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  :الملخص

إن التطورات الواسعة يف تكنولوجيا اإلعالم واالتصال فجرت ثورة هائلة يف أسس النمو وأحدثت انقالبا حقيقا يف النشاط 

منها االدارة  االلكرتونية اليت تظهر أمهيتها يف زيادة االقتصادي مما شكل األساس القوي واستحوذ أدوات جديدة يف إدارة األعمال 

وتلعب التكنولوجيات احلديثة , االلكرتونية والتقنيات املتطورة الكفاءة وفعالية األداء من خالل التوسع يف تطبيقات األعمال

جيب تطويعها لصاحل احلديثة اليت  للمعلومات واالتصال دورا كبريا يف العمل اإلداري املعاصر، باعتبارها آلية من آليات اإلدارة

  . قتصادية على وجه العموم او على مستوى املؤسسات البنكية بصفة خاصةالعمل اإلداري سواءا على مستوى املؤسسات اال

  .ادارة اجلودة الشاملة, املؤسسة,االدارة االلكرتونية, االعمال االلكرتونية, تكنلوجيا االعالم و االتصال:لكلمات املفتاحيةا

Résumé : 

 Les développements vaste expérience en technologies de l’information et de 

la communication ont fait sauter énorme révolution dans les fondations de la 

croissance et ont apporté un coup une véritable activité économique, qui forment 

la base solide et de nouveaux outils acquis en gestion d’entreprise, y compris 

l’adresse de gestion qui montre son importance dans l’augmentation de l’efficacité 

et de la performance grâce à l’expansion des applications e-business et les 

technologies de pointe. 

Les mots clé : technologie d’information et de communication ; business 

électronique ; management électronique ; total qualité management. 

Abstract: 

The developments extensive experience in information and communication 

technology blew huge revolution in the foundations of growth and brought about 

a coup a real economic activity, which form the foundation strong and acquired 

new tools in business management, including management address which shows 

its importance in increasing the efficiency and effectiveness of performance 

through the expansion of e-business applications and advanced technologies. 

Key words: strategic management; information & communication 

technology; électronique businesse; éléctronique management. 
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لقد طرأت العديد من التغريات خالل �اية القرن العشرين واليت صادفت تطور وسائل االتصال وظهور 

تكنولوجيا اإلعالم واالتصال اليت أدخلت أمناط جديدة يف التسيري ومسحت بالقيام بأعمال ومهمات كان من 

املستحيل الوصول إليها خالل السنوات القليلة املاضية وهذا نظرا للخصائص واملميزات اليت تتمتع �ا هذه 

التكنولوجيات واليت عرفت انتشارا واسعا عرب خمتلف مناطق العامل، وفتحت ا�ال أمام تدفق املعلومات عرب 

ة الغري مادية وأعطى لصناعة تكنولوجيا اإلعالم املعلوماتي مسارات عديدة، األمر أدى إىل تزايد أمهية املكونات

  .واالتصال وزنا اقتصاديا يصل إىل حد أن يصبح جمتمع املعلومات هو ا�تمع الغالب

ومع �اية القرن العشرين بدأ حتول بعض ا�تمعات إىل ما يعرف با�تمعات املعلوماتية اليت تعتمد يف 

فيها املعلومات كوجه ملختلف جماالت احلياة، خاصة مع توسع نطاق  تطورها على التكنولوجيا احلديثة وتستخدم

لت إىل جمموع املؤسسات والشرحية العامة وقد أهلمت صاستخدام شبكة األنرتنت اليت تعدت العامل العلمي وو 

مع  الشبكة العاملية العنكبوتية العديد من املستعملني وأصبح باإلمكان إرسال واستقبال الرسائل يف نفس الوقت

خلق نوع من التفاعل بني األفراد واملؤسسات، باإلضافة إىل سهولة الولوج إىل مصادر املعلومات واخلدمات 

والدعاية للسياحة والسلع عرب اخلط والتعاقد الفوري مبعىن تطبيق التجارة االلكرتونية اليت تعترب من أبرز إنتاج ثورة 

  .تكنولوجيا اإلعالم واالتصال

لوجيا اإلعالم واالتصال حتتل مكانة هامة يف حتريك األنشطة االقتصادية ويف زيادة وبذلك أصبحت تكنو 

نسبة النمو واإلنتاجية وهذا ما عرفته الواليات املتحدة األمريكية خالل فرتة التسعينات، ومن هنا فإن الدول اليت 

حتسني البنية التحتية و ل هذا العامل ال متلك مقومات التكنولوجيا احلديثة ينبغي عليها وضع األرضية املناسبة لدخو 

  .لالتصاالت والعمل على تطويرها والرفع من مستوى خدما�ا

إن ما حتتاجه الدول النامية هو الوعي الكايف للتحديات اليت تعرتضها يف ميدان املعرفة العلمية 

وأن تضع اإلجراءات  من الفجوة الرقمية ، فالبد حلكومات هذه الدول أن تعد العدة كي تقلصوالتكنولوجية

والقواعد امليسرة واحملفزة لألفراد واملؤسسات ملمارسة األنشطة واستثمار األموال، فكفاءة األفراد واملؤسسات ال 

خصائص بيئته العامة ميكن أن يؤثر بقوة على   تكون مبعزل عن خصائص ومقومات اجلهاز احلكومي الذي بطبيعته

  .القتصاديةكفاءة وفعالية املنظمات واملؤسسات ا
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وقد ساهم تطور تكنولوجيا اإلعالم واالتصال يف ظهور االقتصاد اجلديد، حيث شهد ملناخ االقتصادي 

العاملي نقلة نوعية مع تسارع نسق االنتفاخ االقتصادي، والعوملة اليت قادت إىل االجتاه حنو تقليص اإلجراءات 

دية القائمة على أساس البحث العلمي والعمل الشبكي احلنائية، يف ظل اقتصاد جديد يرتكز على املوارد الالما

ومن خصائص هذا االقتصاد كثافة املعرفة واخنفاض حساسية املوارد الطبيعية مع زيادة نسبة االستثمارات يف 

املفاهيم اجلديدة بدال من اآلالت، فتكنولوجيا اإلعالم واالتصال قد فرضت شروطا جديدة على ممارسة األنشطة 

، حيث أصبح هناك تقارب بني خمتلف األطراف العاملية وتقلصت املسافات وتزايدت حدة العوملة ومت االقتصادية

  .التغلب على احلواجز املكانية أو الزمانية، وتزايد االجتاه حنو املزيد من االعتماد االقتصادي املتبادل

تطور االقتصاد املرتكز على املعرفة وتزايد االهتمام وقد أدى ظهور استعمال اإلعالم واالتصال إىل 

بالرأمسايل الالمادي وهذا بدوره يتطلب زيادة مناصب العمل ذات الكفاءة العاملية، كما أن هذا التوسع يف 

االقتصاديات املرتكزة على املعرفة جعل تنافسية الدول واملؤسسات تقوم أساسا على قدرة متلك قاعدة الكرتونية 

يف مجيع ا�االت ومنها املعامالت االقتصادية، وهنا تطرح إشكالية تنظيم ام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال واستخد

التبادالت الدولية يف ظل االقتصاد اجلديد، حيث تسعى اهليئات الدولية جاهدة لتهيئة القوانني وإعادة صياغتها 

  .االلكرتونية ومحاية حقوق امللكية الفكريةلتسيري املعامالت االلكرتونية خاصة فيما يتعلق بالتجارة 

ومبا أنه برز مفهوم جديد لألعمال االلكرتونية واملؤسسة االقتصادية كو�ا نظاما مفتوح ال ميكنها أن تنمو 

وتستمر دون دراستها هلذه املتغريات، إذ جيب إعطاء أمهية التطورات احلاصلة يف احمليط الذي تتواجد فيه املؤسسة 

يرة وترية التغري املفروض، فاإلبداعات التكنولوجيا ال زالت تأي باملستجدات وتسمح بإدخال من أجل مسا

تطبيقات جديدة يف التسيري، فظهور تكنولوجيا اإلعالم واالتصال قد أعطى إمكانية هامة يف تنمية وحتسني 

مات اليت أصبحت وظائف املؤسسة خاصة فيما يتعلق بتبسيط قنوات االتصال وتسهيل احلصول على املعلو 

تشكل موردا مثينا يف منظمات األعمال، فعلى أساس سيولة املعلومات ميكن للمؤسسة أن متيز يف األداء، 

ات من خالل ما وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال تعترب قاعدة االقتصاد اجلديد فقد مسحت بزيادة كفاءة العملي

  .يعرف باالدارة االلكرتونية

 :يلي فيما نوجزها االستنتاجات، من جمموعة إىل توصلنا للموضوع، يةاملتأن الدراسة خالل من
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 ملحة ضرورة أصبح دارة االلكرتونيةاال ألسلوب عامة أو خاصة كانت سواء االقتصادية املؤسسات ممارسة -

 سوق يف واستمرارها بقائها�ا  تضمن اليت الوحيدة الطريقة أصبح والذي التنافسية ا�قدر  زيادة أرادت إن وحتمية

 .جهة كل من التنافس رياح�ا  تعصف

 ا�قو  نقاط هي ما ملعرفة الداخلية بيئتها عمل ملتغريات وفعال دقيق بتشخيص وباستمرار تقوم أن جيب املنظمة -

 .منها تتخلص او تعاجلها وكيف ضعفها نقاط هي وما منها، تستفيد وكيف

 االقتصاد حتويل على عملت فقد االت�ا كل يف ومعلومات اتصاالت طفرة التكنولوجية التطورات أحدثت -

 .اإلنتاج وسائل أهم  " واملعلومات املعرفة " الالمادية املوارد فيه متثل معريف اقتصاد إىل التقليدي

 تكاليف وتقليل ا�إيرادا زيادة إىل يؤدي األعمال منظمات يف املعلومات تكنولوجيا تطبيقات استخدام توسيع -

 .اإلدارية البيئة يف املشاكل من الكثري وحل املعروضة اخلدمة

 املنافسني، قوة السوق، حجم عن اهلامة املعلومات على احلصول من املدراء ميكن االدارة االلكرتونية استخدام -

 املؤسسات طرف من املستخدمة التكنولوجية الوسائل للمجتمع، الثقافية اخلصائص املستهلكني، أذواق تغري

 املناسبة؛ التنافسية االسرتاتيجيات رسم يف اإلسرتاتيجية اإلدارة تفعيل وبالتايل ذلك، غري إىل املنافسة

و ادارة  متطورة تكنولوجيا استخدام يتطلب االداء وفعالية بكفاءة األعمال أداء بأن املؤسسات وإدراك وعي -

 وتوفري العمل إجراءات وتسهيل لتبسيط برامج إجياد أجل من البشرية، ا�طاقا يف واستثمارالكرتونية متميزة 

 يف التميز ويبقى بينها، فيما تتشابه البنوك خدمات وان خاصة عددهم، وزيادة والئهم لكسب للعمالء معلومات

    .تنافسية ميزة حتقيق أساس هو والعروض اخلدمات وتقدمي اجناز كيفية

الصرف  سوق يف الناشطة املؤسسات من وغريهابنك الفالحة و التنمية التنمية الريفية  بني القائمة ملنافسةا

 سياسية، وقيود وطنية العتبارات خيضع عام قطاع بني منافسة ا�كو  خاصة طبيعة ذات منافسة هي .اجلزائري

 . أهدافه خيدم مبا السياسات وتعديل االسرتاتيجيات رسم يف احلرية كل له خاص قطاع وبني

 .النظري اجلانب يف ذكرها مت اليت النقاط لبعض التطرق يتم مل التطبيقي باجلانب املتعلقة املعلومات لقلة نظرا -

 :من خالل دراستنا هلذا املوضوع توصلنا اىل االقرتاحات التالية

بشكل عام و نظم االدارة  واالتصاالت املعلومات نظم تكنولوجيا تطبيقات من فأكثر أكثر االستفادة أجل من -

 إسرتاتيجية وتبين النظم هلذه احلالية التطبيقات يف النظر إعادة تقتضي الضرورة فان ،االلكرتونية بشكل خاص

 .املتطورة و الفعالة النظم هذه مثل وتطبيق وبناء إعداد يف واضحة

 وإتاحتها واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا استيعاب عملية تعزيز تقتضي اإلداري والتطوير التحديث عمليات -

 التسيري أسلوب انتهاج خالل من األداء، يف التميز حتقيق هلدف املنظمة أعضاء كل قبل من لالستخدام

 .املعرفة اقتصاد حنو التحول اسرتاتيجيات يعكس الذي لكرتويناال

 يف ذلك من واالستفادة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا لتطبيقات اإلسرتاتيجية باألمهية املنظمة أفراد توعية -

 .املنافسة شديدة سوق يف واالستمرار بالبقاء هلا تسمح تنافسية مزايا كسب سبيل
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 لإلبداع احلرية من املزيد وإعطائها والتطوير والبحث الشاملة اجلودة وإدارة لكرتويناال بالذكاء خاصة أقسام خلق -

 .والتطوير

 مواكبة على وتشجيعها الداخلية املدن يف خاصة التجارية الوكاالت و اجلهوية باملديريات أكثر االهتمام -

 وقيمها املؤسسة صورة لعكس للزبون، واإلصغاء العمالء مع العالقة بتحسني املتعلقة واملتغريات التقنية التطورات

 .اإلبداع وتطوير املطروحة املشاكل وحل

 :خالل من املنظمة يف اتاملعلوم تكنولوجيا بتطبيقات االهتمام زيادة -

 .املعلومات نظم تكنلوجيا استعماالت بتوسيع يسمح مبا التنظيمية اهلياكل على املناسبة التعديالت إدخال  *

 .االت�ا شىت يف جديدة وأفكار تصورات لتقدمي مرجعي كإطار الغري جتارب من االستفادة *

 للتسيري التطبيقي اجلانب تعزيز اىل اهلادفة والدراسات األحباث وتشجيع علمية ومؤمترات ندوات إقامة ضرورة *

 لالستفادة عملي واقع إىل ا�وتوصيا نتائجها ترمجة حماولة مع املعلومات نظم تكنولوجيا باستعمال لكرتويناإل

 .منها

 حلل الالزمة املعلومات توفر اليت الوسائل أهم واالتصاالت املعلومات تكنولوجيااالدارة االلكرتونية و   * 

 ميزة حتقيق وبالتايل اإلسرتاتيجية املعلومات خالل من اإلسرتاتيجية القرارات خاصة القرارات وتعزيز املشكالت

 .تنافسية

 من الذي الشيءبنك الفالحة و التنمية الريفية  يف االدارة االلكرتونية تطبيق واقع عن معمقة دراسات إجراء *

  .فسيالتنا مركزها وتعزيز أدائها حتسني شانه

من خالل تنافسية ميزة حتقيق يف ودورها لكرتونيةاإل اإلدارة أسلوب إىل التوجه ضرورة إىل املسؤولني انتباه لفت -

 املعلومات تكنولوجيا جمال يف خاصة التكنولوجية التطورات ظل يف حتسني اداء اعمال املؤسسة االقتصادية

 .واالتصاالت

االدارة و التسيري  استعمال تعزيز إىل الرامية اجلهود لتعزيز ومتواصلة مكثفة جهود بذل على العليا اإلدارة حث -

 .متميز أداء لتحقيق حمفزة عمل بيئة وخلق, االلكرتوين 

 ومتابعة للمنظمة العامة اإلسرتاتيجية إطار يف واالتصاالت املعلومات لتكنولوجيا مناسبة إسرتاتيجية وضع ضرورة -

 .أهدافها حيقق مبا وتقييمها تنفيذها

 احلصة وحتليل ودراسة املقدمة واخلدمات العروض مستوى لتحسني املنافسة أوضاع بدراسة االهتمام تعزيز -

 . السوقية
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  :قدمة الفصلم

 العقودز ميي ما أهم يعترب املختلفة االت�ا يف ا�وتطبيقا واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا يف احلاصل التطور إن

 يف ثورة  االلكرتونية التطورات خالل من املعلومات أحدثت لقد . اجلديد القرن وبداية املاضي القرن من األخرية

  .املتقدمة الدول يف سيما ال العاملي االقتصاد

 مثل خبصائص املعلومات ثورة تتسم بل ، املدى وبعيدة وعميقة جذرية تغريات املعلومات ثورة أحدثت لقد

 .جديدة وأساليب وبطرق باستمرار معرفتنا وحتديث املعلومات ومعاجلة التعلم منا يتطلب الذي املعلومايت االنفجار

 يف وجذرية ثورية تغريات إىل أدى األخرية السنوات يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا يف السريع التغري إن

 االقتصادية والتنمية الثقافية والقيم واخلدمات اإلنتاج على كبرية تأثريات إحداث مع البيانات، وتوزيع معاجلة

االدارة االلكرتونية  داخل  ظهور إىل أدت واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا إن بل فحسب هذا ليس ، ككل

 .معرفة من تنتج ما مبقدار تقاس األمم أصبحت حيث ، املؤسسات االقتصادية

 األعمال، ملنظمات رئيسي مورد باعتبارها تطورها ومراحل االدارة االلكرتونية ألمهية متناوال الفصل هذا جاء وعليه

و ,  التحول اىل هذا املفهوم اجلديد يف االدارةا وأسباب لالدارة االلكرتونية األساسية املفاهيم أهم أيضا تناول كما

  :عليه مت تقسيم هذا الفصل اىل املباحث التالية

  

 .مدخل إىل اإلدارة اإللكرتونية 1.1

 .ماهية اإلدارة اإللكرتونية 2.1

  .الفرق بني اإلدارة التقليدية و اإلدارة اإللكرتونية وأسباب التحول إىل اإلدارة اإللكرتونية 3. 1

  .تكنولوجيا املعلومات واإلدارة اإللكرتونية 4. 1 
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  :مدخل إلى اإلدارة اإللكترونية1.1

 : نشأة اإلدارة اإللكترونية 1.1.1

 اإلطالع ميكن اليت واملعطيات البيانات هوعامل واإلتصاالت املعلومات ميدان يف احلديثة للتكنولوجيا اليوم عامل

 اىل املكتوبة وثائقها وحتولت ةيشبك مؤسسة اىل حتولت التايلوري املبدأ وفق القائمة التقليدية ،فاملؤسسة آلياً  عليها

   .الشبكة عرب العمل أسلوب باعتماد ورق دون املكاتب بناء اىل وأدت رقمية صور

 منتصف يف االنرتنت انتشار مع أنشأت وبدايا�ا االلكرتونية االدارة مفاهيم ان االفراد من الكثري ويعتقد

 االداري العمل حتول وان ذلك قبل عقود اىل يعود االدارية التطبيقات تاريخ ان القول االصح ان ،اال التسعينيات

 هو االول اهلدف انو  االنرتنت انتشار بفضل حدث وانتشاره واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا يعتمد عمل اىل

 اإللكرتونية بالتجارة يسمى ما ظهور: ذلك نتائج ومن,  للمؤسسة الداخلية الكفاءة رفع اىل اضافة الزبون خدمة

 الصفقات ،وإبرام املعلومات بتدفق أي التجارية بالنشاطات املتعلقة اإللكرتونية التبادالت مبختلف املرتبطة

 بني املبادالت وطبعا واإلدارات املؤسسات بني فيما العالقة اىل ،ومتتد واخلدمات السلع خيص فيما اإللكرتونية

 املعلوماتية والشبكات اإلنرتنت بينها من واليت الرقمية اإلتصاالت وسائل خمتلف تستعمل اليت واملؤسسات األفراد

 للمعلومات احلديثة بالتكنولوجيا متأثرة ستصبح أو أصبحت املهن ت والقطاعا لك ويف املؤسسة فوظائف,

    1.  اإلنرتنت منها وخاصة واإلتصاالت

 واالتصاالت احلاسوب تقنيات لتوظيف حقيقية بيئة وتوفري االلكرتونية الثورة بدون يتم لن االداء حتسني ان ويبدو

 ومفكرات وادلة الكرتوين االرشيف تستخدم ا�ا اال ورق بال ادارة اصبحت فاالدارة املؤسسة اعمال تغيري يف

  .صوتية ورسائل

 �ا تعمل آنت اليت الطريقة توضيح يف تتمثل االلكرتونية االدارة بنظام العمل امهية لتوضيح طريقة افضل ان 

 ومن حتقيقه املطلوب االداري النظام منوذج معرفة امكانية ستتوفر عندئذ االلكرتونية االدارة تطبيق قبل املؤسسات

 سيتم الذي للعمل ننظر وان التغيري مدى رؤية باملقدور سيكون واحلديث القدمي النموذجني بني مقارنة عقد خالل

  2. النموذجني عليها يقوم اليت التنظيمية اخلصائص يوضح (1 ) جدول يلي وفيما. شامل منظور خالل من  اجنازه

  
 غريب يف واالتصاالت للتنمية املعلومات تكنولوجيا عمل،نشرة خطط تطبيق اىل اسرتاتيجيات صياغة من: االلكرتونية احلكومة 1

 17ص,4,2005 ،ع 3 ،ص املتحدة ،االمم اسيا

   26-  22،ص  2005، ،مصر والتوزيع للنشر الفاروق ،دار" االلكترونية الحكومة": ،جلوريا ايفانز 2 
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  والحديث القديم االداري النظام بين المقارنة ): 1- 1(جدول

  الحديث النموذج  القديم النموذج  الخصائص

 معروفة تدرجات به هرمي بناء  التنظيم

  .العمل يف للرتقي وثابتة

 البنية وانشاء االنرتنت شبكة وجود

  .التعاون أساس على املؤسسية

االسلوب
 وقوعه بعد احلدث مع التعامل  

  

 وقوعه قبل احلدث مع التعامل

 جديدة طرق ابتكار عن والبحث

  .  للعمل

الموارد
 الفكري املال راس على االعتماد  املادية االصول على االعتماد  

  .املرنة العمل واساليب

الخدمات
 خالل ومن التقليدية بالطرق تقدم  

  .بالبريوقراطية مثقلة وهي الورق

 متعددة قنوات عرب بالتجديد تتسم

  .واالتصاالت املعلوماتلتكنلوجيا 

العمل نطاق
  .عاملي  .حملي   

 االدارات بني الرتابط ضعف  سرعة االستجابة

  .التعديل يف وصعوبة

 وسهلة مستمرة ومتابعة ساعات

  جدا

مستوى البيروقراطية
  .منخفض  عال  

االستراتيجية
  االساس هو الزبون  االساس هي االدارة  

القيادة
  استشارية  متسلطة  

  27 ،ص  2005، ،مصر والتوزيع للنشر الفاروق دار ،"االلكترونية الحكومة": ،جلوريا ايفانز :المصدر

  :التطور التاريخي لإلدارة اإللكترونية  2. 1.1

 على الكلمات معاجل مصطلح IBM شركة ابتكرت عندما م 1960 منذ بدأت اإللكرتونية اإلدارة بدايات أن 

 هذه انتاج اىل املكاتب يف اإلدارة نظر لفت هو املصطلح هذا إطالق سبب وكان , الكهريائية طابعتها فعاليات

 الشركة هذه ماطرحته أمهية على برهان أول وأن, الكلمات معاجل واستخدام احلاسوب مع ربطها عند الطابعات

 ,املختار الطابعة جهاز / املمغنط الشريط يف ًطرحته ا جهاز الشركة هذه انتجت عندما م 1964 عام ظهر

 رسالة أي كتابة فعند, ممغنط شريط اسم عليه أطلق االسواق MT/ST( مع الطابعة هذه كانت حيث

 بعد الرسالة هذه طباعة باإلمكان حيث ,املمغنط الشريط على الكلمات خزن يتم الطابعة هذه باستخدام
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 جهدا وفرت العملية وهذه ,اليه املرسل الشخص وعنوان اسم نطبع أن بعد الطابعة على الشريط من اسرتجاعها

 التقنيات من العديد ظهور وتواىل إليهم املرسل من كبري عدد اىل الرسالة نفس إرسال يتطلب عندما وخاصة كبريا

  1. اإلداري ا�ال يف

 :هي اإللكرتونية دارةالا ان يتضح اإلدارية واملدارس اإلداري الفكر دراسة خالل من

 اإلداري الفكر لتطور متصاعدا تارخييا مسارا اإلدارة يف املختصني حدد فقد هلا، وجتاوز اإلدارية للمدارس امتداد-

 اإلنسانية، العالقات مدرسة مث الكالسيكية باملدارس ابتداءا الزمان من قرن من اكثر مدى على اإلدارية واملدارس

 بصعود التارخيى التطور مسرية توجت التسعينات منتصف ويف ، اإلدارية املدارس من العديد ظهور تواىل وبعدها

 .اإللكرتونية إلدارةا

 احالل اىل البدء منذ اجته التكنولوجي فالتطور ، اإلدارة يف التكنولوجي للتطور امتداد هي اإللكرتونية اإلدارة-

  2. األعمال وشبكات اإلنرتنت اىل وصل حىت تطور مث العامل، حمل اآللة

 ,املاضي القرن من األخرية اخلمسة العقود اىل ميتد موضوعى تطور نتيجة جاء اإللكرتونية اإلدارة ظهور أن -

 عقد �اية منذ األعمال أنشطة يف احلاسوب نظم استخدام انتشار يف تتمثل اإللكرتونية اإلدارة ظهور وبدايات

 سيعىن للحاسوب استخدامها أن العامة واملؤسسات املنظمات معظم وجدت حيث, والستينيات اخلمسينات

 3. واملوارد  والوقت للجهد واختصار األعمال اجناز يف اإلسراع

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  .235-234ص, م2005 ,عمان  1ط ,والتوزيع للنشر وائل دار :ةاإللكتروني اإلدارة شبكات:زاقر عبدال عالء ،حسني حممد عبدالزاق عالء ، الساملي 1 

  .130-128ص,م2004 ,الرياض ,للنشر املريخ دار .:والمشكالت فئوظالوا اإلستراتيجية  :اإللكترونية دارةاإل : جنم عبود مجن 2

  .49ص,م 2005,الرياض,للنشر  العامة ةر اإلدا معهد , العربية تطبيقاتها وافاق اإللكترونية اإلدارة :غالب سعد ياسني 3
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التطور التكنولوجي باجتاه االنرتنت واإلدارة االلكرتونية ):01-01(الشكل   

 اإلنترنت الذكاء الصناعي األتمتة اآللیة الحرفیة

اإلنسان هو 

العامل األساسي 

 في اإلنتاج

 

اآللة تحل محل 

العمل الیدوي في 

 اإلنتاج

 

اآللة تحل محل 

العمل المرتبط 

ببرمجة ورقابة 

االعمل واإلنت  

اآللة تقلد وتحاكي 

الذكاء والسلوك 

 اإلنساني

 

آلة التشبیك الفائق من استخدام 

البیانات إلنجاز العملیات عن 

 بعد

 

 

 اتجاه التطور

  27ص,نفس المرجع السابق,أمحد حممد غنيم :المصدر

  

  :اإلدارة بين المفهوم التقليدي والمفهوم اإللكتروني 3.1.1

 الفروق لبيان وذلك بينهما مقارنة وإجراء , لإلدارة واإللكرتوين التقليدي بني املفهوم من كل توضيح يتم سوف

 : املصطلحني هذين بني

 لإلدارة التقليدي المفهوم : أوال

 الذي اإلنساين اجلهد ذلك " با�ا إدريس عرفها حيث, اإلدارة بتعريف اهتمت الىت العلمية الكتابات تعددت

