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الدوافع التي أدت إلى  الرقمية هي بداية التطور التكنولوجي في الوحدات الحكومية وهناك العديد من الحلول   
 وذلك بظهور العديد من الذكية الرقمية للحلولالتحول ثم  ةاإللكتروني الحلولإلى من الحلول التقليدية لتحول ا

وإنترنت األشياء والبيانات الضخمة الحوسبة السحابية  مثللألعمال  الذكية الرقميةالتقنيات الحديثة بالحلول 
 والذكاء االصطناعي وأساليب تحليل البيانات والمحاكاة والروبوت ونظم دعم القرار.

 
العديد من المنصات حيث ظهرت  ،إلى حد كبير على مدى السنوات الماضية وجياتقدمت التكنوللقد      

المنصات التشاركية الحكومية، مثل وإشراك المواطنين في مختلف األنشطة  الرقمية التي تتيح التفاعل والتعاون 
 شملت حيثالتواصل االجتماعي من خالل أي نوع من وسائل  Digital Public Platform( DPPsالرقمية )
تستند إلى  وهي (Twitterو Facebookالمناسبة لوسائل التواصل االجتماعي "التقليدية" )مثل  ملفاتالجميع 

Web 2.0،  وسائل التواصل االجتماعي  بالمقارنة معالمستخدم، شاركة المحتوى الذي ينشئه بممما يسمح
 الرقمية.التقنيات  والتعاون الهادف من خالل التقليدية ويترتب على ذلك تحقيق المشاركة

 
هذه التقنيات تساعد الوحدات الحكومية في كال من عملية تطوير أداء الوحدات والعاملين بها والمساعدة      

تطوير معلومات األعمال والذكاء المقدمة للمواطنين، وذلك بدا واضحًا من خالل  في كفاءة وجودة الخدمات
الحجم المتزايد  ، حيث أنلعمليات والتسويق والربح والنموأداء ا وتحسين والتحليالت لدعم عملية اتخاذ القرار

على تحديد الثغرات  يساعد أيًضا ، كما أن تحليل البيانات تنبؤاتالالقابلة للتنفيذ و  الفرص البيانات يخلقبتنوع الو 
من  واطنينهم أفضل لما يعيق الحكومات المحلية والمفيتطلب وهو ،  الفرص و مكاناتاإلفي أداء األعمال و 

 في يثة ساعدت في عملية التحول الرقمياالهتمام واللجوء إلي التحول الرقمي، وحيث أن تلك التقنيات الحد
الدول في ركب التكنولوجيا المعاصرة من خالل رؤية مصر للتنمية  جمهورية مصر العربية لتلحق بباقي

دراسة أساليب تطبيقها بالوحدات الحكومية في ، لذا تم تبنى فكرة الحكومة الرقمية الذكية و  2030المستدامة 
 .مصر
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على دعامة أساسية وهي المعلوماتية ، ونظرا للتدفق الهائل للمعلومات في جميع  الحالييرتكز العصر 
الحكومية بمختلف  األجهزةالمجاالت، والتطورات العلمية والتقنيات الحديثة التي يشهدها العصر، وجب على 

أن تكون  األفضلالداخلية للعمل لتصبح رقمية ومن  أنشطتها أنشطتها ، أن تضع الخطط، والسياسات لتطوير
والمعلوماتية الداخلية ووسائل االتصال ، واالهتمام بإعداد  التكنولوجيةذكية ، يتم ذلك من خالل تطوير بنيتها 

، والشبكات، ونظم االتصاالت  واالتجاه إلى وتنمية الكوادر الفنية المتخصصة في تقنية المعلومات الذكية 
لتحقيق رضا المواطنين  كافة أوجه نشاطاتها فيالرقمية الذكية  الحلول إمكاناتالذكية باستخدام وتفعيل  اإلدارة

 الحكومية. لألجهزة والجهد واالستخدام الرشيد للموارد المتاحة تمتلقي الخدمات الحكومية وتوفير الوق
على اإللكترونية في الوحدات الحكومية مع التركيز خصائص اإلدارة  ستعرض أهمت قة البحثيةالور لذا فإن هذه 

ومتطلباته ومراحل  الذكية الرقميةسباب التحول لإلدارة أ، و اإللكترونيةلتحول إلى اإلدارة التي أدت إلى االدوافع 
الحوسبة السحابية  مثل الذكية الرقمية عمالباألالتقنيات الحديثة  وأيضاً  ،الذكية الرقميةومعوقات التحول لإلدارة 

 األشياء وغيرها.إنترنت و 
بالقطاع الحكومي في تقديم الخدمات اإللكترونية الرقمية الذكية على تطوير األداء  الحلولأثر كما يتناول      

مكانات الواجب قمية الذكية وأسبابه واإلللحلول الر من حيث تناول تاريخ بداية التعامل اإللكتروني والتحول 
والعوامل المؤثرة به والتقنيات  ةالحكوميتقديم الخدمات أداء ومراحل التحول، ثم تناول تطوير توافرها للتحول 

تحقيق اقصى استفادة ممكنة للمواطنين من الخدمات  بهدف الحديثة المستخدمة في تطوير األداء الحكومي
 .إليهمتقدم  التيالحكومية 

لذا فإن هذا التعامل يتسم بالتنوع وتعدد وسائله واختالف إجراءاته  المواطنين،اع الحكومي مع فئات يتعامل القط
 اإلدارةالتقليدية أو  اإلدارةالزالت تتعامل بأساليب  الحكوميبالرغم من ذلك فإن أجهزة القطاع و وخطوات التنفيذ، 

 ذلك المجال.  فيالتطور الحادث ، مما ال يتناسب مع أهمية ذلك القطاع و البسيطة اإللكترونية
على  الرقمية الذكية الحلولتفعيل للذلك تقوم الدراسة على تساؤل رئيسي عن مدى حاجة القطاع الحكومي 

 األجهزة الحكومية في تقديم الخدماتتطوير أداء 

 :األهمية العلمية
ية والفكر اإلداري الحديث بالحوسبة واألساليب تعد الدراسة من الدراسات الحديثة التي تربط بين العمليات اإلدار 

رض تطوير التكنولوجية الذكية في إدارة األعمال الحكومية، إليجاد نموذج حديث يمزج بين االثنين معا، بغ
أداء المؤسسات الحكومية.

