕ ذضٓر ٓاَصرال ايٌٓعكٔن ذٔج ٌٔون ٌػرق٘ ساغ٘ ٓتارٔش ذضٓر 

ٓاَصرال ايٌٓعكٔن ٓغئّ ٌٔون ٌػرق٘ ٓمت ٓذضٓر ايٌٓعل ٓاَصراقّ ٌن سالً 
 .ايذاسب اآليٕ

ذٔج صارى ,     إن ايتظٓر ايذاصً قٕ اينرار اإلدارٖ عِر قٕ غَصر االستصاص
ٓوذيى بايَسب٘ إيٙ غَصر ايصوً ذٔج , ايذاسٓب اآليٕ ايٌٓعل قٕ إصدار اينرار اإلدارٖ

                                                           
1
 .135ص , 2000سنة , دار المناهج للنشر والتوزٌع, عمان, 2ط, تكنولوجٌا المعلومات, عبد الرزاق السالمً 

2
سنة , االسكندرٌة, دار الفكر الجامعً للنشر, 1ط,النظام القانونً لحماٌة الحكومة اإللكترونٌة, عبد الفتاح بٌومً حجازي 
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ٓذيى غن ظرٔه استسداٍ ايٓساًٜ , ذً ايَصر اإليوترَٕٓ ٌذً ايَصر بايحرٔدٗ ايرسٌٔ٘
 1 (َعاٍ ايٓسٔظ اإليوترَٕٓ)االيوترَٓٔ٘ قٕ صَاغ٘ اينرارات اإلدارٔ٘ ُٕٓ َعاٍ االتٌت٘ 

 تًفىذ اهكرار اإلدارً إهمتروًىا: ثاًىا

ذٔج ,   إن األثر ايٌترتب غيٙ صدٓر اينرار اإلدارٖ مد أذدج تؿٔٔر قٕ ايٌروز اينإََٓ
, تتٌتؼ اإلدارٗ بايسيظ٘ ايػاٌ٘ يتذنٔه ايٌصيذ٘ ايػاٌ٘ ٌن أحً ضٌان سٔر ايٌرقه ايػاٍ

 . ٓمبً تَكٔذ اينرار اإلدارٖ ٔحب أن ٔصبر اينرار َاقذ ذتٙ ٌٔون تَكٔذْ

 :ًفاذ اهكرار اإلدارً اهمتروًىا -
   ايٌنصٓد بَكاذ اينرار اإلدارٖ ُٓ دسٓيّ ذٔز ايتَكٔذ ٌن تارٔش صدٓرْ ٌن ايسيظ٘ 

ٓال ٌٔون االذتحاد بِذا اينرار اإلدارٖ , ايٌستص٘ ٌستٓقٔا يصرٓظّ ٌَتحا ألثارْ اينآََٔ٘
أٌاٍ األقراد إال بػد غيٌٍِ بّ بإذدٚ ٓساًٜ ايػيٍ ايتٕ تتٌثً بايَصر بايَسب٘ يينرار ايتَعٌٕٔ 

 .ٓايػيٍ ايصسصٕ ايَسب٘ يينرار ايكردٖ
  ٓاينرارات اإلدارٔ٘ سٓاٛ واَت قردٔ٘ أٓ تَعٌٔٔ٘ توٓن َاقذٗ ٌن تارٔش صدٓرُا ٌن 

ُٓذا ٌا , ايسيظ٘ ايٌستص٘ ٓمد ٔوٓن ُذا ايَكاذ ٌػينا غيٙ غًٌ ٌوًٌ ٌن حِ٘ إدارٔ٘ أسرٚ
ٔعِر قٕ مرارات ائِٜ٘ اإلدارٔ٘ ايالٌروزٔ٘ ايتٕ تسضؼ يٌصادم٘ اإلدارٗ ايٌروزٔ٘ مبً 

 .تَكٔذُا 
          ٓٔعِر دٓر اإلدارٗ اإليوترَٓٔ٘ قٕ َكاذ اينرار اإلدارٖ ٌن سالً ايَصر 

االيوترَٕٓ قٕ ايصذل االيوترَٓٔ٘ بدال ٌن ايَصر ايتنئدٖ قٕ ايصذل ايرسٌٔ٘ بايَسب٘ إيٙ 
أٌا بايَسب٘ إيٙ اينرار ايكردٖ قٔوٓن َاقذا ايوترَٓٔا ٌن سالً ايػيٍ ائنَٕٔ , اينرار ايتَعٌٕٔ

 2.يصاذب ايصأن باينرار اإلدارٖ غيٙ ٌٓمػّ اإليوترَٕٓ
 :ًصر وإعالن اهكرار اإلدارً إهمتروًىا .أ 

                                                           
1
 .94ص , المرجع السابق, عبد الفتاح بٌومً حجازي 
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ٓاإلغالن اإليوترَٕٓ , إذا وان بإٌوان األسذ بٓسٔيتا ايَصر بايحرٔدٗ ايرسٌٔ٘ إيوترَٓٔا      
وٓساًٜ ٌػتٌدٗ قٕ ايػيٍ , يصاذب ايصأن باينرار غيٙ ٌٓمػّ اإليوترَٕٓ أٓ برٔدْ اإليوترَٕٓ

بٔد أَّ ٔحب أال ٔوٓن تبَٕ ُاتان ايٓسٔيتان , ٓسرٔان ٌٔػاد ايظػن باإليؿاٛ,باينرار اإلدارٖ
استَادا غً ضػل ايٓغٕ , ٓإٌَا ٔضال إيٙ ايٓساًٜ ايتنئدٔ٘ ايناٌٜ٘, ذصرٔا

غالٓٗ غيٙ أن ايبػط ال ٔكضً , بٓصكّ ايظابؼ ايؿايب يدٚ ايوثٔر ٌن األقراد,اإليوترَٕٓ
 .استسداٍ ايذاسب اآليٕ أٓ ال ٔحٔد ايتػاًٌ اإليوترَٕٓ ٌؼ اإلدارات

قٕ اَّ سٔساغد غيٙ ذً  (ايتنئدٖ ٓاإليوترَٕٓ)  ٓتوٌن ايؿأ٘ ٌن ٓحٓد ايَصر ايٌٓازٖ 
ٌصوي٘ االذتحاد بٌضٌٓن ايَصر قٕ ذاي٘ االستالل بٔن ٓسٔيتٕ ايَصر تأسٔسا غيٙ ماغدٗ 

 .ٓإٌوأَ٘ تصذٔر ايسظأ ايٌادٖ ايٓارد قٕ أٖ ٌٌَِا, ايناسٍ ايٌصترى قٕ ايٌضٌٓن
ألن َصرُا غبر ٓساًٜ ,     ٓإذا وان األٌر ٔتسٍ بايسِٓي٘ بايَسب٘ يينرارات ايتَعٌٔٔ٘

ٓأن َُاى غرل ٌستنر ٔربظ بٔن َصرُا قٕ , اإلغالٍ وال يسرٔاَِا قٕ ذه ذٖٓ ايصأن
إال أن اينرارات اإلدارٔ٘ ايكردٔ٘ ٌٔون ٓضؼ رٓابظ ٌذددٗ يًِ , ايحرٔدٗ ايرسٌٔ٘ ٓإيزأٌتِا

تساغد غيٙ إغالَِا إيوترَٓٔا يألقراد ٌثًٌ مرارٍُ غَد تندٍٔ ظيباتٍِ ٌن سالً االَترَت 
 .برؾبتٍِ قٕ تينٕ ايرد إيوترَٓٔا غبر االَترَت

 ٓإذا وان ُذا ايتصٓر سٔساغد قٕ سكط َسب٘ ايٌصاوً ايتٕ تثٓر بسصٓص اينرارات   
ؾٔر أن ايصػٓب٘ ايتٕ تثٔرُا ُذْ اينرارات تبدٓا ٓاضذ٘ قٌٔا ٔتػيه , ايكردٔ٘ اإليوترَٓٔ٘

قًِ ٔوٓن ٌن يذع٘ , بإثبات يذع٘ استالٍ ايكرد ييرساي٘ اإليوترَٓٔ٘ ايتٕ تتضٌن رد اإلدارٗ
إرسايِا ٌن مبً حِ٘ اإلدارٗ إيٙ ايٌٓمؼ اإليوترَٕٓ أٓ ايبرٔد اإليوترَٕٓ ايٌتكه غئّ ؟ أٍ 

 1.ٌن يذع٘ قتر ايبرٔد اإليوترَٕٓ ٌن مبً صاذب ايصأن؟

 ٌؼ ايػيٍ بأَّ مد ٔثبت أن ذيى ايصسص مد قتر ٌٓمػّ اإليوترَٕٓ إال أَّ يٍ ٔنٍ بكتر ايرساي٘ 
اإليوترَٓٔ٘ ايٌرسي٘ ٌن حِ٘ اإلدارٗ؟ قًِ ٔػد ذيى إغالَا مآََٔا؟ ًُٓ ٔذتخ قٕ ٌٓاحِتّ 

                                                           
1
 .112 -111ص , المرجع السابق, نبراس محمد االحبابى 



الفصل الثاني                                    القرار اإلداري في ظل اإلدارة اإللكترونية  
 

~ 64 ~ 
 

إال أن مصر قٕ ذيى غيٙ اغتبار أَّ , بأَّ وان بإٌواَّ قتر ايرساي٘ يإلظالؽ غيٙ رد اإلدارٗ
 دٓن أن ٔسػٙ يكتر تيى ايرساي٘؟, ماٍ بكتر ايٌٓمؼ اإليوترَٕٓ ايساص بّ

   إن ذسٍ ُذْ ايٌصوي٘ ين ٔأتٕ إال غبر ٌٓمل اينٓاغد اينآََٔ٘ ٌن إثبات استالٍ ايرساي٘ 
األٓيٙ ٓمت إرساً ايرساي٘ ايتٕ تتضٌن اينرار : بذٔج ٔيزٍ ايتٌٔٔز بٔن ٌسأيتٔن, اإليوترَٓٔ٘
 .ٓايثأَ٘ ٓمت استالٍ ايرساي٘ ايتٕ تذتٖٓ مرارا إدارٔا, اإليوترَٕٓ

 : فباهًسبٍ ههىسأهٍ األوهَ  

قإن ؾايبٔ٘ ايتصرٔػات ,    ايٌتػين٘ بٓمت إرساً ايرساي٘ ايتٕ تتضٌن اينرار اإليوترَٕٓ 
ٓذيى غَدٌا تدسً , ايساص٘ بايٌػاٌالت اإليوترَٓٔ٘ تذدد ٓمت إرساً ايرساي٘ اإليوترَٓٔ٘

ٓبذيى ٌٔون اينًٓ بأن , ٔسضؼ يسٔظرٗ ايٌرسً أٓ ايٌستنبً  ايرساي٘ َعاٍ ٌػيٌٓات ال
ايٓمت ايذٖ ٔػتد قّٔ قٕ إلثبات إرساً اينرار اإليوترَٕٓ ٌن مبً اإلدارٗ ُٓ غَدٌا تدسً 

 .ٔسرد غن سٔظرٗ اإلدارٗ ٓوذيى صاذب ايصأن, تيى ايرساي٘ َعاٍ ايٌػيٌٓات

 : وباهًسبٍ ههىسأهٍ اهثاًىٍ 

   ايٌتػين٘ بٓمت استالٍ ايرساي٘ ايتٕ تذتٖٓ مرارا إيوترَٓٔا قند ذددت تصرٔػات ايٌػاٌالت 
ُذا ٔستيل قٌٔا إذا ذدد , اإليوترَٓٔ٘ ايٓمت ايذٖ ٔػتد بّ الستالٍ ايرساًٜ اإليوترَٓٔ٘

قإذا أرسيت إيٙ ذيى ايَعاٍ قإن , ايٌرسً إئّ َعاٍ ٌػيٌٓات الستالٍ ايرساي٘ اإليوترَٓٔ٘
أٌا إذا يٍ ٔذدد َعاٍ , يذع٘ استالٍ ايرساي٘ ُٕ يذع٘ دسًٓ ايرساي٘ إيٙ ذيى ايَعاٍ

ٌػيٌٓات قإن يذع٘ االستالٍ توٓن يذع٘ دسًٓ تيى ايرساي٘ إيٙ أٖ َعاٍ ٌػيٌٓات تابؼ 
 1.ييٌرسً إئّ
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   ٓتحدر اإلصارٗ إيٙ أن ُذْ ايٌصوالت ٔصػب ٌصادقتِا قٕ عً ايَعاٍ اينإََٓ ايػرامٕ 
 ٌن مآَن ايتٓمٔؼ 20ذٔج غايحت ايٌادٗ , ايٌتػيه بايتٓمٔؼ ٓايٌػاٌالت اإليوترَٓٔ٘

 ُذْ ايٌسأي٘ بَصِا غيٙ 2012يسَ٘ 78اإليوترَٕٓ ٓايٌػاٌالت اإليوترَٓٔ٘ ايػرامٕ رمٍ 
 :أَّ

ٌن ٓمت دسٓيِا َعاٍ ٌػايح٘ ٌػيٌٓات ال ٔسضؼ ,  تػد ايٌستَدات اإليوترَٓٔ٘ ٌرسي٘:أوال
يسٔظرٗ ايٌٓمؼ أٓ ايصسص ايذٖ أرسيِا َٔاب٘ غَّ ٌا يٍ ٔتكه ايٌٓمؼ ٓايٌرسً إئّ غيٙ ؾٔر 

 .ذيى

 إذا وان ايٌرسً إئّ مد ذدد َعاٌا يٌػايح٘ ايٌػيٌٓات يتسيٍ ايٌستَدات قتػد ٌتسيٌ٘ :ثاًىا
قإذا أرسيت إيٙ َعاٍ ؾٔر ايذٖ تٍ تذدٔدْ قٔػد إرسايِا مد تٍ , غَد دسٓيِا إيٙ ذيى ايَعاٍ