 1." وفعالية بكفاءة حمددة اهداف لتحقيق واملادية البشرية املوارد ورقابة وقيادة وتنظيم بتخطيط يتعلق

 اىل الوصول بغية املنظمة يف العاملة البشرية القوى خالل من املهام واجناز فن " بأ�ا والسليطى الساملي ويعرفها

 الوظائف هي القرارات واختاذ  والسيطرة والتنظيم التخطيط عمليات وتكون املنظمة قبل من املطلوبة االهداف

  2.  "األساسية

  

 .161ص,2005, اإلسكندرية ,للنشر اجلامعية الدار , المعاصرة المنظمات في اإلدارية المعلومات نظم:الرمحن عبد ،ثابت إدريس 1

  .13ص,مرجع سبق ذكره,واخرون عبدالزاق ،عالء الساملي 2
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 لالدارة  اإللكتروني مفهومال : ثانيا

 شبكات يف اهلائلة للثورة نتيجة ظهرت والىت ,احلديثة اإلدارية املصطلحات من اإللكرتونية اإلدارة مصطلح يعترب

 وجودة أدائها وسرعة إنتاجيتها بتحسني املنظمات أداء يف هاما حتوال أحدث والذي, واالتصاالت املعلومات

 على املؤسسات داخل وتوظيفها احلديثة التقنيات كافة استخدام هي اإللكرتونية اإلدارة أن وترى , خدما�ا

 .ممكن ووقت جهد وبأقل فعالية أكثر خدمات تقدمي أجل ؛من اختالفها

 .لإلدارة واإللكتروني التقليدي المفهومين بين المقارنة :ثاثال

 :كالتايل وهي املفهومني بني اجلوهرية االختالفات أوجه حتدد الىت األسس من جمموعة مغني حيدد

 1: االطراف بني التعامل عند املستخدمة الوسائل طبيعة 1-

 اإلدارة بينما, املختلفة التعامل أطراف بني االتصاالت إلجراء التقليدية الوسائل على تعتمد التقليدية فاإلدارة

 . اإللكرتونية الشبكات باستخدام فيها االتصاالت تتم اإللكرتونية

  :التعامل أطراف بني العالقة طبيعة 2-

 اىل تشري اإللكرتونية اإلدارة بينما, مباشرة التعامل أطراف بني عالقا�ا تكون التقليدي املفهوم ظل يف اإلدارة

 شبكات على الوقت نفس ًويف ا مع التعامل أطراف توجد حيث, التعامل أطراف بني املباشرة العالقة وجود انتفاء

 . اإللكرتونية االتصاالت

 :التعامل اطراف بني التفاعل طبيعة 3 -

 اإلدارة يف بينما , النسيب بالبطء يتسم التعامل أطراف بني التفاعل أن لإلدارة التقليدى املفهوم ممارسات تؤكد

 شبكات استخدام خالل من ما وجمموعة ما فرد بني املتوازي او اجلمعي التفاعل حيقق كما, بالسرعة اإللكرتونية

 . اإللكرتونية االتصاالت

 : واملعامالت األعمال تنفيذ يف املستخدمة الوثائق نوعية 4-

 استخدام دون اإللكرتونية اإلدارة ممارسات تتم بينما, الورقية الوثائق على أساسي بشكل التقليدية اإلدارة تعتمد

  . رمسية وثائق أية

  

  

  

  40-36ص,مرجع سبق ذكره,أمحد حممد غنيم 1
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 :العملية مكونات كل تنفيذ إمكانية مدى 5-

 كل لتنفيذ التقليدية االتصاالت وسائل من أي استخدام يف التقليدية اإلدارة مفهوم ممارسات ظل يف صعوبة توجد

  .اإللكرتونية دارةاال مفهوم ممارسات ظل يف ذلك حتقيق ميكن بينما العملية، مكونات

 :العمالء خدمة نطاق 6-

 عمل ملواعيد وفقا وذلك االسبوع يف أيام مخسة ملدة لألفراد خدمات وجود لإلدارة التقليدي املفهوم ممارسات توفر

 . األلكرتونية اإلدارة يف يوميا ساعة وعشرين اربع وملدة االسبوع يف أيام سبعة ملدة العمل يستمر بينما املنظمات،

 :والبشرية املادية اإلمكانيات على االعتماد مدى 7-

 استغالل أحسن املتاحة والبشرية املادية اإلمكانيات استغالل وجود على لإلدارة التقليدي املفهوم ممارسات تعتمد

 .  االفرتاضي  الواقع تكنولوجيا استخدام على اإللكرتونية اإلدارة مفهوم ممارسات تعتمد بينما , ممكن

 أمور عدة يف اإللكرتونية واإلدارة التقليدي مبفهومها اإلدراة بني جنم ويقارن: 

 تنفيذ مقابل األعلى يف واوامر التخطيط على القائم والتقسيم اهلرمية على قائمة التقليدي مبفهومها اإلدارة أن 1-

 .األسفل يف واألوامر للخطط

 جمموعة اإلشراف نطاق وفق به يرتبط مدير منط على يقوم إداري تراث على ارتكزت التقليدية اإلدارة 2-

,(Management of Others) بينما اآلخرين إدارة على تقوم كانت, املرؤوسيني من صغرية أو كبرية 

  .ة العمليات و البياناتإدار  على اإللكرتونية اإلدارة تعتمد

 مقابل وثراء وسعة كثافة أكثر معلومات لديه مدير  املعلومات هرمية على التقليدى مبفهومها اإلدارة ترتكز- 3

 ترتكز  اإللكرتونية اإلدارة بينما (العمل تقسيم به يسمح ما قدر على منها اليسري القدر إال ميكلون ال عاملني

 1.) األعمال وشبكات االنرتنت على

 هي الرقمية اإللكرتونية اإلدارة ينما,ا ومنهج أسلوبا والسرية اهلرمية على تعتمد التقليدية اإلدارة أن العالق ويرى

  2.  االسرتاتيجية والتحالفات والشفافية االنفتاح إدارة

 

  127-122ص ,مرجع سبق ذكره,جنم عبود جنم 1

  ,بعة اوىلط ,االستشارية والبحوث للدراسات اإلمارات مركز , والتطبيقات المجاالت الرقمية اإلدارة: عباس ،بشري العالق 2

 17ص,2005,ظيب أبو 
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 اإلدارة اإللكترونية مبادئ 2.1
 :و عناصرها تعريف اإلدارة اإللكترونية 1.2.1

 : يلي ما اإللكرتونية لإلدارة الشائعة التعريفات من

 عن اإللكرتوين املكتب  وإحالل الورقية املعامالت عن االستغناء أ�ا على اإللكرتونية لإلدارة الشائع املفهوم 1-

 حسب معاجلتها مث مكتبية إجراءات إىل العامة اخلدمات وحتويل املعلومات لتكنولوجيا الواسع االستخدام طريق

 1 . مسبقا منفذة متسلسلة خطوات

 لتحويل واملعلومات االتصاالت تقنيات على تعتمد متكاملة إلكرتونية منظومة بأ�ا اإللكرتونية اإلدارة تعرف 2-

  2 . احلديثة  الرقمية التقنيات بواسطة تنفذ أعمال إىل اليدوي اإلداري العمل

 لإلنرتنت املتميزة اإلمكانات على القائمة اإلدارية العملية بأ�ا إجرائيا تعريفا اإللكرتونية اإلدارة تعريف ميكن 3-

 من حدود بدون واآلخرين للشركة اجلوهرية والقدرات املوارد على والرقابة والتوجيه التخطيط يف األعمال وشبكات

 3.  ةكالشر  أهداف حتقيق أجل

 املمارسة تقتضيه ما بكل اإللكرتونية والتقنيات الوسائل استخدام هي احلديث معناها يف اإللكرتونية اإلدارة 4 -

  4. اإلدارية غري األمور حىت املعىن هذا ويطال ، اإلعالن أو التجارة أو اإلجراءات أو التنظيم أو

 األعمال تشمل حبيث اإللكرتونية والوسائل النظم باستخدام األعمال اجناز وظيفة هي اإللكرتونية اإلدارة 5-

  5. اإللكرتونية واحلكومة اإللكرتونية

  

  

  

  .32ص,رجع سبق ذكرهم ,االلكترونيةاالدارة :الساملي 1

  28ص,م  2007، األوىل الطبعة ، مصر ، والتوزيع للنشر السحاب دار ، االلكترونية اإلدارة : الرؤوف عبد طارق ، عامر 2

  127ص,رجع سبق ذكره, االستراتيجية و الوظائف و المشكالت:االدارة االلكترونية, جنم عبود جنم 3

 العربية املنظمة منشورات ، العربي الوطن في وتطبيقاتها اإللكترونية الحكومة ، شريف طارق ، والعلوش ، حممود حممد ، الطعامنة 4

  10ص. م 2004، مصر ، القاهرة ، اإلدارية للتنمية

  22م ص  2005، السعودية ، العامة اإلدارة معهد ، العربية تطبيقاتها وآفاق اإللكترونية اإلدارة ، سعد ، ياسني 5
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 وجهة من اإللكرتونية اإلدارة تعريف ميكن فإنه ، السابقة والتعريفات للمفاهيم واملتعمقة املتأنية النظرة خالل من

 1: أساسيني  مقطعني إىل املصطلح هذا تقسيم ميكن أنه ترى شاملة نظر

 األهداف لتحقيق اآلخرين جهود خالل من واملعامالت األعمال اجناز نشاط عن يعرب وهو " اإلدارة " أحدمها

 . املرجوة

 حيث ، األول املقطع يف النشاط ألداء كمجال التوصيف من نوع بأنه " اإللكرتونية " الثاين باملقطع يقصد بينما

 اإلدارة ، ذلك مقابل يف.  املختلفة اإللكرتونية والوسائط الوسائل استخدام خالل من النشاط هذا أداء يتم

 إىل مضى وقت أي من أكثر متيل األعمال وشبكات اإلنرتنت على تعتمد معلوماتية موارد إدارة هي اإللكرتونية

 العامل هو الفكري – املعريف – املعلومايت املال رأس أصبح الذي احلد إىل �ا يرتبط وما األشياء وإظهار جتريد

 . الفرق هذا يوضحالتايل  والشكل ، مواردها استخدام يف كفاية واألكثر أهدافها حتقيق يف فاعلية األكثر

  المتزايد المعلومات ونطاق اإللكترونية اإلدارة ):2. 1 ( رقم الشكل

  

  نطاق االشياء    

  

  نطاق املعلومات  

  

  

  

  التطور نحو االدارة االلكترونية

 المستقبل                                                                                       الماضي    

 

 126 ص ، مرجع سبق ذكره ، جنمعبود جنم :املصدر

  

 

     29ص,مرحع سبق ذكره , الرؤوف عبد طارق ، عامر 1

                                     

      االدارة التقلیدیة 

 

 

 االدارة االلكترونیة
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  :عناصر اإلدارة اإللكترونية

 املنظمة يف لألعمال القائم التقليدي النموذج من اإللكرتوين التحول وتنفيذ ختطيط يعين اإللكرتونية باإلدارة لعملا

 تغيري إجراء اإللكرتونية باإلدارة العمل يتطلب حيث ، واملعرفة اإلنرتنت موارد إىل يستند لألعمال جديد منوذج إىل

 يصعب مسار طبيعته حبكم هو اإللكرتوين التحول يف النجاح, املنظمة أعمال أنشطة مكونات يف اسرتاتيجي

 أن جيب الذي الشامل اجلوهري التغيري يف وخباصة مألوفة وغري صعبة اسرتاتيجيه قرارات اختاذ دون من اجتيازه

 اليت القدمية املبادئ وجتاوز التقليدية العمل قواعد بكسر يبدأ التغيري هذا,. النجاح هذا لضمان املنظمة يف حيصل

 اجلديدة املبادئ إدراك جيب ذلك غضون ويف ، الزمن من عديدة عقود طيلة والتنظيم اإلدارة نظرية على هيمنت

 1. والعاملني اإلدارة قبل من اإللكرتوين العمل متطلبات وفهم اإللكرتونية األعمال منوذج عن املنبثقة العمل وقواعد

 سياق يف واألدوار والوظائف التأثري تتبادل اليت اجلوهرية العناصر من متكاملة توليفة توفر تتطلب التحول عملية إن

 اإللكرتونية اإلدارة نظم تطبيق لنجاح األساسية والشروط العناصر وهذه ، للمنظمة اإللكرتوين التحول عملية تطور

  :التايل الشكل يف تظهر

  اإللكترونية لإلدارة الستة المتطلبات ):01- 03(الشكل

 

 

 

 

  

 .234ص,مرجع سبق ذكره,ياسني سعد:املصدر  

  

  233ص,ذكرهمرجع سبق ,ياسني سعد 1

@ 

التكنلوجیا 
التسویق  الرقمیة

 االلكتروني

االستراتیجیة 
 االلكترونیة

القیادة 
 االلكترونیة

     الھیكل
 االلكتروني

 العملیات
 االلكترونیة
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  :  اإللكرتونية اإلدارة إىل للتحول الالزمة اجلوهرية الستة املتطلبات هلذه خمتصر شرح يلي فيما سنعرض

 التكنولوجيا أمناط جبميع اإللكرتونية األعمال وأنشطة اإللكرتونية اإلدارة ترتبط :اإللكترونية التكنولوجيا -1

 وأجياهلا أمناطها وتتنوع عالية بسرعة تتطور الرقمية التكنولوجيا وهذه ، وأدوات وشبكات وسائط من الرقمية

 . اإللكرتونية األعمال بناء صدد يف وهي اإلدارة أمام ومفتوحة دائمة خيارات يضع مما ، باستمرار

 بنية يف ا�معة اجلزئية واملهام املادية االرتباطات حتويل من اإللكرتونية العمليات تنشأ :اإللكترونية العمليات 2-

 من والعمليات للمعلومات جديد تدفق أساس على  املصممة الرقمية األنشطة من قيمة سلسلة إىل العادية العملية

 (Extranet , Intranet , Internet ) :يف شكلوتظهر  املعلومات تكنولوجيا استخدام خالل

 جديد من اإلدارية العملية تصميم إعادة جلهود كنتاج اإللكرتونية العملية اإلنرتنت شبكات وتقنيات واالتصاالت

 . اإلنرتنت وبيئة اجلديدة العملية بني تالؤم حتقيق أجل من وذلك املعلومات تكنولوجيا ونظم أدوات باستخدام

 ، األعمال لبيئة االسرتاتيجي التحليل أنشطة اإللكرتونية االسرتاتيجية تغطي : اإللكترونية االستراتيجية 3-

 . اإللكرتونية األعمال اسرتاتيجية وتطبيق االسرتاتيجي واالختيار التصميم

  1. للمنظمة التكنولوجية اخليارات أفضل اإللكرتونية االسرتاتيجية حتدد ذلك إىل باإلضافة

  

   

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  235ص,ذكرهمرجع سبق ,ياسني سعد 1
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  :أنظمة اإلدارة اإللكترونية 3.2.1

 ، والتعيني االختيار بعد اإللكرتونية األعمال تنفيذ على التدريب الضروري من ، اإللكرتونية املنظمة لتشغيل

 واملسؤوليات السلطات ووصف العمل سري وخط االسرتاتيجية اخلطة حتديد ، الوظائف وتقييم وحتليل وصف

 . والصالحيات

 التوثيق عمليات على احلفاظ مع ، الفورية والتقارير امللفات وإرسال ، اإللكرتوين الربيد خالل من االتصاالت تتم

 . 1 املعلومات  وسالمة أمن وضمان العليا اإلدارة ودعم

 إىل التحول تستطيع حىت املنظمة يف تتوفر أن جيب اليت ، اإللكرتونية األنظمة من جمموعة يتطلب كله وهذا

  :األنظمة هذه التايل الشكل ويوضح ، كامل بشكل إلكرتونية منظمة

  اإللكترونية األنظمة وأنواع اإللكترونية المؤسسة): 01- 04(الشكل

 

  

  

  

  

  

   61ص ،.  2008، مصر ، اإلسكندرية ، اجلامعية الدار ، اإللكترونية الحكومة:فريد النجار :املصدر  

  

   60ص ،.  2008، مصر ، اإلسكندرية ، اجلامعية الدار ، اإللكترونية الحكومة:فريد النجار 1

 

 

 

 

 

  اإللكتروني اإلستراتیجي التخطیط                                       اإللكترونية األعمال نماذج

 

 اإللكترونیة اإلدارة

 السكرتاریة
 اإللكترونیة
 التنفیذیة

 العالقات
 العامة

 اإللكترونیة

 الشؤون
 اإلداریة

 اإللكترونیة

 فریق
 خبراء
ICT 

 اإلدارة
 اإللكترونیة
 العمل لتدفق

 إدارة
 التسویق
 والمبیعات
 اإللكترونیة

 اإلدارة
 المالیة

 والمحاسبة
اإللكترونی

e-
HRM 
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 :اىل إلكرتونية منظمة إىل تقليدية منظمة من املنظمة لتحول الالزمة األنظمة تلك نواعا عامر ويلخص

 الفورية املتابعة أنطمة . 

 اإللكرتوين الشراء أنظمة . 

 املتكاملة اخلدمة أنظمة . 

 احلجم كبرية البيانات مع التعامل نظم . 

 والذكية اخلبرية النظم . 

 اجلودة ونظم اإلنتاجية العملية تتبع نظم ، واإلنتاج التصميم نظم وتشمل اإلنتاجية العملية تطوير نظم 

 . الشاملة

 ونظم العاملية البورصات نظم ، الدولية البنوك نظم وتشمل التمويل مؤسسات مع العالقة تطوير نظم 

 . السلع بورصات

 ونظم اإللكرتونية التجارة نقطة ، اإللكرتوين البيع نقاط وتشمل والتوزيع التسويق عمليات تطوير نظم 

1 .العمالء عالقة إدارة
 

  :أهمية اإلدارة اإللكترونية 3.2.1

 جمال يف  استجابة متثل وهي اهلائل والكمي النوعي التطور مواكبة على قدر�ا يف اإللكرتونية اإلدارة أمهية تتجلى

 تشمل اليت والعشرين الواحد القرن عامل لتحديات قوية ثورة انبثاق من يرافقها وما املعلومات ونظم تقنيات تطبيق

  2 . اإلنرتنت وثورة واملعرفة املعلومات اقتصاديات ، الرقمي الفضاء ، العوملة

 بدأت ولذلك ، كبرية فوائد وجود بسبب بل فراغ من يأيت مل اإلدارية املعلومات بتقنيات املتزايد العامل اهتمام إن

 : هي الفوائد  هذه أهم ومن مؤسسا�ا يف اإللكرتونية اإلدارة تطبيق يف تتسابق الدول

 ، املواطنني إىل تقدم اليت اخلدمات مستوى على اجيابيا ينعكس وهذا املؤسسات داخل اإلجراءات تبسيط 1-

  . جودة أكثر املقدمة اخلدمات تكون كما

  

  

  

  39ص ,مرجع سبق ذكره,اإللكترونية اإلدارة :عامر 1

  27ص,ذكرهمرجع سبق ,العربية تطبيقاتها وآفاق اإللكترونية اإلدارة ، ,ياسني سعد 2
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 . املختلفة اإلدارية املعامالت اجناز تنفيذ وقت اختصار 2-

 . املؤسسة داخل املختلفة العمليات يف واملوضوعية الدقة 3-

  املؤسسة بلد وخارج داخل األخرى املؤسسات مع وكذلك املختلفة املؤسسة دوائر بني االتصال إجراء تسهيل 4-

 اجيابيا يؤثر مما ملحوظ بشكل األوراق استخدام من سيقلل صحيح بشكل اإللكرتونية اإلدارة استخدام إن 5-

 . املؤسسة عمل على

 يؤدي مما والتوثيق احلفظ عملية يف املؤسسات أغلب منها تعاين مشكلة يعاجل سوف الورق استخدام تقليل 6-

 . أخرى أمور يف منها االستفادة يتم حيث ختزين ألماكن احلاجة عدم إىل

 أساسي دور هلا عاملة أيدي إىل احلاجة عن الزائدة العاملة األيدي حتويل إىل تؤدي سوف اإللكرتونية اإلدارة 7-

 املؤسسة على طرأت اليت اجلديدة التطورات مواكبة لغرض التأهيل إعادة طريق عن ، اإلدارة هذه تنفيذ يف

 1 . اجلديد الوضع مع التكيف على قادرين والغري أكفاء الغري املوظفني عن واالستغناء

  2: أمهها من اإللكرتونية اإلدارة أمهية على الدالئل من املزيد عامر ويضيف

 عليها احلصول تسهيل ، أراداها ملن والبيانات املعلومات إتاحة خالل من القرار واختاذ األداء فاعلية حتسني 1-

 اآليل البحث وسائل خالل من جمهود بأقل عليها احلصول وإمكانية الداخلية الشبكة على تواجدها خالل من

 . املتوفرة

 للقيام فيه يتواجد قد مكان أي من الداخلية الشبكة إىل الدخول سهولة حيث من املوظف عمل يف املرونة 2-

 له ليس اإللكرتونية اإلدارة تطبيقات باستخدام املكتب أصبح حيث ، فيه يرغب الذي واملكان الوقت يف بالعمل

 . حدود

 . جغرافيا املتباعدة اإلدارات بني بعد عن االجتماعات عقد سهولة 3-

 . واملراجعني والزبائن للموظفني اإلدارية واملعامالت التعليمات وصول وسرعة سهولة 4-

 . األخرى الدوائر عن باإلنابة املهمة �ذه تقوم واحدة جهة خالل من املراجعني معامالت إ�اء سهولة 5-

 االحتفاظ خالل من الطبيعية والعوامل الكوارث من ومحايتها واملعلومات البيانات وحفظ ختزين سهولة 6-

  . الكوارث من التحوط بنظام يعرف ما وهو املؤسسة حدود خارج أماكن يف االحتياطي بالنسخ

  

  .37ص,مرجع سبق ذكره,االدارة االلكترونية:الساملي واخرون 1

  . 35ص,مرجع سبق ذكره,االدارة االلكترونية:عامر 2
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 : يلي فيم أساسية بصفة تتمثل واليت ، املنظمات هلذه اإلدارة تلك توفرها اليت واملزايا الفرص 7-

 . املنظمة رحبية وزيادة اإلنتاج تكاليف اخنفاض -أ

 . املنظمة فيها تتعامل اليت األسواق نطاق اتساع -ب

 . واملستهلكني العمالء ورغبات الحتياجات وفقا اإلنتاج توجيه -ت

 . املنظمة تنافسية درجه وزيادة املنتجات جودة حتسني -ث

 . الورقي التعامل خماطر تاليف -ج

 يرتتب الذي األمر ، املعاصرة املنظمات يف فعالة حتسينات إجراء إىل تسعى اإللكرتونية اإلدارة فإن ذلك ضوء ويف

 املوردين مع العالقات حتسني ، للعمالء املقدمة اخلدمات حتسني يف تتمثل هلا أساسية مزايا ثالث حتقيق عليه

 . واملالك األسهم أصحاب استثمارات على العائد وزيادة التمويل وجمتمع

 الوظائف كل على التأثري خالل من وذلك املنظمات أداء على متفاوتة بدرجات اإللكرتونية اإلدارة تؤثر كما

 التمويل ، التسويق ، الصيانة خدمات ، املنتجات تطوير وأنشطة كوظائف املنظمات تلك متارسها اليت واألنشطة

 . العمليات من وغريها

 استخدام طريق عن باملنظمات العمل أداء جودة حتسني على اإللكرتونية اإلدارة تعمل ، ذلك إىل باإلضافة

  .والسرعة والفاعلية بالكفاءة تتسم جديدة إلكرتونية أساليب

  

  :التقليدية و اإلدارة اإللكترونيةاإلدارة  3. 1

  :اإلدارة التقليدية إلى اإلدارة اإللكترونية التحول من 1.3.1

شهدت املدارس اإلدارية انعطافات وحتديات عميقة وواسعة على مستوى الفكر اإلداري حيث بدأت هذه      

وبذلك أصبحت ,العملية اإلدارية وكفاء�ااملدارس اإلدارية تتطور و تنضج وقد أثر ذلك على زيادة الفاعلية يف 

اإلدارة من وصفها الفكرة اليت توجه وتدير وتستخدم التكنولوجيا بوصفها األداة والوسيلة إىل فكرة جديدة مع 

ظهور التكنولوجيا احلديثة وهي الفكرة اليت تأيت بالقدرات وا�االت اجلديدة والقيمة اجلديدة اليت توجه كل شئ مبا 

وهلذا فقد أصبحت اإلدارة مبفهومها التقليدي القائم على اهلرمية والتقسيم القائم على التخطيط , دارةفيها اإل

وأوامر يف األعلى مل تعد الزمة وضرورية وكذلك أصبح ال يوجد ضرورة لوجود مدير وعاملني يشرف عليهم فقد 

يوجد حاجة للرجوع إىل املدير أصبح الشخص يعتمد على إدارة الذات وليس على إدارة الغري كما أنه أصبح ال 
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للحصول على املعلومات حيث أصبح يعتمد على االنرتنت وقواعد البيانات وهلذا ميكن القول بأن اإلدارة 

  : االلكرتونية عملت على ما يلي

 إزالة الفجوة بني اإلدارة والعاملني. 

 صبح الشخص هو العامل واملدير إلغاء التقسيم التقليدي املتمثل يف اإلدارة والعاملني واملستشاري حيث أ

  .واالستشاري يف نفس الوقت

 إعادة بناء األدوار والوظائف مبا حيول اإلدارة صانعة القرار إىل إدارة استشارية . 