 :يةلماألهمية الع
 ات الذكية.والتقني األساليبباستخدام  األجهزة الحكومية في تقديم الخدماتأداء رفع كفاءة  -1
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من خالل  األجهزة الحكومية في تقديم الخدماتتقديم الخدمات للمواطنين ورفع درجة الرضا عن أداء  جودة -2
 االجتماعية.تحقيق الشفافية والعدالة 

 لرقمية الذكيةاالحلول  بتفعيل األداءللموارد الطبيعية المتاحة وتحسين  األمثلتعزيز القدرة على االستخدام  -3
  .لحكوميةاألجهزة ا في

 حلول فيث . واللحاق بالتطور الحاداألجهزة الحكوميةالرقمية الذكية ب الحلولتفعيل  على أهمية التركيز -1
 .باستخدام التكنولوجيات المتطورة األعمالإدارة 
أجل  شفافية، منبتقديم الخدمات الحكومية بأقصى كفاءة وأسرع وقت مع توفير كافة البيانات الالزمة  -2

 وزيادة رضا المواطنين. األداءر تطو 

 ىتعتمد عل التي، بصورة رقمية من خالل الوسائل الرقمية األعمالتتم بها  التي حلولال هي: الرقمية حلولال
واستخدام التطبيقات  اإلنترنتوتتميز بكافة ميزات استخدام  اإللكترونيةتقنية المعلومات وتشمل الشبكات 

وتتفاعل فيها  الرقميةوالخدمات التي لها طابع  األنشطة منوهى عبارة عن مزيج ، الحديثة ةواألجهز التكنولوجية 
1العديد من التقنيات التي تساهم في تغيير أساليب تقديم الخدمات وترتكز على شبكات وتكنولوجيا المعلومات . 

2الرقمية الذكية حلولال : 
ستشعار أجهزة االو  األشياء إنترنترقمية بأساليب ذكية مثل تعتمد على الوسائل ال التي اإللكترونية األعمال هي

طبيقات العمل، حيث تعتمد ت حلولتوفر بيانات عن محيط  التيالتفاعلية  األساليبوكاميرات المراقبة وغيرها من 
ية الرقم واإللكترونيات األقمارالشبكة الذكية على التقدم في االتصاالت التكنولوجية واالتصاالت عن طريق 

ية حيث أتاحت هذه التقن السحابية،لالستخدام من خالل الحوسبة  تطبيقاتالإتاحة و ، وإدارة قواعد البيانات
 مات.وقت مع ضمان امن المعلو  أيتخزين المعلومات ومعالجتها وتناقلها في  إمكانيات عالية للخدمات وإمكانية

3الرقميالتحول   : 
التقنيات  علىتعتمد  التي، Business Modelsنماذج أعمال  ىإلالمؤسسات  انتقالالتحول الرقمي هو عملية 

 قمية.بصورة ر المنظمات الحكومية تعمل بشكل متزايد أصبحت الرقمية والبنية التحتية التكنولوجية الذكية، حيث 
4الحكومي األداءتطوير  : 

واجبات اقبة المسئوليات والبالوحدات والمنظمات الحكومية عن طريق مر  األداءهو الجهود المبذولة لرفع مستوى  
 المرجوة. األهدافبكفاءة وفاعلية ويحقق  األعمال إنجاز في، مما يساهم واإلجراءاتوتحليل الطرق 

                                                
 واالجتماعية،اإلنسانية الصحافة العراقية"، المجلة الدولية للعلوم  يثيراتها على الصحفيين العاملين فعكاسات الحلول الرقمية وتأان ،اموسجمال عبد ن 1

 .2020، يونيو 13عدد 
2 Mak, Sioe T, Sioe T Mak:” New Technologies for Smart Grid Operation” , IOP Publishing, Bristol, UK, January 

2015  
3 Wichmann, J., Wißotzki, M., Sandkuhl, K,” Toward a smart town: Digital innovation and transformation process 

in a public sector environment”, Smart Innovation, Systems and Technologies, vol. 189, 2021, pp. 89-99. 
واإلدارة  يالتنظيمالتعلم  يمدخل نيضوء التکامل ب يف ديالجد يلجامعة الواد ياألداء المؤسس ريمقترحة لتطو  ةيجيستراتا":عبد الرحمن عبد هللا يمجد 4

 .2019، 58 ، عدد58مجلد  المجلة التربوية لكلية التربية بسوهاج، "،بالنتائج
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تسمح التطورات في مجال تكنولوجيا المعلومات والتطبيقات الذكية للحكومات بأن تصبح أكثر شفافية وتعزز 
لخدمات العامة. وذلك باعتباره وسيلة لتعزيز مشاركة المواطنين مفهوم المساءلة واإلجراءات الواجبة في تقديم ا

وطريقة أفضل إلدارة العالقات بين الدولة والمجتمع ، يجب أن تمكن التطبيقات الذكية لتكنولوجيا المعلومات 
1المواطنين من المشاركة في تصميم الخدمات العامة والتعبير عن آرائهم حول جودة الخدمات الحكومية . 