 .ٌَذ مٔاٍ ايٌرسً إئّ بإغادتِا إيٙ ايَعاٍ ايٌذدد ٌَّ يتسيٍ ايٌػيٌٓات

 إذا وان ايٌرسً إئّ َعاٌا يٌػايح٘ ٌػيٌٓات يتسً ايٌستَدات اإليوترَٓٔ٘ قٔػد ٓمت :ثاهثا
 .تسيٌِا ُٓ ٓمت دسٓيِا ألٖ َعاٍ يٌػايح٘ ايٌػيٌٓات تابؼ ييٌرسً إئّ

ذٔج يٍ ٔتحّ ايٌصرؽ , بٔد أن ُذْ ايٌصوي٘ تعً ماٌٜ٘ غيٙ صػٔد اينآَن ايٌصرٖ .ب 
ٓيٍ ٔسن أٔ٘ , ايٌصرٖ إيٙ تَعٍٔ ايتٓمٔؼ اإليوترَٕٓ ٓإَصاٛ ُٜٔ٘ تٌَٔ٘ صَاغ٘ ايٌػيٌٓات

ٓٔضؼ , ُٓٓ ٌا ٔحػً تكػًٔ َعاٍ اإلدارٗ اإليوترَٓٔ٘, مٓاغد تتػيه بايٌػاٌالت اإليوترَٓٔ٘
 .  ذيٓال يوثٔر ٌن ايٌصوالت ايتٕ تتػيه بايٌػاٌالت اإليوترَٓٔ٘ يإلدارٗ

 :اهغهي اهىكىًي باهكرار اإلدارً اإلهمتروًي. ب
ٔثٓر ايتساؤً َُا ذًٓ ٌدٚ حٓاز االغتداد بنرَٔ٘ ايػيٍ ائنَٕٔ وٓسٔي٘ إلثبات ايػيٍ باينرار  

 1.اإلدارٖ اإليوترَٕٓ؟

                                                           
1
 .114ص  , المرجع السابق, نبراس محمد االحبابى 
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أن اينضاٛ اإلدارٖ مد اغتبر ايػيٍ ائنَٕٔ باينرار ٓسٔي٘ تنٍٓ , وٌا سيل ايذور,   ٌن ايٌػيٍٓ
, ؾٔر تظيب ضرٓرٗ أن ٔوٓن ُذا ايػيٍ ٔنَٔٔا ال عَٔا أٓ اقتراضٔا,ٌناٍ اإلغالن أٓ ايَصر

وٌا ٔحب أن ٔصًٌ ايٌضٌٓن ايواًٌ يينرار ٓأن ٔثبت ُذا ايػيٍ قٕ تارٔش ٌذدد ذتٕ ٌٔون 
ايتٕ ٌن ساليِا , إال أَّ قٕ عً استسداٍ ايٓساًٜ ايتوَٓيٓحٔا ايذدٔث٘, ذساب بدٛ ٌدٗ ايظػن

ٔتٍ إغالن صاذب ايصأن باينرار اإلدارٖ اإليوترَٕٓ غبر برٔدْ اإليوترَٕٓ ايذٖ ٔتٌتؼ ُٓ 
قإن ُذا ٔضٔه ايٌحاً أٌاٍ األسذ بِذْ اينرَٔ٘ ٌثيٌا غئّ ايذاً , قنظ بسرٔ٘ اإلظالؽ غئّ

 . قٕ عً اينٓاغد ايتنئدٔ٘ ايذاوٌ٘ يَكاذ اينرارات اإلدارٔ٘ ايكردٔ٘
        ٓٔرٚ ايباذج أن مرَٔ٘ ايػيٍ ائنَٕٔ باينرارات اإلدارٔ٘ اإليوترَٓٔ٘ سٓل توٓن 
, ٌحاال رذبا يتأؤد ايدٓر ايساله يينضاٛ اإلدارٖ قٕ إظار تكػًٔ َعاٍ اإلدارٗ اإليوترَٓٔ٘
بذٔج ٌٔوَّ أن ٔسٔر غيٙ ذات اينٓاغد ايتنئدٔ٘ ٌؼ تظٓٔػِا بٌا ٔسدٍ سصٓصٔات ايبٜٔ٘ 

سصٓصا ٓأن اينضاٛ اإلدارٖ ٔػتبر ٓسٔي٘ ايػيٍ ائنَٕٔ ٌحرد ٓامػ٘ ٌادٔ٘ , اإليوترَٓٔ٘
ُٓٓ ٓذدْ ايذٖ ٔرامب ٓٔندر ٌدٚ حدٔ٘ ايٓماٜؼ ٓاينراٜن , ٔحٓز إثباتِا بواق٘ ظره اإلثبات

 1.ايتٕ تندٌِا حِ٘ اإلدارٗ إلثبات ايػيٍ ائنَٕٔ يصاذب ايصأن
 :اهغاىٍ ىن إصدار اهكرار اإلدارً اإلهمتروًي: ثاهثا

  وٌا سبه اينًٓ قإن ايؿأ٘ ٌن إصدار اينرار اإلدارٖ اإليوترَٕٓ ُٕ تذنٔه ايٌصيذ٘ 
ماغدٗ )ٓإصباؽ اذتٔاحاتٍِ غيٙ مدٍ ايٌسآاٗ دٓن تٌٔٔز ٌا غدا , ايػاٌ٘ يواق٘ ايٌٓاظَٔن

ذٔج َٔص اينآَن غيٙ ُدل ساص البد أن تتؿٔاْ ايحِ٘ اإلدارٔ٘ غن  (األُدال ايٌسصص٘
 .إصدار اينرار ٓأال ٔوٓن مرارُا ؾٔر ٌصرٓؽ

  ٌٓن ايٌتٓمؼ أَّ قٕ عً َعاٍ اإلدارٗ اإليوترَٓٔ٘ سٓل تٌَؼ اإلدارٗ ٌن إساٛٗ استػٌاً 
ألن ايناضٕ , ايسيظ٘ قٌن ؾٔر ايٌتصٓر إصدار مرار بكصً ٌٓعل بؿرط االَتناٍ ٌثال

                                                           
1
 .115-114ص ص,المرجع السابق, نبراس محمد االحبابى 
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اإلدارٖ سٓل ٔظيؼ غيٙ ايذاسب اإليوترَٕٓ يوٕ ٔتذنه ٌن غدٍ ٓحٓد سبب إلصدار 
 .اينرار ٓاالَذرال غن تذنٔه ايٌصيذ٘ ايػاٌ٘

           ٓمٔاسا غيٙ ذيى ال ٌٔون إصدار مرار بتػٔن أٓ بترمٔ٘ صسص ِٔدل يتذنٔه 
ٓذيى يسِٓي٘ االظالؽ غيٙ , ٌصاير ساص٘ أٓ صسصٔ٘ ٓئش تذنٔه ٌصيذ٘ غاٌ٘

ايٌستَدات ٓ األٓراه ايٌندٌ٘ ٌن ُذا ايصسص غيٙ صبو٘ االَترَت ٌٌا ٔوصل غن سٓٛ َٔ٘ 
أَِا أصدرت , اإلدارٗ ٓاغتٌادُا قٕ إصدار اينرار غيٙ ايٓاسظ٘ ٓايٌذسٓبٔ٘ أٓ ايرصٓٗ

ٓٔوٓن مرارُا ؾٔر , اينرار يتذنٔه أؾراط صسصٔ٘ ٌٓصاير ساص٘ ٓئش ٌصيذ٘ غاٌ٘
ٓبذيى قإن ايصكاقٔ٘ اإلدارٔ٘ ايذٖ ٔذننِا َعاٍ اإلدارٗ اإليوترَٓٔ٘ , ٌصرٓؽ مابال يإليؿاٛ

سٔساغد غيٙ تنئً إيؿاٛ اينرارات اإلدارٔ٘ يػدٍ ايٌصرٓغٔ٘ ٓذرص ايحِ٘ اإلدارٔ٘ غيٙ 
    1.إصدار مرارات ٌصرٓغ٘ يتحَب إيؿاِٜا ٌن ايناضٕ اإلدارٖ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
1
دار الفكر , أثر الوسائل اإللكترونٌة على مشروعٌة تصرفات اإلدارة القانونٌة دراسة مقارنة, أمل لطفى حسن جاب هللا 

 .101ص, اإلسكندرٌة, 2013,  1ط,الجامعً
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 :تًفىذ اهكرار اإلدارً اهمتروًىا-
أٌا تَكٔذ اينرار ,    ٔػتبر اينرار اإلدارٖ َاقذا بصدٓرْ صذٔذا ٌن ايسيظ٘ ايٌستص٘

 .اإلدارٖ إٌا ٌن حِ٘ اإلدارٗ َكسِا أٓ ٌن حِ٘ األقراد أَكسٍِ
     أٌا دٓر اإلدارٗ اإليوترَٓٔ٘ قٕ تَكٔذ اينرار اإلدارٖ ٔعِر ٌن سالً سدٌ٘ ايصرال 

اآليٕ ذٔج ٔتٍ استسداٍ ايذاسب اآليٕ ايذٖ ٔنٍٓ بإصدار أٓاٌر ايصرل غن ظرٔه ايٓسٔظ 
 قٕ إٌارٗ دبٕ ايٓسٔظ 2002 يسَ٘ 12ايٌؤتٌت ٓمد غرل مآَن رمٍ , اإليوترَٕٓ

االيوترَٕٓ بأَّ ايَعاٍ اإليوترَٕٓ يذاسب أيٕ ٌٔون أن ٔتصرل أٓ ٔستحٔب يتصرل بصوً 
ٌستنً وئا أٓ حزٜٔا ٌن دٓن إصرال أٖ صسص ظبٔػٕ قٕ ايٓمت ايذٖ ٔتٍ قّٔ ايتصرل أٓ 

 1.  االستحاب٘ يّ
  َُٓا ماٍ ايٌستسدٍ أٓ صاذب ايٌػاٌي٘ بتَكٔذ أٌر أدارٖ دٓن ايذاح٘ يٌراحػ٘ ايداٜرٗ أٓ 

 .ايٌٓعل
    ٓغئّ ٌٔون تَكٔذ اينرار اإلدارٖ ايوترَٓٔا ٌن سالً تذًٓٔ اإلحراٛات اإلدارٔ٘ إيٙ 
إحراٛات إيوترَٓٔ٘ ذٔج تنٍٓ أحِزٗ ايذاسٓب باالستحاب٘ يتَكٔذ األٓاٌر وئا أٓ حزٜٔا 

بذسب ايظيب دٓن تدسً ايٌٓعكٔن اإلدارٔٔن ٓيون بذسب ايبٔاَات ٓايٌػيٌٓات ايٌدسي٘ إيٙ 
 2.ايذاسٓب ٌسبنا

 
 

  

 

 
                                                           

1
 .621ص , 2004, اإلسكندرٌة, المعارف للنشر, أصول القانون اإلداري,سامً جمال الدٌن 

2
 .29ص , 2003, األردن, دار وائل للنشر, المسؤولٌة فً العملٌات المصرفٌة االلكترونٌة, القاضً حازم نعٌم الصمادي 
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 اآلثار اهكاًوًىٍ التخاذ اهكرار اإلدارً اإلهمتروًي: اهىبحج اهثاًي

   ال تػد ايوتاب٘ ٌن ايَاذٔ٘ اينآََٔ٘ دئال واٌال قٕ اإلثبات إال إذا واَت ٌٓمػ٘ قٕ صٓرٗ 
قايتٓمٔؼ ُٓ ايػَصر ايثإَ ٌن غَاصر ايدئً ايوتابٕ ايٌػد أصال , إٌضاٛ أٓ ستٍ أٓ بصٌ٘

 . يإلثبات بً أن ايتٓمٔؼ ُٓ ايصرظ ايٓذٔد يصذ٘ ايٓرم٘ ايػرقٔ٘

,    ٓبسبب اَتصار ايذاسب اآليٕ ٓ االغتٌاد غئّ قٕ واق٘ ٌَاذٕ ايذٔاٗ بصٓرٗ صبّ وئ٘
قند أقرز ايٓامؼ ايػٌيٕ ظره ٓٓساًٜ ذدٔث٘ قٕ ايتػاًٌ ال تتكه ٌؼ قورٗ ايتٓمٔؼ بٌكٌِِٓا 

ايتنئدٖ ٓ إزاٛ اَتصار َعٍ ايٌػايح٘ اإليوترَٓٔ٘ ييٌػيٌٓات ايتٕ بدأت تؿزٓ ايصروات 
قند أصبر ايتٓمٔؼ ائدٖٓ غنب٘ ٌن , ٓاإلدارات ٓاَّ ال ٌحاً يإلحراٛات ائدٓٔ٘ قٕ عيِا

ٓ يِذا تٍ االتحاْ َذٓ بدًٔ يذيى ايتٓمٔؼ ائدٖٓ ,ايٌستذًٔ تؤٔكِا ٌؼ ايَعٍ ايذدٔث٘ يإلدارٗ
 .ُٓٓ ايتٓمٔؼ اإليوترَٕٓ

 اهتوقىػ اإلهمتروًي ودوره في اإلثبات: اهىطهب األوو

    إن ايتٓمٔؼ اإليوترَٕٓ ُٓ ذيى ايتٓمٔؼ ايَاتخ غن اتباؽ إحراٛات ٌذددٗ تؤدٖ قٕ ايَِأ٘ 
ٓٔوٓن ٌحٌٓؽ ُذْ اإلحراٛات ُٓ ايبدًٔ ايذدٔج ييتٓمٔؼ بٌكٌِّٓ , إيٙ تَٔح٘ ٌػرٓق٘ ٌندٌا