وقد تطورت فكرة توظيف املعلومات يف اإلدارة تطورًا كبرياً، حيث بدأ هذا التوظيف متمثًال يف شكل تقارير تعرب 

خل املؤسسة، مث تطور األمر إىل حتليل تلك التقارير ملعرفة األسباب وراء حدوث املتغريات فعًال دا" ما حدث"عن 

، مث تطورت إىل "ماذا سيحدث"وانتقلت التقنيات بعملية توظيف املعلومات إىل مرحلة التنبؤ أي ". ملاذا حدث"

توظيف املعلومات من أجل حتقيق  ىلامرحلة الرؤية ا�معة للمعلومات والتأثريات املختلفة للقرارات، مث انتقلت 

  1". ماذا نريد أن حيدث"األهداف أو 

  مراحل االنتقال من االدارة التقليدية الى االدارة االلكترونية):01- 05(الشكل 

  

  

  

  

، عني مشسجامعة  القاهرة،، مدخل متكامل ةأصول اإلدار  ،خرونآو  حافظ مجالل عبد املنع :املصدر

  133ص,م2002

  

132ص,املرجع السابقنفس  1  
  

المرحلة الخامسة
نظام إدارة موارد المؤسسة

! ماذا نرید أن یحدث 

المرحلة الثالثة
التنبؤ

ماذا سیحدث؟

نمو النموذج
انطالق الحدث التحلیلى

المرحلة الرابعة
بدء التشغیل

القیام بأعمال مختلفة

التحدیث المستمر 
واستفسارات ھامة محددة الوقت

المرحلة األولى
التسجیل

ماذا حدث؟

مجموعة أولیة تحتوى 
على استفسارات مسبقةً 

الثانیة المرحلة
التحلیل

لماذا حدث؟

زیادة االستفسارات
 الخاصة والمفاجئة

حدث  تحلیل           خــاص  مجموعة طالق ال التحدیث المستمر                    ان

المرحلة الخامسة
نظام إدارة موارد المؤسسة

! ماذا نرید أن یحدث 

المرحلة الثالثة
التنبؤ

ماذا سیحدث؟

نمو النموذج
انطالق الحدث التحلیلى

المرحلة الرابعة
بدء التشغیل

القیام بأعمال مختلفة

التحدیث المستمر 
واستفسارات ھامة محددة الوقت

المرحلة األولى
التسجیل

ماذا حدث؟

مجموعة أولیة تحتوى 
على استفسارات مسبقةً 

الثانیة المرحلة
التحلیل

لماذا حدث؟

زیادة االستفسارات
 الخاصة والمفاجئة

حدث  تحلیل           خــاص  مجموعة طالق ال التحدیث المستمر                    ان
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  :إلى اإلدارة االلكترونية  مراحل التحول من اإلدارة التقليدية 2.3.1

 معني واقع حنو االنتقال كون التطبيق إسرتاتيجية يف خلل إىل يؤدي واحدة دفعة االلكرتونية اإلدارة تطبيق كان إذا

 اإلدارة إلسرتاتيجية سليم تطبيق إىل للوصول سيناريو أفضل فان ، املالئم واملناخ الظروف بتهيئة دائما يرتبط

 والظروف يتماشى مبا ، االلكرتونية لإلدارة النهائية املرحلة إىل الوصول خطة تقسيم على العمل هو ، االلكرتونية

 . االلكرتوين التحول عملية تشهد اليت اإلدارية واهليئات ، باملنظمات احمليطة

 إحدى ترى حيث ، االلكرتونية اإلدارة لتطبيق األساسية املراحل حول الفكرية اإلسهامات من العديد قدمت لقد

 والروتني التنظيمي اهليكل جبمود تتصف اليت التقليدية اإلدارة منوذج من الناجح التحول أن ، اإلسهامات هذه

 االلكرتونية اإلدارة منوذج إىل ، اإلدارية األجهزة تضخم عن الناتج البريوقراطي والتعقيد ، واألنشطة للوظائف املميز

 :يلي ما تشمل واليت ، أمهية ذات مبراحل مير : أن البد 

 تنميتها وحماولة ، التقليدية اإلدارة تفعيل املرحلة هذه خالل يتم حيث :الفاعلة التقليدية اإلدارة مرحلة /أوال

 بذلك املواطن يستطيع إذ ، االلكرتونية اإلدارة مشروع تنفيذ يف الشروع عملية مع بالتوازي وذلك ، وتطويرها

 فرد كل فيه يستطيع الذي الوقت يف ، مماطلة أو ، روتني أي وبدون سهل بشكل وإجراءاته ، معامالته ختليص

 واحدث والوزارات واإلدارات املؤسسات نشرات على االضطالع ، األكشاك عرب أو ، شخصي حاسب ميلك

 الجناز وتعبئتها ، الالزمة االستمارات استخراج أو طبع إمكانية مع ، االلكرتونية الشبكة عرب واإلعالنات البيانات

 .معاملة أي

 تكنولوجيا تفعيل فيها يتم واليت ، الوسيطة املرحلة هي املرحلة هذه تعد : الفاعل والتلفون الفاكس مرحلة /ثانيا

 ، واملنازل األماكن كافة يف املتوفر اهلاتف على االعتماد املواطن أو املتعامل يتمكن حيث ، والفاكس اهلاتف

 والشروط واألوراق ، اإلجراءات عن االستفسار من األفراد ميكن إذ ، التكلفة معقول بشكل خدمات يوفر والذي

 إلرسال الفاكس استعمال املرحلة هذه يف لألشخاص ميكن كما ، سهل بشكل معاملة أي الجناز الالزمة

 العامة اخلدمة وطاليب املتعاملني أو ، األفراد اغلب يكون املرحلة هذه ويف ، وغريها واالستمارات األوراق واستقبال

 . االلكرتونية اإلدارة بنمط يتعلق فيما جتربة اكتسبوا قد ،

 يف واملتعاملني واإلداريني التجار بكبار يؤدي االلكرتونية اإلدارة تقنيات طريق عن للتعامل أولية جتربة اكتساب إن

 االنرتنت مستخدمي عدد الن نظرا ، االلكرتونية الشبكة طريق عن م�معامال اجناز من التمكن إىل ، املرحلة هذه

 . والفاكس اهلاتف من اكرب املرحلة هذه يف التعرفة تكون أن الطبيعي من كما ، متوسط يكون املرحلة هذه يف
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 من يتم واليت ، االجتاه هذا أصحاب يرى ما وفق األخرية املرحلة هي :الفاعلة االلكترونية اإلدارة مرحلة  /ثالثا

 30 يقارب االلكرتونية للشبكة املستخدمني عدد يصبح أن بعد ، لإلدارة التقليدي الشكل عن التخلي خالهلا

 األكشاك طريق عن أو ، شخصي بشكل سواء ، احلواسيب توفر ذلك يصاحب أن وجيب ، املواطنني من باملائة

 األفراد كل وميكن يتيح مما ، املواطنني جلميع ويسرية معقولة أيضا تكلفتها تكون حبيث ، عمومية مناطق يف أو ،

 واقل ، جهد واقل ، وقت بأسرع و املطلوب وبالشكل ، إدارية معاملة أي الجناز االلكرتونية الشبكة استعمال من

 ، معها وتفاعل ، تقبلها ، االلكرتونية اإلدارة تفهم قد العام الرأي يكون وبذلك فعالية، وبأكثر ، ممكنة تكلفة

 . استخدامها طرق وتعلم

 على ركزت ا�أ جيد ، التوجه هذا أصحاب يقدمها اليت االلكرتونية لإلدارة بالتحول اخلاصة للمراحل واملالحظ

 االلكرتونية اإلدارة إلسرتاتيجية طوعي تقبل هناك يكون لكي ، تدرجيي بشكل ندماجاال على تساعد انتقال خطة

 بتحول يتعلق مشروع هناك يكون عندما غالبا تنتج اليت ، التنظيمي التغيري مقاومة شدة ختفيض إىل يؤدي مبا ،

 .اإلدارية األساليب يف ومفاجئ ، جذري

 ، منطقي شيء وهذا ، الالزمة االلكرتونية واألجهزة ، باملعدات اهتماما أولت قد الذكر سابقة النظر وجهة إن

 ذلك أن غري ، االلكرتونية لألعمال الداعمة التحتية البنية توفري يتطلب االلكرتونية لإلدارة التحول أن من انطالقا

 وعي وجود باألساس تتطلب األخرية هذه ألن ، االلكرتونية اإلدارة مبادرات إلجناح واسعا جماال يفتح أن ميكن ال

 البد االلكرتونية اإلدارة حنو التحول فمراحل ، االلكرتونية العمل وبيئة يتماشى ، مناسب علمي ومستوي ، ثقايف

 التواصل حلقات تكوين و ، معلومات جمتمع بناء طريق عن ، االلكرتونية األمية على القضاء يصاحبه أن

 . اإللكرتوين

 اليت اخلطوات بعض اقرتاح ميكن سبق مما االلكرتونية اإلدارة موضوع تناولت اليت الدراسات إحدى تركز حني يف-

 هذه يف حصرها ميكن واليت االلكرتونية اإلدارة تطبيق يف ناجحة و ، سلسة انتقال عملية عن تعرب أن ميكن

 :النقاط

 التقنية املستجدات مع التعامل على القدرةب بل ، فحسب احلكومية الوظائف مبكننة ليس نوعي حتول إحداث /1

 تتقاسم أن جيب اليت واخلاصة ، العامة املؤسسات فيها مبا ، واملؤسسات القطاعات جل بني شراكة خلق /2

 .االلكرتونية اإلدارة حنو التحول ملرحلة واإلعداد ، التحضري عمليات

 اإلدارة تطبيق أثناء واخلصوصية ، املعلومايت األمن عنصري مراعاة مع والتحتية التقنية البنية خلق ضرورة /3

 .االلكرتونية
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 ملختلف اجلماهريي الوصول تيسري مع كامل معلومات حمتوى بإجياد العنصر هذا يكتمل إذ :املعلومات تبويب /4

 .اإلدارة خدمات مواقع على واضح تصنيف نظام وإقامة ، املعلومات تلك

 القرصنة خماطر  مثل االلكرتونية البيئة خماطر من االلكرتونية اإلدارة حبماية كفيل قانوين لنظام التأسيس /5

  .االلكرتوين والتجسس

 : التحول إلى اإلدارة اإللكترونية دوافع 2.  3 .1

 , ادارا�ا يف اإللكرتونية اإلدارة تطبيق يف تتسارع واملنظمات الدول من كثري جعلت الىت املربرات من الكثري هناك

 :يلي ما اإللكرتونية اإلدارة حنو التحول يف سامهت الىت العوامل أهم بنيانه من  حيث

 لتطبيقا�ا عديدة نسبية مزايا إظهار اىل ذلك أدى حيث به املرتبطة املعرفية والثورة التكنولوجي التقدم تسارع 1-

 . االنسانية احلياة جماالت خمتلف يف العملية

 .االنسانية ا�تمعات وترابط العوملة توجيهات 2-

 كثري يف وتطبيقه اإللكرتونية اإلدارة واساليب مفهوم فإنتشار , احمليطة البيئة متطلبات مع والتكيف االستجابة 3-

 مواكبة عن والتخلف العزلة الحتماالت جتنبا التطور بركب اللحاق دولة كل على حيتم وا�تمعات املنظمات من

 1. واملعلوماتية السرعة عصر

 : مايلي اإللكرتونية اإلدارة تبين اسباب اهم أن العالق يرى حني يف

 .السكان عدد وزيادة واملعيشية التعليمية املستويات حتسن نتيجة املواطنني وعي زيادة 1-

 االعمال أداء تعقيد عليه يرتتب وتقليدية قدمية عمل اساليب احلكومية ساتاملؤس من الكثري استخدام ان 2-

 . اجنازاها يف وصعوبة

 . املعامالت إلجناز �ا املرور الواجب اإلجراءات وكثرة احلكومية الدوائر يف عمل اسلوب البريوقراطية اعتماد 3-

 ةالتنظيمي هياكلها وترهل املادي الدعم تناقص: مثل مشرتكة مشكالت من الرحبية غري املنظمات معاناة 4-

 2.  اليها خدما�ا تقدم الىت اجلغرافية الرقعة اتساع بسبب التشغيلية هاوتكاليف,

  
  15مج سعود ال ةلجم,2003  استطالعية دراسة ,الرقمى العالم في اإللكترونية والحكومة اإلدارة نوعية :عبداحلافظ نائل ، العواملة1

  .276-266ص ،

  .36ص,م2006,للنشر الوراق مؤسسة :عمان." تطبيقي تحليلي مدخل " اإللكترونية التسويقية االتصاالت:عباس بشري ، العالق2
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 اهلياكل مستوى على سواء للتكيف الطرق أفضل عن للبحث الدول دعت الىت املربرات ًمن ا عددجرب  ويضيف

 1 : منها , التمجددة العاملية الوقائع ملواجهة املمارسات او االدوار او التنظيمية

 . متجانسة صغرية قرية العامل جعلت عاملية كشبكة اإلنرتنت 1-

 على للحصول العاملية املستويات حنو لرتتقي خدما�ا لتحسني ,الدول من ًللعديدا دافع اعتربت حيث العوملة 2-

 . اخرى ناحية من املواطن وإلرضاء , ناحية من خلدما�ا العاملية اجلودة شهادة

 خصخصة حنو الدول من العديد العاملي التوجه هذا دفع حيث , اخلصخصة حنو واالجتاه املوارد شح تزايد 3-

  .خدما�ا بعض

 

  :اإللكترونيةعمال اإللكترونية والحكومة اال 3. 3 .1

 التجارة مثل أخرى  مصطلحاتبصورة مرتادفة مع  e-Management  اإللكرتونية اإلدارة مصطلح يطرح

 اإللكرتونية احلكومة , e-Business  اإللكرتونية األعمال, e-Commerce اإللكرتونية

Government e- ,وسائل واستخدام األنشطة بني تربط اليت املفاهيم من وغريها. ICT  ) *(  

-e          اإللكرتونية املصارف مثل وأنشطة جماالت مع اإللكرتونية اإلدارة مفهوم مقارنة الصعوبة من كان وإذا

Banking  ,، اإللكرتوين والربيد e-Mail, اإللكرتوين التسويق e-Marketing ,اإللكرتونية اإلدارة 

  e-Management   ,بعضها مع التالية املفاهيم مقارنة الضروري من فإنه:  

 األعمال, e-Commerce  اإللكرتونية التجارة ، e-Government  اإللكرتونية  احلكومة(

  . بينهم الروابط إظهار مع منهم كل بني الفرق لتوضيح, )e-Business  اإللكرتونية

 1997سنة يف مرة أول املصطلح هذا IBM شركة استخدمت  e-Business : اإللكترونية األعمال 1-

  . اإللكرتونية التجارة أنشطة عن اإللكرتونية األعمال أنشطة لتمييز املكثف سعيها إطار يف وذلك ،

  

 

  .36ص,م  2002، األوىل الطبعة ، األردن ، عمان ، زهران دار ، البشرية الموارد إدارة : حنا ، اهللا نصر 1

 ) *( 
tic :تكنلوجيا االعالم و االتصال  
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 تنفذ اليت بالعمليات النظم ربط خالل من املميزة األعمال قيمة لتوزيع ومرن متكامل مدخل بأ�ا الشركة وعرفتها

  . اإلنرتنت تكنولوجيا وباستخدام   ومبسطة مرنة بطريقة اجلوهرية األعمال أنشطة خالل من

 الربجمية التطبيقات ، املعلومات لتكنولوجيا التحتية البىن من الكرتونية شبكية توليفة بأ�ا والعالق، التكرييت وعرفها

 وتطبيق وصنع والعمليات األنشطة وتنفيذ املعلومات تبادل يتيح مبا وغريها الويب تقنيات ، اإلنرتنت تكنولوجيا ،

   1. وفعال كفؤ بشكل األعمال اسرتاتيجيات

تطبيقات  استخدام أ�ا على اإللكرتونية احلكومة تعرف e-Government :اإللكترونية الحكومة 2- 

ict    اإلنرتنت عرب التكنولوجيا  باستخدام اخلدمات هندسة إعادة وتشمل ، احلكومة عمليات لتحسني ، 

 وحتويل ا�تمع تنظيم يتم حيث احلكومة عماد احلوكمة وتعترب ، اإللكرتونية واألعمال التجارة خدمات تسويق

 2. إلكرتونية إىل الورقية اخلدمات

 استخدام على مبنية جتارة بأ�ا اإللكرتونية التجارة تعرف e-Commerce :اإللكترونية  التجارة 3-  

 ، واخلدمات املنتجات وشراء بيع ذلك يف مبا التبادل عمليات لتمكني ، اإلنرتنت وباألخص إلكرتونية وسائل

 وتسويق واخلدمات املعلومات توصيل وسيلةوهي ,  والشركات واملستهلك الزبون بني قوية عالقة خلق علي وتعمل

 3. اخلاص القطاع يف التجارية املبادالت يف للمستفيدين املنتجات

 اإللكرتونية لإلدارة ذكرناها اليت السابقة التعريفات من  e-Management : اإللكترونية  اإلدارة 4-  

 والوسائل النظم باستخدام األعمال اجناز وظيفة أ�ا وهو ا�االت مجيع يغطي حبيث واألمشل األعم التعريف خنتار

 . اإللكرتونية واحلكومة اإللكرتونية األعمال تشمل حبيث اإللكرتونية

 : يلي ما نستنتج ، اإللكرتونية التجارة , اإللكرتونية واحلكومة ، اإللكرتونية لإلدارة خمتلفة تعريفات من سبق مما

 اخلاصة أواملنظمات املشروعات مستوى على إلكرتونياً  األعمال إدارة يعين اإللكرتونية األعمال مفهوم ، 

 والتجهيز التوريد مثل جتارية الغري إللكرتونيةا واألعمال اإللكرتونية التجارة :مها فئتني إيل ينقسم وهو

 . والتسويق

  

  19ص, م  2002، األردن ، عمان ، والتوزيع للنشر املناهج دار ، اإللكترونية األعمال : واخرون غالب سعد ، التكرييت 1

  32ص,م  2007، الثانية الطبعة ، األردن ، عمان, والتوزيع للنشر الراية , MIS  اإلدارية المعلومات نظم:  مجعه فايز ، النجار 2

  44ص,مرجع سبق ذكره، اإللكترونية األعمال :واخرون التكرييت 3
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 اإللكرتونية بالوسائل تنفيذها جيري اليت احلكومية اخلدمات أو العامة بالوظائف تعين اإللكرتونية احلكومة 

 . احلكومية اخلدمة تقدمي �دف العام اجلمهور إىل

 اإللكرتونية األعمال عالقة تكون وبالتايل ، اإللكرتونية األعمال أبعاد من بعد هي اإللكرتونية التجارة 

 . باجلزء الكل عالقة هي اإللكرتونية بالتجارة

 الشبكات عرب إلكرتونياً  تنفيذها يتم اليت واألنشطة األعمال منظومة هي اإللكرتونية اإلدارة . 

 اإللكرتونية واحلكومة اإللكرتونية األعمال مها رئيسيني بعدين من تتكون اإللكرتونية اإلدارة . 

 لوسائل استخدامها هو السابقة املفاهيم بني املشرتك القاسم ICT   واإلنرتانت اإلنرتنت ضمنها ومن 

 غري من يصبح والشبكات الوسائل هذه وبدون ، هلا األول التكنولوجي اخليار باعتبارها ، واإلكسرتانت

 1. وواقعية تفاعلية معلوماتية بيئة تطبيق املمكن

   منها كل وأبعاد ، السابقة اإللكرتونية املصطلحات وبني اإللكرتونية اإلدارة بني العالقة طبيعة التايل الشكل يوضح

 األخرى اإللكترونية المصطلحات وبين اإللكترونية اإلدارة بين العالقة): 01- 06(الشكل 

 

 

 

 

  

 ،القاهرة،مصر، األوىل .الطبعة  ، العربية النيل جمموعة ، اإللكترونية الحكومة : حممود بكر أبو ، اهلوش :املصدر

  .411 ص ، 2006

  .411ص,نفس املرجع السابق 1 

 e-Management اإللكترونية  اإلدارة

 

 e-Government اإللكترونية الحكومة
 e-Business : اإللكترونية األعمال

-e :التجارة االلكترونية

Commerce  

 االعمال الغير التجارية
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  :تكنولوجيا المعلومات واإلدارة اإللكترونية  4.1

 :تكنولوجيا المعلوماتالبنية االساسية ل1.4.1

تكنولوجيا املعلومات يعين استخدام التقنيات احلديثة يف إدارة ومعاجلة الكم اهلائل من البيانات املتعلقة يف مصطلح 

 واملقصود باملعلومات، هي املعطيات الناجتة عن معاجلة. احلياة السياسية واالقتصادية والعلمية واالجتماعية

فاملعلومات عبارة عن بيانات قد متت معاجلتها . لبياناتومن هنا فإن هنالك اختالفا بني املعلومات وا. البيانات

وبالتايل فان جمتمع املعلومات هو ا�تمع الذي . وتعطي الفرصة لصاحبها باختاذ القرار املناسب يف الوقت املناسب

       .ولقد أصبح يطلق على عصرنا احلاضر بعصر املعلوماتية. يتعامل مع املعلومات بشكل مستمر ومتطور وفعال

اما مصطلح التكنولوجيا فإننا نطلقه على احلاسوب وما يتصل به من معدات اتصال وبرجميات متكن احلاسوب من 

أما تكنولوجيا املعلومات فهي استخدام أدوات التكنولوجيا . التعامل ويف إطار مستقل او شبكي مع أجهزة أخرى

هنا فاملعلوماتية تعين وجود ثالث عناصر أساسية من . احلديثة وأحدها هي احلاسوب يف مجع البيانات ومعاجلتها

الكيان املادي كاحلاسوب وما يتصل به من أجهزة ومعدات، الربجميات واليت تعمل على تشغيل احلاسوب : هي

                                                                               . والقيام مبهام خمتلفة، واملوارد املعرفية

   

:الشبكات الرقمية هي اإلطار املتكامل الذي تعمل عليه البنية األساسية لتكنولوجيا املعلومات  :تتضمن هذه البنية 

وأي نظام للوائح  وأجهزة إدارة قواعد البيانات وشبكات احلاسوب وأجهزة احلاسوب مراكز البيانات األساسية

وبالنسبة لتكنولوجيا املعلومات وشبكة اإلنرتنت، فإن البنية األساسية هي األجهزة املادية املستخدمة , ةالتنظيمي

وتشمل البنية األساسية وسائط النقل، مبا يف ذلك خطوط اهلاتف وخطوط . لربط أجهزة احلاسوب واملستخدمني

                               . وكذلك أجهزة التوجيهالبث التلفزيوين عرب الكابالت واألقمار الصناعية واهلوائيات 

ويف بعض االستخدامات، تشري البنية األساسية إىل األجهزة والربجميات اليت تقوم بعملية الربط وليس أجهزة 

ومع ذلك، بالنسبة لبعض مستخدمي تكنولوجيا . احلاسوب وغريها من األجهزة األخرى اليت تكون متصلة

وتعلب الشركات املنتجة   ر إىل البنية األساسية على أ�ا كل شيء يدعم تدفق املعلومات ومعاجلتهااملعلومات، يُنظ

ألجهزة البنية األساسية دورًا هاًما يف تطور شبكة اإلنرتنت، سواء من حيث أماكن وضع وسائط االتصال وأماكن 
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وهناك الكثري من البنية . سرعة نقلهاإتاحة الوصول إليها ومن حيث مقدار املعلومات اليت ميكن محلها ومدى 

                                                                                                       1 .التحتية لتكنولوجيا املعلومات اليت مت تطويرها

                                                             :مركز المعلوماتو نظام اإلدارة اإللكترونية  2.4.1

 لطبيعة ونظراً  .األعمال إدارة يف املعلومات تكنولوجيا توظيف على تعتمد اليت املراكز من املعلومات مركز يعد

 قام فقد املقار، لتلك تبعاً  اخلاصة األنشطة توزيع وكذلك مكانياً  املتباعدة املقار من عدد يف وامتداده املركز تكوين

 بالربط تقوم واحدة نقطة خالل من وأنشطته املركز مقار مجيع ربط على يعتمد إلكرتونية إدارة نظام بتطوير املركز

 إدارة توفري يف فعال بشكل يساهم متكامل نظام يف جممعة املركز أنشطة مجيع لتصبح املختلفة املقار مجيع مع

 التقارير وأحدث أدق وتوفر املناسب الوقت يف املعلومات مجيع تتيح الكرتونية بطريقة األنشطة لتلك مركزية

 :على التحول هذا يف املركز اعتمد وقد املركز يف القرار ملتخذي

 .متكاملة مؤسسية ذاكرة بناء .1

 .متكاملة بصورة املؤسسة موارد جتميع .2

 .الوقت طوال املعلومات إتاحة .3

 .األعمال تنفيذ متابعة .4

 .القرار ملتخذي واإلحصائيات التقارير .5

 .األعمال أداء أسلوب تطوير .6

Paper Less 7. ورقى ال جمتمع إىل التحول. 

 .املوظفني وقدرات مهارات تنمية .8

 2. املوظفني ثقافة تغيري .9

  

  

  233ص,م2000الدار اهلندسية، ، القاهرة، نظم المعلومات المحاسبية المتقدمةومسري شحاتة عوض،   إبراهيم أمحد الصعيدي 1

  48ص,2000املريخ،  ترمجة سرور علي سرور، الرياض، دار ،نظم دعم القرارات والنظم الخبيرة -نظم دعم اإلدارة، إبفرام نوربان 2
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  :مكونات نظام اإلدارة اإللكترونية وفوائد استخدام هذا النظام 3.4.1

 : النظام مكونات) 1

 : التخطيط إدارة .1

 سليمة علمية أسس على �ا، والعاملني وإدارا�ا املؤسسة ألداء الشامل والتقييم املؤسسة مهام ختطيط : اهلدف

 .املناسب التوقيت ىف سلفاً  احملدد العمل من واالنتهاء املطلوب تنفيذ ىف الدقة أمهها

 األفراد مستوى وحىت املؤسسة كيانات لكل الشهرية أو السنوية اخلطط سواء املؤسسة خطط استعراض : املهام

 .والفرعية الرئيسية املؤسسة خمرجات على والتعرف

 : التكليفات إدارة .2

 .التكليفات تنفيذ متابعة خالل من املؤسسة ألداء اإللكرتونية واملتابعة التقييم :اهلدف

 األشخاص أو اإلدارات تكليف مت الىت واملهام التكليفات موقف وحبث املؤسسة داخل العمل أداء متابعة :املهام

 داخلها كيان ألي باملؤسسة العليا اإلدارة توجهها الىت التكليفات موقف على التعرف خالله من يتم حيث �ا،

 .املتابعة أو الرد خالل من املناسب الوقت ىف بشأ�ا الالزم اختاذ ميكن حىت

 : المعرفة إدارة .3

 بسرعة عام بوجه املؤسسة أو املؤسسة داخل إدارة بأي اخلاصة واألنشطة املعلوماتى احملتوى إدارة : اهلدف

 .وسهولة

 تسجيلها مت والىت املؤسسة كيانات داخل اإلدارات أجنز�ا الىت واملهام واملخرجات األنشطة كافة استعراض : املهام

 نصف أو شهرياً  أو أسبوعياً  واملخرجات األنشطة استعراض ميكن حيث حمددة، زمنية فرتة خالل سابقة مرحلة ىف

 .النظام يف حفظه مت معلوماتى حمتوى أى إىل الرجوع من العاملني وأيضاً  العليا اإلدارة ميكن مبا سنوياً، أو سنوياً 

 : العمالء إدارة .4

 باجلهات االتصال وجهد وقت وتوفري معهم العالقة وتوطيد املؤسسة، مع املتعاملني بيانات على احلفاظ : اهلدف

 .املؤسسة معها تتعامل الىت

 سواء اخلارجية واجلهات باملؤسسة العاملني بني تتم الىت اخلارجية باالجتماعات اخلاصة البيانات توثيق : املهام

 جهة بكل املتعلقة التفصيلية البيانات لتسجيل الفرصة النظام يتيح حيث ا�تمع، ىف أخرى مؤسسات أو أفراد

 . منها واالستفادة إليها الرجوع على يساعد بشكل
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 : الوثائق إدارة .5

 .املؤسسة وثائق حبفظ املتعلقة والسرية األمان من إطار يف واالسرتجاع وسهولة املؤسسة مراسالت توثيق : اهلدف

 خلق ىف يساهم مبا معها تتعامل الىت اخلارجية واجلهات املؤسسة بني املتبادلة املكاتبات كافة وختزين حفظ : املهام

  .املؤسسة داخل كيان لكل إلكرتوين أرشيف

 : اإلجتماعات إدارة .6

 .املؤسسة ىف العمل سري ومتابعة اسرتجاعها لسهولة الداخلية لالجتماعات اإللكرتوىن التوثيق : اهلدف

 .اإلدارية املستويات خمتلف على املؤسسة باجتماعات اخلاصة الوثائق حفظ :املهام

 :واألحداث األنشطة إدارة .7

 حدث بني التوقيتات التتعارض حىت املؤسسة كيانات مجيع بني الكامل والتنسيق والتعاون التنظيم عناصر حتقيق 