يكون هناك جهاز إداري  2030على أنه بحلول عام  2030رؤية مصر  فيز محور الشفافية والمؤسسات يرتك
ضا ر كفء وفعال، يحسن إدارة موارد الدولة، ويتسم بالشفافية والنزاهة والمرونة، ويخضع للمساءلة ويعلي من 

 المواطن ويتفاعل معه ويستجيب له وذلك من خالل:
  ى تطوير إدارة الحكم الرشيد لموارد الدولة عن طريق بنية معلوماتية باإلضافة إلبناء جهاز إداري يقوم على

 وتغيير ثقافة العمل داخل الجهاز اإلداري.
  الحديثة.تقديم خدمات متميزة مرتفعة الجودة تطبق األساليب  
  حديثة في الخدمات المقدمة. واستخدام أساليبتحقيق معايير جودة أفضل 
 يتفاعل مع المواطن، ويستجيب لمطالبه.نظام يتسم بالشفافية ، 

2الرقمية ومجتمع المعلومات األعمالمفهوم    
المجتمع الالورقي  فهو مجتمع يعيش بال ورق مطبوع أي رقميا،زاد االتجاه نحو إنجاز األنشطة المختلفة 

(Paperless Society)( أو المجتمع الرقمي ،Digitations Society). 
المعلومات وشبكات  علىومات بأنه " المجتمع الذي يعتمد في تطوره بصوره أساسية كما ُعرف مجتمع المعل

زايد تما يسميه البعض " بالتقنية الفكرية "التي تضم خدمات جديدة مع  علىيعتمد  أنه يوالحواسيب "أاالتصال 
 ..Expert Sys)القوة العاملة المعلوماتية" )العقل اإلنساني واالتصال والذكاء االصطناعي 

 اإللكترونية إلدارةا -1
جديدًا،  إدارياً  الماضية، واقًعا السنوات خالل، المتطورة وتطبيقاتها واالتصاالت المعلومات تقنية أحدثت     
 هياكلها ومعامالتها فتغيرت المعاصرة، الوحدات الحكومية ىمما أثر عل اإلدارية ، المفاهيم من كثير َغير

تتسم  إلى خدمات وصوال الرسمية للعمل، المواقيتوبعد  المكان إلى خارج خدماتها نطاق وامتد أدائها، ومعايير
والنزاهة، كما أن زيادة التطور المعرفي والتكنولوجيا  والشفافية بالسرعة باإلتاحة في أي مكان وزمان، كما تتسم

فسية عن طريق تخفيض وانتشار التقنيات خاصة في مجال الخدمات اإللكترونية ، ساعد على دعم القدرة التنا
3تكلفة الخدمات اإللكترونية . 

 والوحداتللمواطنين والمقيمين  وأهميتها الحكومية اإلدارات تقدمها التي واألنشطة الخدمات تعدد لذا فإن     
 والتقنيات الوسائل خالل استخدام اإللكترونية من إلى اإلدارة التقليدية اإلدارة من تحولها ضرورة تحتم الحكومية

                                                
1 Badran A. : "Smart-Governments for Smart Cities: The Case of Dubai Smart-Government." In: Samad W., Azar E. 

(eds) Smart Cities in the Gulf. Palgrave Macmillan, Singapore, 2019, p 59. 
 .(2004)سبتمبر ، 3ع  -.  cybrarians journal "،البيئة الرقمية بين سلبيات الواقع وآمال المستقبل " ،محمد محمود مكاوي 2
هندسة القيمة، دراسة ميدانية،  أسلوبالخدمات اإللكترونية باستخدام  حلولالستراتيجي لريادة التكلفة في ادية ميالد محمد المبروك،" دعم التخطيط ان 3

 .2018، 13، ص رسالة دكتوراه في المحاسبة غير منشورة، كلية التجارة، جامعة قناة السويس
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 إلى اختصار وصوال ، والخارجية للمتغيرات الداخلية استجابة الالزمة المرونة لتوفير الحديثة اإللكترونية
والنفقات ، وكذا فإن تطور تلك المفاهيم إلى اإلدارة الرقمية الذكية التي تقدم  والجهد الوقت تبدد التي اإلجراءات

 خاللمن  الحكومي درجة أكبر في تطوير األداءإمكانات إدارية عالية وذات ذكاء صناعي عالي يساهم ب
 استخدام أمثل للوقت والمال والجهد.

1اإللكترونيةدارة لإل ، حيث الوحدات الحكوميةعلى مستوى المعاصرة، كل مجاالت الحياة  على كبير تأثير 
عية وكذلك إعادة حّسنة من وجهة النظر الكمية والنو تشمل الحكومة اإللكترونية خدمة المواطنين السريعة والمُ 

من المنظمات وخدماتها، من خالل زيادة استخدام واستغالل قدرات وخدمات تكنولوجيا  الهيكلة وإعادة الهندسة
 .المعلومات واالتصاالت واإلنترنت

 :القوميعلى المستوى المزايا 
 أسواقفادة من مع االست التي تقدمهامن خالل تحسين الخدمات  الوحدات الحكوميةتحسين مستوى أداء      

رة مع زيادة قدرة المشروعات الصغي الوطنيالتكنولوجيا المتقدمة، وكذلك زيادة الصادرات وتدعيم االقتصاد 
 مما يقلص من البطالة على مستوى الدولة. العالمية،حركة التجارة  فيوالمتوسطة الحجم على المشاركة 

 : الوحدات الحكوميةعلى مستوى المزايا 
ع م العمالء،نحو احتياجات  اإلنتاجوتوجيه  األسواقوزيادة الربحية مع اتساع نطاق  اإلنتاجانخفاض تكاليف 

ع األداء م فيوالسرعة والدقة  الورقيتحسين جودة المنتجات وزيادة التنافسية وكذلك تالفى مخاطر التعامل 
 .رضا العمالء

 المعامالت اإللكترونيةمعوقات تطبيق  -2
اختراق الحديثة قد أثرت على هوية وقيمة المعلومات وبات من السهل  الرقميةلتقنية اإن  أمن المعلومات: -1

توفير الحماية للمعلومات مما جعل من الضرورة ، الحواجز األمنية خصوًصا بشكلها الرقمي الجديدو المعلومات 
2من المخاطر التي تهددها . 