َٓعرا ألٌُٔتّ ايٌتػاعٌ٘ يدٓر ايتٓمٔؼ , ايتنئدٖ أٓ وٌا ٔظيه غئّ ايبػط ايتٓمٔؼ اإلحراٜٕ
يذيى , اإليوترَٕٓ قٕ اإلثبات قند استيكت ايتصرٔػات قٕ ظرٔن٘ ٌػايح٘ األذواٍ ايساص٘ بّ

وان غيٙ حِات اإلدارٗ أن تتحّ إيٙ ايتٓمٔؼ اإليوترَٕٓ يذٌأ٘ ٌػاٌالتِا ايتٕ تتٍ بظرٔه 
 1.ٓقٕ إظار تذٓيِا إيٙ ٌا ٔسٌٙ بايذوٌٓ٘ اإليوترَٓٔ٘, ايذاسب اآليٕ ٓاالَترَت

 

                                                           
1
 .15-14ص , 2007ط , دار الفكر الجامعً, التوقٌع اإللكترونً فً النظم القانونٌة المقارنة, عبد الفتاح بٌومً حجازي 
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 اهتغرىف باهتوقىػ اإلهمتروًي: اهفرؼ األوو

  ايتٓمٔؼ اإليوترَٕٓ ٌن ايتظبٔنات ايتٕ عِرت ٓتٓسؼ استسداٌِا ترتٔبا غيٙ ايتٓسؼ قٕ 
استسداٍ ايذاسب اآليٕ ٓتندٍ تظبٔناتّ ٓتنَٔاتّ غيٙ َذٓ حػً ايذٔاٗ ائٌٓٔ٘ يألقراد ٓايدًٓ 

ٓبايتايٕ ٌا ُٓ ايٌاَؼ ٌن االستكادٗ ٌن اآلثار االٔحابٔ٘ يِذْ . ايتٕ تػتٌد غئّ بصك٘ صبّ وئ٘
قايصٓرٗ , ايتنَٔات قٕ ٌذآي٘ ذيذي٘ ايٌكأٍُ ايتنئدٔ٘ ايٌستنرٗ قٕ ايكنّ اينإََٓ ايتنئدٖ

ايتنئدٔ٘ ييتٓمٔؼ ايصسصٕ غيٙ ايٌذرر ايٌوتٓب ُٕ اإلٌضاٛ أٓ ايستٍ أٓ ايبصٌ٘ ٓيذيى قإن 
ايتصرٔػات ايذدٔث٘ ٓايتٕ تبَت ٌبدأ ايتٓمٔؼ اإليوترَٕٓ ٓوذيى ايوتاب٘ اإليوترَٓٔ٘ ٓايٌذررات 

  1.اإليوترَٓٔ٘

  قٕ ايٓامؼ قؿَّ ال ٔٓحد تػرٔل ٌذدد ييتٓمٔؼ اإليوترَٕٓ ٓيون استيل ايكنّ قٕ تػرٔل 
ذيى ايتٓمٔؼ ايَاتخ غن إتباؽ إحراٛات ٌذددٗ :" قند غرقّ ايبػط بأَّ, ايتٓمٔؼ اإليوترَٕٓ

ٔوٓن ٌحٌٓؽ ُذْ اإلحراٛات ُٓ ايبدًٔ ايذدٔج , تؤدٖ قٕ ايَِأ٘ إيٙ َتٔح٘ ٌػرٓق٘ ٌندٌا
 2.ييتٓمٔؼ بٌكٌِّٓ ايتنئدٖ أٓ وٌا ٔظيه غئّ ايبػط ايتٓمٔؼ اإليوترَٕٓ

 15 ٓيند ٓرد تػرٔل ايتٓمٔؼ اإليوترَٕٓ قٕ ٌصرٓؽ مآَن ايتحارٗ ايٌصرٖ رمٍ 
ذرٓل أٓ أرماٍ أٓ رٌٓز ٓ إصارات يِا ظابؼ ٌَكرد تسٌر بتذدٔد صسص :  بأ2004َّسَ٘

 ".صاذب ايتٓمٔؼ

                                                           
1
 .16ص , المرجع السابق, عبد الفتاح بٌومً حجازي 

2
سنة , 1ط ,دار الفكر الجامعً, دور الحكومة اإللكترونٌة فً صناعة القرار اإلداري والتصوٌت اإللكترونً, بشٌر علً باز 

 28ص ,اإلسكندرٌة, 2015
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ٌيل رمٌٕ صؿٔر ٔصدر غن إذدٚ ائِٜات ايٌستص٘ ٓايٌستني٘ :"    ٓقٕ تػرٔل أسر ُٓ
ٌٓػترل بِا ٌن ايذوٌٓ٘ ٓٔتٍ تسزٔن االسٍ ٓبػط ايٌػيٌٓات ايِاٌ٘ األسرٚ ٌثً ايرمٍ 

ٓٓقنا يتصرٔؼ األٌرٔوٕ قإن يٌيل ايتٓمٔؼ اإليوترَٕٓ . ايتسيسيٕ ٓتارٔش اَتِاٛ ايصِادٗ
ٓايٌكتاز ايساص ُٓ ايتٓمٔؼ اإليوترَٕٓ ايذٖ ٌٔٔز تٓمٔؼ , ٌكتاذٔن إذداٌُا غاٍ ٓساص

ُٓٓ ٌتاز ييػاٌ٘ ٌن , ايصسص غن تٓمٔػات اآلسرٔن أٌا ايٌكتاز ايػاٍ قٔتٍ َصرْ قٕ ايدئً
 .ايَاش ايذٔن يٍِ ايذه قٕ اإلظالؽ غئّ

ايصادر قٕ صأن 230  أٌا بسصٓص ايٌصرؽ ايكرَسٕ قند أصدر مآََا ُاٌا برمٍ 
ٓمد ٓرد ضٌن أذواٍ ُذا اينآَن أن ايتٓمٔؼ اإليوترَٕٓ ٔدً , ايٌبادالت ٓايتحارٗ اإليوترَٓٔ٘

وٌا ٔؤود صسصٔتّ ٓوذيى , غيٙ صسصٔ٘ ايٌٓمؼ ٓٔضٌن غالمتّ بايٓامػ٘ ايٌَسٓب٘ إئّ
 .صذ٘ ايٓامػ٘ ايٌَسٓب٘ إئّ إيٙ أن ٔثبت ايػوش

 بأَّ صِادٗ رمٌٔ٘ تصدر 2000حٓان 30   وذيى قند غرل اينآَن األٌرٔوٕ ايصادر قٕ 
 . ٓتٌٔز وً ٌستسدٍ ٌٔون أن ٔستسدٌِا قٕ إرساً ٓثٔن٘, غن إذدٚ ائِٜات ايٌستني٘

 قند حرٍ االغتداٛ غيٙ ايتٓمٔؼ اإليوترَٕٓ قٕ 2000   أٌا اينآَن ايتَٓسٕ ايصادر غاٍ 
ٔػامب وً ٌن استػًٌ بصك٘ ؾٔر صرغٔ٘ غَاصر : " ٌَّ ٓايتٕ َصت غيٙ أ48َّايٌادٗ 

 أصِر ٓغأٌن ٓبسظٔ٘ 6يتصكٔر صسصٔتّ ايٌتػين٘ بإٌضاٛ ؾٔرْ بايسحن يٌدٗ تترآز بٔن 
 1. دَٔار أٓ بإذدٚ ُاتٔن ايػنٓبتٔن10000 1000ٓتترآز بٔن 

وً ٌا ال ٔػتبر ٌن مبًٔ ايوتاب٘ ايتنئدٔ٘ أٓ :"      َٓرٚ أن تػرٔل ايتٓمٔؼ اإليوترَٕٓ بأَّ
ٓإٌَا ُٓ وً تٓمٔؼ , ايذرٓل األصئ٘ ايٌصذٓب٘ بتٓمٔؼ سظٕ ٌٓادٖ غيٙ ٓثاٜه ٓرمٔ٘

 2".صادر بٓسٔي٘ أٓ صبو٘ إيوترَٓٔ٘ أٓ وِرٌٓؿَاظٔسٔ٘ 

                                                           
1
 .16ص , المرجع السابق, عبد الفتاح بٌومً حجازي 

2
 .28ص, المرجع السابق, بشٌر علً باز 
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 :تغرىف اهتوقىػ االهمتروًي في ظو اهكاًون اهحزائرً -
بٔاَات : " بأ04َّ-15 ٌن اينآَن 1 ايكنرٗ 2  ٔػرل ايتٓمٔؼ اإليوترَٕٓ ايػادٖ قٕ ايٌادٗ 

تستػًٌ , ٌرقن٘ أٓ ٌرتبظ٘ ٌَظنٔا ببٔاَات إيوترَٓٔ٘ أسرٚ, إيوترَٓٔ٘ قٕ صوً إيوترَٕٓ
ايتٓمٔؼ :"  ايتٓمٔؼ اإليوترَٕٓ ايٌٓصٓل بأ7َّقٕ ذٔن غرقت ايٌادٗ " وٓسٔي٘ تٓثٔه

 :اإليوترَٕٓ ايٌٓصٓل ُٓ ايتٓمٔؼ اإليوترَٕٓ ايذٖ تتٓقر قّٔ ايٌتظيبات اآلتٔ٘
 .أن َٔصأ غيٙ أساش صِادٗ تصدٔه إيوترَٕٓ ٌٓصٓل  -
 . أن ٔرتبظ بايٌٓمؼ دٓن سٓاْ -
 .أن ٌٔون ٌن تذدٔد ُٓٔ٘ ايٌٓمؼ -
 .أن ٔوٓن ٌصٌٌا بٓاسظ٘ آئ٘ ٌؤٌَ٘ ساص٘ بإَصاٛ ايتٓمٔؼ اإليوترَٕٓ -
 .أن ٔوٓن ٌَصأ بٓاسظ٘ ٓساًٜ توٓن تذت ايتذوٍ ايذصرٖ ييٌٓمؼ -
بذٔج ٌٔون ايوصل غن ايتؿٔرات ايالذن٘ بِذْ , أن ٔوٓن ٌرتبظا بايبٔاَات ايساص٘ بّ -

 ايبٔاَات 
  ٌا ٌٔون استسالصّ ٌن ايتػرٔكات ايتٓمٔؼ االيوترَٕٓ ايتٕ تٍ غرضِا غدٍ ٓحٓد تػرٔل 

 1.ٓذيى بسبب ايتظٓر ايسرٔؼ يٓساًٜ االتصاً ٓتَٓغِا. صاًٌ يّ

 وخصائص اهتوقىػ اإلهمتروًي صور: اهفرؼ اهثاًي

 :صور اهتوقىػ اإلهمتروًي

  ايتٓمٔؼ اإليوترَٕٓ ُٓ ٓذدٗ مصٔرٗ ٌن ايبٔاَات تذًٌ غالم٘ رٔاضٔ٘ ٌؼ تيى ايبٔاَات 
ٓايذنٔن٘ أن ايتٓمٔؼ اإليوترَٕٓ يّ صٓرتان إذداٌُا ايتٓمٔؼ ايرمٌٕ , ايٌٓحٓدٗ قٕ ايٓثٔن٘
 .ٓايتٓمٔؼ ايبٌٔٓترٖ

 اهتوقىػ اهرقىي :أواًل
                                                           

1
الجرٌدة , ٌحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقٌع و التصدٌق االلكترونٌٌن, 2015 فبراٌر 01 مؤرخ فً 04-15قانون رقم  

 . 10/02/2015صادر فً , 06عدد , الرسمٌة
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ذٔج ٔؤدٖ إيٙ إمرار ايٌػيٌٓات ايتٕ ,    ٔستسدٍ ُذا ايَعاٍ قٕ ايتػاٌالت ايبَؤ٘ ٓؾبرُا
ٓٔسٌر بإبراٍ ايصكنات غن بػد دٓن ذضٓر , ٔتضٌَِا ايسَد أٓ ِٔدل إئِا صاذب ايتٓمٔؼ

 1.ٌتػامدٔن حسدٔا

ايٌكاتٔر ايػاٌ٘ ٓايٌكاتٔر  )  ُٓٓ ٔنٍٓ غيٙ قورٗ ايرٌٓز ايسرٔ٘ ٓايٌكاتٔر ؾٔر ايٌتَاسن٘ 
ٓٔػتٌد ُذا ايتٓمٔؼ قٕ ايٓصًٓ إيٙ قورٗ اييٓؾارٔتٌات ٓايٌػادالت ايرٔاضٔ٘   (ايساص٘

ايٌػندٗ ٌن ايَاذٔ٘ ايكَٔ٘ وإذدٚ ٓساًٜ األٌان اينإََٓ بٔن ايذوٌٓ٘ اإليوترَٓٔ٘ ٓايٌتػاًٌ 
 .ٌػِا

 :فوائد اهتوقىػ اهرقىي -
 :ييتٓمٔؼ ايرمٌٕ قٓاٜد غدٔدٗ ٌٔون إحٌايِا قٌٔا ٔيٕ

,  أَّ ٔسٌر بإبراٍ ايتػامدات ٓإصدار اينرارات غن بػد دٓن ذضٓر ايٌتػامدٔن بأصساصٍِ-1
ُٓٓ بذيى ٔساغد غيٙ إصدار مرار إدارٖ بٔن حِ٘ اإلدارٗ ٌصدرٗ اينرار ٓايظرل األسر 

 .دٓن ذضٓر أذد ايظرقان أٌاٍ األسر
 ايتٓمٔؼ ايرمٌٕ دئً غيٙ ايذنٔن٘ بدرح٘ أوثر ٌن ايتٓمٔؼ ايتنئدٖ قِٓ ٓسٔي٘ ٌأٌَٓ٘ يتذدٔد -2

ُٓٔ٘ ايصسص ايذٖ ماٍ بايتٓمٔؼ ٌٌا ٔنضٕ ٌػّ غيٙ آق٘ ايتزٓٔر أٓ ايػٔٓب ايحسٌٔ٘ ايتٕ مد 
 .تصٔب ايػًٌ اإلدارٖ أٓ اينرار اإلدارٖ