 .باملؤسسة العاملني مشاركة وتفعيل وآخر

 : اإللكترونية المراسالت إدارة .8

 املعلومات سرية تأمني من قدر أكرب وتوفري ، وسهولة بسرعة املؤسسة أعضاء بني الرسائل وتبادل تيسري : اهلدف

 .املوارد استخدام ترشيد جانب إىل

 .املؤسسة كيانات أحد أو املؤسسة داخل العاملني كل أو لبعض اإللكرتوىن الربيد رسائل تبادل :املهام

 : اإللكترونية الخدمات إدارة .9

 املؤسسة داخل والزمنية املكانية احلواجز على والتغلب إلكرتونياً  املؤسسة ىف العاملني بني التواصل تفعيل : اهلدف

 .األحداث كافة ىف العاملني ملشاركة ومبتكرة سريعة وسيلة وإجياد

  :المهام

 كأحد للمناقشة ثقافية أو إجتماعية، إقتصادية، عامة، سواء املوضوعات أحد طرح خالل من وتتم :احلوار دائرة

 .باملؤسسة العاملني بني احلواجز إلزالة اآلليات

 .اهلامة القضايا أو اخلدمات حول الرأى لقياس يتم:املؤسسة داخل اخلدمات حول الرأي إستقصاء

 1.الداخلية العمل ومناذج ودراسات تقارير من للمخرجات العام الشكل بتوحيد:املستخدمة العمل مناذج توحيد

  

 ، والتوزيع للنشر احلامد دار ، .األردن ، استراتيجي منظور النامية الدول في العامة المؤسسات إدارة ، أمحد ، طلحة عثمان 1 

  220-118ص ,2008
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 .:االستخدام من والعائد النتائج

 .العليا لإلدارة الداعمة البيانات قاعدة توسيع .1

 .اإلدارات قبل من املعلوماتية االحتياجات توفري .2

 .املقار بني البيانات نقل وسائل وتكلفة الربيدية املراسالت تقليل .3

 .العام للتداول القابلة الورقية املستندات تصوير تكلفة تقليل .4

 .الداخلية اإلدارة نفقات وخفض تقليل .5

 .املختلفة اإلدارات يف األعمال أداء لتطوير فرص إعطاء .6

 .الداخلية التعامالت شفافية مبدأ حتقيق .7

 .البيانات وتداول التشغيل حقوق يؤمن كامل سرية نظام .8

(Open System) 9. 1.املفتوحة النظم مبنهجية املستمر التطوير 

  

  

  

  

  

  

  

 

  .221ص,نفس املرجع السابق 1
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  :خاتمة الفصل

حيث نستنتج من خالل هذا الفصالن ,مصطلحات و مفاهيم عامة لالدارة االلكرتونية   الفصل هذا يف تناولنا

التزايد الكمي املذهل اليوم يف الوثائق و انفجار  ةسامهم التطور احلاصل اليوم يف ميدان ادارة املؤسسات و

حيث مل . تفكري املختصني و املربجمني أكثر يف كيفية التسيري و معاجلة هذه األرصدة املرتاكمةادى اىل املعلومات 

ك املطلوب، وال سرعة التحوالت تسمح له بذل يعد التسيري اليدوي احملدود اليوم قادرا على أداء مهامه على الوجه

كأحدث حمطة يتوصل إليها العقل   و االدارة االلكرتونية  أيضا فكان التسيري اآليل أوال،مث جاء التسيري االلكرتوين

  .البشري اليوم يف ميدان التكنولوجيا احلديثة للمعلومات و التوثيق العصري احلديث
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  :مقدمة الفصل

بعدما تطرقنا يف الفصل األول والثاين وإىل اإلطار النظري الفكري ملفهوم إدارة اجلودة الشاملة وامليزة 

بنك الفالحة ( ةالتنافسية، سنحاول يف هذا الفصل إسقاط اجلانب النظري على أحد البنوك التجارية اجلزائري

، فتطبيق نظام اإلدارة االلكرتونية أصبح ضروري يف كل املؤسسات بصفة عامة، )-وكالة مستغامن–مية الريفية نوالت

ط، خاصة إعالن اجلزائر الرغبة يف انضمامها للمنظمة وخاصة املؤسسات املصرفية بسبب التغريات احلاصلة يف احملي

العاملية للتجارة، وكذا املؤشرات اإلجيابية اليت حيققها االقتصاد الوطين، إال أنه تبقي مردودية القطاع املصريف ضعيفة 

يف حىت أن هناك من يرى أن سبب ضعف النمو خارج احملروقات يرجع أساسا للمنظومة البنكية، ألنه يعد أمرا 

ومنه سنحاول من خالل , غاية األمهية، وهذا من خالل حتديد درجة تأثري االدارة االلكرتونية يف تنافسية البنوك

  .املباحث التالية بيان كيفية تاثر القطاع البنكي من خالل تطبيق االدارة االلكرتونية

  .وكالة مستغامن –تقدمي عام لبنك الفالحة والتنمية الريفية   1. 3

  .االنتقال إىل اإلدارة البنكية اإللكرتونية   2.3

  .اخلدمات البنكية االلكرتونية    3.3

  .وسائل الدفع االلكرتونية و تطورها  4.3
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  : الريفية ةيموالتنتقديم عام لبنك الفالحة  3-1

 :نشأة بنك الفالحة والتنمية الريفية -1

أمثرت ميالد بنوك هلا دور يف تفعيل املهنة عرفت املنظومة املصرفية اجلزائري سلسلة  من اإلصالحات 

املصرفية، منها الفالحة والتنمية الريفية الذي عرف النور بعد إعادة هيكلة البنك الوطين اجلزائري، مبقتضى املرسوم 

، حيث اعترب آنذاك 11/03/1982املوافق ل  1402مجادى األوىل  12الصادر يف  82-106قراي رقم 

  .مية إىل املشاركة يف تنمية القطاع الزراعي وترقية الريفوسيلة من الوسائل الرا

 : تعريف بنك الفالحة والتنمية الريفية -2

على أنه مؤسسة عمومية ذات طابع  82-106: مبرسوم حتت رقم. 11/03/1982أنشئ البنك بتاريخ 

ية، وطبقا هلذه القوانني يلتزم مايل وجتاري يتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل موضوع حتت وصاية وزارة املال

البنك بتنفيذ مجيع العمليات البنكية، أي يقوم بتلق الودائع بأشكاهلا ومنح القروض والسلفيات والسهر على تقدمي 

  .خدمات جتاه هذه العمليات، وهذا للمسامهة يف السياسة احلكومية

شرف عليه جملس اإلدارة وهو وميثل فئة يسري البنك مدير عام متواجد مبقره يف مدينة اجلزائر العاصمة، وي

  .إخل...العمال األجراء، اإلدارات، املديريات، املستخدمني،

وكالة وحدات إنتاجية  322مديرية جهوية، هي جممعات جهوية لالستغالل و 41كما يتشكل البنك من 

  1.حملية لالستغالل موزعة على الرتاب الوطين

  

  

  

  .الفالحة والتنمية الريفية وكالة مستغامنوثائق مقدمة من طرف بنك   1
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 .وظائف بنك الفالحة والتنمية الريفية -3

  :يقوم  البنك بعدة وظائف من بينها ما يلي

 :وضع سياسات اتصال فعالة لتحقيق األهداف املخططة من خالل  - أ

وإعطاء  تطوير مستوى هيئة املوظفني, لى القروض اخلارجية بصفة عقالنيةالعمل مواجهة خماطر الصرف ع -

 .األولوية حلاملي الشهادات

 .إعطاء الدعم اإلعالمي -

 :عرض املنتجات واخلدمات اجلديدة من خالل  -  ب

 .متويل التجارة اخلارجية, مانات املالئمة وتطبيقها ميدانياأخذ الض, تصفية املشاكل املالية -

 .امهم والرد على طلبا�مالستقبال اجليد للزبائن واحرت ,ع الداخلية يف إطار تشغيل الشباب متويل املشاري -

 :تطبيق اخلطط والربامج الداخلية وفق ساسة احلكومة وهذا ل  - ج

 .الستعمال الرشيد لإلمكانيات اليت متنحها السوق املاليةا,على حتسني تكاليفها تطوير املوارد والعمل -

 .مسايرة التطور احلاصل يف عامل املهنة املصرفية وتقنيا�ا -

 .الريفية أهداف بنك الفالحة والتنمية -4

  :من أجل حتقيق أهداف تذكر منهاوجد بنك بدر 

 .توفري السيولة من أجل التصدي لطلبات املودعني -

حتسني نوعية اخلدمات والعالقات مع الزبائن، وذلك بالرفع من املوارد وجعله يتمتع مبدودية القروض اإلنتاجية  -

  .املتنوعة، مع احرتام قوانني احلذر

يف البلد، وذلك عن طريق التسيري الصارم للخزينة، سواء بالدينار أو بالعملة الصعبة، البقاء ضمن أكرب البنوك  -

مينح البنك لصاحل زبائنه أفضل . وكذلك حتقيق مردودية أكرب بتحسني اإلنتاج على مستوى عمليات املعاجلة اليومية

 .اخلدمات بواسطة التكنولوجيا والوسيلة اإلعالمية املتعددة الغابات

-   
  .ئق مقدمة من طرف بنك الفالحة والتنمية الريفية وكالة مستغامنوثا  1 -
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 :)وكالة مستغانم(تعريف بنك الفالحة والتنمية الريفية  -

تقع وكالة مستغامن وسط املدينة على الطريق املؤدي إىل والية غليزان للجهة الشمالية للبلدية، على بعد 

  .هلامرت من املديرية اجلهوية التابعة  600حوايل 

بوالية  04وكاالت موجودة بوالية غليزان، و 06وكاالت، منها  10تضم املديرية اجلهوية لوالية مستغامن 

وكاالت باإلضافة إىل وكالة  04مستغامن، ولكن اآلن انفصلت املديرية اجلهوية عن والية غليزان وأصبحت تضم 

  .2014دائرة ماسرى اليت أنشأت مؤخرا 

سكان البلديات التابعة لوالية مستغامن، ويعمل �ذه الوكالة موظفون أغلبهم هلم خربة تقدم الوكالة خدما�ا ل

  .سنة 20مهنية ال تقل عن 

م، �دف متويل النشاطات الفالحية، تتمثل 1988هي وكالة حملية لإلستغالل مبستغامن أنشأت يف جوان 

قدمي خمتلف أنواع القروض وكذلك فتح احلسابات مصادر متويلها يف الودائع وعن طريق االدخار تقوم هذه الوكالة بت

سنة، ودفرت التوفري  19وتوفري نوعني من الدفاتر للزبائن، منها دفرت االدخار لألشخاص الذين يتعد عمرهم 

  .سنة 18ألشخاص الذين يقل عمرهم عن 

  

  

  

  

  

  

  .وثائق مقدمة من طرف بنك الفالحة والتنمية الريفية وكالة مستغامن  1
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- وكالة مستغانم- :الهيكل التنظيمي لبنك الفالحة والتنمية الريفية 2.1.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

اهليكل التنظيمي لبنك الفالحة و التنمية الريفية):1ـ3( الشكل  

 

 

ــــة ـــــ ـــــــ  مدير الوكالـــ

مصلحة املنازعات  نائب املدير االمانة العامة

 القانونية

مصلحة التجارة  مصلحة االداريني القروض

 اخلارجية

 املقاصة التحويل احملاسبة الصندوق احملفظة
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  .منتجات وخدمات بنك الفالحة والتنمية الريفية 3. 1. 3

من خالل وضع سياسات تتعلق باملنتجات واخلدمات إىل الرفع من احلصة   BADRيهدف بنك 

  .السوقية والعمل على إرضاء الزبائن عن طريق االهتمام بتوقعا�م، وإشباع حاجا�م ورغبا�م

 :منتجات بنك الفالحة والتنمية الريفية -1

  : وتتمثل أهم هذه املنتجات يف

لألشخاص الطبيعيني واملعنويني الذين ميارسون نشاطا جتاريا يفتح هذا النوع من احلساب  :الحساب الجاري -

 .هذا املنتج املصريف بدون فائدة... ). جتار، مؤسسات جتارية، فالحون، (

 .يفتح هذا النوع من احلساب لألفراد الذين يرغبون يف االدخار لدى البنك ):الشيكات(حساب الصكوك  -

 ميكن للراغبني من ادخار أمواهلم الفائضة عن وهو عبارة عن منتج مصريف: BADRدفتر التوفير  -

باستطاعة هؤالء . حاجا�م، على أساس فوائد حمددة من طرف البنك أو بدون فائدة حسب رغبات املدخرين

 .املدخرين احلاملني لدفرت التوفري القيام بعمليات دفع وسحب األموال يف أي وقت ويف أي وكالة من الوكاالت 

خمصص ملساعدة أبناء املدخرين للممارسة والتدريب على االدخار يف بداية حيا�م : دفتر توفير الشباب -

 .سنة من طرف ممثليهم الشرعيني 19إن دفرت توفري الشباب يفتح للشباب الذين ال تتجاوز أعمارهم . االدخارية

 .سياسة التسعري لدى بنك الفالحة والتنمية الريفية -

، فله إمكانية حمدودة كما هو احلال يف مجيع البنوك، BADRفيما خيص حتديد أسعار منتجات بنك 

الذي يصدره بنك اجلزائر بالنسبة لتحديد أسعار ) TR(فهذه األسعار حتدد على أساس معدل املردودية الداخلي 

  .اخلدمات

بتحديد أسعار بعض املنتجات واخلدمات دون املساس بسقوف اليت حيددها  BADRكما يقوم بنك 

قوم اإلدارة العامة بتحديد هوامش حمددة �دف حتقيق الرحبية من جهة واحلفاظ على الزبائن ت. بنك اجلزائر

  .احلاليني، واستقطاب زبائن جدد من جهة أخرى

 .سياسة التوزيع -
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يعتمد يف سياسة التوزيع على الوكاالت املصرفية لالستغالل  BADRما ميكن استخالصه أن بنك 

ن تتضمن سياسة إنشاء الوكاالت اجلديدة للبنك تقوم على دراسات دقيقة بشكل كبري، لذا كان من الضروري أ

ومستمرة ملدى حاجة املناطق املختلفة ملنتجات البنك وخدماته، حيث جيب أن تأخذ هذه السياسة بعني االعتبار 

  .هأن االنتشار اجلغرايف لفروع البنك هو ضرورة لتأمني نشاطه وزيادة مبيعاته، وبالتايل زيادة أرباح

وهلذا عند تأسيس وكالة جديدة جيب على البنك أن خيتار مقاييس مهمة لتحقيق إدارة اجلودة الشاملة نذكر 

  :منها ما يلي

 .دراسة السوق ملعرفة احتياجات الزبائن  -أ 

 .دراسة املردودية من أجل حساب تكاليف االستغالل املتوقعة  - ب 

 .الية للزبائن، القدرة على مجع املدخراتاألخذ بعني االعتبار القدرة املالية للسوق، القدرة امل  -ج 

ف بنك الفالحة والتنمية الريفية من خالل السياسة االتصالية إىل إلغاء التباعد بينه وبني يهد :االتصال -

األطراف اخلارجية والداخلية، خاصة الزبائن منهم، وإىل رسم صورة إجيابية للبنك من خالل إعالم األفراد عن 

 .خاصة اجلديدة منهااملنتجات واخلدمات 

  :من بني وسائل االتصال نذكر منها ما يلي

 .عبارة عن تفويض ألجل وبعائده وموجه لألشخاص املعنويني والطبيعيني: سندات الصندوق  -أ 

وهي وسيلة تسهل على األشخاص الطبيعيني واملعنويني إيداع األموال الفائضة عن : اإليداعات ألجل  - ب 

 .فوائد متغرية من طرف البنكحاجا�م إىل آجال حمددة بنسبة 

منتج يسمح جبعل نقود املدخرين اليت بالعملة الصعبة متاحة يف أي حلظة مقابل : حساب بالعملة الصعبة  -ج 

 .عائد حمدد حسب شروط البنك

كما توجد عدة منتجات أخرى لدى بنك الفالحة والتنمية الريفية، كالدفاتر املخصص للسكن، إضافة إىل 

اليت مينحها البنك لزبائنه، اليت تكون وفق دراسات وشروط مسبقة، من بينها قروض  االعتمادات والقروض

  .االستثمار وقروض االستغالل
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 :خدمات بنك الفالحة والتنمية الريفية -2

مبا أن البنك هو مؤسسة مالية تقوم بتلقي الودائع من طرف أصحاب الفائض يف املال ومتنحها على شكل 

يرتتب ) تلقي الودائع ومنح القروض(ال، فمن خالل هاتان العمليتان الرئيسيتان قروض ألصحاب العجز يف امل

  :عدة عمليات أو خدمات للقيام �ا أمهها

  :العمليات والخدمات -2-1

لبطاقة موجهة لزبائن بنك الفالحة والتنمية الريفية، حيث متكن حاملها من القيام بعمليات هذه ا: بطاقة بدر -

املالية، وكذلك الكشف عن الرصيد يف وقت يريده، وهذا عن طريق املوزع اآليل لألوراق الدفع والسحب لألوراق 

 .كما متكن أصحا�ا أيضا من القيام بعمليات السحب من املوزعات اآللية للبنوك األخرى) D.A.B(النقدية 

 فتح خمتلف احلسابات للزبائن وختليص الصكوك بأمر املعين -

 .التحويالت املصرفية -

 .املتعلقة بالدفع والتحصيل فيما خيص التعامالت اخلارجيةاخلدمات  -

 .خدمة كراء اخلزائن احلديدية -

 .بيع وشراء األوراق املالية -

 .خصم األوراق التجارية -

اليت متكن الزبائن من معاينة ومراجعة التحويالت اليت طرأت ) BADR consulte(خدمة البنك للمعاينة  -

األرقام الشخصية السرية هلم املعطاة من طرف البنك، من خالل استعمال على أرصد�م عن طريق استعمال 

 .أجهزة اإلعالم اآليل املتاحة

اليت تسمح خبدمة أحسن الزبائن لدى البنك، وذلك ) Télétraitement(خدمات الفحص السلكي  -

 .باستعمال شبكة الفحص السلكي يف تنفيذ العمليات التحويلية املصرفية يف الوقت

فيما خيص االتصال اخلارجي يالحظ وجود اهتمام بنك الفالحة والتنمية الريفية به أكثر من االتصال 

الداخلي، إذ يعتمد على اإلشهار قصد إقامة عالقة دائمة مع الزبائن احلاليني واحملافظة عليها وتنميتها بصورة 
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 ذلك عدة وسائل ليت يقدمها مستعملة يفتضمن استمرارية تعاملهم مع البنك وإقباهلم على اخلدمات اجلديدة ا

  .اتصالية

  :الوسائل االتصالية -2-2

وهي عبارة عن جملة يصدرها البنك حيث يتطرق فيها ملختلف نشاطات البنك يف ": أخبار البنك"مجلة البنك 

لموظفني فرتة حمددة، يتم من خالهلا التعريف مبختلف املنتوجات واخلدمات البنكية، وهي ذات استعمال مزدوج ل

  .والزبائن يف نفس الوقت

وهي عبارة عن وسيلة لتعريف اجلمهور والزبائن مبختلف اخلدمات ): Des brochures( منشورات خاصة  -أ 

 .البنكية، حيث يتم تقدمي مثل هذه الوسائل إىل خمتلف الوافدين إىل وكاالت البنك

طريق إلصاق لوحات إشهارية وسيلة تستخدم للتعريف مبنتجات وخدمات البنك عن وهي  :الملصقات  - ب 

مبحاذات فروع البنك أو داخله، كما تقوم الوكالة بتقدمي حمافظ ومذكرات إىل بعض زبائنها، واليت حتمل شعار بنك 

 .الفالحة والتنمية الريفية

عارض يعتمد بنك الفالحة والتنمية الريفية على تنظيم امللتقيات، إضافة إىل مشاركة البنك يف امل: العالقات العامة

قرب أكثر من األفراد، وعرض خمتلف املنتجات واخلدمات الت الوطنية والدولية املقامة يف اجلزائر أو خارجها قصد 

ليت يقدمها، وتزويدهم مبختلف املعلومات واإلجراءات الالزمة يف احلصول عليها، خصوصا ما يتعلق منها ا

يفية موقعا خاصا به على شبكة األنرتنيت عرب صفحات بالقروض البنكية، كما ميتلك بنك الفالحة والتنمية الر 

، اليت هلا دور اتصايل يف التعريف بالبنك وبعض منتجاته وخدماته، وكل ما خيص كيفيات )Web(الويب 

 1. وآليات تعامل األفراد مع البنك

 

  

  وثائق مقدمة من طرف بنك الفالحة والتنمية الريفية وكالة مستغامن  1
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  :االنتقال إلى اإلدارة البنكية اإللكترونية 2 .3 

 العمل لتنمية مساعدا عامال شكلت اليت و االتصاالت و املعلوماتية بثورة تأثرا القطاعات أبرز من البنوك قطاع إن

 قد و اليوم، وحىت التسعينات و الثمانينات فرتة خالل للغاية متطورة اجتاهات يف و السبعينيات أوائل منذ البنكي

 و التطور عمليات مّكن مما ، البعض بعضها مع احلاسب أجهزة ربط و الشبكات استخدام ظهور ذلك صاحب

 .اليوم حىت مستمرا مازال املصريف بالعمل اإلرتقاء

 اإلجياز يف وسرعة العمل يف فعالية من توفره ملا املصريف للعمل الزما عنصرا احلديثة التكنولوجيا استخدام أصبح لقد

 أي يف الزبائن إىل وإيصاهلا اجلديدة املنتجات تطوير على القدرة و ، األسواق و الزبائن عن املعلومات يف وفرة و

 لتصبح توسعها و املصرفية اخلدمات صناعة يف املنافسة تزايد نتيجة ذلك و ، أرادوا وقت أي ويف كانوا مكان

  .تكلفة بأقل و جهد بأقل ، مفتوحة عاملية سوق نطاق على منافسة

  :تعريف اإلدارة البنكية اإللكترونية 1.2.3

 مادي وجود هلا اليت التقليدية املصارف من اإلنتقال مت إذ ، املصريف العمل يف متتابعة ثورة املتقدم العامل دول تشهد

 االفرتاضية االلكرتونية املصارف إىل الورقية و املعدنية النقود و املستندات فيها تتبادل معامالت و فروع شكل يف

 على العمل مثل املصريف للعمل جديدة أبعاد فاأض االنتقال ذاهو  االلكرتونية الوسائط أو الركائز على تعتمد اليت

 بدون و كبرية تكلفة بدون و مكان كل إىل اإلمتداد و ، توقف بدون و أيام7 /أيام 7 و سا 24 /سا 24 مدار

 و ، احلديثة االتصال أنظمة توفره ما بفضل هذا و البنك إىل الزبون انتقال أو ، الزبون إىل االنتقال إىل احلاجة

 . اإلدارية و املكانية القيود و احلواجز كافة ختطي بالتايل

 على االلكرتونية البنكية اإلدارة تعريف ميكن االلكرتونية لإلدارة السابقة التعريفات أساس على و اإلطار هذا يف و

 بعمليات اخلاصةأي  داخلية كانت سواء ، املعلومات بتكنولوجيا اليومية االجراءات و العمليات كافة ربط " ا�أ

 ، وقت بأسرع و تكلفة، بأقل و بأمان املصرفية اخلدمات كافة بتقدمي الزبائن مع خارجية كانت او البنك داخل

  1." العالية الكفاءة حتقيق بالتايل و للزبائن جهد وبأقل

  

  

  

   85ص ،  1998، رةھالقا ، رامھاأل طبعة ، الشاملة البنوك لخدمات الفعالة اإلدارة ، احلميد عبد اسعد طلعت    1
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  :خصائص اإلدارة البنكية اإللكترونية  2.2.3

   1: أمهها لعل التقليدية البنكية اإلدارة على مبميزات االلكرتونية البنكية اإلدارة متتاز

 تتم املصرفية اخلدمة طريف بني املراسالت و اإلجراءات كافة أن حيث ، للعمالت الورقية الوثائق اختفاء -

 .أوراق أي استخدام دون الكرتونيا

 التفرع إىل احلاجة دون ، االنرتنت شبكة باستخدام عامليا نشاطها لتوسيع احلجم صغرية البنوك أمام �الا فتح -

 . البشرية املوارد زيادة و خارجيا

 .جغرايف موقع أي يف بكفاءة األنرتنت شبكة عرب للبنوك املصرفية العمليات إدارة على القدرة -

  .اآلخر منهما كل االلكرتونية التعامالت طرفا يرى ال حيث ، اهلوية حتديد إمكانية عدم -

 .والرصيد احلسابات كشف و ، الدفع و السحب عمليات ، مثل الكرتونيا املنتجات بعض تسليم إمكانية- 

 سرعة إىل حيتاج مما االلكرتونية املعامالت جمال يف السريع التطور ملواكبة ذلك و ، احلاكمة القواعد تغيري سرعة -

 .السريع التطور هذا ملواكبة الالزمة التشريعات صياغة يف
  

 :اإللكترونية البنكية اإلدارة أهداف  3.2.3

 للبنك ميكن مىت هو املطروح السؤال لكن ، العشرين و الواحد القرن حداثة متثل االلكرتونية البنكية اإلدارة إن

 البنك حتقيق يف هي املباشرة اإلجابة و ناجحة الكرتونية بنكية إدارة إىل التقليدية إدارته حتويل يف جتربته اعتبار

 : أمهها من األهداف لبعض

 .جدد زبائن على احلصول من يصاحبه ما و البنك خدمات و منتجات أمام جديدة أسواق فتح -

 الزبائن ومع ، األخرى املالية املؤسسات و البنوك مع ، الواحد البنك موظفي مع العالقات إدارة طرق حتسني -

  .مكان أي و وقت أي يف و األمن و األداء يف الدقة متيزها الكرتونية عالقات تصبح حبيث

 بالرغم ذلك و االلكرتونية اخلدمات مسات من مسة اخلدمة أداء تكلفة فإخنفاض ، اخلدمة آداء تكلفة ختفيض -

 بالوسائل املصرفية اخلدمة تقدمي من تكلفة اقل يظل ذلك أن إال حتتية بنية و برامج و حسابات من تطلبه مما

  . الفروع خالل من التقليدية

  

 العربية اإلمارات دولة في االلكترونية للتجارة القانوني النظام  :العربية االلكترونية التجارة في مقدمة ، حجازي بيومي الفتاح عبد 1

  199 ص ، 2003 ، إسكندرية . اجلامعي، الفكر دار ، المتحدة
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  :الخدمات البنكية االلكترونية 3.3

 :اإللكترونية البنكية الخدمات مفهوم 1.3.3

 املعامالت ناحية من سواء للبنوك و للزبائن هائلة مزايا توفر وهي املستقبل موجة هي اإللكرتونية البنكية املعامالت

 على اإللكرتونية املصرفية اخلدمات تعريف فيمكن ، كفاءة أكثر بطريقة اخلدمات تقدمي ناحية من أو تكلفتها أو

 1. إلكرتونية توصيل قنوات طريق عن املصرفية باملعامالت اخلاصة اخلدمات تقدمي ا�أ

 ومينح املختصة السلطات من ترخيص على حيصل أن عليه اإللكرتونية الصريفة مبمارسة يرغب الذي والبنك

 : أمهها أمور من التأكد بعد الرتخيص

 . اإللكرتونية البنكية اخلدمات تأدية يف العامة السياسة -

 . الرقابية والسياسة التقنية اخليارات -

 .اخلدمة هذه بتقدمي املتعلقة القانونية املشاكل -

  . املعلومات حبفظ املتعلقة واإلجراءات الوسائل -

  

  :تحديات الخدمات البنكية االلكترونية 2.3.3

 العقبات و املخاطر بعض الوقت نفس يف هلا املصريف ال�ا يف التكنولوجيا باستخدام تتحقق اليت العديدة املزايا إن

 االلكرتوين ال�ا إىل البنوك دخول فان لذا ، االلكرتوين املصريف العمل تواجه اليت املشاكل من العديد على تنطوي

 من البنوك فتخوف املخاطر، بعض على حيتوي مناسبة حديثة تقنيات و واضحة رؤية و متكاملة خطة دون من

 املصريف العمل أن على البنوك نظر يصرف أال ينبغي (الزبائن) األخرى اجلهات مع املباشر االتصال فقدان إمكان

 وسائل تطوير إىل باإلضافة أالتصااليت و املعلومايت الصعيدين على ضخمة الستثمارات حيتاج ال االلكرتوين

  . املصرفية العمليات مجيع سرية ضمان و احلماية و األمان

  
  
  
  
  
  

  
 العلمي املؤمتر أعمال ، االقتصادية و القانونية الوجهتين من المصارف أعمال في ،الجديد المصرفي االستعالم، غصوب مجيل عبد  1

  37 ص ، 2002 ، القانونية حليب منشورات ، " احلديثة التقنيات يف اجلديد " األول اجلزء ، بريوت جامعة ، احلقوق لكلية ، السنوي
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إّن تبين الصريفة اإللكرتونية متكن البنك من اخرتاق أسواق جديدة على املستوى احمللي أو حىت الدويل 

  .إىل عوملة اخلدمةحيث يظهر هذا بشكل واضح من خالل خدمة األنرتنت البنكي اليت أّدت 

إن استخدام األنرتنت البنكي يشكل نافذة إعالمية لتعزيز الشفافية وذلك من خالل عرض معلومات عن البنك  

  1.كالنشأة والتطور، أهم اخلدمات اليت يقدمها، مؤشراته املالية

  

  :الخدمات البنكية اإللكترونية وأساليب توزيعها 3.3.3

اخلدمات البنكية للزبائن على اختالف رغبا�م، وكذا التطور التكنولوجي أدى إّن شدة املنافسة يف تقدمي 

  .إىل تنوع اخلدمات البنكية اإللكرتونية

  :فيما يلي نربز أهم هذه اخلدمات واليت جتسدت بفضل هذه التطورات وهي كاآليت

 :أجهزة الصراف اآللي .1

بنك مفتوح أربع وعشرين ساعة وسبعة أيام يف : "اليت جاءت حتت عنوان *شريد بارونتعّد فكرة جون 

  .أول فكرة إلمتام العمل البنكي خالل سنوات السبعينات من القرض املاضي" األسبوع

واملوزعات اآللية هي صورة بسيطة للمكننة يف القطاع البنكي، فهي آالت أوتوماتيكية تستخدم عن طريق 

  .مستهلك بسحب مبلغ من املال بدون الّلجوء إىل الفروعبطاقة إلكرتونية تسمح لل

  :وتتيح أجهزة الصراف اآليل للزبون االستفادة من جمموعة من اخلدمات منها

 إجراء إيداعات نقدية, القيام بإجراء سحب نقدي من احلساب,التعرف على رصيد حسابه. 