أيضا التكلفة  ،اإللكترونيةلمشاريع الحكومة  زمة الالوعدم توافر التكنولوجيا  عدم توافر الكوادر البشرية -2
3العالية لتلك المشاريع . 

 محو بيانات أو تعديل بيانات أو تعطيل تشغيل النظام. مما يترتب عليها اإلليكترونيةالجرائم  -3
 لكافة الموظفين. اإللكترونية اإلدارةعدم تبني المعرفة العامة ب

 قييمت وإمكانية من البيانات نظرا لسهولة الوصول للمعروض لحكومية،االوحدات الضغوط التنافسية على  -4
 ريع.الس التكنولوجيلتطور التكلفة المتزايدة والمستمرة نظرا لمع  اإللكترونيةمن خالل المواقع  العميل لها

                                                
1 Lefteris Koukianakis, Athanasios Drigas:" Government Online: An E-Government Platform to Improve Public Administration 

Operations and Services Delivery to the Citizen", NCSR ‘Demokritos’, Institute of Informatics and Telecommunications, Athens, 
Greece, 2009, p. 525. 

 ،اإلداريةالمنظمة العربية للتنمية  اإللكترونية،مؤتمر أمن المعلومات والحكومة وتحليل مخاطر أمن المعلومات"،  "إدارة، شنبعماد احمد محمد أبو  2
 .31، ص 2010

اإللكترونية،  ةلحكومعماد أحمد محمد، "اإلطار العام للحكومة اإللكترونية "، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر أمن المعلومات وا 3

 . 90، ص 2009أبريل ماليزيا،  -كوااللمبور
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سرعة و  يةاإللكترونوالحكومة  اإلدارة إطار خاصة فيالدول النامية  والتحديات التي واجهتهاأن تلك المعوقات 
 لرقميةا لإلدارةالتحول في  تلك الدول إلى رغبة هو ما أدى المتقدمة،الدول في  الخارجيبالعالم  الرقميالتحول 
 رةلإلداومن ثم قامت الحكومات بالعمل على التحول ، لمواكبة العصر وتحدى تلك المعوقات ومواجهتها الذكية،
ثورة ال نواالستفادة م ةحتى تستطيع مسايرة الدول المتقدم واجههاالمعوقات التي تمع التغلب على  الذكية الرقمية

 .اإلداري وآلية الخدمة المدنية في إطار اإلصالحالتكنولوجية الحديثة  والتقنياتالمعلوماتية واالتصال 
 الرقمية الذكية حلولالتحول لل -3

 ICT)جيا المعلومات واالتصاالت َتستخِدم تكنولو حيث  متزايد،على نحو تستخدم المنتجات والخدمات  أصبحت
Information & communication Technology) تضافر الصناعات ت، لذا لتحسين معيشتنا بشكل مبتكر

 الصناعة“هو و . عالية بتكلفة منخفضة وجودة المنتفعينمع التكنولوجيات الذكية لتلبية متطلبات والخدمات 
 اة.تكنولوجيات الذكية في جميع جوانب الحيللإمكانات  وي علىالتي تنطأو الثورة الصناعية الرابعة،  ،”4.0

1تنشر األمم المتحدة مرتين في السنة مؤشر التنمية للحكومة اإللكترونية  (EGDI( :الذي يشير إلى -E
Government Development Index (EGDI) - United Nations  

 يسلط الضوء على ثالثة أبعاد: بحيث 
 .مات عبر اإلنترنت( نطاق وجودة الخد1)
 .بنية التحتية لالتصاالتالبنية التحتية أو مؤشر الب ( حالة تطور االتصاالت2)
 .مؤشر رأس المال البشري  (3)
 بشكلتتقدم  اإللكترونية االتصاالتكما أن ، لحكومة الذكيةإلى ا وأصبح الهدف النهائي طموًحا بشكل متزايد 

 كان الذي الوقت ، كما أن جهدو  تكلفة بأقل ،متاح ويسير الحكومية ةاإلدار  إليه تحتاج ما كل جعل مما، هائل
 ، لذا أصبحت ،ليهإوقت الحاجة  تخطى حال في الفائدة بعضها عديم يجعل المعلومات، تلك انتقال يستغرقه
2وإجراءاتها قراراتها صحة ثقة في يعطى مما ،األعمال المحيطة  حلولوثيق بل اتصا على اإلدارة . 

  
 للحكومات الرقمي( يوضح التقدم تجاه التحول 1م )شكل رق

2019OECD :  OECD Going Digital Policy Note”, Strengthening digital government3المصدر  
محفزات للنمو االقتصادي ك ظهرت التقنيات الرقمية، والتي تشمل الحوسبة السحابية وتطبيقات الهاتف المحمول

بشكل متزايد في الحياة  التقنيات الرقميةيتم استخدام  وبدأ ،جميع أنحاء العالم فيالسريع وتمكين المواطنين 
                                                

1 Barcevičius, E., et al., Exploring Digital Government transformation in the EU - Analysis of the state of the art and 

review of literature, EUR 29987 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2019, p. 18. 
2 Houlin Zhao,"Towards a world of smart digital transformation", ITU News magazine, vol.5 ,2017, p. 4. 

3  OECD (2019), “Strengthening digital government”, OECD Going Digital Policy Note, OECD, Paris, 

www.oecd.org/going-digital, p 2.  