 اهتوقىػ باهكهي اإلهمتروًي: ثاًىا

  ُٓذْ ايظرٔن٘ ايثأَ٘ ييتٓمٔؼ اإليوترَٕٓ ذٔج تنٍٓ غيٙ قورٗ استسداٍ ميٍ إيوترَٕٓ ذسابٕ 
ٓذيى غن ظرٔه استسداٍ برَاٌخ ساص , ٌٔون غن ظرٔنّ ايوتاب٘ غيٙ صاص٘ ايوٌبٔٓتر

سدٌ٘ ايتذنه : سدٌ٘ ايتناظ ايتٓمٔؼ ٓايثإَ: ٔنٍٓ ُذا ايبرَاٌخ بٓعٔكتٔن األٓيٙ, ييوٌبٔٓتر
ٓٔتٍ ايتذنه ٌن صذ٘ ايتٓمٔؼ بٓساًٜ إيوترَٓٔ٘ غدٔدٗ أٌُِا ايبصٌ٘ . ٌن صذ٘ ُذا ايتٓمٔؼ

                                                           
1
 .28ص , المرجع السابق, عبد الفتاح بٌومً حجازي 
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ايصسصٔ٘ أٓ ٌسر ايػٔن ايبصرٔ٘ أٓ سٓاص ائد ايبصرٔ٘ أٓ ايتٓمٔؼ ايصسصٕ أٓ ايبظام٘ 
 1.ايذؤ٘

    ٔتٍ استسداٍ اينيٍ اإليوترَٕٓ غن ظرٔه ايوتاب٘ غيٙ صاص٘ ايوٌبٔٓتر ٓذيى غن ظرٔه 
ٓايثأَ٘ سدٌ٘ ايتذنه ٌن , ٓٔنٍٓ بٓعٔكتٔن أٓيٙ سدٌ٘ ايتناظ ايتٓمٔؼ, استسداٍ برَاٌخ ٌػٔن

صذ٘ ايتٓمٔؼ ذٔج ٔتينٙ ايبرَاٌخ أٓال بٔاَات ايػًٌٔ غن ظرٔه بظامتّ ايساص٘ ايتٕ ٔتٍ 
ٓتعِر بػد ذيى ايتػئٌات غيٙ ايصاص٘ ثٍ تعِر رساي٘ تظايب , ٓضػِا قٕ اآلي٘ ايٌستسدٌ٘

بتٓمٔػّ باستسداٍ ميٍ غيٙ ٌربؼ قٕ داسً ايصاص٘ ٓدٓر ُذا ايبرَاٌخ مٔاش سصاٜص ٌػَٔ٘ 
ٓٔنٍٓ ايصسص بايضؿظ غيٙ , ييتٓمٔؼ ٌن ذٔج ايذحٍ ٓايصوً ٓايَناظ ٓايسظٓظ ٓااليتٓاٛات

ٓبػد ذيى ٔأتٕ , ٌكاتٔر ٌػَٔ٘ تعِر يّ ايصاص٘ بأَّ ٌٓاقه أٓ ؾٔر ٌٓاقه غيٙ ُذا ايتٓمٔؼ
 2.دٓر ايتذنه ٌن صٓرٗ ايتٓمٔؼ

 :خصائص اهتوقىػ اإلهمتروًي

 :     ٔتٌٔز ايتٓمٔؼ اإليوترَٕٓ بػدٗ سصاٜص أٌُِا ٌأيٕ

     ايتٓمٔؼ اإليوترَٕٓ ٔتٍ غبر ٓساًٜ إيوترَٓٔ٘ ٓغن ظرٔه أحِزٗ ايذاسب اآليٕ 
ذٔج أصبر بإٌوان أظرال ايػند االتصاً ببػضٍِ ايبػط , ٓاالَترَت أٓ غيٙ أسظٓاَ٘

ٓاالظالؽ غيٙ ٓثاٜه ايػند ٓ ايتكآط بصأن صرٓظّ ٓؤكٔ٘ إبراٌّ ٓإقراؾّ قٕ ٌذررات 
 3.إيوترَٓٔ٘ ٓأسٔرا إحراٛ ايتٓمٔؼ اإليوترَٕٓ غئّ

يٍ ٔصترظ قٕ ايتٓمٔؼ اإليوترَٕٓ صٓرٗ ٌػَٔ٘ ذٔج أَّ ٌٔون أن ٔأتٕ غن صوً ذرل أٓ  -
ايٌٍِ قّٔ أن ٔوٓن ذٓ ظابؼ ٌَكرد ٔسٌر بتٌٔٔز , رٌز أٓ رمٍ أٓ إصارٗ أٓ ذتٙ صٓت

                                                           
1
 .31ص ,المرجع السابق, بشٌر علً باز 

2
 .30ص  , المرجع السابق, عبد الفتاح بٌومً 

3
, 2010, األردن, دار الثقافة للنشر والتوزٌع, 2ط , االطار القانونً للعقد المبرم عبر شبكة االنترنت, بشار محمود دودٌن 

 .247ص 



الفصل الثاني                                    القرار اإلداري في ظل اإلدارة اإللكترونية  
 

~ 75 ~ 
 

صسص صاذب ايتٓمٔؼ ٓتذدٔد ُٓٔتّ ٓإعِار رؾبتّ قٕ إمرار ايػًٌ اينإََٓ ٓ ايرضا 
 .بٌضٌَّٓ

ايٓعٔك٘ ايرٜٔسٔ٘ ييتٓمٔؼ اإليوترَٕٓ ُٕ ايذكاع غيٙ ٌضٌٓن ايٌذرر اإليوترَٕٓ ٓتأٌَّٔ  -
ٓذيى غن ظرٔه ربظ ايٌذرر اإليوترَٕٓ بايتٓمٔؼ , ٌن ايتػدًٔ باإلضاق٘ أٓ ايذذل

  1.اإليوترَٕٓ
ٓبايَسب٘ ييٌتػاٌئن , ايتٓمٔؼ اإليوترَٕٓ ٔذنه األٌان ٓايسصٓصٔ٘ ٓايسرٔ٘ قٕ َسبتّ ييٌٓمؼ -

ٓذيى غن ظرٔه إٌوأَ٘ تذدٔد , ٓغنٓد ايتحارٗ ايدٓئ٘, ٓساص٘ ٌستسدٌٕ صبو٘ االَترَت
 .ٌٓن ثٍ ذٌأ٘ ايٌؤسسات ٌن غٌئات تزٓٔر ايتٓمٔػات, ُٓٔ٘ ايٌٓمؼ

 .ايتٓمٔؼ اإليوترَٕٓ ٔذدد صسصٔ٘ ايٌٓمؼ ٌٓٔٔزْ غن ؾٔرْ -

 اهتغرىف باهوثىكٍ اإلهمتروًىٍ : اهفرؼ اهثاهج

  اينآَن ايتَٓسٕ يٍ ٔٓرد تػرٔكا ييٓثٔن٘ االيوترَٓٔ٘ وٌا ُٓ ايذاً قٕ ايتٓمٔؼ اإليوترَٕٓ 
ٌٓؼ ذيى َص اينآَن غيٙ ضرٓرٗ ذكعِا بذات ايظرٔن٘ ايتٕ , ايذٖ يٍ ٔٓرد تػرٔكا يّ

ُٓٓ ٌا ٔػَٕ إمرار ايٌصرؽ بٌسآاٗ , تذكع بِا ايٓثٔن٘ ايوتابٔ٘ تٌِٔدا الستػٌايِا وأداٗ إثبات
يون تػرٔل ايٓثٔن٘ اإليوترَٓٔ٘ , ايٓثٔن٘ اإليوترَٓٔ٘ بذات ايٓثٔن٘ ايوتابٔ٘ قٕ ٌحاً اإلثبات

أتاز ايتػاًٌ بَٓؽ حدٔد ٌن ايوتاب٘ ٓايتٓمٔؼ غئِا بأسيٓب إيوترَٕٓ ذٔج ٔتٍ تبادً رساًٜ 
ايبٔاَات غبر صبوات ايوٌبٔٓتر ٓتذٌٔيِا غيٙ دغاٌات ؾٔر ٓرمٔ٘ داسً أحِزٗ االتصاً أٓ 

ُٓوذا قإن ايتػاًٌ ايذٖ ٔستسدٍ , سارحِا ٌٓصذٓب٘ بتٓمٔؼ اإليوترَٕٓ يصاذب ايرساي٘
أظراقّ قٕ اَحازْ أحِزٗ اتصاً إيوترَٓٔ٘ ٔتٍ ٌن ساليِا تبادً رساًٜ ٌَنٓص٘ بايؿ٘ ايتٕ 

ٓايتٕ ٌٔون استرحاغِا غيٙ ٓره ٌوتٓب بيؿ٘ ٌنرٓٛٗ غيٙ ظرقٕ , تػرقِا ُذْ األحِزٗ
, ذيى أن ايوتاب٘ ايسظٔ٘ بصٓرتِا ايتنئدٔ٘ مد ال توٓن ُٕ ايٓسٔي٘ ايٓذٔدٗ يإلثبات, ايرساي٘

ذيى أن ايوتاب٘ غيٙ أٔ٘ دغاٌ٘ ٌرتب٘ غيٙ ايتنَٔات ايذدٔث٘ ٌاداٌت ُذْ ايتنَٔات تسٌر بذكع 
                                                           

1
 .248ص , المرجع السابق, بشار محمود دوٌدٌن 
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ايوتاب٘ ٓمراٛتِا وٌا ُٓ ايصأن قٕ ايوتاب٘ اإليوترَٓٔ٘ غيٙ دغاٌات أٓ ذٓاًٌ ايٌػيٌٓات 
ُٓذا ٌا أمرْ ايٌصرؽ ايكرَسٕ غيٙ سبًٔ ايٌثاً قٕ , داسً أحِزٗ االتصاً أٓ سارحِا

 ذٔن غدً َصٓص اينآَن ايتَٓسٕ قٕ صأن اإلثبات 2000 ايصادر قٕ 23اينآَن رمٍ 
ذٔج ورش ٌبدأ االغترال بايذحٔ٘ اينآََٔ٘ ييوتاب٘ اإليوترَٓٔ٘ ايٌنترَ٘ بايتٓمٔؼ , ايوتابٕ

 .اإليوترَٕٓ

ٓئضؼ ٌن َاذٔ٘ أسرٚ , بذٔج ٔوٓن يِا َكش اينٓٗ ايثبٓتٔ٘ ايٌػترل بِا ييوتاب٘ ايٓرمٔ٘
صرٓظ اغتبار ايوتاب٘ اإليوترَٓٔ٘ دئال يإلثبات ٓأٔضا صرٓظ إمرار قاغئ٘ ايتٓمٔؼ 

ٌٓؤدٚ , اإليوترَٕٓ وأداٗ يتٓثٔه ايػنٓد ٓ االرتباظات ايٌبرٌ٘ غبر صبو٘ ايذاسٓب اآلئ٘
ذيى أن ايٓثٔن٘ االيوترَٓٔ٘ ُٕ تيى ايتٕ تتضٌن بٔاَات تػايخ بظرٔن٘ إيوترَٓٔ٘ ٌٓٓمػا يِا 

بظرٔن٘ إيوترَٓٔ٘ ٓأن توٓن ٌثبت٘ غيٙ دغاٌ٘ ؾٔر ٓرمٔ٘ ٌثً اينرص ايٌرن أٓ اينرص 
      1.ُٓذا ٌا ًٌٔٔ إئّ ايكنّ قٕ تػرٔل ايٓثٔن٘ اإليوترَٓٔ٘ أٓ ايٌذرر اإليوترَٕٓ, ايٌدٌخ

  ححىٍ اهتوقىػ اإلهمتروًي: اهفرؼ اهرابػ

  َص اينآَن ايكرَسٕ غيٙ ايتٓمٔؼ اإليوترَٕٓ إٌَا ٔدً غيٙ صسصٔ٘ صاذبّ ٓٔضٌن 
غالمتّ بايٓامػ٘ ايتٕ أحرُا ٓٔؤود صسصٔ٘ صاذبّ ٓصذ٘ ايٓامػ٘ ايٌَسٓب٘ إئّ إيٙ أن 

 ٌن مآَن ايتحارٗ اإليوترَٓٔ٘ ايتَٓسٕ 4ٓٓقنا ييَص ايكنرٗ األٓيٙ ٌن ايٌادٗ , ٔثبت ايػوش
قايثابت قٕ , قند سآٚ اينآَن قٕ ايذحٔ٘ ٌا بٔن ايتٓمٔؼ ايتنئدٖ ٓايتٓمٔؼ اإليوترَٕٓ

ايٌػاٌالت اإليوترَٓٔ٘ تػترّٔ ايوثٔر ٌن ايصػٓبات ٌن ايَاذٔ٘ ايتنَٔ٘ َعرا يذداث٘ 
قنآَن ايتٓمٔؼ اإليوترَٕٓ ايصادر غن األٌٍ ايٌتذدٗ َص غيٙ ٌبدأ ُاٍ ,ايتوَٓيٓحٔا ٓتػنٔدُا

صرظ أن تتٓقر قّٔ صرٓظ ٌذددٗ , ُٓ ذحٔ٘ ُذا  ايتٓمٔؼ اإليوترَٕٓ قٕ إثبات ايٌػاٌالت
ٌٓن َاذٔ٘ أسرٚ ٌٔون ,  ٌن ُذا اينآَن6يصرٓظ َص غئِا ايٌصرؽ ايدٓيٕ قٕ ايٌادٗ 

                                                           
1
 .122-120ص , المرجع السابق, عبد الفتاح بٌومً 
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ألٖ صسص أن ٔثبت ذحٔ٘ ايتٓمٔؼ اإليوترَٕٓ وٓسٔي٘ إلثبات ايثن٘ قٕ ايٌػاٌالت ايتٕ تٍ 
أٌا اينآَن ايتَٓسٕ ٔػَٕ ٌسآاٗ ايٓثٔن٘ ايٌٓمػ٘ بايتٓمٔؼ ايتنئدٖ ٓايناغدٗ أَّ , ايتٓمٔؼ غئِا