  
  

 .99مرجع سبق ذكره، ص: مجال بوعرتوس  1

  .هو أول من اخرتع جهاز الصراف اآليل اإللكرتوين لصاحل بنك باركليز :جون شيرد بارون* 



دراسة ميدانية لبنك الفالحة والتنمية الريفية                                                     :الفصل الثالث  

 66 

  :1وتساهم هذه التصرفات بدور مهم يف توزيع املنتجات البنكية من خالل

يسمح للمتعامل بواسطة بطاقة إلكرتونية سحب مبلغ من املال  *: «D.A.B»الموزع اآللي لألوراق  1.1

  .دون احلاجة للجوء إىل الفرع

  

يعّد أكثر تعقيدا وتنوعا من النوع األول، باإلضافة إىل خدمة  **: « G.A.B »الشباك اآللي البنكي  2.1

  .السحب يقدم خدمات أخرى كقبول الودائع، طلب صّك، عمليات التحويل من حساب إىل آخر

  

  

  

  

                                                             
  .11مرجع سبق ذكره، ص : بودي عبد القادر وبودي عبد الصمد  1

* Distributeur Automatique de Billets (assure les retraits d’espèces). 

** Guichet Automatique Bancaire. 
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ة مشرتيات املتعامل من تسمح هذه النهاية الطرفية خبصم قيم :النهاية الطرفية لنقطة البيع اإللكترونية 3.1

رصيده اخلاص بعد أن ميّرر موظف نقطة البيع البطاقة االئتمانية على القارئ اإللكرتوين املوصول مباشرة مع 

احلاسوب املركزي للبنك بإدخال الرقم السري للمتعامل بشكل خيصم قيمة املشرتيات من رصيده وتضاف إىل 

  .رصيد املتجر إلكرتونيا

 :اشرنظام اإلبداع المب .2

األجور (تتّم من خالل هذا النظام عملية إيداع املبالغ اليت يتحصل عليها الزبون بصفة دورية متكررة 

بشكل (يف حسابه لدى البنك الذي يتعامل معه مباشرة ) والرواتب، املعاش، شيكات املعونة احلكومية وغريها

  .احملددّ ، وبذلك ميكن للزبون أن يستويف حقه دون عناء ويف الوقت )آيل

لكي يستفيد الزبون من هذا النظام البّد من القيام بتفويض للجهة املدينة له بتحويل مستحقاته إىل حسابه 

  1.بالبنك

 ):المدفوعات اإللكترونية(نظام اآللي المباشر  .3

يعرف هذا األسلوب يف الدوائر البنكية بأسلوب اخلصم املصرّح به مسبقا، ويتم من خالله بسداد أقساط 

، وغريها من ...امني، سداد أقساط الرهن العقاري، سداد فواتري الكهرباء والغاز، سداد مستحقات الضرائب الت

  .املستحقات اليت ختصم مباشرة من حساب الزبون دون جلوئه على حترير شيكات لذلك

من هذا األخري  إّن عملية السحب اآليل املباشر اليت يقوم �ا البنك من حساب عميله إّمنا تتم بتفويض مسبق

يتضمن السماح للبنك بتسديد املستحقات بصفة دورية حسب التعليمات الصادرة إليه، وهذا النظام يوفر اجلهد 

  .والتكلفة على الزبون وجينبه التعرض إىل الغرامات املالية يف حالة تأخره عن السداد

  
  

  .305، ص 2001القاهرة، ، دار غريب للطباعة، أدوات وتقنيات مصرفية: مدحت صادق  1

  103مرجع سبق ذكره، ص : مجال بوعرتوس   2
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 :خدمة سداد الفواتير بالهاتف .4

إّن التطور الذي شهدته اخلدمات البنكية على املستوى العاملي جعل البنوك تفكر بشكل جّدي يف إدخال 

أو طلب بعض اخلدمات  خدمة اهلاتف البنكي لتفادي طوابري الزبائن الراغبني يف االستفسار عن حسابا�م

  .األخرى

" ميدالنك"وتعّد بنوك الواليات املتحدة األمريكية السباقة يف توفري هذه اخلدمة، وكمثال عن ذلك بنك 

، حيث يتمكن الزبون عند اتصاله بالبنك First direct accountالذي يقوم بتوفري هذه اخلدمة حتت اسم 

  1.اخل... لصاحل دائنيه كسداد فاتورة اهلاتف، الكهرباء من سحب أو حتويل األموال أو األمر بالدفع 

وعملية سداد الفواتري تتم عن طريق اتصال الزبون ببنكه من خالل رقم اهلاتف اخلاص به، مث يقوم بإدخال 

رقم حسابه مث الرقم السري الذي سبق وأن حتصل عليه من البنك، بعدها يدخل رقم خاص باجلهة الدائنة مث املبلغ 

  .املراد سداده

 :الخدمات البنكية المنزلية .5

لقد متكنت البنوك بفضل التقدم يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من إنشاء فروع هلا داخل احلاسوب 

الشخصي للزبون وبذلك فإن هذا األخري أصبح يف غىن عن التنقل إىل البنك لطلب اخلدمة، فالبنك متواجد ببيته 

  .شاء وميكنه الدخول إليه مىت

فالزبون الذي يرغب يف احلصول على خدمات بنكية انطالقا من مقر سكنه، عليه أن يقوم بتحميل برنامج خاص 

  2.يتحصل عليه من البنك مقدم اخلدمة يف حاسوبه الشخصي املوصول بالبنك عن طريق خّط هاتفي

  

  

  

  

  .88مرجع سبق ذكره، ص : زيدان حممد  1
  .133ذكره، ص مرجع سبق : إميان العاين  2
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  :وسائل الدفع االلكترونية و تطورها 4.3

  :مفهوم وسائل الدفع االلكترونية1.4.3

هي النظام اليت متكن املتعاملني بتطبيقات التجارة اإللكرتونية من التبادل املايل إلكرتونيا، بدال من استخدام 

النقود املعدنية أو الشيكات الورقية حيث يقوم البائعون عن طريق األنرتنت بتوفري طرق سهلة وسريعة وآمنة 

  1. للحصول على أمثان منتجا�م من الزبائن

ئل الدفع اإللكرتونية على أ�ا جمموعة األدوات والتحويالت اليت تصدرها البنوك ومؤسسات كما عرفت وسا

  .اإلئتمان إلكرتونيا

ويعرف الدفع اإللكرتوين على أنه عملية حتويل األموال، هي يف األساس مثن لسلعة أو خدمة بطريقة رقمية 

  2. أو شبكة ما أو أي طريقة إلرسال البياناتأو باستخدام أجهزة الكمبيوتر، وإرسال البيانات عرب خط تلفوين

  .وبسبب تنوع هذه الوسائل واختالف خصائصها أصبح من الصعب تعريف موحد هلذه األخرية

 :أهمية وسائل الدفع اإللكترونية .1

إّن اتساع نطاق التجارة اإللكرتونية مسح بتضاؤل دور النقود الورقية والدفع التقليدي أمام ازدهار الدفع 

اإللكرتوين، حيث كانت النقود الوسيلة الرئيسية لتسوية املعامالت املالية، وكان الدفع يتم بصورة سائلة أو بواسطة 

  .وسيلة بديلة كالشيك وغريها من وسائل الدفع التقليدية

لكن تلك الوسائل ال تصلح يف تسهيل التعامل الذي يتم عن بعد يف بيئة غري مادية، كالعقود اإللكرتونية 

  3.اليت تربم عرب شبكة األنرتنت ومن هنا تظهر أمهية ابتكار وسائل سداد تتفق مع طبيعة التجارة اإللكرتونية

  

، دار الثقافة، الطبعة األوىل، عّمان، - المستقبل الواعد لألجيال القادمة –التجارة اإللكترونية : حممد عبد حسني الطائي  1

  .178، ص2010
، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاستري، ختصص علوم التسيري، األنترنت والتجارة اإللكترونية: بن رجدال جوهر  2

  .83، ص2002/2003جامعة اجلزائر، 
  .29، مرجع سبق ذكره، ص ليدية باإللكترونيةإحالل وسائل الدفع المصرفية التقعبد الرحيم وهيبة،   3
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نية اخلصائص اليت متيزها عن الوسائل الكالسيكية اليت نلخصها فيما وما زاد من أمهية وسائل الدفع اإللكرتو 

  :يلي

  :الدفع اإللكتروني ذو طبيعة دولية 1.2

أي أن وسيلة متداولة يف مجيع الدول، حيث يتم استخدامه لتسوية احلساب يف املعامالت اليت تتم عرب فضاء 

  .إلكرتوين بني املستخدمني يف كل أحناء العامل

 :باستخدام النقود اإللكترونيةالدفع  1.2

  .وهي قيمة نقدية تتضمن بطاقة �ا ذاكرة رقمية، الذاكرة الرئيسية للمؤسسة اليت �يمن على إدارة عملية التبادل

  :تسوية المعامالت اإللكترونية عن بعد 3.2

  .يتم إبرام العقد بني أطراف متباعدة يف املكان، ويتم الدفع عرب شبكة األنرتنت حيث

  :الدفع اإللكتروني بأحد األسلوبين يتم 1.2

أوال من خالل نقود خمصصة سلفا هلذا الغرض، ومن مث الدفع إال بعد اخلصم من هذه النقود، وال ميكن 

  1 .تسوية املعامالت األخرى عليها بغري هذه الطريقة، ويشبه ذلك العقود اليت يكون الثمن فيها مدفوع مقدما

خالل البطاقات البنكية العادية، حيث ال توجد مبالغ خمصصة مسبقا هلذا أما األسلوب الثاين فيتم من 

الغرض، بل إن املبالغ اليت يتم السحب عليها �ذه البطاقات قابلة للسحب عليها بوسائل أخرى كالشيك لتسوية 

  .أي معاملة مالية

  :تواجد نظام بنكي معد إلتمام ذلك 5.2

  .تتم عن بعد لتسهيل تعامل األطراف وتوفري الثقة فيما بينهم أي توفر أجهزة تتوىل هذه العمليات اليت

  

  

  
  .30مرجع سبق ذكره، ص : لوصيف عّمار  1
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  :يتم الدفع اإللكتروني من خالل نوعين من الشيكات 6.2

النوع األول شبكة خاصة يقتصر االتصال �ا على أطراف التعاقد ويفرتض من ذلك وجود معامالت 

أما النوع الثاين، فهو شبكة عامة يتم التعامل �ا بني العديد من األفراد ال . مسبقة بينهم وعالقات جتارية ومالية

  .توجد بينهم قبل ذلك روابط معينة

  :كونات وسائل الدفع التقليديةـ م

توجد عّدة أشكال من وسائل الدفع التقليدية متكن األفراد من إبرام الصفقات والتبادالت بسهولة ويسر وأمان، 

  :د لنا عادة األنظمة النقدية ماهية الوسائل اليت ميكن اعتبارها كوسيلة دفع، ومن أبرزها نذكروحتد

 :السفتجة أو الكمبيالة1

إىل شخص آخر يسمى ) الدائن(هي ورقة جتارية تتضمن أمرا صادرا من شخص يسمى الساحب 

ا يف ميعاد معني، وعليه تفرتض بأن يدفع ألمر شخص ثالث هو املستفيد مبلغا معين) املدين(املسحوب عليه 

  :السفتجة وجود ثالث أشخاص هم

 وهو من حيرّر الورقة ويصدر األمر الذي تتضمنه: الساحب. 

 وهو من يصدر إليه هذا األمر: املسحوب عليه. 

 1.وهو من يصدر األمر لصاحله: املستفيد 

توقيعها من طرف املظهر، كما وحيق عند إدخال هذه الورقة يف التداول، لكّل شخص تقدم له أن يطلب 

حيق له الرجوع إىل كّل املوقعني عليها يف حالة إعسار املدين أو املسحوب عليه وعدم قدرته على التسديد عند 

  2.حلول تاريخ االستحقاق

  

ة مقدمة ضمن متطلبات نيل ، مذكر استراتيجيات نظام المدفوعات للقرن الحادي والعشرين مع اإلشارة إلى التجربة الجزائرية: لوصيف عّمار  1

  .11، ص 2008/2009شهادة املاجستري، ختصص التحليل واإلستشراف املايل، جامعة منتوري، قسنطينة، 
  .284، ص 2001، الدار العلمية ودار الثقافة، الطبعة األوىل، عّمان، األوراق التجارية والعمليات المصرفيةياملكي أكرم،  2
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 :الشيك .2

األكثر انتشارا إىل جانب النقود الورقية، وهو عبارة عن وثيقة تتضمن أمرا بالدفع وهو من بني الوسائل 

الفوري للمستفيد للمبلغ احملرّر عليه، وقد يكون املستفيد شخصا معروفا ومكتوبا إمسه يف الشيك، وقد يكون غري 

  .معروف إذا كان الشيك حمررّا حلامله

  :وللشيك عّدة أنواع نعرضها فيما يلي

هو شيك حمرّر يف شكل الشيك العادي إّال أنه يتمّيز بوضع خطني متوازيني : شيك المسطر أو المخططال 1.2

  .على وجه الشيك، مما يرتتب عليه وجوب امتناع البنك عن الوفاء مببلغ الشيك إّال إىل بنك أو إىل زبون البنك

الساحب أو احلامل للتأشري عليه مبا هو شيك يقدم للمسحوب عليه بناءا على طلب : الشيك المعتمد  2. 2

  .يفيد االعتماد، ويرتتب على هذا االعتماد جتميد مقابل الوفاء لصاحل احلامل إىل غاية استيفاء قيمة الشيك

وجد يف بعض التشريعات األجنبية نوع من الشيكات ال ميكن أداء قيمتها : الشيك المقيد في الحساب  3. 2

  .يف احلساب، وال يستعمل الشيك يف هذه احلالة إال إلجراء املقاصةبالنقد بل جيب تقييدها حتما 

قد يقوم املسحوب عليه بناءا على طلب احلامل أو الساحب  : الشيك المقيد في الحساب 4. 2

  .بالتأشري على الشيك ممّا يدّل على وجود مقابل الوفاء يف تاريخ التأشري

 :الشيك السياحي 5.2

إىل نقود، لكن يف حالة الضياع، فإنه ال ميثل أية قيمة وغري قابل للتفاوض يف هو أداة دفع قابلة للتحويل 

  .حالة عدم املصادقة عليه

 :السند ألمر .3

هو ورقة جتارية، حترّر بني شخصني إلثبات ذّمة مالية واحدة، فهذا السند هو عبارة عن وثيقة يتعهد 

  هو تاريخ االستحقاق بواسطتها شخص معني بدفع مبلغ معني لشخص آخر يف تاريخ الحق
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 :التحويالت المصرفية .4

هي نوع من اخلدمات اليت تقوم �ا البنوك يف العصر احلديث، وهي عملية مصرفية يقيد البنك مبقتضاها 

  .مبلغا يف اجلانب املدين حلساب الزبون ويقيد نفس املبلغ يف اجلانب الدائن حلساب زبون آخر

ار من البنك احملّول إليه، وذلك عن طريق الربيد أو اهلاتف أو وتّتم عملية التحويل عن طريق إرسال إشع

التلكس، وإن كان التحويل بني حسابني يف دولتني خمتلفتني، فإن إجراءات هذا النوع من التحويل يتّم عن طريق 

   .2بني البنوك أي اهليئة العاملية لالتصاالت املالية فيما SWIFT *شبكة مغلقة مثل شبكة 

  :العوامل المؤدية إلى تطور وسائل الدفع 2.4.3

لقد تطورت وسائل الدفع وحتولت من الشكل التقليدي إىل أشكال أخرى وبأكثر تطورا وذلك بوجود 

  :جمموعة من العوامل اليت سامهت يف ذلك، لعّل أهّم هذه العوامل جتسدت يف

الشيكات املتبادلة يف دول اإلحتاد  من إمجايل% 53ففرنسا تعّد أبرز الدول األوروبية استعماال للشيك ب 

مليون  16مليار شيك، أي أكثر من  04إىل حوايل  2004األورويب، وقد وصل عدد الشيكات يف فرنسا سنة 

  .3شيك معاجل يوميا

على غرار فرنسا فإن الدول األوروبية األخرى ال تستعمل الشيكات بشكل كبري، كما شهدت اخنفاضا 

، وأكرب نسبة اخنفاض سجلتها هولندا اليت اجتهت 1990مقارنة بسنة  2003ة حمسوسا يف عدد الشيكات سن

 :حنو استخدام البطاقات، كما هو يوضحه الشكل املوايل

 

                                                             
 .07مرجع سبق ذكره، ص : صاحل إلياس  2

* SWIFT : Society For Word Interbank Financial Telecommunication. 
  .159ن ذكر بلد النشر، ص ، دار هومة، دو األوراق التجارية في القانون التجاري: فوضيل نادية  3
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  18مرجع سبق ذكره، ص : عبد الرحيم: املصدر

  

  :وسائل وأنظمة الدفع والسداد اإللكتروني 4.4.3

اإللكرتونية استخدام العديد من وسائل الدفع يتطلب تطبيق أعمال ومعامالت التسويق والتجارة 

االلكرتونية، حيث متثل هذه الوسائل ركيزة أساسية لنجاح وتطوير أعمال ومعامالت التسويق، ووسائل الدفع 

االلكرتوين ليست فكرة جديدة متاما، ومت استخدامها بني البنوك املختلفة وذلك على شكل إعتمادات منذ سنة 

1960. 1  

  

  

 
 

  254، مرجع سبق ذكره، صليدية باإللكترونيةإحالل وسائل الدفع المصرفية التقعبد الرحيم وهيبة،   1 
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  :خاتمة الفصل

من خالل دراستنا امليدانية على مستوى بنك الفالحة و التنمية الريفية نستنتج انه اصبح من الضروري يف 

أن تتابع مجيع التغريات واألحداث، وأن يومنا هذا بالنسبة للمؤسسات  بصفة عامة و بنك بدر بصفة خاصة 

تواكب التقدم الذي حيصل وتطلع على ما يستحدث من فكر وإبداعات، وهذا حىت تستطيع مسايرة املستجدات 

  .وتتماشى مع دوافع التغري اليت تسمح هلا بالتكيف مع حميطها

ة هامة كي تصبح أكثر فعالية، وباعتبار االدارة اإللكرتونية شكل حميطا لالتصاالت ومنح املؤسسات إمكاني

األمر الذي يتطلب ضرورة تبين هذه التكنولوجيات، وحماولة االستفادة من تطبيقا�ا، فهي وسيلة هامة من وسائل 

املعرفة احلديثة تسهم بفاعلية ال مثيل هلا يف اختاذ القرار الصحيح، كما تساعد يف هندسة العمليات وإعادة تنظيم 

ة على االتصال لعدم وجود حواجز مكانية أو زمانية إىل جانب النهوض مبستوى األداء اهلياكل وحتسني القدر 

وإتاحة مرونة أكثر يف التعامل مع املعلومات والبيانات، فاملؤسسات اليت توظف تكنولوجيا اإلعالم واالتصال 

اليا يف السوق للخدمات بأفضل الطرق ستكون األحسن قدرة على البقاء واالستمرارية يف ظل املنافسة املوجودة ح

  .والسلع

وعموما فإن تبين تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال يف املؤسسة االقتصادية جيب أن تتماشى ومتطلبا�ا احملددة 

فهي وسيلة وليست غاية، وقبل التفكري يف هذه التكنولوجيا ينبغي دراسة احلاجات احلقيقية وأن تكون فإسرتاتيجية 

للتطور ولروح التغري التكنولوجي، فإن استخدام الالدارة االلكرتونية يف املؤسسات  املؤسسة وثقافتها مستعدة 

املصرفية احلديثة يعتمد باألساس على التحكم يف التكنولوجيا، إذ أصبحت معظم منظمات األعمال احلديث 

امها السريع جبميع تعتمد يف أعماهلا على استعمال التسيري اإللكرتوين وهذا من اجل مواكبة التطورات وكذلك قي

أعماهلا ويف أقل وقت مما يسهل عليها أعماهلا وبقائها على اتصال بزبائنها ومورديها وكذلك مموليها هذا باإلضافة 

إىل رحبها الوقت وكسب ثقة الزبائن وكذا رضاهم مما يتيح هلا فرصة البقاء واإلستمرار واحلصول على حصة سوقية 

  .تسم باجلودة واإلبداعمعتربة ودائمة يف حميط تنافسي ي
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  :مقدمة الفصل

يساهم التطور السريع لتكنولوجيا املعلومات يف تعزيز قدرة املشاريع الصناعية على االبتكار عرب إدخال حتسينات 

أساسية على سري األعمال و االسرتاتيجيات اإلدارية، كما من خالل االستفادة من املعارف املتاحة  و إدار�ا 
  .لصاحل املشاريع

 ، شأنه يف ذلك شأن رأمسال و اليد العاملة، و الواقع أن قدرة جو االبتكار هو عامل أساسي من عوامل اإلنتا 

ا على قدر�ا التنافسية و أدائها حيث تتميز املؤسسات الناجحة املؤسسات على االبتكار حتدث تأثريا مباشر 
باستخدام التكنولوجيا و إنتاج املنتجات فريدة، و بقدرة داخلية على وضع خطط التطوير، و حيازة آلية فعالة 

  .لتلبية احتياجات الطلب

،  املؤسسة االقتصاديةجديدة يف تكنولوجيا املعلومات كأداة و  لالدارة االلكرتونية التطرق يف هذا الفصلسنحاول 
ى املؤسسات االقتصادية و ما هي أثار تطبيقها عل ,كما سنتناول تأثريا�ا على اإلنتاجية يف خمتلف املستويات

  :وذلك من خالل املباحث التالية, اجلزائرية

  . تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف املنظمات واملؤسسات االقتصادية  1.2

.اإلدارة اإللكرتونية داخل املؤسسة االقتصاديةمزايا تطبيق   2.2  

.وظائف اإلدارة اإللكرتونية داخل املؤسسة االقتصادية  3.2  

 .دور اإلدارة اإللكرتونية يف املؤسسة االقتصادية 4.2
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   1.2 تطبيق اإلدارة اإللكترونية في المنظمات المعاصرة :

  :اإلدارة اإللكترونيةدواعي التحول نحو تبني نموذج  1.1.2

 , ادارا�ا يف اإللكرتونية اإلدارة تطبيق يف تتسارع واملنظمات الدول من كثري جعلت الىت املربرات من الكثري هناك

  :يلي كما وهي اإللكرتونية اإلدارة حنو التحول يف سامهت الىت العوامل أهم بني حيث

 لتطبيقا�ا عديدة نسبية مزايا إظهار اىل ذلك أدى حيث به املرتبطة املعرفية والثورة التكنولوجي التقدم تسارع 1-

 . االنسانية احلياة جماالت خمتلف يف العملية

 .االنسانية ا�تمعات وترابط العوملة توجيهات 2-

 كثري يف وتطبيقه اإللكرتونية اإلدارة واساليب مفهوم فإنتشار , احمليطة البيئة متطلبات مع والتكيف االستجابة 3-

 مواكبة عن والتخلف  العزلة الحتماالت جتنبا التطور بركب اللحاق دولة كل على حيتم وا�تمعات املنظمات من

  . واملعلوماتية السرعة عصر

 : مايلي اإللكرتونية اإلدارة تبين مسوغات اهم أن

 .السكان عدد وزيادة واملعيشية التعليمية املستويات حتسن نتيجة املواطنني وعي زيادة 1-

 االعمال أداء تعقيد عليه يرتتب وتقليدية قدمية عمل اساليب احلكومية املؤسسات من الكثري استخدام ان 2-

 . اجنازاها يف وصعوبة

 . املعامالت إلجناز �ا املرور الواجب اإلجراءات وكثرة احلكومية الدوائر يف عمل اسلوب البريوقراطية اعتماد 3-

 وتكاليف ,  التنظيمية هياكلها وترهل املادي الدعم تناقص: مثل مشكالت من الرحبية غري املنظمات معاناة 4-

 . اليها خدما�ا تقدم الىت اجلغرافية الرقعة اتساع بسبب التشغيلية

 اهلياكل مستوى على سواء للتكيف الطرق أفضل عن للبحث الدول دعت الىت املربرات نم عددوايضا هناك 