الحكومة 
التقليدية 

أعمال )
(يدوية

الحكومة 
اإللكترونية 

( أعمال إلكترونية)

الحكومة الرقمية

تحول رقمى )
(لللعمليات

http://www.oecd.org/going-digital
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العالم الرقمي الذي ، فأفضل بصورةتغيير حياة الناس من نواٍح عديدة وتمكين المجتمع  مما أدى إلىاليومية، 
1نعيش فيه اليوم نتيجة العديد من االبتكارات والتقدم التكنولوجي . 

 اإليجابي لتقنيات المعلومات ستثمارستخدام الواعي واالمنهجية جديدة تقوم على اال يه ةاإلدارة الرقمي
ي الوحدات تصاالت الحديثة في ممارسة الوظائف األساسية لإلدارة على مختلف المستويات التنظيمية فواال

تحول  تي تشهدالجديدة الاألعمال  حلول تناسببمنزلة فلسفة عمل جديدة تماما،  يالحكومية المعاصرة، فه
إلى عالم  للالنتقاتسارع الشركات والوحدات الحكومية  مع، ةانية الحديثة إلى اإلدارة الرقميكبير من اإلدارة المك

 .االفتراضية ةاإلدارة الرقمي
يفية وك تقديمها،قد مّكن التحول الرقمي المستخدمين والمقدمين من اختيار كيفية الوصول إلى خدمة أو ول     

على تعمل الحكومات  ، مما جعلالتحدي األكبر للحكومات هو تلبية هذه التوقعات الجديدةلذا ف ،التواصل
أن  عليهاتعين ف التحول الرقمي للحكومات ، مما تتطلبتكييف نهج تقديم الخدمات العامة مع العصر الرقمي

 الرفاهية والتقدم.  لتحقيقبل أصبح أمًرا ضرورًيا  خياًرا،تفهم أن التحول الرقمي بالكامل لم يعد 
دمج و لحكومات إلى اعتماد التقنيات والبيانات الرقمية واستخدامها كمكونات استراتيجية لجهودها مما أدى با    

طرق جديدة  استحداثالتقنيات الرقمية وإعادة استخدام البيانات في العمليات واألنشطة األساسية من أجل 
طوير قدرات ومهارات جديدة قادرة على الحفاظ على ثقافة القطاع طلب أطًرا مؤسسية جديدة وت، مما تللعمل

العمليات الحكومية الحالية وتقديم الخدمات العامة عبر  لرقمنهاستخدام التقنيات الرقمية الرقمي، و  الحكومي
من تحقيق مزيد لعمليات تصميم وتنفيذ الخدمات والسياسات العامة ها في إعطاء األولوية الستخدامو  اإلنترنت
2المواطن احتياجات  . 

 السلبي،أو  اإليجابيصاحب استخدام التكنولوجيا تأثيرات كثيرة على المجتمع وأفراده وفئاته المختلفة ومنها      
، فقد تساعده في الحياة اليومية وتطور ثقافته واتصاالته وقدراته لهاكيفية استخدام الفرد  علىحيث يرجع األثر 

تعطيل القدرات العقلية وخلق د تقلل التواصل الفعلي بين األفراد والسلوكيات السيئة و بصورة إيجابية، وأيضًا ق
3تقليل العمالة في قطاع الخدمات، مما يزيد نسب البطالةو  واقع افتراضي غير حقيقي . 

تكار الرقمية وسيلة بقاء وأداة ال يمكن اإلستغناء عنها في عالم مفتوح على عنصر التغير واإلب اإلدارةأصبحت ف
 األداءألنها تعمل على زيادة كفاءة وفعالية  ،مؤسسات الكبيرة الحجم والمتوسطة والصغيرة للاإلبداع والتنافسية و 

لغرض  اإلدارةالمعاصرررررررة من اإلسررررررتفادة بشرررررركل كبير من مزايا هذه  الوحدات الحكومية، كما تمكنت التنظيمي 
لذا  ا التقليدية ، وتوسرريع نطاق عملياتها وإعادة صررياغتها،إعادة تصررميم وتشرركيل بنيتها التحتية ، وتحويل هياكله

ب تصررررررررررميم المنتجات أسرررررررررراليو تدفق المعلومات ، و الرقمية تغييرات جذرية في ممارسرررررررررراتها ،  اإلدارةفقد أحدثت 

                                                
1 Meenal Tripathi, Monica Dungarwal, Digital India: Role in development, International Journal of Home Science, 

vol. 6, No. 2, 2020, p. 388. 

2 OECD (2019), “Strengthening digital government”, op. cit., p. 2. 
 األعمالة وآثارها اإليجابية الداعمة في تحقيق السعادة الوظيفية في منظمات القرن الحادي والعشرين." جمعية إدارة "الثورة الرقمي ،ناصف أحمد مصطفى  3

 .62ص  ،2019 ،165 ع العربية،
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 األداءعلى تحقيق اإلبداع و  الوحدات الحكومية ةطرق وإمكانيات جديدة لمسرررررررراعد أتاحتحيث  ،وتقديم الخدمات
 .رفع الكفاءة والفعالية والسرعة في أداء األعمال المختلفةو المتميز 
تتحقق بالسرعة ذاتها.  الرقمية التنتشر التقنيات الرقمية انتشارا سريعا في معظم أنحاء العالم. ولكن العوائد      

1ففي كثير من الحاالت، ساعدت التقنيات الرقمية على  ومع الخدماتلفرص، وتحسين اتعزيز النمو، وزيادة  
ذلك، كان تأثيرها اإلجمالي قاصرا عن بلوغ الهدف المنشود، وكانت هناك تفاوتات في توزيع مكاسبها. وكي 