ٓظايٌا أن اينآَن مد أصبـ ذحٔ٘ واٌي٘ غيٙ ايتٓمٔؼ , ال احتِاد ٌؼ صراذ٘ ايَص
, قإن ُذْ ايذحٔ٘ تػادً تٌاٌا ذحٔ٘ ايتٓمٔؼ ايٌوتٓب غيٙ ايٌذررات ايٌوتٓب٘, اإليوترَٕٓ

 ٌن اينآَن ايسابه 21أٌا قٕ اينآَن اإلٌاراتٕ قند قصيت أذواٍ ايتٓمٔؼ اإليوترَٕٓ ايٌادٗ 
صرظ أن , قايناغدٗ ايػاٌ٘ أن ايصسص ايٌػَٕ بايتٓمٔؼ االيوترَٕٓ ٔذه يّ االغتٌاد غئِا

قإَّ ٔحب , ٔوٓن ذيى االغتٌاد ٌنبٓال أٓ ٌبررا ٌؼ تػزٔزْ بصِادٗ ٌصاده غئِا إيوترَٓٔا
غيٙ ذيى ايصسص اتساذ إحراٛات ايتٓثٔه ايٌذوٌ٘ أٓ ؾٔرُا ٌن اإلحراٛات ٓايسظٓات 

   1.  ٓصذ٘ ايبٔاَات ايٓاردٗ قِٔااهصٍادٌايالزٌ٘ ييتأود ٌن صذ٘ 

 :صروط إضفاء اهححىٍ عهَ اهتوقىػ اإلهمتروًي -
ٓغئّ قؿٔاب ,    وٌا ُٓ ٌػيٍٓ أن ايوتاب٘ ال تػد دئال واٌال قٕ اإلثبات إال إذا واَت ٌٓمػ٘

سٓاٛ تػيه األٌر بايٌذررات ايٓرمٔ٘ أٓ , ايتٓمٔؼ ٔكند ايدئً ايوتابٕ ذحتّ قٕ اإلثبات
قأدٚ ُذا إيٙ اصتراظ ٌػعٍ ايتصرٔػات ايتٕ أضكت ايذحٔ٘ اينآََٔ٘ , ايٌذررات اإليوترَٓٔ٘

 .غيٙ ايتٓمٔؼ االيوترَٕٓ ضرٓرٗ تٓاقر صرٓظ ٌػَٔ٘ قّٔ ذتٙ تػزز ايثن٘ بِذا ايتٓمٔؼ
 :ٌٓن ايصرٓظ ايػاٌ٘ ييتٓمٔؼ اإليوترَٕٓ قٕ ايتصرٔؼ ايحزاٜرٖ ٌأيٕ

 ٔتبن يَا أن ايٌصرؽ ايحزاٜرٖ تَآً َٓغٔن ٌن ايتٓمٔؼ 04-15   ٌن سالً اينآَن 
اإليوترَٕٓ           تٓمٔؼ إيوترَٕٓ ٌٔون اغتبارْ بسٔظا أٓ غادٔا ٓتٓمٔؼ إيوترَٕٓ 

قايَٓؽ األًٓ ايٌتػيه بايتٓمٔؼ , ٓمد ذدد يوً َٓؽ ٌن ُذْ ايتٓامٔؼ صرٓظا ٌػَٔ٘, ٌٓصٓل
ٓإٌَا اوتكٙ بذور استػٌايّ وٓسٔي٘ يتٓثٔه ُٓٔ٘ , اإليوترَٕٓ ايبسٔظ يٍ ٔػظ تػرٔكا ٌذددا يّ

 . ٌن اينآَن06ايٌٓمؼ بٌضٌٓن ايوتاب٘ قٕ ايصوً اإليوترَٕٓ ذسب ايٌادٗ 
 تحدىد اهتوقىػ اإلهمتروًي هٍوىٍ صخص اهىوقػ  .1

                                                           
1
 .280ص , المرجع السابق, عبد الفتاح بٌومً حجازي 
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ٓيٌا وان األٌر ٔتػيه ببٜٔ٘ اقتراضٔ٘ ٔؿٔب قِٔا ,  ال بد أن ٔبٔن ايتٓمٔؼ صسصٔ٘ صاذبّ
ذٔج ال َستظٔؼ تذدٔد ايظرل ايٌٓمؼ ٓايتػرل غئّ ٌادٔا ٌن , ايذضٓر ايٌادٖ يألظرال

قند أصبر ارتباظ ُذا ايتٓمٔؼ بصاذبّ , سالً ذضٓرْ ٓٓضؼ تٓمٔػّ ايداً غيٙ صسصٔتّ
ٌسأي٘ تنَٔ٘ تتػيه بٓضؼ ايتوَٓيٓحٔا ايالزٌ٘ يتأٌٔن ايٌٓامؼ ٌٓتابػ٘ رمابٔ٘ ٌن حِات ٌػتٌدٗ 
يِا ايندرٗ غيٙ ايتٓثه ٌن صسصٔ٘ أصذاب ايتٓمٔؼ باستسداٍ ٌكاتٔر صكرٗ ٔتٍ ٓضػِا غيٙ 

ُذا ايذٖ ٔحػً ايتٓمٔؼ ٌٌٔزا ٓقرٔدا ٓمادرا غيٙ ايتػرٔل بصسص , ايٌذررات اإليوترَٓٔ٘
ذٔج ٔأتٕ ُذا ايتٓمٔؼ قٕ صوً أرماٍ أٓ رٌٓز أٓ أصواً إيوترَٓٔ٘ أٓ باستسداٍ , ايٌٓمؼ

ٓيذيى قإن َٓؽ ايتوَٓيٓحٔا ايٌستسدٌ٘ قٕ إَصاٛ ايتٓمٔؼ , ظره ايتوَٓيٓحٔا ايٌستيك٘
   1.اإليوترَٕٓ ٔؤثر غيٙ درح٘ ايٌٓثٓمٔ٘ ايتٕ ٔتٌتؼ بِا ايتٓمٔؼ اإليوترَٕٓ

  ٓغئّ ٔتظيب ُذا ايصرظ أن ٔوٓن ايتٓمٔؼ اإليوترَٕٓ مادرا غيٙ ايتػرٔل بصسصٔ٘ 
إذ أَّ ٓوٌا قٕ ايتٓمٔؼ ايتنئدٖ بأَٓاغّ ايستٍ ٓايبصٌ٘ ٓاإلٌضاٛ ٓايتٕ َوٓن داي٘ , ايٌٓمؼ

قإَّ ٔحب قٕ ايتٓمٔؼ اإليوترَٕٓ ٓأن يٍ ٔون ٌصتٌال غيٙ , غيٙ ايتػرٔل بصسص صاذبِا
اسٍ ايٌٓمؼ قإَّ ٔوكٕ أن ٔذدد صسصٔ٘ ايٌٓمؼ غيٙ ايرساًٜ االيوترَٓٔ٘ ٓذيى ٌن سالً 
ايرحٓؽ ٌثال إيٙ حِات إصدار ايتٓمٔػات اإليوترَٓٔ٘ ٓايتٕ تبٔن صسصٔ٘ ُذا ايٌستسدٍ 

باإلضاق٘ إيٙ أن , قٌثال ايتٓمٔؼ ايرمٌٕ ٔذدد ايٌٓمؼ ألَّ ٔػٓد إئّ,ييتٓمٔؼ االيوترَٕٓ
 2.ايصسص ايٌٓمؼ ُٓ ايذٖ استار ُذا ايصوً ئػبر غَّ ٓٔذدد ُٓٔتّ

   ٌٓن سالً ايتٓمٔؼ االيوترَٕٓ ٌٔون تذدٔد ُٓٔ٘ ايصسص ايٌٓمؼ السٌٔا إذا دغٍ ُذا 
ٓبذيى ٔػتبر ايتٓمٔؼ ايسرٖ مادرا غيٙ تذدٔد ُٓٔ٘ ايٌٓمؼ , ايتٓمٔؼ بٓساًٜ ايذٌأ٘ ٓاألٌان

ٌٓن أٌثي٘ ذيى بظامات ايدقؼ ايٌنترَ٘ , غيٙ اغتبار أَّ ال ٌٔون ٌػرقتّ إال ٌن مبً صاذبّ
  3.بايرمٍ ايسرٖ

                                                           
1
 .14ص ,2006, اإلسكندرٌة, دار الفكر الجامعً, تزوٌر التوقٌع اإللكترونً, محمود محمد الجنبهً, منٌر محمد الجنبهً 

2
 .130ص , 2009, األردن, دار الثقافة, إثبات المحرر االلكترونً, لورنس محمد عبٌدات 

3
 .231ص , 2009, عمان, دار الثقافة للنشر والتوزٌع, أحكام عقود التجارة اإللكترونٌة, نضال سلٌم برهم 
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قإَّ ٔػد ٌن ,    َٓحد أن ايتٓمٔؼ االيوترَٕٓ بصٓرْ ايٌستيك٘ إذا تٍ إَصاْٛ بصٓرٗ صذٔذ٘
قايتٓمٔؼ باينيٍ االيوترَٕٓ أٓ , مبً ايػالٌات ائٌٌزٗ ٓايساص٘ بايصسص ٓذدْ دٓن ؾٔرْ

ٓايذٖ ٔػَٕ أن مٔاٍ أوثر , ايتٓمٔؼ ايرمٌٕ ٓؾٔرُا تتضٌن غالٌات ٌٌٔزٗ يصسص غن ؾٔرْ
ٌن صسص باستػٌاً بػط أدٓات إَصاٛ ايتٓمٔػات تٌتيوِا ٌؤسس٘ ٌثال قإن تيى األداٗ ٔحب 

أن توٓن مادرٗ غيٙ تذدٔد ُٓٔ٘ ٌستػًٌ ٓاذد تذدٔدا ال يبش قّٔ قٕ سٔاه وً تٓمٔؼ 
 1.إيوترَٕٓ غيٙ ذدٚ

 سىطرٌ اهىوقػ عهَ اهتوقىػ-2
  تتذنه سٔظرٗ ايٌٓمؼ غيٙ ايتٓمٔؼ إذا وان بإٌواَّ ايسٔظرٗ غيٙ ايٓسٔظ اإليوترَٕٓ 

ٓذيى يضٌان أن ٔوٓن صاذب ايتٓمٔؼ ٌَكردا بّ سٓاٛ غَد ايتٓمٔؼ أٓ , ايٌتضٌن ُذا ايتٓمٔؼ
  2.استػٌايّ بأٖ صوً ٌن األصواً

   ٓيضٌان ُذْ ايسٔظرٗ البد ٌن بناٛ ٌَعٌٓ٘ إذداج ذيى ايتٓمٔؼ سرا ال ٔظيؼ غئِا أذد 
ذتٙ ال ٔساٛ استػٌايّ ٌن مبً ايؿٔر سٌٔا ٓأن ايتٓمٔؼ ٔترتب غئّ آثار مآََٔ٘ قٕ ذه 

 .ايٌٓمؼ ٓذه ايؿٔر
   ٓتتذنه ٌن ايَاذٔ٘ ايكَٔ٘ سٔظرٗ ٓتذوٍ ايٌٓمؼ ٓذدْ دٓن ؾٔرْ غيٙ ايٓسٔظ اإليوترَٕٓ 
ايٌستسدٍ قٕ تثبٔت ايتٓمٔؼ اإليوترَٕٓ غن ظرٔه ذٔازٗ ايٌٓمؼ يألداٗ ذكع ايٌكتاز ايصكرٖ 

 .ايساص ٌتضٌَ٘ ايبظام٘ ايذؤ٘ ايٌؤٌَ٘ ٓايرمٍ ايسرٖ ايٌنترن بِا
ذٔج ٔػد أًٓ , َُٓاى ذوٍ مضاٜٕ قرَسٕ ٔؤود ضرٓرٗ سٔظرٗ ايٌٓمؼ غيٙ ٓسٔي٘ ايتٓمٔؼ

إذ , ايساص بايتٓمٔؼ اإليوترَٕٓ, 2000ذوٍ صدر قٕ قرَسا بػد صدٓر مآَن ٌارش 
,  ُذا ٓذدْ دٓن ايؿٔر2000أوتٓبر 20 قٕ Besançççأصدرت ٌذوٌ٘ استَٜال 

 .ٓإال ال ٔػتبر ُذا ايتٓمٔؼ ذح٘ غيٙ ايٌٓمؼ ٓال غيٙ ايؿٔر

                                                           
1
 . 72ص , 2004,لبنان, بٌروت, الدار الجامعٌة للنشر, التوقٌع اإللكترونً,سعٌد السٌد قندٌل 
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 .444ص, المرجع السابق, عبد الفتاح بٌومً حجازي 



الفصل الثاني                                    القرار اإلداري في ظل اإلدارة اإللكترونية  
 

~ 80 ~ 
 

إذ اذتخ ُذا ,   ٌٓنتضٙ ُذا ايذوٍ ايذٖ صدر بٌَاسب٘ مضٔ٘ أذد ايٌٓوئن ٌؼ ٌذأٌّ
األسٔر غيٙ ايتٓمٔؼ اإليوترَٕٓ ايذٖ ماٍ بّ ٌٓويّ ٓماٍ بَصر ايبٔاَات ايساص٘ بايتٓمٔؼ 

إذ بٔن ايذوٍ أن ايتٓمٔؼ اإليوترَٕٓ ٔوٓن يّ مٌٔ٘ مآََٔ٘ إذ واَت ايٓساًٜ ايتٕ بِا , بصذٔك٘
وٌا ٔحب أن توٓن َُاى صي٘ بٔن ُذا , تنؼ تذت ايسٔظرٗ ايٌباصرٗ ييٌٓمؼ ٓذدْ دٓن ايؿٔر