 : منها , جددةتامل العاملية الوقائع ملواجهة املمارسات او االدوار او التنظيمية

 . متجانسة صغرية قرية العامل جعلت عاملية كشبكة اإلنرتنت 1-

 للحصول العاملية املستويات حنو لرتتقي خدما�ا لتحسني ,الدول من ًللعديد عاداف اعتربت حيث العوملة 2-

 . اخرى ناحية من املواطن وإلرضاء , ناحية من خلدما�ا العاملية اجلودة شهادة على

1 .اخلصخصة حنو واالجتاه املوارد شح تزايد 3-

  

  276-266 ص ،  15مج م،  2003سعود الك جمة  .استطالعية راسةد ,الرقمى العالم في اإللكترونية والحكومة اإلدارة نوعية, عبداحلافظ العواملة 1
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  :مجاالت وخطوات تطبيق اإلدارة اإللكترونية 2.1.2

 تكنولوجيا تأثري نحيث ا , اختالفها على املنظمات يف ا�االت من العديد يف تطبق اإللكرتونية اإلدارة أصبحت

 . وانتشارها التكنولوجيا بتطور يزداد وا�تمعات املنظمات على املعلومات

 كل غريت املعلومات تكنولوجيا بأن , النشاطات معظم ليشمل بسرعة ينمو واآلله اإلنسان بني والرتابط فالتعاون

 عمل اي او إنساين وظيفي نشاط أي وجود تصور املمكن غري من أصبح حىت واألعمال اإلنسان حياة يف شئ

 .واالتصاالت احلاسوب وتقنيات أدوات وجود دون من منظم مجاعي

 إىل يوصل واسعا طريقا - Seresht& others - وأخرون سريشت أشار كما املعلومات تقنية تعد الواقع ويف

 السياسات من يتجزء ال جزء املعلومات تقنية تعترب فاليوم , التقنية واإلبداعات للقدرات حديثة ناشئة جماالت

 . واالجتماعية االقتصادية

 , ا�تمعات يف وتقدم تطور ألي األساسية الدعائم من تعد أصبحت احلديثة التقنية انف , ماسبق على وتأسيسا

 , االقتصادي كا�ال, االنسانية احلياة وجماالت ميادين خمتلف يف حمدودة غري وقدرات إمكانيات أتاحت كما

 . ذلك وغري , والصحي , والتجاري , والتعليمىي

 : اإللكترونية اإلدارة تطبيق خطوات

 تتمكن وحىت, املرجوة االهداف حيقق بشكل العملية تتم كي مراحل عدة اىل حيتاج اإللكرتونية اإلدارة اىل التحول

 وحتويل , األفضل االستثمار واستثمارها احلديثة التقنية من القصوى االستفادة من واملؤسسات املنظمات كافة

 . اإلدارية وإجراءا�ا معامالته اجناز يف احلديثة التقنية وسائل بكافة تتعامل , رقمية منظمات اىل املنظمات تلك

 : كالتايل وهي , املنظمات يف اإللكرتونية اإلدارة لتطبيق خطوات وهناك

 : األولية الدراسة إعداد 1-

 معرفة لغرض واملعلوماتية؛ اإلدارة يف متخصصني بعضويته يضم عمل فريق تشكيل من البد الدراسة هذه وإلعداد

 النواحي كل من بينه على العليا اإلدارة وجعل ,املختلفة البدائل وحتديد املعلومات تقنيات من اإلدارة حال واقع

  1 . والبشرية والفنية املالية

 

  

  29ص,مرجع سبق ذكره.العربية تطبيقاتها وافاق اإللكترونية اإلدارة, غالب ،سعد ياسني1
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 : التنفيذ خطة وضع 2-

 خطة إعداد من البد ,املؤسسة يف اإللكرتونية اإلدارة تطبيق يف العليا اإلدارة قبل من الفريق توصية إقرار عند

 . التنفيذ مراحل من مرحلة لكل ومفصلة متكاملة

 :المصادر تحديد 3-

 , التنفيذ لغرض اخلطة حتتاجها الىت البشرية الكوادر املصادر هذه ومن, وواضح حمدد بشكل اخلطة تدعم الىت

 اإلدارة هذه يف اإللكرتونية اإلدارة لتطبيق التحتية البنية حتديد هذا ويعىن , املطلوبة والربجميات , واملعدات واألجهزة

 . املؤسسة أو

 : المسؤولية تحديد 4-

 يف احملدد الوقت ضمن واضح بشكل ومتويلها بتنفيذها تقوم سوف الىت اجلهات حتديد من البد ,اخلطة تنفيذ عند

 .إليها املرصودة والكلف اخلطة

 : التقنى التقدم متابعة 5-

 من التقين  ا�ال يف مايستجد كل متابعة من البد لذلك , اإلدارية املعلومات تقنيات جمال يف السريع للتطور نظرا

  .ا�ال �ذا عالقة هلا اليت العناصر من وغريها وبرجميات وأجهزة اتصاالت

  :اخلطوات هذه يوضح املوايل شكلالو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  66ص, مرجع سبق ذكره, ة االلكترونيةاالدار  ,الساملي و السليطي واخرون: املصدر

 الدراسة االولية

وجود تكنلوجيا و تحتاج 

 الى تطوير

 القرار
 توقف ال تحتاج الى ادارة

 تحتاج الى ادارة الكترونية

 تحديد المسؤولية تحديد المصادر وضع خطة

متابعة التقدم 
 التكنلوجي
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  :متطلبات تطبيق االدارة االلكترونية 3.2.2

 من مجلة توفري يفوتتمثل   له الالزمة املتطلبات من جمموعة توفري بضرورة مرتبط اإللكرتونية اإلدارة مشروع جناح إن

 والربجميات والتنظيمية واملادية البشرية املستلزمات

 سياسية إرادة األمر يستلزم وإمنا , التمنيات خالل من بلوغه ميكن ال أهدافها حتقيق يف اإللكرتونية اإلدارة جناح أن

   1. املستويات اعلى من مؤكدة

 متكامل اسرتاتيجي برنامج خالل من إال يتحقق أن ميكن ال اإللكرتونية اإلدارة متطلبات توفري اىل الوصول أن

  2.  املنظمة وأعمال عمليات هندسة إلعادة شاملو 

 : فيمايليتتمثل  ,اإللكرتونية اإلدارة لتطبيق الالزمة املتطلبات من جمموعة ناكه

 . اإللكرتونية واالتصاالت املعلومات تقنيات متطلبات 1-

 . املالية املتطلبات 2-

 . التشريعية املتطلبات 3-

 3. اإللكرتونية اإلدارة ومعامالت أعمال ومحاية تأمني متطلبات 4-

 : يلي كما االيضاح من بشئ املتطلبات تلك تناول وميكن

  :اإلدارية المتطلبات  :أوال

 التطوير تساند جيدة إدارة اىل منها املبتغاة األهداف للمنظمات حتقق لكي ؛ اإللكرتونية اإلدارة حتتاج

 إلكرتونية إدارية قيادات وجود ضرورة, اإلداري األساليب يف ومستحدث جديد بكل وتأخذ , وتدعمه والتغيري

 الثقافة هندسة وإعادة االبتكار على قدر�ا مع,واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا مع وفعالية بكفاءة تتعامل

 .املعرفة وصنع , التنظيمية

 اململة والروتينية البريوقراطية اإلجراءات من التخلص املنظمات يف اإلدارات على يتوجب ,ذلك اىل باإلضافة

  . املنظمات يف املتبعة األساليب يف وجتديد تطور لكل واملعيقة

  

  33ص,م 2005 ,ظيب أبو, 1ط,االستشارية  والبحوث للدراسات اإلمارات مركز  ,توالتطبيقا المجاالت الرقمية اإلدارة عباس بشير، العالق1

  238ص,مرجع سبق ذكره , العربية تطبيقاتها وافاق اإللكترونية اإلدارة ,غالب ،سعد ياسني2

  343ص, مرحع سبق ذكره, المستقبل وتطلعات الحاضر افاق  :االلكترونية رةااإلد, حممد أمحد غنيم،3
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 التقنية المتطلبات  :ثانيا

 نتائج حيقق أن ميكنه كما , املنظمات اداء تطوير اىل يهدف حديث إداري أسلوب اإللكرتونية اإلدارة تعد

 البىن توفري يتطلب احلديث االسلوب هذا لكن , والسياسة واالجتماعية االقتصادية املستويات على كبرية

 واملعدات لألجهزة األساسية البنية يف النظر إعادة ضرورةمع ,  اإللكرتونية اإلدارة مشروع إلقامة ؛ املالئمة التحتية

 . اإللكرتونية اخلدمة لتقدمي املنشود للتغري يستجيب كي حتديثها لغرض ؛ والربجميات

 احلديثةوشبكات اإللكرتونية األنظمة جبميع اإللكرتونية اإلدارة ارتباط ضرورة اىل اجلانب هذا يف اإلشارة املهم ومن

 يضع مما , اإللكرتونية اإلدارة تطبيقات لنجاح والضرورية املهمة العناصر من تعد أل�ا ؛ واملعلومات االتصاالت

 , التفاعلية التفاعلية األكشاك خبدمات األعمال أنشطة بعض ربط مثل اإلدارة أمام ومفتوحة دائمة خيارات

 الرسائل خدمات مثل وتقنيا�ا االنرتنت مع املتكاملة اخللوى اهلاتف خدمات , التفاعلي التلفاز

(SMS)أدوات واستخدام , االخرى املعلوماتية والوسائط , (WAP) ونظم ,باالنرتنت االتصال وبرتوكول 

 .اإلكسرتانت , واالنرتانت , االنرتنت شبكات وتقنيات , املعلومات تكنولوجيا

 البشرية المتطلبات :ثالثا 

 امتلكت وإن حىت أهدافها حتقيق من املنظمات تتمكنوال  , املنظمات يف العناصر اهم من البشري العنصر يعد

 من عايل مستوى وعلى جيدا تأهيال البشرية العناصر تأهيل من البد لذا , واالجهزة واآلالت املعدات أضخم

 على العمل ونظم املعلوماتية بالبنية االرتباط ذات املتخصصة الفنية البشرية الكوادر إعدادوجيب , الكفاءة

 يف تساعد والىت التدريبية الربامج من جمموعة تنفيذ خالل من ذلك تنفيذ وميكن , اإللكرتونية االتصاالت شبكات

 . اإللكرتونية اإلدارة تطبيقات تنفيذ عند ةالكفاء لتحقيق املطلوبة الفنية البشرية الكوادر إعداد

 ةالمالي المتطلبات  :رابعا

 االستمرار له نضمن لكي ؛ طائلة أموال إىل حتتاج والىت الضخمة املشاريع من اإللكرتونية اإلدارة مشروع يعد

 والربامج الالزمة واألدوات األجهزة وتوفري , التحتية البنية مستوى حتسني من , املنشودة األهداف وبلوغ والنجاح

  1. باستمرار البشرية العناصر وتدريب , آلخر وقت من وحتديثها, األلكرتونية

  

 

  

  347ص,مرجع سبق ذكره,  المستقبل وتطلعات الحاضر افاق  :االلكترونية رةااإلد, حممد أمحد غنيم، 1
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 التمويل توفري من البد لذلك ؛ وطائلة كبرية أموال اىل وحيتاج وكبري ضخم مشروع اإللكرتونية اإلدارة مشروع أن 

 لتطبيق الالزمة املالية املتطلبات عن وحجمها نوعها يف ختتلف مالية متطلبات وجود ضرورةو  املشروع هلذا الكايف

 لغرض دوريا املراجعة حتت تكون حبيث للمشروع مستقلة ميزانية رصدة وبالتايل جيب التقليدي اإلدارة وأساليب نظم

 .له املستمر التمويل دميومة

 األمنية المتطلبات  :خامسا

 وجود اىل , واملعلومات االتصاالت شبكات وازدياد التقنية الثورة ضوء يف ماسة حاجة هناك أصبحت لقد

 العامل يف املتسارعة التطورات الن, االخرتاق من والبيانات املعلومات محاية على تساعد أمنية وإجراءات أساليب

 تدمري أو السرقة بغية احلواسيب منظومات خرق اىل الرامية املتاحة املتقدمة والتقنيات اإلمكانات يف تؤثر والىت

سواءا   منظومات حلماية الوقائية الدفاعية واإلجراءات األساليب لتحديد اجلدي؛ التفكري اىل ادى مما ملعلوماتا

 1. )  ختريب او خرق أي من ( ومعلومات جهزةاو اال,  احلواسيب
  

  اإلدارة اإللكترونية داخل المؤسسة االقتصادية مشروع تطبيق 2.2

  :المزايا واآلثار اإليجابية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية 1.2.2

ترتب على تطبيق مفهوم اإلدارة اإللكرتونية العديد من املزايا واآلثار اإلجيابية ميكن تلخيصها يف النقاط 

  : التالية

  .سرعة أداء اخلدمات للعمالء مع احلفاظ على جود�ا .1

  .نقل الوثائق إلكرتونياً بشكل أكثر فّعالية .2

  .ليل التكلفة نتيجة تبسيط اإلجراءات وتقليل املعامالت الورقية وختفيض وقت األداءتق .3

  .تقليل احلاجة إىل العاملني القائمني بأداء اخلدمة وخاصة ما يتعلق باملعامالت الورقية .4

  .التقييم املوضوعي ألداء العاملني وتنمية نظام متطور ملعرفة املقصرين .5

  .ميكن فالنظام اإلليكرتوين أقل عرضة لألخطاءختفيض األخطاء إىل أقل ما  .6

  .تقليص املخالفات نظراً لسهولة ويسر النظام ودقته .7

  .الوضوح وسهولة الفهم من قبل املستفيدين ملا هو مطلوب منهم من وثائق .8
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 .ختفيض االستثمارات اخلاصة باملباين والعقارات وما إليها .9

 . تقليل تاثري العالقات الشخصية على اجناز االعمال .10

  :السلبيات المحتملة لتطبيق مشروع االدارة االلكترونية 2.2. 2

بالرغم من االثار االجيابية لالدارة االلكنرونية اليت مت التطرق اليها سابقا اال انه لديها العديد من االثار السلبية  

  :كدلك نلخصها يف النقاط التالية

  .مال االلكرتونية أدت إىل تقويض الكثري من األعمال التقليدية وبنيتها التحتيةاألع .1

  . املشروعات اجلديدة قائمة على مناذج وخطط غري قادرة على توليد العوائد للمؤسسة .2

  .األعمال االلكرتونية اجلديدة أدت إىل ظهور النقص املوجود يف قدرات األشخاص .3

  .واملوقع االلكرتوين للشركة صعوبة التكامل بني املوقع املادي .4

تؤثر األسـعار على املبادالت يف األعمال االلكرتونية حيث يستطيع الشخص الوصول إىل موردين أكثر  .5

 .وعطاءات أكثر وهذا يؤدي به إىل احلصول على موردين بأقل أسـعار 

  .ارتفاع التكاليف املتعلقة بالبنية التحتية والفوقية .6

  .يف خمتلف التخصصاتاحلاجة إىل تكاتف اجلهود  .7

  .التخوف من اقتصار اخلدمة على جمموعة حمدودة من األفراد .8

  .املشكالت املرتتبة على دخول أفراد غري مسئولني إىل النظام .9

 .صعوبة بناء جمتمع رقمي يف التنظيم ككل والذي يشكل أبعاد املدينة اإللكرتونية .10

 .التداخالت السلبية لألفراد املتعاملني مع املنظمة .11

 .م تأييد اإلدارة العليا والقيادات املسئولةعد .12

 . اخنفاض الوعي الثقايف واإلجتماعى املتعلق بعمل اإلدارة اإللكرتونية .13

   1 .عدم االهتمام باملوارد البشرية العاملة على تشغيل النظام والعالقات اإلنسانية .14

  

  153ص,ذكرهمرحع سيق ,شبكات االدارة االلكترونية, عالء و اخرون,الساملي 1
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  :تطبيق اإلدارة اإللكترونية عوائق 3.2.2

الن االدارة االلكرتونية هي عملية ابتكارية جذرية و , تواجه االدارة االلكرتونية حتديات كبرية ذات طبيعة خاصة

  :لذلك تواجه العديد من العوائق نلخصها يف مايلي

  االلكرتونية اليت تعتمد على التقنيات الرقمية التحول من العمل االداري التقليدي اليدوي اىل االدارة

 .احلديثة

  قرار فين او اداري او (تداخل مسؤوليات اختاذ القرار لالقدام على التغيري او اختاذ القرار او االنتقال

 .)اسرتاتيجي

 قلة االعتمادات املالية للتطبيقات احلديثة. 

 عدم االطالع على مناذج ناجحة يف البيئة ا�اورة. 

 توفر االنرتنت بشكل موسع يف املؤسسات و اقتصارها على فئة معينة دون غريها عدم. 

 عائق اللغة يف بعض االحيان. 

 عدم وجود ثقة كاملة بالتقنيات احلديثة من حيث استمرارية عملها. 

 مم يؤدي اىل احلاجة للتدريب,نقص الكفاءات املوجودة املخصصة للتقنيات. 

  على احلاسوب مل تغري من االجراءات التقليدية االدارية يف التعامل و بالتايل بعض النماذج احلالية القائمة

 .مل تقنع االخرين باالنتقال اىل النظام االلكرتوين الشامل

 تداخل املسؤوليات و ضعف التنسيق . 

 غياب التشريعيات املناسبة. 

 قلة وعي اجلمهور بالنتائج املرجوة. 


1.عدم توفر وسائل االتصال املناسبة 

 


  

  

  119ص,م2007,القاهرة ,السحاب دار :معاصرة نماذج اإللكترونية إلدارةا, عبدالرؤوف طارق عامر،  1
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  :وظائف اإلدارة اإللكترونية داخل المؤسسة االقتصادية 3.2

   :التخطيط اإللكتروني 1.3.2

 التفصيلية واألهداف العامة املنشأة أهداف حتدد اليت اإلدارية الوظيفة بأنه التقليدي مبفهومه التخطيط يعرف

 يف ديناميكية عملية فهو  e-Planning اإللكرتوين التخطيط ينماب, لتحقيقها املناسبة الوسائل إجياد مث إلدارةل

 التقليدي للتخطيط خالفا املستمر والتطوير للتجديد وقابلة ، األمد وقصرية واآلنية واملرنة الواسعة األهداف اجتاه

 يتعلق فيما املقارنة هذه من جانبا يوضح التايل لدو واجل,  القادمة السنة يف تنفيذها أجل من األهداف حيدد الذي

   :اإللكرتوين ،والتخطيط التقليدي اإلداري بالتخطيط

  اإللكتروني والتخطيط التقليدي التخطيط بين مقارنة): 2.1(جدول 

  اإللكتروني التخطیط  التقلیدي التخطیط

  املختلفة للظروف لالستجابة متعددة خطط  الشركة واجتاه أعمال توجه واحدة خطة

  أو شهر فصل أو أسابيع ، أيام أمدها وآنية قصرية خطط   سنة عن يقل أمدها األمد ال قصرية أو متوسطة أو طويلة خطة

  يقيده وال االجتاه يرشد واحد عام مبدأ أو بسيطة قواعد اخلطة  تنفيذها ووسائل ومراحل األهداف حتدد اخلطة

 ووحدة التنسيق لغرض املستويات جلميع ضروري باخلطة االلتزام

  االجتاه

 الديناميكية باالستجابة االلتزام أجل من جدا مرنة اخلطة

  للتغريات

 اآلنية وحاجا�م والزبائن املتغرية األسواق على تركز اخلطة  الشركة قدرات على ترتكز اخلطة

  واحملتملة

  اخلطة خارج العمل على القدرة عدم من تأيت املخاطرة  اخلطة بتنفيذ االلتزام عدم من تأيت املخاطرة

  املتغرية للظروف لالستجابة التنفيذ عند ضروري االبتكار  األفضل اخلطة وضع أجل من ضروري البتكار

 اجلميع مدخل  والعاملني املديرين من املبادرون هم املخططون  املنفذون هم والعاملون املخططون هم املديرون

  . الشبكية االجتاهات كل يف –

   عالية بدرجة واحتمالية ، غامضة ، عامة األهداف  للقياس وقابلة ، واضحة حمددة األهداف

  الزبائن وحسب السوق يف الفرصة حسب مفتوحة الوسائل  النجاح لضمان بدقة حمددة الوسائل

 أجل من إجناحه مطلوب هو ما يف الرئيسية األداة هي الثقة  وتعزيزه األداء ترشيد يف رئيسية أداة اخلطة معايري

  الشركة

  

  243ص ،  2004السعودية ، الرياض ، للنشر يخاملر  دار ، اإللكترونية اإلدارة ، عبود جنم ، جنم :المصدر
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 عرب األوامر وسلسلة التنظيمي اهليكل حيث من باملكان ارتباطا األكثر هو التنظيم :التنظيم اإللكتروني 2.3.2

 . الشركة خارج ووظيفية كثافة وأقل الشركة داخل ووظيفية كثافة أكثر تكون اليت والرمسية التنظيمية املستويات

 . املؤسسة أهداف حتقيق علي تعمل نظم إىل اخلطط ترمجة خالهلا من يتم اليت الفنية العملية بأنه التقليدي التنظيم

 السلطة ، والالمركزية املركزية ، اإلشراف نطاق ، اإلداري التقسيم ، التنظيمي اهليكل من تتكون التنظيم ومكونات

  1. والتفويض

 عرقلة إىل تؤدي  اليت القيود من التنظيم مكونات تعترب ، اليوم نشهدها اليت السريعة املتغرية البيئة ظل يف ولكن

 ، التفويض زيادة ، اهلرمية عن التخلي من احلديثة التنظيمات شهد�ا اليت التغريات من فبالرغم ، املنظمات تطور

 املفاهيم وتغري التكنولوجي للتطور نتيجة املؤسسات حجم تقليص ، والشبكية املسطحة اهليكليات إىل التوجه

 . اإللكرتونية اإلدارة إىل للتحول كافيا ليس هذا أن إال العوامل من وغريها والعوملة اإلدارية

 حتقق اليت األفقية الشبكية والعالقات واملهام للسلطة واسع لتوزيع الفضفاض اإلطار هو اإللكرتوين التنظيم إن

 . التنظيم ألطراف املشرتك اهلدف اجناز أجل من مكان كل ويف اآلين التنسيق

 اإللكرتوين التنظيم ومع اإلنرتنت ظل يف للمنظمات التنظيم إعادة مع ترتافق اليت العميقة التغريات حندد أن وميكن

 2:  يلي كما

 الكبرية الندرة من بدال للمنظمات باملعلومات غزيرة وفرة يقدم أصبح األساسية وخصائصه مبكوناته اإلنرتنت 1-

 . البيانات مستودع إىل البيانات قواعد يتجاوز أصبح ما هذا ولعل ، التقليدية املنظمات يف املعلومات يف

 ما هذا ، مكان كل يف اإللكرتونية املعلومات وتبادل الشبكية لالتصاالت عظيمة إمكانية يوفر اإلنرتنت إن 2-

 . العالقة ذوي األطراف بكل مسبوق غري وتفاعل تشارك حالة يف املنظمة جيعل

 من يقرب فيما الصناعية األقمار وعرب الكهربائي التيار انتقال بسرعة تنتقل اليت بالنقرات يعمل اإلنرتنت 3-

 العمل يف أيضا وإمنا الصفقات عمل يف فقط ليس اإللكرتونية األعمال مسة أصبحت السرعة وهذه ، الضوء سرعة

 . والصفقات باألعمال املرتبط كله التنظيمي

  . مسبوق غري عامليا بعدا املنافسة يعطي ما وهذا ، أخرى تكنولوجيا كل من عوملة األكثر هو اإلنرتنت 4-

  

  9ص, مرجع سبق ذكره,  MIS  اإلدارية المعلومات نظم , مجعه فايز ,النجار 1

  249ص,مرجع سبق ذكره,االدارة االلكترونية,عبود جنم ,جنم 2



في المؤسسة االقتصادية الدارة االلكترونيةا      :                                               ثانيالفصل ال  

 

 41 

 التشبيك مع يتالءم الذي السائد األساسي الشكل وهو ، اإللكرتوين الشبكي التنظيم على اإلنرتنت يعتمد  6-

 . احلقيقي الوقت يف والعمل باملرونة ويتميز ، البيانات وتبادل الواسع

 أصبح حيث ، األوامر وسلسلة االتصاالت هرمية مثل ، التنظيم قيود من التخلص على اإلنرتنت يساعد 7-

 . فائقة بسهولة املعلومات وتبادل الوقيت االتصال اجلميع بإمكان

 متارس اليت االفرتاضية كالشركات ، والتنظيمات املؤسسات من جديدة أشكال ظهور يف اإلنرتنت ساهم 8-

 . وغريها اإللكرتونية والوساطة املعلومات مصادر ، اإللكرتونية التسوق واجهات ، الويب مواقع خالل من أعماهلا

 1. فعالني مشاركني إىل سلبيني متلقني من الزبائن حتويل  9-

  :و الرقابة االلكترونية  القيادة اإللكترونية 3.3.2

 جتمع اليت وهي  األهداف حتقيق حنو التوجه يف اآلخرين اقناع على القدرة هي التقليدي مبفهومها القيادة

 . للعمل وحتفزها البشرية ا�موعات

 اإلنتاج عوامل بني األمهية من عالية درجة حيتل الذي البشري العنصر على اعتمادها إىل القيادة أمهية وتعود

 مها أساسني حتديان السابق يف القيادة واجهت حيث ، املشروع أهداف حتقيق أجل من معا تندمج اليت املختلفة

 املدخل ، مدخلني ظهور إىل أدى مما بوقتها اإلدارة اهتمام يتقامسان التحديان هذان وكان ، والعاملون املهام

 .العاملني على املرتكز واملدخل ، التنظيم قوة على القائمة للقيادة الصلب املدخل وهو ، املهام على املرتكز

 البيئة مع عالقا�ا وطبيعة املنظمة إدارة على ذلك يؤثر أن بد فال ، املعلومات وتكنولوجيا اإلنرتنت عصر يف

 حس ذات قيادة تكون يف ذلك ويظهر ، إلكرتونية إىل التقليدية القيادة منط وتغيري ، واخلارجية الداخلية

 امليزة من جزءا لتكون مزاياه توظيف علي والعمل التطور هذا أبعاد حتسس على قادر قائد ووجود ، تكنولوجي

 . للمنظمة التنافسية

   :بالتايل تتسم البشري البعد على القائمة اإللكرتونية القيادة إن -

 اإلنرتنت تسهيالت يستخدم أصبح الذي الزبون  ( Customized Leader ) الزبوني القائد : أوال 

 واالستجابة أمانا األكثر ، اخلصوصية ، األفضل اجلودة ، األكثر املعلومات ، األقل السعر عن البحث أجل من

 2. الفائقة املنافسة ظل يف اإللكرتونية األعمال يف األصعب الرقم هو الزبون من جعل األسرع

  
المؤتمر الدولي حول االداء المتميز ,االداء التنظيمي المتميز في ظل االدارة االلكترونية, رضوان سوامس, بوقلول اهلادي  1

  98ص,2005مارس 8/9,جامعة ورقلة,الحكوماتللمنظمات و 

  264ص,مرجع سبق ذكره,االدارة االلكترونية,عبود جنم ,جنم 2
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 عن للشركة يعملون كانوا سواء العاملني مع متميزة عالقة يوجد الذي هو :المعرفة ومهني عمال قائد : ثانيا