حيث  بالنفع على كل فرد في كل مكان، يجب سد الفجوة الرقمية الباقية، والسيما من تعود التقنيات الرقمية
الرقمية، يجب تدعيم اللوائح التنظيمية التي تكفل  ولتحقيق أكبر استفادة من الثورة، إمكانية االتصال باإلنترنت

 .ةالجديد اإلدارةتالئم ُمتطلَّبات  وتزويد العمال بالمهارات التي الوحدات الحكومية المختلفةالمنافسة بين 
2وفر ابتكار تقنيات المعلومات واالتصاالت وتسويقهات فرًصا متميزة لعمليات األعمال واإلدارة. توفر االستثمارات  

درة تتمتع هذه النماذج بالقو في التقنيات الرقمية فرًصا لعمليات األعمال الحالية وتطوير نماذج أعمال جديدة 
، وتقديم منتجات وخدمات جديدة تنتج مقترحات قيمة رقمية ونطاًقا موسًعا من على تحسين الكفاءات الوظيفية

 .فرص األعمال
 :أثر التكنولوجيا على الوحدات الحكومية -4

، مثل تحسين والفعالية لعمليات األعمالكفاءة تبني التكنولوجيا الرقمية مستويات محّسنة من األداء وال يوفر     
3وتسريع عمليات اتخاذ القرارات بدقة وثقة أكبر تساعد على تحسينالوصول إلى البيانات وتوافرها التي  ومن ، 

 أمثلة العوائد على الوحدات الحكومية التالي:
 صال الرقمية التطوير في المجاالت اإلدارية من خالل أجهزة االستشعار والحاسبات والشبكات االت

 ونظم الحوسبة السحابية وقواعد البيانات ومنصات المعرفة المتفاعلة.
 .خلق فرص عمل تقنية جديدة، من خالل االستثمارات الضخمة في المجاالت التكنولوجية 
  عمليات بيع وشراء سهلة وبسيطة للمتعاملين.والمساعدة في التطور في وسائل االتصال 
 ل خدمات مجانية أي كان موقعهم محليا أو دوليا.التواصل مع العمالء من خال 

 الذكية: الرقمية  حلولمكانات الواجب توافرها للتحول للاإل -5
4من حيث، لهاالمناسبة  حلولتهيئة الإلى   بحاجة الذكية الرقمية الحلولإّن        

ونقل صل تأمين التوا ىوقادرة عللالتصاالت  ومتطورة تضمن شبكة حديثة لتي، االالزمة البنية التحتّية -1
 وداخل أخرى  ناحية والمواطن من الحكومية وبين الوحدات ناحيةمن  نفسها الوحدات الحكوميةبين  المعلومات

 .لالتصال الالزمنفسها مع التأمين  وحدة الحكوميةال

                                                
1 The World Bank / © 2016 International Bank for Reconstruction and Development Washington, Digital Income, 

https://open.knowledge.worldbank.org, doi:10.1596/978-1-4648-0671- 1 
2  James Burrell, op. cit., p. 56. 
3 James Burrell, Digital Transformation Considerations for Business Management, International Journal of Business 

Management and Commerce; Vol. 5, No. 3, October 2020, p. 57. 
غير  سالة ماجستيرر  ،ر"في دولة قط اإللكترونيةنظم المعلومات التابع للحكومة  في مركز اإللكترونيةمتطلبات تطبيق اإلدارة "كلثم محمد الكبيسي،   4

 .37، ص 2008منشورة، 

https://open/
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 الرقمية رةاإلداالستفادة من الخدمات التي تقدمها ذلك حتى يمكن ا، و الالزمة اإللكترونية توافر الوسائل -2
 .وحدة الحكوميةبالالداخلية  الدولية أواالتصال بالشبكة مما تمكنها من  الذكية،

 العمل معو التواصل فتح المجال ألكبر عدد من المواطنين لأسعار معقولة ب باألنترنتتوافر مزودي الخدمة  -3
 كاناتواإلم واألوقات الظروفكل في  للجميع مع إتاحتها ممكنة،تكلفة قت و و أقل جهد و ب الذكية الرقمية اإلدارة

 .بصورة جيدة
عد وقوا  وإدارة الشبكات الحاسب استخدامعلى  بالحكومات العاملينتدريب  ،وبناء القدراتالتدريب  -4 

" الذكية ةالرقمي اإلدارةنشر ثقافة استخدام "ل بهم،المنوطة  باألعمالالمطلوب  لألداءوفقا والبيانات  المعلومات
 .الرقمية الذكية اإلدارةأقصى استفادة ممكنة من موارد  لتحقيقمعها من  عاملوالت ووسائل استخدامها

تطور  بعة أيومتابكفاءة مستوى عال من الخدمات لتقديم  ،والتدريبحالل والتجديد إللالالزم  توافر التمويل -5
 .الذكية واإلدارة الرقميةفي إطار التكنولوجيا  يحدث

مما  ة،والمصداقيالمشروعية  ، وتعطيهاالذكية الرقمية اإلدارةعمل  تحكم والقوانين التيالتشريعات  توافر -6
 .المعامالت الماليةفي  وخاصةيؤمن العمل بها وتزيد من ثقة المواطنين بالتعامل معها 

العاملين  ادالتي تمنح لألفر على مستوى الصالحيات المعلومات إال  خطورة تداول، لاإللكترونيتوفير األمن  -7
ي ألمن القومبا والمعلومات الخاصةالمعلومات المالية في  خاصة ،لما يتم السماح به وفقا الحكوميالقطاع ب

 .والدولة
دارة إلل دعمهمقدموا حتى يوالثقافة التكنولوجية،  الذكية الرقمية اإلدارةالقيادات بأهمية العاملين و عى و  -8