ٓإن يٍ , ٓأن ٔوٓن ُذا ايتصرل صذٔذا, ايٌٓمؼ ٓبٔن ايتصرل ايٌتضٌن يِذا ايتٓمٔؼ
تتٓقر ُذْ ايصرٓظ قين َٔتخ ايتٓمٔؼ اإليوترَٕٓ آثار مآََٔ٘ ٓال ٔوٓن يّ أٖ ذح٘ قٕ 

   1.ألَّ ال ٔػبر غن ُٓٔ٘ ايٌٓمؼ, اإلثبات

 إىماًىٍ اهمصف عن أً تغدىو أو تغىىر في بىاًات اهتوقىػ اإلهمتروًي-3

ساص٘ إذا يٍ ٔون َُاى ,      إن ايتأود ٌن سالٌ٘ ٌذتٓٚ ايٌذرر اإليوترَٕٓ ٔضٌن ايثن٘
غالمات أٓ تػاٌالت سابن٘ بٔن األظرال ٌؼ ٌا تذٌيّ ايتوَٓيٓحٔا ايذدٔث٘ ٓاالَترَت ٌن 

 .ٓيتٓقٔر ُذْ ايثن٘ البد ٌن ٓحٓد بٜٔ٘ إيوترَٓٔ٘ آٌَ٘, ٌساظر
   قايٌٓمؼ ٔضؼ تٓمٔػّ غادٗ قٕ َِأ٘ ايٌذرر اإليوترَٕٓ بذٔج َٔسذب ايتٓمٔؼ غيٙ واق٘ 

ٓيون ُذا ال ٌَٔؼ ٌن ٓضؼ ايتٓمٔؼ قٕ أٖ ٌوان ٌن ايٌذرر إذا , ايبٔاَات ايٓاردٗ بايٌذرر
ٓيون ٔيزٍ أن ٔوٓن ايتٓمٔؼ ٌتصال اتصاال ٌادٔا ٌٓباصرا بايٌذرر , اتكه األظرال غيٙ ذيى

 .ايٌوتٓب
قٓضؼ ,  ٓٔيزٍ أن توٓن َُاى رابظ٘ ذنٔنٔ٘ بٔن ايٓرم٘ ايٌٓمؼ غئِا ٓبامٕ أٓراه ايٌذرر

ايتٓمٔؼ غيٙ ايٌذرر ُٓ ايذٖ ٌَٔذّ أثرْ ٓذحٔتّ اينآََٔ٘ ألداٛ ٓعٔكتّ ظايٌا أَّ ٔدً دالي٘ 
 .ٓاضذ٘ غيٙ إمرار ايٌٓمؼ بٌضٌٓن ايٌذرر

     ٌٓن أحً تذنه األٌان ٓايثن٘ قٕ ايتٓمٔؼ اإليوترَٕٓ ٔحب أن ٔتٍ وتاب٘ ايٌذرر 
اإليوترَٕٓ ٓايتٓمٔؼ غئّ باستسداٍ َعٍ أٓ ٓساًٜ ٌن صأَِا ايٌذاقع٘ غيٙ صذ٘ ٓسالٌ٘ 

                                                           
1
 .29ص , 2004, مصر, القاهرة , دار النٌضة العربٌة, التوقٌع اإللكترونً, أٌمن سعد سلٌم 
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ايٌذرر اإليوترَٕٓ ايٌصتًٌ غيٙ ايتٓمٔؼ ٓتضٌن سالٌتّ ٓتؤدٖ إيٙ وصل أٖ تػدًٔ أٓ 
 .تؿٔٔر قٕ بٔاَات ايٌذرر اإليوترَٕٓ ايذٖ تٍ ايتٓمٔؼ غئّ إيوترَٓٔا

   ٓتتػيه ُذْ ايٌسأي٘ أساسا بوكاٛٗ ايتنَٔات ايٌستسدٌ٘ قٕ تأٌٔن ارتباظّ بصوً ال ٔنبً 
ٌٓن أٍُ ُذْ ايتنَٔات تنَٔ٘ ايتٓمٔؼ ايرمٌٕ ايذٖ ٔػتٌد غيٙ ٌكتاذٔن , االَكصاً غن ايتٓمٔؼ

غاٍ ٓساص ٓال ٔستظٔؼ أذد أن ٔظيؼ غيٙ ٌضٌٓن ايٌذرر إال ايصسص ايذٖ ٌٔيى ايٌكتاز 
قِٓ ٔذًٓ ايتٓمٔؼ إيٙ ٌػادي٘ رٔاضٔ٘ ال ٌٔون قٌِِا , اينادر غيٙ تٌؤن ايصسص ٌن ذيى

ٓبَاٛ غيٙ ذيى قإن ايٌذرر ٔرتبظ بايتٓمٔؼ غيٙ َذٓ ال , ٓال مراٛتِا إال بٌكتاز ايساص
   1.ٌٔون ألذد ؾٔر صاذب ايٌذرر أن ٔنٍٓ بتػدًٔ ٌضٌَّٓ

    

 اهىسؤوهىٍ اهكاًوًىٍ في ظو اتخاذ اهكرار اإلدارً اإلهمتروًي: اهىطهب اهثاًي

    تتٌثً ايٌسؤٓئ٘ ايٌػيٌٓاتٔ٘ بصك٘ غاٌ٘ ٓقٕ ايٌحاً االيوترَٕٓ بصك٘ ساص٘ أٌُٔ٘ 
قايٌػيٌٓات أصبذت تصوً ايذحر األساش , بايؿ٘ غيٙ ايصػٔد اينإََٓ قٕ ايػصر ايذدٔج

ٓإٌا بسبب , قٕ ايذضارٗ ايذدٔث٘ إٌا بسبب أٌُٔتِا االمتصادٔ٘ ٓ ايسٔاسٔ٘ ٓاالحتٌاغٔ٘
تأثٔرُا ٓتظٓٔرُا غبر ايتندٍ ايتوَٓيٓحٕ ٓ ٓساًٜ االتصاً ايذدٔث٘ ايسٌػٔ٘ ٓايٌرٜٔ٘ 

ٓاإليوترَٓٔ٘ ايتٕ باتت أرحاٛ ايٌػٌٓرٗ قٕ ثٓان ٌػدٓدٗ ٓتػتبر ايٌػيٌٓ٘ سيظ٘ ذنٔنٔ٘ قٕ 
 .ايٌحتٌؼ ايٌػاصر

 اهىسؤوهىٍ اهكاًوًىٍ عن اهىغهوىات اهصحىحٍ: اهفرؼ األوو

    إن ايٌػيٌٓ٘ تستسدٍ ييدالي٘ غيٙ أوثر ٌن ٌضٌٓن ذٔج ٔحرٖ تدآيِا قٕ ٌحاالت غدٗ 
ذٔج ٔحرٖ , َٓصٓص تصرٔػٔ٘ ٌتَٓغ٘ ٓقرٓؽ مآََٔ٘ ٌستيك٘ يػً أبرزُا اينآَن ايحَاٜٕ

تحرٍٔ َصر ايٌػيٌٓات ايٌزٔك٘ ٓايٌعيي٘ أٓ إقصاٛ ايٌػيٌٓات ايٓاحب االذتكاع بسرٔتِا أٓ 

                                                           
1
 .67-66ص ص , 2005, األردن, عمان , دار الثقافة, حجٌة التوقٌع االلكترونً فً االثبات, عالء محمد نصٌرات 
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ٓٔذرص ايٌصرؽ غيٙ , ايتػدٖ غيٙ براٌخ ايٌػيٌٓات ٓايٌػظٔات ايٌتدآي٘ غيٙ االَترَت
وٌا ُٓ ايذاً قٕ مآَن ايٌيؤ٘ , ذٌأ٘ ايٌػيٌٓات ٓتأؤد ذيى بَصٓص تحرٔبٔ٘ أذٔاَا

ٓتثٓر ايٌسؤٓئ٘ ايحَأٜ٘ ٓايٌدَٔ٘ بسبب ايتػدٖ غيٙ , ايكورٔ٘ ٓحراٍٜ ايٌػيٌٓات االيوترَٓٔ٘
 .ذه صاذب ايٌػيٌٓ٘ أٖ بنصد ذٌأتّ ٓتػٓٔضّ غٌا ٔيذنّ ٌن ضرر

ٌٓن ثٍ قإن وصكِا أٓ َصرُا ٔصوً ,        ٓايٌػيٌٓ٘ ٌٔون أن تتػيه بذرٌ٘ ايذٔاٗ ايساص٘
بايضرٓرٗ تػدٔا غيٙ تيى ايذنٓه اييصٔن٘ بايصسصٔ٘ ايتٕ ٔذرص اينآَن غيٙ ذٌأتِا 

ٓايٌػيٌٓ٘ أٌاَ٘ قٕ غَه صاذبِا ذٔج َٔبؿٕ أن توٓن رساي٘ سٔر ييكرد , ٌدَٔا ٓحَأٜا
َُا تثٓر ٌسؤٓئتّ , ٓايحٌاغ٘ أٌا إذا أساٛ صاذب ايٌػيٌٓ٘ استسداٌِا ٓأسظأ ايِدل ٌَِا

اينآََٔ٘ ايحَأٜ٘ ٓايٌدَٔ٘ بذسب األذٓاً وَصر ٌػيٌٓ٘ ؾٔر ٌصرٓغ٘ أٓ ٌزٔك٘ أٓ ٌبايـ 
 1.قِٔا أٓ ذتٙ إقصاٛ ٌػيٌٓات ذنٔنٔ٘ ٔتػٔن ايذكاع غيٙ سرٔتِا

      ٌٓا مد ٔترتب غيٙ ذيى ٌن أضرار ٌػَٔ٘ يإلسرٔن ٔستٓحب ايتػٓٔط ظبنا ألذواٍ 
إن ايٌسؤٓئ٘ ايٌؿرض٘ ٌٔون أن تثٔر , ايٌسؤٓئ٘ ايػندٔ٘ أٓ ايتنصٔرٔ٘ بذسب األذٓاً

ايٌسؤٓئ٘ بٌَاسب٘ َصرُا قٕ أٖ صٓرٗ ٓتذت أٖ صوً ٌن األصواً سٓاٛ أتٍ ذيى قٕ 
ذٔج ٔيزٍ اينضاٛ ٌندٍ ايبراٌخ بٓحٓب اذتراٍ ٌنتضٔات , ايتيكٔزٔٓن أٓ األدب أٓ ايكن

وذيى ايسوٓت غن , ٓعٔكتّ اإلغالٌٔ٘ ٌٓا َٔبؿٕ أن تتسٍ بّ ٌن ذرص ٌٓٓضٓغٔ٘
       2.ايٌػيٌٓ٘ أٓ االٌتَاؽ ٔػتبر سظأ ٔستٓحب ايٌسؤٓئ٘ ايٌدَٔ٘ إذ تٍ بايٌسايك٘ اليتزاٍ ٌػٔن

 اهىسؤوهىٍ عن اهىغهوىات اهغىر اهصحىحٍ: اهفرؼ اهثاًي

ٌٓٔون أن تضر بايؿٔر ,     إن ايٌػيٌٓ٘ ايؿٔر صذٔذ٘ ٌٔون أن تضر بايٌتػامد بصأَِا
ظبنا ييصرٓظ , قايصسص ايذٖ ٔبرٍ غندا ٌػَٔا بنصد ايذصًٓ غيٙ ٌػيٌٓات ٌذددٗ, وذيى

                                                           
1
  .264ص , 2003ظبػ٘ , دار ايحاٌػ٘ ايحدٔدٗ, ايٌسؤٓئ٘ االيوترَٓٔ٘, ٌذٌد ذسٔن ٌَصٓر 

2
 .264ص , ٌذٌد ذسٔن ٌَصٓر ايٌرحؼ ايسابه 
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قٕ ذاي٘ ثبٓت غدٍ صذ٘ ايٌػيٌٓات ايٌندٌ٘ , ايتػامدٔ٘ ايٌتكه غئِا تثٓر ٌسؤٓئ٘ ايٌدٔن
, غن األضرار ايَاحٌ٘ غن ايسظأ ايٌرتوب بصدد تَكٔذ ايتزاٌّ ايٌتػيه بايٌضٌٓن يٌػيٌٓاتٕ

ٓٔتحّ ايكنّ ٓاينضاٛ إيٙ أن غرط ايٌػيٌٓ٘ غيٙ ايصاص٘ دٓن ايٓرم٘ ٔؿٔر ٌن ظبٔػ٘ 
ٓإذا ذاؽ ٌػيٌٓ٘ ؾٔر صذٔذ٘ تتػيه بصسص , االيتزاٌات ايٓامػ٘ غيٙ غاته ٌندٍ ايسدٌ٘

ٌػٔن ٌٔون أن تصٔبّ بضرر قإذا وان ايصسص ٌػَٓٔا ٌٔون أن تيذه ضررا بسٌػتّ 
ٌٓٔون أن , ٌٓواَتّ ٌٌا ٔؤدٖ إيٙ إذحاٍ ايصروات ٓاألقراد غن ايتػاًٌ أٓ إبراٍ ايػنٓد ٌػّ

ٔيذه ايضرر بػدٗ أصساص بظرٔه ٌباصر أٓ ؾٔر ٌباصر يذيى قإن اينضاٛ بِدل ٌَؼ تكامٍ 
, األضرار ٔكرط غيٙ ائٌَِٔن ٓبصك٘ ساص٘ ايصذكٔٔن ٓصروات ايٌػيٌٓات ايتحارٔ٘

ٓٔػد غدٍ ايتذنه ٌن ايٌػيٌٓ٘ قػال ساظٜا , االيتزاٍ بايتذنه ٌن حدٔ٘ ايٌػيٌٓات مبً إذاغتِا
قند مضٕ بأَّ ال ٔػد , ٓييٌذوٌ٘ سيظ٘ تكادٖ ذيى ٌن عرٓل ٌٓالبسات وً ذاي٘ غيٙ ذدٚ