 إىل ومعارفهم بقدرا�م بسهولة ينتقلوا أن ميكن الزبائن شأن شأ�م أصبحوا العاملون فهؤالء . بعد عن أو قرب

 . الشركة خارج

 الفائقة  املنافسة بيئة هي اليوم األعمال بيئة إن ( Competitive Leader ): التنافسي القائد : ثالثا 

 . للجميع املتاحة اإللكرتونية وخدماته اإلنرتنت على العمل وألن املتنافسني عدد زيادة بسبب وذلك

 يظهرون أصبحوا اجلديدة الشركات يقودون الذين إن :مالئمة األكثر الخصائص ذو اإللكتروني القائد : رابعا

 . اإللكرتونية أعماهلم بيئة مع تنسجم مالئمة خصائص

 األعمال إدارة يف بروزا األكثر هي الذات قيادات إن :( Self - Leadership ) الذاتية القيادة :خامسا 

 كل ويف اآلن مطلوب هو ملا وفورية سريعة قرارات يتخذ أن منه مطلوب اإللكرتوين القائد ألن ،  اإلنرتنت عرب

        : اإللكرتونيني والقادة التقليديني القادة بني الفروق التايل اجلدول ويوضح .. مكان

  اإللكترونيين والقادة التقليديين القادة بين مقارنة): 2.2(جدول 

  اإللكتروني القائد  التقليدي القائد

Alert متيقظ – الشجاع  Paranoid مرتاب - Evangelizing مبشر  

  حركة األسرع  احلركة سريع - قليب – ودي

Info Tech Semiliterate متعلم شبه 

  املعلومات بتكنولوجيا

Info Tech Literate بتكنولوجيا متعلم 

  األقل على املعلومات

Clearly Focused الرتكيز واضح  Intensely Focused الرتكيز كثيف  

Hates Ambiguity حيب الغموض  الغموض يكره  

  ا�االت بني الفصل قلق من يعاين  التكنولوجيا حتدي قلق من يعاين

  اجليد احلكم يف منوذج  الذايت احلكم يف منوذج
  

  266ص,مرجع سبق ذكره,االدارة االلكترونية,عبود جنم ,جنم :المصدر  
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   :الرقابة اإللكترونية

 خمطط هو مبا ومقارنته له الفعلي واالجناز األداء وقياس العمل متابعة بأ�ا التقليدي بشكلها الرقابة تعرف

 جيب اليت السلبية واالحنرافات تدعيمها جيب اليت االجيابية االجنازات حتدد حبيث ، رقابية معايري باستخدام

   . ةاملطلوب  األهداف حتقيق وبالتايل ، مستقبال وتالفيها معاجلتها

 اخلطط واضعو أو املدير يكون وحبيث ، املستقبل يف سارة غري مفاجآت أي مواجهة عدم إىل الرقابة نظام يهدف

 . املناسب الوقت يف متغري ألي لالستجابة استعداد على

 يف واضحا يظهر ما وهذا ، للماضي موجهة رقابة أ�ا هي التقليدية الرقابة �ا اتسمت اليت اخلصائص أبرز ومن

 1. والتنفيذ التخطيط بعد اليت املرحلة هي الرقابة كون

 بل وحسب هذا ليس ، فعلي هو ما اجناز يتم أن بعد فعلي هو وما خمطط هو ما بني احنراف ألي التصحيح يتم

 بشكل تتم بالعادة الرقابة ألن وذلك ، فعلي هو مبا القيام اجناز فور اجنازها ممكنا يكون ال التقليدية الرقابة إن

 متعددة جهات من واملعلومات البيانات مجع على القائم التقارير نظام على تعتمد التقليدية الرقابة وألن ، دوري

 الذي التقرير تاريخ جيعل هذا وكل ، األعلى للمدير يرفع الذي النهائي التقرير وكتابة وحتليلها جدولتها مث ومن

 من واحدة هي الزمنية الفجوة وهذه ، التقرير مضمون عنه يتحدث الذي التاريخ عن كثريا متأخرا فيه يقدم

 . التقليدية الرقابة مشكالت

 ، احلقيقي وبالوقت بأول أوال بالتنفيذ اخلاصة املتغريات معرفة على قدرة أكثر فإ�ا ، اإللكرتونية الرقابة أما

 عند أو قبل التغريات معرفة من ميكنه مما الوقت نفس يف املدير لدى تكون التنفيذ فور تسجل اليت فاملعلومات

 يف تصل اليت التصحيح إجراءات من يلزم ما الختاذ السيطرة خارج النشاط اجتاهات على بالتايل واالطالع التنفيذ

  . املستمرة الرقابة وحتقيق الزمنية الفجوة إلغاء وبالتايل ، التنفيذ عن املسؤولني إىل الوقت نفس

 اإلنرتنت على القائمة املعلومات وشبكات ألنظمة فعاال استخداما حتقق اإللكرتونية الرقابة أن فيه شك ال مما

 ،  حمدودين ووقت وبتكلفة مكان كل يف وشاملة , وقت كل يف  آنية ومتابعة وتدقيق فحص من يعنيه ما بكل

  2:  التالية بالنقاط حتديدها ميكن كثرية مزايا هلا حيقق أن ميكن ما وهذا

  

  343ص, م 2002 ، األردن ، عمان ، املناهج دار ، الحكومية األعمال إدارة ، حديد موفق ، حممد 1

  277ص,مرجع سبق ذكره,االدارة االلكترونية, عبود جنم,جنم 2
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 . الدورية من بدال املستمرة الرقابة بسبب ، الرقابة يف الداخلية املفاجآت من األدىن احلد 1-

 . الرقابة يف املطلوب اإلداري اجلهد من يقلل مما وهذا ، الثقة على القائمة العالقات حتفيز 2-

 .اخلارجية األعمال شبكة يف املشرتكة الشركات ، املوردين ، الشراء عملية إىل الرقابة توسيع 3-

 فهي النتائج على املتزايد التأكيد لصاحل األنشطة أو العمليات أو املدخالت على القائمة الرقابة أمهية تقليص 4-

  . بالنتائج الرقابة إىل أقرب إذن

 :دور اإلدارة اإللكترونية في المؤسسة االقتصادية 4.2

  :تفعيل إدارة الجودة الشاملة واإلدارة اإللكترونية  1.4.2

 مسؤولية ا�أ تعين شاملة وكلمة النشاط هلذا اجليدة اإلدارة نتيجة تتحقق ا�مثرا بان الشاملة اجلودة مصطلح يوحي

 األساليب توفر �اأ حيث أفضل، تنافسي وضع لتحقيق ممتازة إسرتاتيجية للجودة الشاملة اإلدارة ومتثل اجلميع،

 . الوضع هلذا واألدوات

 مت ما فإذا فعال معلومات نظام ظل يف املعلومات تكنولوجيا استخدام على يعتمد للجودة الشاملة اإلدارة وجناح

 الشاملة اجلودة إلدارة الناجح التطبيق كبرية، بصورة تدعم ا�فإ سليمة بطريقة املعلومات تكنولوجيا وتنفيذ ختطيط

 .األعمال منظمات يف

 الشاملة الجودة إدارة تعريف :أوال

 احتياجات من  كل حتقيق خالهلا من تدرك اليت للمؤسسة اإلدارية الفلسفة ا�أ "على الشاملة اجلودة إدارة تعرف

  1.املشروع أهداف حتقيق وكذالك املستهلك،

 املنظمة أعضاءع مجي مشاركة على ويبين اجلودة على يرتكز املنظمة إلدارة مدخل ا�بأ " فيعرفها -الشرباوي -أما

 2 "وللمجتمع  املنظمة يف للعاملني منافع وحتقيق العميل إرضاء خالل من املدى الطويل النجاح ويستهدف

 من كل حتقيق خالهلا من تدرك اليت للمؤسسة اإلدارية الفلسفة " �اأ على عرفتها للجودة الربيطانية املنظمة و

  3. " املشروع أهداف حتقيق وكذلك املستهلك، احتياجات

  

   6ص ،  2000األردن، والتوزيع، للنشر املسرية دار ،الشاملة الجودة إدارة :حممود خضري كاضم  1

  07ص  1995القاهرة، ،عشعا  العلمي لإلعالم العربية الشركة ،الشاملة الجودة إدارة لتطبيق العملي الدليل, الشرباوي عادل  2

3ص ،  1999مصر، احلديث، اجلامعي ،املكتب 1ط ،التغيير إدارة ,يس عامر سعيد 3
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 أو كانت سلعة املنتوجات ويف اإلدارية العمليات يف املستمر التحسني هي الشاملة اجلودة إدارة إن القول خالصة

 املستهلك حاجات إشباع حيقق شامل نظام تصميم خالل من يتحقق التحسني وهذا االجرءات، ويف خدمات

  .اخلدمة أو السلعة حياة دورة خالل

 :الشاملة الجودة إدارة تفعيل في المعلومات تكنولوجيا دور

 تطبيق يتم وعندما الشاملة، اجلودة إدارة مبجهودات القيام يف كبري بدور واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا تقوم

 ميزة حتقيق يف املنظمات يساعد ذلك فان صحيحة بطريقة املعلومات، وتكنولوجيا الشاملة اجلودة إدارة برامج

 .السوق يف التنافسي مركزها ودعم تنافسية،

 : يلي ما يف الشاملة اجلودة إدارة يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا ادوار وتتمثل

 املناسب الوقت يف بينهم فيما الفعال االتصال يف املنظمة أفراد واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا تساعد 1-

 .الشاملة اجلودة إلدارة املطلوبة والفعالية وبالكفاءة

 البيانات وتلخيص ومجع ومراقبة متابعة عملية حتسني يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا باستعمال تستطيع 2-

 .الشاملة اجلودة إدارة دعم وبالتايل املناسبة التقارير وإعداد

 واإلمدادات احلاسب، مبساعدة والتصنيع احلاسب، مبساعدة التصميم برامج يف اهلائل التكنولوجي التقدم إن 3-

  .الوقت نفس يف أدائها خالل من املختلفة األعمال تزامن املمكن من جعل احلاسب، بواسطة

 يف ووضعها الفعلي، األداء قياسات مجع عملية كفاءة زيادة من واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا متكن 4-

 . أعماهلم نتائج ورقابة املستمرة التعديالت لعمل تصفحها العاملني يستطيع ورسومات، جداول

 وإجراءاته احلالية العمل تفاصيل عن واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا توفرها اليت املعلومات تكشف 5-

 .باملنظمة للعاملني وضوحا أكثر العمليات هذه جتعل وبالتايل األداء، يف احنراف وجود إمكانية عن وتكشف

 يدعم وهذا اآليل احلاسب على معتمدة رقابية أنظمة بناء يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا تساعد 6-

 .املنظمة وأنشطة عمليات لنتائج التنبؤية القدرة

 معمق إحصائي وحتليل املعلومات من كبري حجم عليها يرتتب ما غالبا الشاملة اجلودة إدارة برامج 7-

  .املعلومات وصول وبالتايل الشاملة اجلودة إدارة معلومات بنظم يعرف ما استعمال إىل باحلاجة يؤدي مما ودقيق

  

 املناخ وحتديات االقتصادية  املؤسسة حول األول الوطين امللتقى  :االقتصادية للمؤسسة التنافسية الميزة لتطوير مدخل الشاملة الجودة إدارة :حيضية حممد مساليل 1

 178ص,1م,4/2003/ 23- 22يومي ورقلة ، - 178 :ص ،1 م ، االقتصادي
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  :تطوير وظائف اإلدارة واإلدارة اإللكترونية  2.4.2

 �ااسرتاتيجيا وعلى عملها وجماالت املؤسسات على الواسعة أثاره ترك اإلدارة من جديد منط االلكرتونية اإلدارة إن

 أيضا وإمنا الرقمية، التكنولوجيا يف املتمثل التكنولوجي البعد إىل فقط تعود ال التأثريات إن الواقع ويف ووظائفها،

 من املزيد حتقيق على تعمل وأصبحت عديدة لعقود تراكمت اليت اإلدارية املفاهيم بتطور املتمثل اإلداري البعد إىل

 إحداث يف الرقمية الثورة سامهت وقد .الفريق على القائمة واإلدارة , اإلداري والتمكني التفويض يف اإلدارية املرونة

  1:أمهها وأساليبه العمل بيئة يف عميقة تغريات

 .االفرتاضي النشاط إدارة إىل املادي النشاط إدارة من االنتقال -

 .بعد عن اإلدارة إىل لوجه وجها املباشرة اإلدارة من االنتقال -

 .الشبكي التنظيم إىل األوامر سلسلة على القائم اهلرمي التنظيم من االنتقال -

 .زبونال على املرتكزة القيادة إىل العاملني على أو املهام على املرتكزة القيادة من االنتقال -

 .اآلنية املباشرة الرقابة إىل املخطط مع الفعلي األداء مقارنة مبفهوم الرقابة من االنتقال -

 2 ووظائفها اإلدارة على املتغريات هذه آثار تقييم يف واضحني اجتاهني أوجدت التغريات هذه إن

 الرقمية الثورة فإن وبالتايل ، اإلدارة مهام توزيع إعادة إىل تؤدي أن ميكن الرقمية والثورة االنرتنت أن يرى : األول

 يتطلب جديدا عصرا ودخلت مبادئها وتناثرت التقليدية اإلدارة نظم فتطايرت ، فتات إىل االسرتاتيجيات حولت

 .االلكرتونية الرقمية اإلدارة هو جديد منط عن البحث

 وبالتايل األعمال، هي األعمال أن على املستثمرين فيها يؤكد اليت القوة بنفس اإلدارة هي اإلدارة أن يرى : الثاني

 للمؤسسات النابض القلب متثل تظل وماضيها، أبعادها يف النظر وإعادة العميق تأثرها رغم ووظائفها اإلدارة فان

 اعتمادها نتيجة وذلك وفعالية كفاءة أكثر بشكل تتم أصبحت عليها والرقابة األعمال وتوجيه وتنظيم ختطيط وإن

 .واملطور اجلديد بشكلها الوظائف هذه خمتلف توضيح يتم سوف يلي وفيما .االلكرتونية اإلدارة على

 تكنولوجيا جماالت يف اهلائلة للتطورات نتيجة : التخطيط عملية تطوير في االلكترونية اإلدارة مساهمة1

 والتطورات، املستجدات خمتلف مواكبة على وقادر فعالية بأكثر يتم التخطيط أصبح العالية والتنافسية املعلومات

   ومستقبال آنيا عمله يراد ما حتديد يعين الذي ،"االلكتروني التخطيط "ب يعرف التخطيط أصبح حيث

  
  235 ص ،بق ذكرهس مرجع جنم، عبود جنم  1

  248ص,2009األردن، عمان، املسرية، دار ، 1ط ،اإللكترونية اإلدارة أمحد، مسري حممد 2
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 الشبكة من باإلفادة والقاعدة القمة بني مشرتك وبتعاون املؤسسة وخارج داخل من معلومايت تدفق على باالعتماد

 عالية مرونة ذات األمد طويلة خلطط ووفقا احملتملة الزبائن وحاجات املتغرية األسواق متطلبات ملواجهة االلكرتونية

 1. األمد وقصرية آنية خلطط وسهلة واضحة وجتزئة

 وضع على ينصبان كالمها أن حيث من التقليدي التخطيط عن خيتلف ال االلكرتوين التخطيط فان وعموما

 .واملمارسات اآلليات حيث من خيتلفان ولكنهما األهداف هذه حتقيق وسائل وحتديد األهداف

 : خالل من التخطيط عملية تطوير يف االلكرتونية اإلدارة تساهم

 من يساهم وهذا التنفيذية للمستويات ممارسة إىل العليا للمستويات احتكارية ممارسة من التخطيط عملية نقل -

 .اجلماعية املشاركة قاعدة توسيع يف أخرى جهة ومن, �مقدرا تنمية يف جهة

 اختاذ العميل أساسها على يقدم تنافسية كأسبقية العمالء ملتطلبات االستجابة سرعة بتحقيق املؤسسات إلزام -

 احتياجاته سيوصل االلكرتوين موقعه ظل يف العميل ألن عدمه، من املؤسسة هذه مع استمراره مدى عن القرار

 .لتلبيتها فورا تستجيب أن األخرية هذه وعلى املؤسسة إىل فورا

 .املعلومات حتصيل على ا�قدر  نتيجة املشاكل تشخيص على املؤسسة قدرة زيادة -

 .بديل كل وتقومي املختلفة، البدائل حتديد على املؤسسة قدرة دعم -

 2.االلكرتونية املعلومات نظم باستخدام الواقعية والنمذجة الواقع حماكاة على املؤسسة قدرة زيادة -

 التخطيط لوظيفة مكملة إدارية وظيفة التنظيم يعترب : التنظيم عملية تطوير في االلكترونية اإلدارة مساهمة 2

 املعلومات تكنولوجيا استخدام جمال يف الكبرية والتطورات للتغريات ونتيجة,  للتنفيذ قابل واقع إىل حتوله حيث

 أصبح حيث املستجدات، خمتلف مسايرة على وقادر وفعالية كفاءة أكثر بشكل تتم التنظيم عملية أصبحت

 تطوير يف االلكرتونية اإلدارة مسامهة مدى توضيح ميكن العموم وعلى ." االلكتروني التنظيم "ب يعرف التنظيم

 : التالية النقاط خالل من التنظيم عملية

 إنتاج على يعمل املؤسسات من جديد منط حتقيق باإلمكان أصبح واإلنرتنت األعمال شبكات على اعتمادا -

  . معينة سلع

  

   79ص  2007مصر، اإلدارية، للتنمية العربية املنظمة ،عملية تأسيس ومتطلبات فكرية مرتكزات:االلكترونية اإلدارة وآخرون، املفرجي حرحوش عادل 1

 يف ماجستري رسالة ،"بنين" ,المقدسة بالعاصمة والتعليم للتربوية العامة اإلدارة في االلكترونية اإلدارة تطبيق إمكانية العريشي، حممد سعيد بن حممد 2

 40 ص ، 2008 السعودية، العربية اململكة والتخطيط، الرتبوية اإلدارة قسم الرتبية، كلية القرى، أم جامعة ، منشورة  غري والتخطيط الرتبوية اإلدارة
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 يف االلكرتونية اإلدارة مسامهة مدى توضيح ميكن :التوجيه عملية تطوير في االلكترونية اإلدارة مساهمة 3

 1: التالية النقاط خالل من  التوجيه عملية تطوير

  .وأنشطتهم العاملني جهود لتوجيه وذلك وقت كل يف يوميا املعلومات من هائل كم توفري  -

 .الداخلية الشبكة خالل من واملرؤوسني القادة بني املستمر االتصال توفري- 

 .االكسرتانت شبكة عرب اآلخرين والشركاء واملوردين القادة بني املستمر االتصال توفري -

 .جديدة ومنتجات وأساليب خبدمات كاإلتيان ؛ االبتكار على القدرة زيادة -

 .املشكالت حل أجل من املبادرة يف الرغبة زيادة -

 .املتغرية البيئة مع فالتكي يف واملرونة املهام زيادة -

 .أفضل بشكل والزبائن واملوردين العاملني خدمة زيادة -

 املاضي، على تركز �اأ التقليدية الرقابة على يؤخذ : الرقابة عملية تطوير في االلكترونية اإلدارة مساهمة- 4

 ناحية من الفعلي واألداء ناحية من احملددة واملعايري األهداف بني باملقارنة والتنفيذ التخطيط بعد الرقابة تأيت حيث

 تكنولوجيا جمال يف الكبري للتطور نتيجة لكن .وتصحيحه االحنراف اكتشاف بني الزمنية الفجوة لتحديد أخرى

 فهي ،"االلكترونية الرقابة" عليها يطلق أصبح وبذلك وكفء جيد بشكل تتم الرقابة عملية أصبحت املعلومات

 االحنراف بني الزمنية الفجوة تقليص مث ،ومن للمؤسسة الداخلية الشبكة مبساعدة الفورية بالرقابة تسمح

 املعلومات تدفق خالل من بأول، أوال االحنراف عن تكشف متجددة مستمرة عملية ا�أ كما تصحيحه،و 

 توفري على اإللكرتونية الرقابة قدرة من يزيد ما وهذا واملستهلكني، واملوردين والعاملني املديرين بني والتشبيك

 2. املؤسسات أنواع كافة يف األخطاء وتصحيح املتنوعة القرارات وسري املختلفة العمليات متابعة إمكانية

 .دوري وبشكل متباعدة أوقات يف إلجرائها

 .الرقابة يف املطلوب اإلداري اجلهد يقلل ما وهذا الثقة على القائمة العالقات حتفز اإللكرتونية الرقابة إن -

 الرقابة مستلزمات حتقيق أجل من كبري حد إىل املؤسسة يف يوجد ماذا معرفة يف اجلميع اخنراط على تساعد -

  .املؤسسة أعمال يف واألزمات املفاجآت من واحلد

  

  

  260ص,مرجع سبق ذكره, جنم، عبود جنم 1

   446ص ،  2009األردن، عمان، والتوزيع، للنشر صفاء دار ، 1ط ،المعاصرة المنشآت إدارة النسور، حممد مروان الشبلي، محود هيثم 2
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 1: يلي ما خالل من ذلك ويتم : القرار اتخاذ عملية تطوير في االلكترونية اإلدارة مساهمة 6-

 عن القرارات اختاذ يف اإلدارة مساعدة - ؛ املعلومات وتكامل صحة - ؛ دقيقة بيانات على احلصول سرعة -

 كل وتقومي املختلفة البدائل حتديد على القدرة دعم - ؛ اإلدارية االتصاالت حتسني - ؛ اإلحصائية التقارير طريق

  .بديل

  

  :أثر اإلدارة اإللكترونية على مختلف جوانب المؤسسة: 3.4.2

  اجراها اليت الدراسات معظميدته ا ما وهذا عنها التغاضي او اغفاهلا الميكن عديدة تأثريات االلكرتونية لالدارة

 التنفيذية اخلدمات مستوى من رفعت اليت احلياة نواحي جممل على وانعكاسا�ا واملعلومايت االداري با�ال عنينيامل

 1: احلصر ال املثال سبيل على التاثريات بعض يلي وفيما هلا يطمح اليت الدرجة  اىل

 تأثرياً  تؤثر االلكرتونية االدارة تطبيقات أن مؤخراً  الدراسات من العديد أدت: المؤسسة انتاجية على التاثير 1-

 مرافقة وإدارية تنظيمية بتغيريات مصاحباً  التطبيقات هذه إدخال يكون عندما ،خاصة املؤسسات منو يف أساسياً 

 تطبيقات يف استثمرت اليت املؤسسات لدى ميكن ما أعلى االن اإلنتاجية معدل أن دراسات عدة بّينت فقد

 وحتسني توزيع اعادة يرافقه أن دون املعلوماتية يف االستثمار أن بينت الدراسات هذه أن ماك. يةااللكرتون االدارة

 االلكرتونية االدارة من القصوى اإلستفادة فإن وبالتايل اإلنتاج، يف حمسوسة زيادة اىل يؤدي لن والتنظيم اإلدارة يف

 .جديدة ،وأعمال جديدة لكوهيا  جديدة، اسرتاتيجيات يف إستثمار يرافقها عندما فقط يتحقق

 العاملة القوى خبصوص جديدة متطلبات ادخال يف تأثرياً  االلكرتونية لالدارة: العاملة القوى على التأثير -2

 تكنولوجيا ادخال أن اىل اضافة. نسبياً  زيادة عرفت اليت االدارة هذه مهن يف العاملني أجور التغيريات هذه ومن

 التجهيزات من وتطوراً  تعقيداً  ثركأ وبرجميات جتهيزات إستعمال طريق عن األخرى القطاعات يف املعلومات

 هلذه مستمر تدريب اىل حتتاج ماك، وتأهيالً  خربة أعلى عمالة اىل حباجة القطاعات هذه ،جيعل سابقاً  املستعملة

 .والربجميات االتصال اجهزة تطور مع يتناسب العاملة القوى

 املتعددة ،واالستخدامات اإللكرتونية االدارة تطبيقات يف السريعة التغريات أدت: المنتج تطوير على التأثير 3-

   هذا رافق ماك، مرونة ثركوأ أصغر إنتاج وحدات استخدام حنو التوجه اىل اإلنتاج خطوط يف التطبيقات هلذه

  

  

   22،ص  2008 للنشر وائل عمان،دار،"واالعمال االدارة"،واخرون ، حمسن مهدي العامري،صاحل 1
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  اإلنتاج وحدات كلتصغري  اىل التوجه ذلكك،و  املؤسسة خارج من إنتاج بعناصر التزود حنو أخرى توجهات التوجه

 وتنسيق اإلنتاج آللية الكلية املكننة اإلنتاج، يف جديدة آليات حتقيق يف اإللكرتونية االدارة ساعدت لقد. الكربى 

 بريةك مؤسساتك تتصرف أن احلجم الصغرية املؤسسات تساعد االدارة هذه تطبيقات يف مراحلها من مرحلة لك

 ما الظاهرة هذه مظاهر وأهم. صغرية مؤسساتك التصرف على الكبرية املؤسسات ،وتساعد املناسب الوقتيف 

 زكمرا  لربط اآللية الربط وشبكات اجلاهزة الربامج تستخدم ،حيث بريك  وحبجم الطلب حسب باالنتاج يعرف

 لتطوير استخدامها ميكن اإللكرتونية االدارة تطبيقات أن املؤسسات تشفتكا  ماك. الطلب بأوامر االنتاج

 املؤسسات من الكثري طورت فقد ،وبالفعل اإلنتاج وعمليات خطوط لتطوير استخدامها ،وميكن جديدة نتجاتم

 نشر يف اإلنرتنت ظهور ساعد ،وقد حاسوبية برجميات أو معلوماتية وجتهيزات عناصر تتضمن جديدة منتجات

 مبيعا�ا زيادة أجل من اإلنرتنت تستعمل املؤسسات من ،فالكثري والتكنولوجي العلمي والتطوير البحث معلومات

 على املنشورة املختلفة والبحوث اخلربات استثمار على باالعتماد للمنتوج املستمر التدرجيي التحسني خالل من

 إدارة تكلفة ،وختفيض املشروع إدارة تكلفة ،وختفيض املنتج وتصميم تنسيق يف تستعمل ،واليت اإلنرتنت شبكة

  . للعاملني الفعال التدريب ،وتقدمي املخزون

 

 اإلنرتنت اىل الدخول العامل دول من ثريك يف الزبائن من لكثري اليوم ميكن: التسويق عمليات على التأثير   4-

 خالله من ميكن للتسوق مكاناً  أصبح ،فاإلنرتنت شرائه يف يرغبون الذي املنتوج وعرض مواصفات على واإلطالع

 يتم األحيان من الكثري ويف. اإلنرتنت عرب الشراء بعمليات القيام مث العارضني، من العديد بني املفاضلة للزبون

لك ذ من ثركوأ. املنتجات خمتلف أسعار على برياً ك تأثرياً  اإللكرتونية  التجارة أثرت كما  الشبكة هذه عرب الدفع

 بعمليات القيام من البوابات هذه متّكن ،حيث العملية لتسهيل األنرتنت على الربجميات بعض ظهرت فقد

 عن ،باحثة فائقة وبسرعة املواقع  من العديد يف اإلنرتنت عرب باإلحبار الربجميات هذه ،وتقوم اإللكرتوين التسويق

  1 . الرقمي باملشرتي الربجميات هذه ،وتسمى للمشرتي مواصفات وأفضل سعر أفضل

  