ي هباستمرار، الثقافة التكنولوجية،  لتقدمل ههاالحكومية التي توجوحدة جزء من ثقافة ال والعتبارها ،الذكية الرقمية
 واالتصالا ها وتقييمهمهالرقمية وف المعلوماتفي إيجاد  واالتصاالت المعلوماتتكنولوجيا  استخدامى لالقدرة ع

1ةعالي ارات معرفية وتقنيةهم تتطلب  يها، و هب  
، خدمين لهالمست أنواعاسبة لكافة بالطرق المنالتأكد من سهولة توفير الخدمات المناسبة للمستخدم ضرورة  -9

 .مع تبسيط إجراءات العمل
 لهم.والطرق المناسبة لمستخدمين في تحديد نوع الخدمات التي يحتاجونها ا إشراك -10
 
 الذكية الرقمية حلولللالتحول  -6

 :الذكية إلى الحكومة يةاإللكترونمن الحكومة 
( لرفع كفاءة وجودة اتخاذ Artificial Intelligence Systems)الصناعي علوم الذكاء  ظهرت          

صياغة نماذج اتخاذ في  فساعدت تلك النظم الخبيرة الحلول،القرار ورفع كفاءة عمليات البحث بين بدائل 
ة على النظم الخبير  وأطلقظل ظروف عدم التأكد وعدم وجود معلومات كافية التخاذ القرار، في  القرارات

(Expert Systems)  الترجمة  تشملوالتنبؤ باألنماط و لفرز البيانات وإيجاد األنماط  يد بشكل خاصمف، فهو

                                                
دراسة تطبيقية على  -المؤسسية ودورها كمتغير وسيط لتحسين األداء التنظيمي عصام أحمد محمود عبد المجيد، التحول الرقمي كمدخل للريادة  1

 .5، ص 2020جامعة اإلسكندرية،  –للتحول الرقمي، كلية التجارة  18قطاعات شركة مياه الشرب باإلسكندرية، المؤتمر العلمي الدولي 
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مدى الصلة بالمستخدم  محركات البحث التي ترتب مواقع الويب علىو عبر اإلنترنت  والتعرف على الكالم
1مثلة السابقةاأل البريد العشوائي الذي يتعرف على البريد غير الهام بناًء علىو  وعوامل تصفية البريد اإللكتروني . 

بالقدرة  (، التي تمتازArtificial Neural Networkوظهرت تكنولوجيا الشبكات العصبية الصناعية )     
في  م ظهرت، ثظروف نقص البياناتفي  على التعلم مثل طريقة عمل المخ بتمرينها وتعمل بكفاءة حتى

التوريدات  أعمال( وذلك لمتابعة Supply Chain Management)التوريدات سلسلة  إدارةالحكومات نظم 
 Customer Relationshipالعمالء ) إدارةوظهر أيضا كفرع منها تكنولوجيا  نهايتها، إلىمن بدايتها 

Management كما استخدمت برمجيات تكنولوجيا ، العمالءالتعامل مع  إجراءات( من أجل خدمة وتحسين
الوحدات استخدام موارد في  (Enterprise Resource Planning) الوحدات الحكوميةتخطيط موارد 

 بأفضل صورة من خالل التخطيط. الحكومية
 :  التحول الرقمي

 معلوماتية، وتحسررررررررررررررين الخدمات التي تقدمها الحكومة حلولتنبع من إنشررررررررررررررراء  أهمية التحول الرقمي أن     
الخدمات بسرعة  لمجتمع وتقديم هذهوالمؤسسات العامة والخاصة وأيضًا الجمهور، وتوظيف التكنولوجيا لخدمة ا

 مفهوم التحول الرقمي يرتبط لدى المجتمع باسرررررررررتخدام التكنولوجيا، ، لذا فإنوسرررررررررهولة فائقة في جميع المجاالت
التحول الرقمي، فالتكنولوجيا ليسررررت هدفًا فى حد  إجراءات أداء الخدمات الحكومية لنجاح عمليةالقيام بضرررربط و 

2مفهوم أشمل وأعم من مجرد القيام بعمليات الميكنة فهوأهداف محددة،  لتحقيق متستخدذاتها، ولكنها وسيلة  . 
 واألجهزة لبايولما ،الجتماعيا لصوالتا قعوام مثل دةيدلجا تجياولولتكنا دامستخا ھبأن قميرلا وللتحا رفع
3داءألا في رةكبي تناتحسي قلتحقي ء،ألشياا تنرنتوا ،لسحابيةا سبةولحوا رةلكبيا تلبياناوا تلتحليالاو  لةولمحما . 
 هذا التحوليرون أن  وآخرون  أن التحول سيحدث من خالل زيادة استخدام التقنيات الرقمية الباحثين يفترض 

 التحول الحكومي الرقمي بتطبيق محددوالبعض يربط ينتج عن "القيام باألشياء بشكل أفضل بشكل تدريجي، 
تقنيات وغيرها من الإنترنت األشياء أو الذكاء االصطناعي أو  البلوك تشين الحكومة، مثل أداء التقنيات فيمن 

 .الرقمية الذكية
ن الوصررررررررررول إلى المعلومات الحكومية يركز التحول الرقمي على اسررررررررررتخدام التقنيات الرقمية لتحسرررررررررريكما       

يشرررمل نطاق العمل تمكين الشرررراكات الجديدة ونماذج األعمال لتقديم قيمة و  ،المحفوظة مسررربًقا في أشررركال مادية
4عامة باستخدام بدائل التكنولوجيا الناشئة ونهج التنمية الجديدة . 

ت التنمية الشرررررراملة في جميع أنحاء يسرررررراعد علي تسررررررريع عمليا ، ألنهالتحول الرقميتسررررررعى الحكومات لتطبيق 
 العالم مع مضاعفة العائد علي اإلستثمار، كما يساعد على  تطبيق معايير الجودة والحوكمة الحكومية.