سظأ َصر ٌػيٌٓ٘ ٌؤداُا إن ايصرو٘ تينت ضرب٘ ماسٔ٘ قٕ ٌٔزأَتِا ٌؼ بٔان ذحٍ ٌدَٔٓٔتِا 
ٓقٕ وً , بايرؾٍ ٌن توذٔب ايسظأ بػد ذيى إال أن ٌن صأَّ ايٌساش بٌواَ٘ ايصرو٘ ٓسٌػتِا

األذٓاً قإن ثبٓت ايٌسؤٓئ٘ ٔترتب غئّ ؾايبا اينضاٛ بايتػٓٔط ٌؼ االيتزاٍ بتصذٔر 
 .ايٌػيٌٓات ايؿٔر صذٔذ٘ بايٓسٔي٘ ايٌَاسب٘ وَٓؽ ٌن ايتػٓٔط ايػَٕٔ

 اهىسؤوهىٍ بصدد براىخ اهحاسوب اآلهي: اهفرؼ اهثاهج

برَاٌخ ايذاسب ُٓ ٌحٌٓغ٘ ٌن األٓاٌر ٓايتػئٌات ايٌٓحِ٘ ٌن اإلَسان إيٙ اآلي٘ ٓايتٕ    
بِدل اَحاز ٌِاٍ ٌػَٔ٘ أٓ , تتٔر ٓضػِا غيٙ ايٓسٔظ ايٌادٖ ايٌسصص يذيى بيؿ٘ ٌػَٔ٘

 .ايذصًٓ غيٙ َتاٜخ ٌذددٗ

     ٌٓسؤٓئ٘ ٌٓرد ايبرَاٌخ قٕ ٌٓاحِ٘ ايػًٌٔ ُٕٓ ذات ظبٔػ٘ غندٔ٘ تتذدد ظبنا 
ٌٓسؤٓئ٘ ٌٓرد ايبرَاٌخ , يٌضٌٓن ايػند ٓاإلسالً بِا ٔصٔر إيٙ ايٌسؤٓئ٘ ايػندٔ٘

, وٌذترل قٕ ٌٓاحِ٘ ايػًٌٔ وٌستِيى ظبنا ييٌٓاصكات ٓاينٓاغد ايساص٘ بذٌأتّ
ٌٓسؤٓئ٘ ٌٓرد ايبرَاٌخ وٌَتخ غن األضرار ايَاحٌ٘ غن تػٔب ٌَتحاتّ ٓبصك٘ ساص٘  
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قٌٔا ٔتػيه بحِاز ايذاسب اآليٕ ٓايدغاٌ٘ ايٌادٔ٘ ييبرَاٌخ ُٕٓ ٌسؤٓئ٘ ٌٓضٓغٔ٘ ال 
ٌٓٔون أن ٔستكٔد ٌَِا وً ٌن أصابّ ضرر سٓاٛ وان ٌتػامد أٓ ؾٔر , تستيزٍ إثبات ايسظأ

          1. ٌتػامد ذٔج ٔيتزٍ بضٌان ايضرر ايذٖ ٔصٔب أٖ إَسان بصوً ٌباصر أٓ ؾٔر ٌباصر
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إن ىا أفرزتَ اهتطِرات اهتمًِهِحّٕ ِساصٕ فْ ىحاو تمًِهِحّا االتصاو ِاهىغهِىات 
ِاهتْ طبكت فْ حىّػ اهىحاالت ِاهىؤسسات سِا٘ اهساصٕ أِ ذتٖ اهغىِىّٕ سغت اهدِو 

إهٖ تِفّر حىّػ اإلىماًّات اهىادّٕ ِاهبصرّٕ ِاهتكًّٕ ىن أحو إًحاز ٌذا اهتؾّّر ِتسرّػ 
اهغىو بٍذُ اهتمًِهِحّا عبر تِفّر بًّٕ تذتّٕ ِإعداد مِادر بصرّٕ ىتسصصٕ ِىؤٌهٕ هىثو 

ِعهٖ ٌذا األساش أصبذت ىستهف اإلدارات اهحزاٙرّٕ ىهزىٕ باهتأقهي ىػ ٌذُ , ٌذُ اهتكًّات
ِباهتاهْ ّترتب عهٍّا تؾّر طبّغٕ اهغىو اإلدارٓ ىن اهىفٍِي اإلهمترًِْ اهكاٙي , اهظرِف

ِذهن هربط اهِذدات اهتًظّىّٕ ىػ , عهٖ تطبّكات إهمترًِّٕ أٌىٍا صبمات اهذاسب اآلهْ
بغضٍا اهبغض هتسٍّو اهذصِو عهٖ اهبّاًات ِاهىغهِىات إلًحاز األعىاو ِتكدّي اهسدىات 

 .بمفا٘ٔ عاهّٕ ِبأقو تمهفٕ ِفْ أسرؼ ِقت ىىمن

     تىثو اإلدارٔ اإلهمترًِّٕ ىرذهٕ ذاسىٕ فْ االًتكاو ًذِ اهسدىات اهغاىٕ اإلهمترًِّٕ 
ِاهتذِو ىن االتصاو اهىباصر ههىِاطًّن ىػ ىؤسسات اهسدىٕ اهغاىٕ إهٖ اهتِاصو 

ِتًطهل ىن االستسداي األىثو هىستهف , االفتراضْ عبر اهصبمات اإلهمترًِّٕ اهىستهفٕ
األحٍزٔ ِاهىغدات ِبراىخ تمًِهِحّا اهىغهِىات ِاالتصاو هتكدي ذهِال ههتغكّدات ِاهىصامو 

 . اهبّرِقراطّٕ اهتْ تغترض اإلدارٔ اهغىِىّٕ فْ صمهٍا اهتكهّدٓ

   ِهكد أصبر ىن اهضرِرٓ عهٖ مو اهذمِىات اهدسِو فْ ىرذهٕ تطبّل اإلدارٔ 
االهمترًِّٕ ِاالًطالل ىىا تًتحَ تمًِهِحّا االتصاو ِاهىغهِىات مأدأ هترقّٕ أًصطٕ ِىٍاي 

ِتساٌي بصِرٔ ِاضذٕ فْ تحسّد إصالذات اهسدىٕ اهىكدىٕ , ىؤسسات اهسدىٕ اهغىِىّٕ
بىا , ههىِاطًّن ِترفػ ىن ىستِٗ رقابٕ اهفرد عو مو ىا تؤدَّ اهىًظىات اهغاىٕ ىن سدىات

 .ّتّر درحٕ عاهّٕ ىن اهحِدٔ عهٖ ِظاٙفٍا

  اهتحربٕ اهحزاٙرّٕ فْ ًىِذد اإلدارٔ اإلهمترًِّٕ قد ىثهت إرٌاصات أِهّٕ تغبر عن ِحِد 
رؽبٕ فْ اهتذِو ههسدىات اهغاىٕ اإلهمترًِّٕ ٌِْ بذاحٕ إهٖ تطِّر براىخ تمًِهِحّا 
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ِدعي ىحتىػ اهىغهِىات بىا , اهىغهِىات ِاالتصاو بصمو أمثر فْ ىؤسسات اهسدىٕ اهغىِىّٕ
 .ّسهل ىسارات ٌاىٕ ِذكّكّٕ ترتكْ باإلدارٔ 

فاإلدارٔ اإلهمترًِّٕ تغد ىدسو ىن ىداسو إعادٔ ًٌدسٕ اهغىهّات اإلدارّٕ بصمو إهمترًِْ 
ٍّدف إهٖ تذكّل سرعٕ اهىغاىالت اإلدارّٕ ِاهىذافظٕ عهٖ سرّٕ ِسالىٕ اهىغهِىات 

 .ِتذكّل اهفغاهّٕ اإلدارّٕ ِترصّد اهكرارات

 : و من خالل ما سبق يمكن استخالص النتائج التالية

إن تفغّو اإلدارٔ اإلهمترًِّٕ فْ ىرافل اهدِهٕ مهٍا ٌِ حز٘ ىن اهسغْ إو اهِهِد  -
إهٖ عاهي اهىغهِىات ِاالتصاو اهذدّثٕ ىن أِسػ األبِاب ِحز٘ ال ّتحزأ ىن اهغىو 

 .عهٖ بًا٘ اهدِهٕ
أن اهتذِو ىن اإلدارٔ اهتكهّدّٕ إهٖ اإلدارٔ اإلهمترًِّٕ ّىثو تذدٓ ذكّكْ أىاي  -

اهذمِىات اهكاٙىٕ فّهزي اهتغاىو ىغٍا بذذر صدّد فْ إطار تفغّو اإلّحابّات ِتفادٓ 
 .اهسهبّات ِىغاهحٕ آثارٌا

إن استسداي تمًِهِحّا اهىغهِىات ِاالتصاالت هن ّؾّر ىفٍِي اإلدارٔ ىن ذّج مًٍِا  -
 .حٍازا ِظّفّا ِهمًَ ّؾّر فْ ِساٙو اإلدارٔ

 ٌدف اإلدارٔ اإلهمترًِّٕ تذكّل اهىصهذٕ اهغاىٕ ِتذسّن ىستِٗ اهسدىات ِاهتكهّو  -
ِذهن باستسداي ِساٙو اهتمًِهِحّا , ىن اهتغكّدات اإلدارّٕ باستصار اهحٍد ِاهِقت

 .اهذدّثٕ
ىن ذّج اهتطبّل اهغىهْ ال ّىمن االستؾًا٘ عن اإلدارٔ اهتكهّدّٕ فْ إصدار اهكرار  -

اإلدارٓ ِاالًتكاو دفغٕ ِاذدٔ هإلدارٔ اإلهمترًِّٕ دِن ىراعأ اهتسهسو ِاهتدرد فْ 
هذهن ال بد ىن االًتكاو اهتدرّحْ ىن اإلدارٔ اهتكهّدّٕ إهٖ اإلدارٔ , االًتكاو

ِإال سِف ّؤدٓ إهٖ صهو اإلدارٔ ِتغطّهٍا هغدي تِفر اهفٍي اهصاىو ,اإلهمترًِّٕ
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هىفٍِي اإلدارٔ اإلهمترًِّٕ ِبذهن سِف ّستؾرل اهتذِو ههىحتىػ اإلهمترًِْ ِقت 
 .طِّو

 :التوصيات المقترحة

    بًا٘ا عهٖ اهًتاٙخ اهتْ تي اهتِصو إهٍّا ىن سالو ٌذا اهبذج ّىمن تكدّي بغض اهتِصّات 
 ِاالقتراذات اهتْ ىن صأًٍا إًحاز ىصرِؼ اإلدارٔ اإلهمترًِّٕ ِىن ضىن ٌذُ اهتِصّات 

 :ىا ّهْ

ضرِرٔ تِفّر ألحٍزٔ ِىغدات اهتمًِهِحّا اهذدّثٕ فْ حىّػ اإلدارات ىن أحو  -
 .استسداىٍا فْ اهغىو اإلدارٓ ِتغِّض اهغىو اهّدِٓ

تِعّٕ اهىِظف اهغاي ِاألفراد بأٌىّٕ ٌذا اهتطِر ِتدرّبَ عهٖ استسداىٍا ِإدرامَ  -
 .هسٍِهٕ ٌذا اهغىو ِإدرامَ بضرِرتَ ِهىصهذتَ اهساصٕ ِهإلدارٔ عهٖ ذد سِا٘

إّحاد ٌّامو تًظىَّ ىذددٔ ِِاضذٕ هإلدارٔ ىن سالو تِفّر اهتصرّغات اهداعّٕ هٍذُ  -
اهتمًِهِحّا ماهكِاًّن ِاألًظىٕ ِاهتغهّىات ىن أحو تطبّل ٌذا اهًِؼ ىن اإلدارٔ 

ههتمفو بىحىو اهكضاّا اهتكًّٕ  (اهىِظف )ِتأٌّو اهغًصر اهبصرٓ , اإلهمترًِّٕ
 . اهىتِهدٔ عن االستسداىات اهتكًّٕ ضىن اهفضا٘ اإلهمترًِْ اهىتىّز

 

ِ ًستطّػ اهكِو أن اإلدارٔ اإلهمترًِّٕ ًكهٕ ذضارّٕ ِثكافّٕ ههىحتىغات ذّج ّتسػ ًطال 
 . تأثّرٌا هّصىو مافٕ اهحِاًب اهسّاسّٕ ِاالقتصادّٕ ِاالحتىاعّٕ
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 القوانين والمراسيم: 

, 52اهجصّسٔ اهصسىّٕ اهؾسس , 04/06/2016 اهىؤصز فْ 16/237ىصسِي تًفّشٓ  .1
اهىتعىن صذطٕ إقاىٕ صبمٕ ؽىِىّٕ ههىِاطالت اهالسهمّٕ اهًكاهٕ ىن اهجّو 

 .ِاستغالهٍا ِتِفّص ذسىات اهىِاطالت اهالسهمّٕ ههجىٍِص اهىىًِحٕ هصصمٕ (G4)اهصابؿ
اهىتؾهل بعبػ صصِػ , 1998/08/25اهىؤصز فْ 98/275صقي , ىصسِي تًفّشٓ .2

 .26/08/1998, 36اهجصّسٔ اهصسىّٕ اهؾسس , ِمّفّات إقاىٕ ذسىات االًتصًت ِاستغالهٍا
, اهجصّسٔ اهصسىّٕ, 14/10/2000 اهىؤصز فْ 2000/307اهىصسِي اهتًفّشٓ صقي  .3

 .15/10/2000 اهطاسصٔ فْ 60اهؾسس
ّؾسو ِّتىي اهىصسِي , 22/06/2016اهىؤصز فْ 16/188اهىصسِي اهتًفّشٓ صقي  .4