  

  

  25ص,نفس املرجع السابق  1
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  :الصة الفصلخ

 على بالرتكيز ذلك و األعمال ملنظمات االسرتاتيجي التسيري االدارة االلكرتونية على تأثريات تناولنا يف هذا الفصل

 أصبحت حيث املنظمات، هذه يف اإلدارة أسلوب على التكنولوجيا هذه متارسها اليت اإلسرتاتيجية األدوار

 على يشمل ال حقل إجياد يصعب و العامل، حول البشري الوجود من جزءا واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا

 .به يتأثر أو االلكرتوين احلاسب استعماالت

 األعمال منظمات مساعدة خالل من األعمال دنيا يف هائلة ثورة إحداث يف االدارة االلكرتونية  سامهت عليه و

 األنظمة اجناز يف التقليدية لإلدارة كبديل االلكرتونية األعمال منهج على باالعتماد تنافسية ميزة خلق على

 . اإلدارية

على مستوى   اإلدارة و األعمال صيغة على جذرية تغريات إحداث إىل االدارة االلكرتونية  أدت لقد و

تطوير :  ذه االخرية من بينهاهلعدة مزايا اجيابية  ظهور إىل أدت عديدة تأثريات عنها جنم واملؤسسات االقتصادية 

  .الشاملة اجلودة إدارة ,التاثري على خمتلف جوانب املؤسسة  ،وظائف االدارة داخل املؤسسة االقتصادية

  

 و التطورات هذه مواجهة يف فعال دور له االسرتاتيجي املنهج أن األعمال منظمات أدركت التغريات هذه ظل ويف

 .هذا الفصل  مباحث خالل من توضيحه حاولنا ما هذا و. هلا املستقبلي املسار رسم يف يساعد و التغريات
  



 
 

I 
 

 

 

  

 هللا فاحلمد .نعلم نكن مل ما العلم من رزقنا الذي هللا عز و جل جالله وأخريا أوال والعرفان الشكر إن

 هذا متامال الوصول من مكنين ما واملقدرة القوة أعطاين الذي

 .املتواضع العمل

  .املأمولة واإلفادة املقبولة الصورة فيه جيعل أن سبحانه ألرجوه وإنين

 حلمر عباس /ا املشرف لألستاذ الشكر خبالص أتقدم أن إال يسعين ال سبحانه وبعده

 جتاوز يف سامهت اليت والتوجيهات بالنصائح علي وتفضل خربته من أفادين الذي

 .وفضله علمه يف يزيده أن تعاىل اهللا اسأل .... الصعوبات وتذليل العقبات

 .اثروا مشوارنا اجلامعي لكل اساتذيت الكرام قسم علوم التسيري الذين الشكر كل الشكر

 . العمل هذا اجناز على مساعديت الشكر لكل من ساهم يف 

 .العمل هذا وإثراء قبوهلم  مناقشة على املناقشة جلنة أعضاء األفاضل األساتذة إىل والتقدير بالشكر أتقدم كما
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  :الكتب -  1 

 ، املكتبة العصريةللنشر،  -آفاق الحاضر وتطلعات المستقبل -اإلدارة اإللكترونية :أمحد حممد غنيم-

  .2004,لقاهرةا

, اجلامعية للنشر الدار,  املعاصرة المنظمات في اإلدارية المعلومات نظم:الرمحن عبد ،ثابت إدريس-

  2005. اإلسكندرية

 والبحوث للدراسات مركز اإلمارات , والتطبيقات المجاالت الرقمية اإلدارة:عباس  ،بشري العالق-

 .2005,ظيب أبو  ,طبعة اوىل, االستشارية

, والتوزيع للنشر وائل دار :اإلدارة اإللكترونية شبكات:عبدالرزاق عالء ،حسني حممد عبدالزاق عالء ، الساملي-

 .م2005, عمان 1 ط

  .  2005، ،مصر والتوزيع للنشر الفاروق ،دار" االلكترونية الحكومة": ،جلوريا ايفانز - 

 ، العربي الوطن وتطبيقاتها في اإللكترونية الحكومة ، شريف طارق ، والعلوش ، حممود حممد ، الطعامنة-

  .م 2004، مصر ، القاهرة ، اإلدارية للتنمية العربية املنظمة منشورات

 الوراق مؤسسة: عمان." تطبيقي تحليلي مدخل " اإللكترونية التسويقية االتصاالت:عباس بشري ، العالق-

  .2006,للنشر

 األردن ، عمان ، والتوزيع للنشر املناهج دار ، اإللكترونية األعمال : واخرون غالب سعد ، التكرييت-

   م 2002 ، 

 الثانية الطبعة ، األردن ، عمان,والتوزيع  للنشر الراية , MIS  اإلدارية المعلومات نظم:  مجعه فايز ، النجار-

، 2007.  

, ،القاهرة،مصر األوىل .الطبعة  ، العربية النيل جمموعة ، اإللكترونية الحكومة : حممود بكر أبو ، اهلوش-

  . م2006

القاهرة، الدار اهلندسية،  ، نظم المعلومات المحاسبية المتقدمة،ومسري شحاتة عوض الصعيديبراهيم أمحد ا -

  .م2000
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 ترمجة سرور علي سرور، الرياض، دار نظم دعم القرارات والنظم الخبيرة، -نظم دعم اإلدارةإبفرام نوربان، -

  .2000املريخ، 

  . 2008للنشر  وائل عمان،دار،"واالعمال االدارة"،،واخرون  حمسن مهدي العامري،صاحل-

االستشارية  والبحوث للدراسات مركز اإلمارات  ,والتطبيقات المجاالت الرقمية اإلدارة :عباس ،بشري العالق-

  .م2005, ظيب أبو, 1ط,

  .م  2006 ,اجلامعى الفكر دار ,االسكندرية اإللكترونية المعلومات أمن, حممد ،منري اجلنبيهي-

  .م2002، عني مشسجامعة  ، القاهرة،أصول اإلدارة مدخل متكامل ،خرونآحافظ و جالل عبد املنعم -

توزيع، الطبعة ،  الوراق للنشر والمفاهيم إدارية معاصرة:صاحب أبو محد آل علي وسنان كاظم املوسويرضا -

  .2002األوىل، عمان 

  1999 مصر، احلديث، اجلامعي ،املكتب1 ط ،رالتغيي إدارة ,يس عامر سعيد-

  . 1998 ، رةھالقا ، رامھاأل طبعة ، الشاملة البنوك لخدمات الفعالة اإلدارة ، الحميد عبد اسعد طلعت-

 االلكترونية للتجارة القانوني النظام  :العربية االلكترونية التجارة في مقدمة ، حجازي بيومي الفتاح عبد -

  .م2003 ، اجلامعي،إسكندرية الفكر دار ، العربية المتحدة اإلمارات دولة في

 ، األوىل الطبعة ، مصر ، والتوزيع للنشر السحاب دار ، االلكترونية اإلدارة : الرؤوف عبد طارق ، عامر-

2007.  

 العلمي شعاع، لإلعالم العربية الشركة ،الشاملة الجودة إدارة لتطبيق العملي الدليل, الشرباوي عادل  -

  . 1995 القاهرة،

 املنظمة ،عملية تأسيس ومتطلبات فكرية مرتكزات:االلكترونية اإلدارة ،وآخرون املفرجي حرحوش عادل-

  .2007 مصر، اإلدارية، للتنمية العربية

 احلامد دار ، .األردن ، استراتيجي منظور النامية الدول في العامة المؤسسات إدارة ، أمحد ، طلحة عثمان-

  والتوزيع للنشر
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  .م2007,القاهرة ,السحاب دار :معاصرة نماذج اإللكترونية اإلدارة,عبدالرؤوف  طارق عامر،-

  . 2000 األردن، والتوزيع، للنشر املسرية دار ،الشاملة الجودة إدارة :حممود خضري كاضم-

  .2001دار غريب للطباعة، القاهرة،  أدوات وتقنيات مصرفية،: مدحت صادق-

دار الثقافة، الطبعة  ،-المستقبل الواعد لألجيال القادمة  –التجارة اإللكترونية : حممد عبد حسني الطائي-

  .2010األوىل، عّمان، 

  2009األردن، عمان، املسرية، دار ،1 ط ،اإللكترونية اإلدارة أمحد، مسري حممد-

  .م 2002،  األردن ، عمان ، املناهج دار ، الحكومية األعمال إدارة ، حديد موفق ، حممد-

 ,الرياض, للنشر دار املريخ :.والمشكالت والوظائف اإلستراتيجية  :اإللكترونية اإلدارة : جنم عبود جنم-

  .م2004

  .2002 ، الطبعة األوىل ، األردن ، عمان ، زهران دار ، البشرية الموارد إدارة : حنا ، اهللا نصر-

 عمان، والتوزيع، للنشر صفاء دار ،1 ط ،المعاصرة المنشآت إدارة ،النسور حممد مروان الشبلي، محود هيثم-

  .2009 األردن،

م 2005,الرياض,للنشر اإلدارة العامة معهد , العربية تطبيقاتها وافاق اإللكترونية اإلدارة :غالب سعد ياسني-

الدار العلمية ودار الثقافة، الطبعة األوىل، عّمان،  األوراق التجارية والعمليات المصرفية،ياملكي أكرم، -

2001.  

  :المجالت -2

  استطالعية دراسة ,الرقمى العالم في اإللكترونية والحكومة اإلدارة نوعية :عبداحلافظ نائل ، العواملة-

  .15 مج سعود ال جملة,2003

واالتصاالت  املعلومات تكنولوجيا عمل،نشرة خطط تطبيق اىل اسرتاتيجيات صياغة من: االلكرتونية احلكومة-

  .4,2005 ،ع 3 ،ص املتحدة ،االمم اسيا غريب يف للتنمية

 سعود الك جمة . استطالعية دراسة ,الرقمى العالم في اإللكترونية والحكومة اإلدارة نوعية,عبداحلافظ -

  . 15 مج م، 2003



 
 

 84 

  :المؤتمرات و الملتقيات -3

املؤمتر الدويل حول ,االداء التنظيمي المتميز في ظل االدارة االلكترونية, رضوان سوامس, بوقلول اهلادي -

  .2005مارس 8/9,جامعة ورقلة,االداء املتميز للمنظمات و احلكومات

 امللتقى : االقتصادية للمؤسسة التنافسية الميزة لتطوير مدخل الشاملة الجودة إدارة :حيضية حممد مساليل-

 23-22يومي ورقلة ، - ،1 م ، االقتصادي املناخ وحتديات االقتصادية املؤسسة  حول األول الوطين

/4/2003.  

 االقتصادية و القانونية الوجهتين من المصارف أعمال في الجديد المصرفي االستعالم، غصوب مجيل عبد-

 ، " احلديثة التقنيات يف اجلديد " األول اجلزء ، بريوت ، جامعة احلقوق ةملكلي ، العلمي السنوي املؤمتر أعمال ،

  .م2002 ، القانونية حليب منشورات

  :رسائل جامعية -4

ستري، جمذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املا األنترنت والتجارة اإللكترونية، :رجدال جوهربن -

  .2002/2003ختصص علوم التسيري، جامعة اجلزائر، 

 والتعليم للتربوية العامة اإلدارة في االلكترونية اإلدارة تطبيق إمكانية العريشي، حممد سعيد بن حممد-

 كلية القرى، أم جامعة ، منشورة غري  والتخطيط الرتبوية اإلدارة يف ماجستري رسالة ،"بنين" ,المقدسة بالعاصمة

  . 2008 السعودية، العربية اململكة والتخطيط، الرتبوية اإلدارة قسم الرتبية،

 نظام المدفوعات للقرن الحادي والعشرين مع اإلشارة إلى التجربة الجزائرية،اسرتاتيجيات : لوصيف عّمار-

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري، ختصص التحليل واإلستشراف املايل، جامعة منتوري، 

  .2008/2009قسنطينة، 
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ــــــــــــــــــــــق   :المالحــــــــــــــــ

  



ـــــةالمقدمة  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ العامــــ  

 

 أ 
 

شهد العامل يف السنوات القليلة املاضية تطورا هائال يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على مستويات  

على اإلنسان وعلى أسلوبه ومنهجه يف اإلدارة، ومن مث أصبح من الضروري التعرض  كان لذلك أثرا كبريادة، و ع

كثري من املنظمات يف تبىن مفهوم ال تفلقد بدأ .لدراسة العناصر اإلدارية والنفسية املؤثرة واملتأثرة بتلك التكنولوجيا

معلوما�ا يف   وذلك من خالل عرضلنامية، اإلدارة اإللكرتونية يف مجيع أحناء العامل سواء يف البلدان املتقدمة أو ا

ومن مث أتاحت هذه  نفس الشبكةتتم عرب  الداخليةأصبحت كثريًا من املعامالت  كما  شبكات االنرتنت

  .عقدةالشبكات للمنظمة وعمالئها فرصاً للتواصل بعيداً عن اإلجراءات البريوقراطية امل

واالتصال الكثري من املفاهيم واألسس اإلدارية، وهو ما دعا  ولقد غريت التكنولوجيات احلديثة للمعلومات      

مبعظم البلدان والدول إىل إدخال هذه التقنيات احلديثة يف آليات العمل اإلداري وصلب اهلياكل اإلدارية خاصة 

 .منها تلك اليت تتوىل تقدمي اخلدمات للمواطنني

 حيث اليوم تعيشها اليت التحوالت خضم يف احلايل العصر مييز ما أهم التكنولوجي تقدمال ديناميكية وتعترب       

 أو ونشرها املعلومات مبعاجلة منها تعلق ما خاصة والعمليات، األنشطة كافة يف مؤثر كعامل التكنولوجيا ظهرت

 إدماج يف بذلك وسامهت املعلومات نظم يف هائلة ثورة فجرت اليت واالتصاالت املعلومات بتكنولوجيا يعرف ما

 توحي مبا صغرية جغرافية رقعة العامل وجعلت .واحدة ومعلوماتية وإعالمية مالية منظومة يف العاملية األطراف خمتلف

 .واملكان الزمان يف وحمدودية وجوار قرابة عالقات من القرية كلمة به

باعتبارها آلية من وتلعب التكنولوجيات احلديثة للمعلومات واالتصال دورا كبريا يف العمل اإلداري املعاصر، 

آليات اإلدارة احلديثة اليت جيب تطويعها لصاحل العمل اإلداري، وأحد املوارد األساسية لتلك اهلياكل يف التعامل 

مع الظروف واملستجدات العاملية اليت تتصف بالتغري السريع واملنافسة احلادة، باإلضافة إىل أ�ا إحدى األسلحة 

 ة للتغلب على الصعوبات البريوقراطية من جهة والتواؤم مع طبيعة العصر ومنتجاتهاإلسرتاتيجية للهياكل اإلداري

 .اإللكرتونية من جهة أخرى

 رفع أي ذلك حتقق اليت السحرية العصا هي الكفؤة اإلسرتاتيجية اإلدارة أن على االقتصاديني احملللني كافة وجيمع

 خدمية، أم خاصة،إنتاجية أو عامة األعمال منظمات كافة تواجه حيث الراهن عصرنا يف خاصة األداء، معدالت

 . واملستمرة السريعة والتقنية العلمية والتطورات التغريات نتيجة كثرية حتديات

 املنافسة، على قادرة املنظمة جعل عن عاجزة ووسائلها �اابعملي التقليدية اإلدارة أضحت التحديات تلك وأمام

 واهم ذلك، من متكنها معاصرة إدارية أساليب من هلا يتاح ما كل استخدام املنظمات هذه على حيتم الذي األمر



ـــــةالمقدمة  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ العامــــ  

 

 ب 
 

 من ويتم والريادية باحلداثة يتميز فكريا منهجا ميثل كونه و االدارة االلكرتونية  التسيري أسلوب األساليب؛ تلك

 تبنته الذي األسلوب هذا أدائها، وتطوير للمنظمة التنافسية القدرات زيادة على بالقدرة ووسائله عملياته خالل

 تفوقها يف األكرب األثر له وكان النمو طريق يف السائرة البلدان وبعض املتقدمة البلدان يف األعمال منظمات معظم

 يف ا�كفاء حسن هو بتفاوت حتقيق ذلك يف املنظمات جناح مستوى أن إىل يشري املنظمات واقع وأن ومتيزها،

 بشكل اإلسرتاتيجية اإلدارة ألسلوب العامة أو اخلاصة األعمال منظمات ممارسة بات هنا ومن ا،�اسرتاتيجيا إدارة

 لبقائها الوحيد السبيل أضحى بل أدائها، وتطوير التنافسية ا�قدرا زيادة أرادت إن وحتمية ملحة ضرورة جدي،

    .والعوملة االنفتاح من املزيد حنو االجتاه تزايد بعد وخصوصا االقتصادية األسواق يف واستمرارها

 بوضع تبادر أن املؤسسات على لزاما أصبح ، اليوم البشرية عصر يشهدها اليت والتقنية العلمية التطورات خضم يف

 العاملية املعلومات بشبكات وترتبط واالتصاالت، املعلومات نظم لتطوير الالزمة السياسات وترسيم اخلطط

 لتامني ، االتصاالت ونظم توشبكا املعلومات جمال يف املتخصصة الفنية الكوادر يئة�و  بإعداد واالهتمام

 ومن , ملنتسبيها ومتطورة سريعة معلوماتية خدمات وتامني التكنولوجية الثورة هذه يف هلا قدم مواطئ على احلصول

 األداء مستوى لرفع يستخدم الذي البديل عن والبحث التقليدية اإلدارة فكرة على العزوف من البد كان هنا

  .االلكرتونية باإلدارة يعرف ما إىل االجتاه إىل أدى ما وهذا اإلدارات، يف والكفاءة

ومع أن اإلدارة االلكرتونية مفهوم جديد إال أنه يأخذ يف احلسبان كل ما متارسه املؤسسات يف العامل سواء عالقتها 

 احمليط يفرضها اليت اجلديدة والتحديات التحوالت هذه خضم ويف, باجلمهور أو عالقا�ا باملؤسسات األخرى

 والتهديدات، املخاطر وجتنب للفرص السريعة االستجابة إىل اليوم حتتاج اليت املعاصرة، األعمال منظمات على

 ما وهو ، حمليطها واإلصغاء التفاعل على جمربة نفسها اجلزائرية املؤسسة ،جتد التنافس شديدة بيئة فعاليات ضمن

 بأدوات باالستعانة الناجحة املنظمات ملواكبة السريع، التحرك تستوجب جديدة مالأع متطلبات يعكس

 .بقائها وضمان أدائها حتسني اجل من واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا

يتها يف و مبا ان التكنلوجيا ستشكل االساس القوي يف ادارة االعمال و خاصة االدارة االلكرتونية اليت تظهر امه

  .الكفاءة و فعالية االداء من خالل التوسع يف تطبيقات االعمال االلكرتونية ذات التقنية املتطورةزيادة 

 الدراسة إشكالية :أوال

 اإلسرتاتيجية اإلدارة على �ا تطبيقا �اأفرز  اليت واآلثار واالتصاالت، املعلومات لتكنولوجيا املتزايدة لألمهية تبعا

 :التايل اجلوهري التساؤل يف نعاجلها اليت اإلشكالية، معامل تظهر اليوم، ملنظمات

 .؟و املالية االقتصادية ؤسساتاملاعمال اىل أي مدى تؤثر االدارة االلكرتونية يف حتسني اداء 
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  : الفرعية التساؤالت من جمموعة نطرح ، ومن خالل هذه االشكالية

  .االلكرتونية؟االدارة  إىل االدارة التقليدية من التحول يتم كيفـ   

 .؟حنو هذا النمط اجلديد اسباب و دوافع التحول  ماهي ـ 

  ؟ اجلزائرية ؤسسة البنكيةامل يف االدارة االلكرتونية تطبيقات واقع هو ماـ  

    الدراسة فرضيات :انياث

   :التالية الفرضيات وضع مت ، الفرعية والتساؤالت الدراسة شكاليةو لالجابة على هذه اإل

 يف التحول اىل االدارة وهذا ما ساهم املنافسة على قادرة غري املنظمةجعل  التقليدية إلدارةاعجز ـ  

 . االلكرتونية

.  داء األعمالألق تكامل الرؤية يتحقل على تطوير البنية املعلوماتية داخل املؤسسة تعتمد اإلدارة اإللكرتونيةـ  

 االملام جبميع هياكل و وظائف املؤسسة يتطلب اجلزائريةالبنكية املؤسسات  يفتطبيق االدارة االلكرتونية ـ 

 .البنكية

 الدراسة أھمیة :ثالثا
 يصعب مما عالية ومبعدالت باستمرار يتدفق زال ال واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا طفرة أحدثته الذي التأثري إن

 كبرية تغريات إحداث إىل أدى والرقمية، االلكرتونية النظم استخدام الن؛ نظرا واملستقبلية احلالية آثاره حتديد معه

 :يف املوضوع أمهية تكمن لذا قبل، من سائدة كانت اليت اإلدارية املفاهيم من العديد على

 للتطور عالسري لالنتشار نظرا واإلدارية، واالجتماعية االقتصادية املنظمات كل ميس العاملي التنافس أصبح -

االدارة  على الرتكيز جدا مهما أصبح وعليه واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا خاصة التكنولوجي

  .االقتصادية للمؤسساتهامة   مزايا حتقيق اشأ� من يتال االلكرتونية

 .واستمراريتها بقائها لضمان اجلزائرية، املؤسسات يف التقليدية اإلدارية األساليب تغيري ضرورة -

 اليت ة العديد للمزايا وبالنظر الراهن، الوقت يف بالغة أمهية ذات متغريات بني يربط كونه ، املوضوع حداثة -

 للتطورات املنظمة وتتبع مسايرة خالل من واالتصاالت املعلومات لتكنولوجيا اجليد التطبيق مينحها

 .التكنولوجية

 مثل يف جديدة بدراسات للقيام واملهتمني للباحثني تدعيم يف ومسامهة جديدة، إضافة املوضوع هذا يعترب -

 .املواضيع هذه

 



ـــــةالمقدمة  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ العامــــ  

 

 د 
 

 البحث أھداف :رابعا
 :يلي فيما نوجزها النقاط من مجلة توضيح إىل الدراسة هذه دف�

 استعمال وأمهية للمنظمات دارة االلكرتونية اال أمهية دراسة خالل من ومنظم؛ علمي نظري إطار تقدمي -

 .واالتصاالت املعلومات نظم تكنولوجيا

 التنامي ظل يف باالدارة االلكرتونية رئيسي بشكل مرتبطالداء االقتصادي الفعال ل االقتصادية املؤسسة حتقيق -

 .واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا لتطبيقات الواسع

 التنظيمي والتطوير الفعالية و الكفاءة يف االداء حتقيق يف لالدارة االلكرتونية اإلسرتاتيجية األدوار أهم إبراز -

 .و دعم اختاذ القرار الشاملة ةاجلود وحتقيق

 .واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا تطبيقات من �ااستفاد ومدى اجلزائرية املؤسسة واقع على الوقوف -

 من صحتها عدم أو الفرضيات صحة واختبار املطروحة التساؤالت على اإلجابة يف البحث أهداف تكمن -

 .حوله تصور وتقدمي احلايل الوضع إىل اإلشارة خالل

 .لبنك الفالحة و التنمية الريفية التطبيقية الدراسة ضوء على االقرتاحات من جمموعة تقدمي - 

 الموضوع اختیار أسباب : خامسا
 . موضوعي هو وما ذايت هو ما بني املوضوع هذا اختيار أسباب ختتلف

 :الذاتية األسباب 1-

 ختصص صميم يف تدخل اليت املواضيع من يعترب حيث تلقيناه، الذي التخصص طبيعة مع املوضوع متاشي -

 .التسيري االسرتاتيجي الدويل 

  . مواضيع هكذا على االطالع و البحث يف الرغبة و احلديثة باملواضيع االهتمام -

 .احلايل عصرنا يشهدها اليت احلديثة والتوجهات العلمية التطورات مع خاصة املواضيع هذه مثل بأمهية الشعور-

 :املوضوعية األسباب 2-

 املؤسسات إدارة جوانب خمتلف على التأثري يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا تلعبه الذي الدور تزايد -

  .االقتصادية

 .اجلزائرية لمؤسسةداء االقتصادي لاال على وتأثريها االدارة االلكرتونية تطبيق مدى عن لكشف  -
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 وحدودها الدراسة مجال

 اإلطار حمدد،فعن مكاين و زماين بإطار االلتزام الدراسة هذه من املرجوة األهداف على الوقوف استدعى لقد

  اليت الدراسة مقتضيات حسب و املعلومات توفر مدى حسب آلخر عنصر من املدة اختلفت فقد الزماين

 .حمددة زمنية بفرتة التقيد عدم أحيانا تستدعي

  ).وكالة مستغامن(الفالحة و التنمية الريفية بنك  الدراسة مشلت فقد املكاين اإلطار أما

 الدراسة منھج :سادسا
ع على منهج اسلوب  البحث العلمي لالجابة على االشكالية املطروحة بدءا املوضو  هذا دراسة يف سنعتمد

  .باملقدمة و انتهاءا بالنتائج

االداء االقتصادي و لوصف االساليب و سنعتمد على املنهج الوصفي اليضاح العالقة بني االدارة االلكرتونية و 

باالضافة اىل املنهج التحليلي لتبيان تاثري االدارة ,املستخدمة يف االدارة احلديثة داخل املؤسسة االقتصادية 

  .االلكرتونية على االداء االقتصادي للمؤسسة

  :لقد قسمنا هذه الدراسة اىل ثالثة فصول و هي كالتايل

يتناول ماهية املبحث الثاين , حث االول الذي خصصناه كمدخل لالدارة االلكرتونيةاملب:يضم الفصل االول مايلي

 الفرق بني اإلدارة التقليدية و اإلدارة اإللكرتونية وأسباب التحول إىل اإلدارةاالدارة االلكرتونية و املبحث الثالث 

  . ت واإلدارة اإللكرتونيةتكنولوجيا املعلومااما املبحث الرابع فتناول العالقة بني ,  اإللكرتونية

املنظمات و  اإلدارة اإللكرتونية يف املبحث االول الذي خصصناه لدراسة  تطبيق :يضم الفصل الثاين مايلي

 املبحث الثالث, اإلدارة اإللكرتونية داخل املؤسسة االقتصادية مزايا تطبيق :املبحث الثاين,  املؤسسة االقتصادية

دور خصصناه لدراسة   رابعو اخريا املبحث ال, اإللكرتونية داخل املؤسسة االقتصاديةوظائف اإلدارة طرق اىل ت

  .اإلدارة اإللكرتونية يف املؤسسة االقتصادية

و قد متت , منظمة أياذ يتم اسقاط الدراسة النظرية على حالة , خاص بالدراسة التطبيقية : اما الفصل الثالث

كما مت تقسيم هذا الفصل اىل ثالثة , الحة و التنمية الريفية وكالة مستغامندراستنا التطبيقية على مستوى بنك الف

االنتقال إىل اإلدارة البنكية املبحث الثاين تناول , تقدمي عام لبنك الفالحة والتنمية الريفية  وكالة مستغامن :مباحث

  .رتونيةاخلدمات البنكية االلكبينما خصص املبحث الثالث لتحليل و تفسري , اإللكرتونية

  .الدراسة هذه من املستخلصة االقرتاحات و االستنتاجات من وعةم� حمصلة مبثابة جاءت خامتة وأخريا

                             