ىتِفص , 22/04/2019اػهؿ ؽهَّ بتاصّر , 24/06/2003 اهىؤصز فْ 03/232اهتًفّشٓ 
 www.arpt.dz:ؽهٖ اهصابػ

 
 اهشٓ ّحسس ىعىِن 18/04/2010 اهىؤصز فْ 10/116اهىصسِي اهتًفّشٓ صقي  .5

اهبػاقٕ اإلهمتصًِّٕ ههىؤىن هَ اجتىاؽّا ِاهىفاتّخ اإلهمتصًِّٕ هٍّامو اهؾالج ِهىًٍْ اهطحٕ 
 اهطاسصٔ بتاصّر 26اهجصّسٔ اهصسىّٕ اهؾسس, ِصصِػ تسهّىٍا ِاستؾىاهٍا ِتجسّسٌا

21/04/2010 .
اهىؤصز فْ 83/11 اهىتىي هكاًِن 23/01/2008 اهىؤصز فْ 08/01اهكاًِن صقي  .6

ِاهىاسٔ ,  ىمصص3,  ىمصص6, 2,  ىمصص6اهىِاس ىن ,  ِاهىتؾهل باهتأىًّات02/01/1983
 .14/01/2008 اهطاسصٔ بتاصّر 04اهجصّسٔ اهصسىّٕ اهؾسس , 3,  ىمصص65
, 2015 فبصاّص 01 اهىؤصز فْ 15/04قاًِن صقي  .7 ّحسس اهكِاؽس اهؾاىٕ اهىتؾهكٕ  

 . 10/02/2015طاسص فْ , 06ؽسس , اهجصّسٔ اهصسىّٕ, باهتِقّؿ ِ اهتطسّل االهمتصًِّّن
 الكتب: 
, ىؾٍس اإلساصٔ اهؾاىٕ,اإلساصٔ اإلهمتصًِّٕ ِأفال تػبّكاتٍا اهؾصبّٕ,ّاسّن سؾس غاهب .1

.         2005,اهىىهمٕ اهؾصبّٕ اهسؾِسّٕ
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, ساص أساىٕ ههًصص ِاهتِزّؿ, اهحمِىٕ اإلهمتصًِّٕ ِاإلساصٔ اهىؾاطصٔ, ىحىِس اهكسِٔ .2
. 2009, ؽىان

 
اهذسىات االهمتصًِّٕ فْ األجٍزٔ اهحمِىّٕ ىػبِؽات , ًِصٔ بًت ًاطص اهٍزاًْ .3

. 2008, اهصّاغ, ىمتبٕ اهىهن فٍس اهِػًّٕ
اهحمِىٕ اإلهمتصًِّٕ  ِتػبّكاتٍا فْ , ػاصل اهصصّف اهؾهِض, ىحىس ىحىِس اهػؾاىًٕ .4

. 2004, األصسن, اهىًؼىٕ اهؾصبّٕ هتًىّٕ اإلساصّٕ, اهِػن اهؾصبْ
إىمإًّ تػبّل اإلساصٔ اإلهمتصًِّٕ فْ اإلساصٔ , ىحىس بن سؾّس ىحىس اهؾصّصْ .5

 . 2008,اهؾاىٕ
اهحمِىٕ )ؽهي اإلساصٔ اهؾاىٕ ِىباسئ اهصصّؾٕ اإلسالىّٕ , ىاجس صاغب اهحهِ .6

 . ىطص, ىًصأٔ اهىؾاصف اإلسمًسصّٕ, (اإلهمتصًِّٕ
 1اهٍِض أبِ بمص ىحىِس ، اهحمِىٕ اإلهمتصًِّٕ ، ىجىِؽٕ اهًّو اهؾصبّٕ ، ىطص ،ػ .7
،2006 .
صأفت صعِان ، اإلساصٔ اإلهمتصًِّٕ ، ىصمز اهىؾهِىات ِسؽي اتذاش اهكصاص ، اهكاٌصٔ  .8

. ، ىطص 
  .202ٌّثي حىِس أهصبهْ ، اإلساصٔ اإلهمتصًِّٕ ، ساص اهثكافٕ ، ػ  .9

ساص اهغصب , ًؼصّات اإلساصٔ اهحسّثٕ فْ اهكصن اهِاحس ِاهؾصصّن,ؽىاص بِحِض .10
 .1996,بّصِت, اإلسالىْ

 .األصسن, ساص ِائو ههًصص,’,اإلساصٔ اإلهمتصًِّٕ, ؽالء ؽبس اهصزال اهساهىْ .11
 .2009, اإلسمًسصّٕ, ساص اهجاىؾٕ اهجسّس, اهكصاصات اإلساصّٕ, ىاجس صاغب اهحهِ .12
 .2007ػبؾٕ , سِّان اهىػبِؽات اهجاىؾّٕ, اهكصاصات اإلساصّٕ, ؽىاص ؽِابسٓ .13
أثص اإلساصٔ اإلهمتصًِّٕ فْ إساصٔ اهىصافل اهؾاىٕ سصاسٕ , ًبصاش ىحىس جاسي االحبابٖ .14

,2018, ساص اهجاىؾٕ اهجسّسٔ,ىكاصًٕ  .اإلسمًسصّٕ 
, 1ػ , ساص اهثكافٕ, اتذاش اهكصاصات اإلساصّٕ بّن اهًؼصّٕ ِاهتػبّل, ًِاف مًؾان .15

2007. 
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 .2006ػ , ساص اهىمتبٕ, ًؼي سؽي اهكصاص فْ بّئٕ اهؾِهىٕ ِاالًتصًت, ػاصل ػَ .16
, 1ػ , ساص اهىسّصٔ ههًصص ِاهتِزّؿ ِاهػباؽٕ, اإلساصٔ اإلهمتصًِّٕ, ىحىس سىّص أحىس .17

 .ؽىان,2009
ساص , 1ػ,اهًؼاي اهكاًًِْ هحىإّ اهحمِىٕ اإلهمتصًِّٕ, ؽبس اهفتاد بِّىْ حجازٓ .18

  .2003سًٕ , االسمًسصّٕ, اهفمص اهجاىؾْ ههًصص
أثص اهِسائو اإلهمتصًِّٕ ؽهٖ ىصصِؽّٕ تطصفات اإلساصٔ , أىو هػفٖ حسن جاب اههَ .19

 .اإلسمًسصّٕ, 2013,  1ػ,ساص اهفمص اهجاىؾْ, اهكإًًِّ سصاسٕ ىكاصًٕ
 .1996, ساص اهمتب ههػباؽٕ ِاهًصص, ىباسئ اهكاًِن اإلساصٓ, طاهخ ىاٌص ؽالِٓ .20
 .2004, اإلسمًسصّٕ, اهىؾاصف ههًصص, أطِو اهكاًِن اإلساصٓ,ساىْ جىاو اهسّن .21
ساص , اهىسؤِهّٕ فْ اهؾىهّات اهىطصفّٕ االهمتصًِّٕ, اهكاعْ حازي ًؾّي اهطىاسٓ .22

 .2003, األصسن, ِائو ههًصص
سِص اهحمِىٕ اإلهمتصًِّٕ فْ طًاؽٕ اهكصاص اإلساصٓ ِاهتطِّت , بصّص ؽهْ باز .23

. اإلسمًسصّٕ, 2015سًٕ , 1ػ ,ساص اهفمص اهجاىؾْ, اإلهمتصًِْ
ساص اهفمص , تزِّص اهتِقّؿ اإلهمتصًِْ, ىحىِس ىحىس اهجًبٍْ, ىًّص ىحىس اهجًبٍْ .24

 .2006, اإلسمًسصّٕ, اهجاىؾْ
 .2009, األصسن, ساص اهثكافٕ, إثبات اهىحصص االهمتصًِْ, هِصًش ىحىس ؽبّسات .25
, ساص اهثكافٕ ههًصص ِاهتِزّؿ, أحماي ؽكِس اهتجاصٔ اإلهمتصًِّٕ, ًعاو سهّي بصٌي .26

 .2009, ؽىان
. 2004, هبًان, بّصِت, اهساص اهجاىؾّٕ ههًصص, اهتِقّؿ اإلهمتصًِْ,سؾّس اهسّس قًسّو .27
 .2004, ىطص, اهكاٌصٔ ,  اهؾصبّٕاهًبعٕساص , اهتِقّؿ اإلهمتصًِْ, أّىن سؾس سهّي .28
, ؽىان , ساص اهثكافٕ, اإلثباتحجّٕ اهتِقّؿ االهمتصًِْ فْ , ؽالء ىحىس ًطّصات .29

 .2005, األصسن
 . 2003ػبؾٕ , ساص اهجاىؾٕ اهجسّسٔ, اهىسؤِهّٕ االهمتصًِّٕ, ىحىس حسّن ىًطِص .30
 المجالت: 

 .8اهؾسس , " ًصصّٕ تمًِهِجّا اإلساصٔ",اهصفافّٕ ِاهًزإٌ حهىًا اهكاسي, أحىس سصِّض .1
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, ىجهس اهؾهِي اإلًسإًّ, سبو اًسىاج اهجزائص فْ اقتطاس اهىؾصفٕ, ساهىْ جىاو .2
 .2005, بسمصٔ, جاىؾٕ ىحىس ذّعص, 8اهؾسس
 الملتقيات: 

تحسّات اهتحِو إهٖ , أىغبص فاػىٕ اهزٌصاء, هؾصج ىجاٌس ًسّىٕ, ؽبس اهكاسص بهؾصبْ .1
االقتطاس , ِصقٕ ؽىو ىكسىٕ ههىؤتىص اهسِهْ اهذاظ, اهحمِىٕ االهمتصًِّٕ فْ اهجزائص

 .جاىؾٕ سؾّسٔ , االفتصاعْ ِاًؾمساتَ ؽهٖ االقتطاسّات اهسِهّٕ
ًىِشج هتكّّي , ذسىات اهتِؼّف االهمتصًِْ, بًِّف ىحىس األىّن, ىطػفآِ اهػّب .2

 . ىِاقؿ اهتِؼّف باهجزائص
 الرساالت الجامعية: 
سِص االساصٔ اإلهمتصًِّٕ فْ تصصّس اهذسىٕ اهؾىِىّٕ فْ اهِالّات , ؽصِص ؽبس اهمصّي .1

جاىؾٕ ىًتِصٓ , ىشمصٔ تذصج هًّو صٍاسٔ اهىاجّستص, اهىتحسٔ األىصّمّٕ ِاهجزائص
 .2009/2010, اهجزائص, قسًػًّٕ

ؽصغ تجاصب , (ىفٍِىٍا ىتػهبات تػبّكٍا)اإلساصٔ اإلهمتصًِّٕ ,ىحىس فالل أساؽس .2
 .اهجزائص, اهبهّسٔ, جاىؾٕ سؾس سحهب, هبؾغ اهسِو اهؾصبّٕ

صساهٕ , اهىسصسٕ ِاهتهىّش ِاهىؾهي ِتمًِهِجّا االؽالي ِاالتطاو, بِحًفٕ ؽبس اهٌِاب .3
 .2007, جاىؾٕ اهجزائص, قسي االؽالي ِاالتطاو, سمتِصاُ

صساهٕ , حطّهٕ ِآفال, 2003اهجزائص فْ ؽطص اهىؾهِىات , بن ؽبس صبَ آىًٕ .4
 .2005/2006,جاىؾٕ اهجزائص, مهّٕ اهؾهِي اهسّاسّٕ ِاالؽالي, ىاجّستص

, "حاهٕ اهجزائص"ِاقؿ اهحمِىٕ االهمتصًِّٕ فْ اهسِو اهؾصبّٕ , أحىس صصّف باسي .5
, صساهٕ ىاجّستص, سصاسٕ ِعؾّٕ تحهّهّٕ هتػبّكات تمًِهِجّا اهىؾهِىات ِاالتطاو

 .2010/2011, جاىؾٕ اهجزائص
 المواقع االلكترونية: 

   http://www.radioakgerie.dzىِقؿ اإلشاؽٕ اهجزائصّٕ .1
 http//www.premier-ministre.gov.dz ىِقؿ ِزاصٔ اهبصّس ِتمًِهِجّا اإلؽالي ِاالتطاو .2
 www.post.dz اهىِقؿ اإلهمتصًِْ هبصّس اهجزائص .3
 http://www.echoroukonline.com/ara/newesىِقؿ جصّسٔ اهصصِل أِن الّن .4

http://www.radioakgerie.dz/
http://www.radioakgerie.dz/
http://www.radioakgerie.dz/
http://www.post.dz/
http://www.echoroukonline.com/ara/newes
http://www.echoroukonline.com/ara/newes
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 المذكرة مــلخص

لدول العالم بد كان ال في ظل التقدم العلمي وظهور ما يسمى بالتقنية الرقمية أو اإللكترونية ,

لدول سعى ات, حيث اإلداريمن هذه التقنية الرقمية خاصة في المجال  االستفادةأن تتجه نحو 

 دية .خلص من اإلدارة التقليعلى كافة تعامالتها لتإلى تطبيق اإلدارة اإللكترونية 

تقوم  تية فهيفي المجاالت التقنية والمعلوماكترونية هي محصلة لتقدم اإللثم فاإلدارة ومن 

عن طريق الحاسوب وشبكة المتقدمة  االتصالعلى أساس استخدام التقنيات ووسائل 

 االنترنت لتحسين األداء.

حظر أمن ظيفة اإلدارية, ومظهرا اإلدارية من أهم وسائل مباشرة الووتعتبر القرارات 

مصلحة يق الاإلدارة في سعيها لتحق القانونية التي تتمتع بها واالمتيازاتمظاهر السلطات 

, اماتااللتزأو فرض هذه القرارات تستطيع اإلدارة إنشاء الحقوق العامة, إذ عن طريق 

  داريطها اإلبنشادارية اإلدارية أداة فعالة في سبيل قيام السلطة اإل القراراتتمثل ولهذا 
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