                                                
1 Mark Walport, Mark Sedwill, "Artificial intelligence: opportunities and implications for the future of decision 

making", Crown, Government Office for Science, London 2015, p. 5. 
، 2030دارة التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر إل 24"، المؤتمر السنوي المؤسسي للتحول الرقمي التميز راييمع تطبيق" ،حنان السيد ،عمرو محمد 2

 .7، ص 2019، القاهرة، ديسمبر جامعة عين شمس -رة كلية التجا
 .7عمرو محمد، المرجع السابق، ص  3

4 Sushil Prakash, Ilaventhan Gunalan, "A new business model for digital governance of public records using 

blockchain", ICEGOV 2020: Proceedings of the 13th International Conference on Theory and Practice of Electronic 

Governance, September 2020, P. 124. 
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 االقتصادية، والفرص الوظائف، مثل مجاالت في مكاسب تحقق أن للرقمنة يمكن أنه إلى الدراسات تشير كما
 من المكاسب هذه قياس فإن ذلك، ومع .والمهارات والعمالة، والتجارة، الحكومة والشركات، وإنتاجية والشمول،

 مؤشررررر مثل مؤشرررررات أن الحالة دراسررررات وتبين  .جديد للدراسررررة مجال هو المحلي الناتج إجمالي نمو حيث
 في المحلي الناتج إجمالي من الفرد نصرريب نمو في %0.13 بنسرربة زيادة تظهر الرقمي البيئي النظام تطوير
 التحول تأثير ويصررعب تقييم  االقتصررادي الميدان في والتنمية التعاون  منظمة بلدان في أعلى وبنسرربة ياكولومب
 وكوريا، وإسرررررتونيا، الصرررررين، مثل بلدان من المؤكدة غير األدلة من يتضرررررح وما .المنطقة بلدان على الرقمي

 تجذب أن يمكن العام القطاع في قميالر  التحول في االسررتثمارات أن هو المتحدة والواليات والهند،وسررنغافورة،
 للمسرراعدة -العامة الخدمات إلى الوصررول أو الضرررائب لدفع - الخدمات اإللكترونية إلى المواطنين من المزيد
 الخاص القطاع شرررركات من بيئي نظام وخلق الرقمية، المدفوعات في والثقة أفضرررل تنظيمية حلول إنشررراء في

1العام القطاع تخدم التي الرقمية . 
ال تسرررهم في تخفيض تكلفة تحصررريل الضررررائب  التكنولوجيا الرقمية، بما في ذلك نظم الدفع اإللكتروني،كما أن 

في تحسين آليات توصيل  كذلك إمكانية توسيع القاعدة الضريبية وتسهم هذه التكنولوجيا أيضا فحسب، بل تتيح
2مدفوعات الرعاية االجتماعية  . 

 
 الحديثة: التقنيات  استخدامات

دة كلها تنطوي على إمكانات ضخمة لدفع عجلة االبتكار ومساع ،وإنترنت األشياءالسحابية  الحوسبة -1
 .شركات االتصاالت على تحويل نماذج أعمالها

3 تكنولوجيا المعلومات الناشئة -2 اإلنترنت ، تقنيات الهاتف المحمول ، الذكاء االصطناعي ، البيانات مثل 
جميع أنشطة و السياحة والتجارة مما ساعد في  والظواهر التكنولوجية األخرى النانو ،  الضخمة ، الروبوتات ،
 . المجاالت االقتصادية

 علم الرقمي.والت اإللكتروني،والتسويق  اإللكترونية،والصحة  اإللكترونية،ظهور خدمات جديدة مثل السياحة  -3
 .ترا بين األشخاص وأجهزة الكمبيو التي تتطلب تعاوًنا وثيقً  في المجاالت الصناعة،الذكاء االصطناعي يغير 

 صناعة السيارات والطيران وكذلك الصحة.  ال سيما في كبيرة،أدخلت الروبوتات تغييرات  -4
 تغيير صناعة الكمبيوتر وصناعة الطاقة والصحة.أيضا ساعدت على  تقنية النانو -5
قوى والبيانات مع العززت التطورات التحويلية في االتصاالت الصوتية  ،(G5) االتصاالت الالسلكية -6

 العاملة والشركاء والعمالء. 

                                                
 .55، ص 9201المرصد االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، "اقتصاد جديد لمنطقة الشرق األوسط"، مجموعة البنك الدولي، أكتوبر  1
 .13، ص 2018، مارس 1رقم  55رات صندوق النقد الدولي، عدد إدارة المال العام، مجلة التمويل والتنمية، منشو 2

3 Maria José Sousa, Álvaro Rocha, "Skills for disruptive digital business", Journal of Business Research, Volume 94, 
January 2019, P. 259. 
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 ، توفر هذه التحسينات األساس لالبتكار وتطور األنظمة والعمليات التي تحدث ثورة في بيئات األعمال العالمية
وتوسيع نطاق توفرها اتصااًل موثوًقا عالي السرعة  (G5)يوفر تطوير الجيل التالي من االتصاالت الالسلكية 

1هذه البنية التحتية لشبكة المحمول المتقدمة( وتعد IoTيانات لألجهزة المحمولة وإنترنت األشياء )وخدمات ب . 
 راءإلجالقنوات والواجهات التغيير إلى التكنولوجيا الرقمية و  الرقمية يفرضأن إدخال المنتجات والخدمات   

 ةقمية من حيث أنواع التقنيات الرقمييختلف تعريف الر ، وأنه الحكوميةالوحدات في  عمليات تبادل المعرفة
 مراقبة وسائلو  التحليالت وتحسين محركات البحث ،الداخليةتشمل التقنيات للتعامل الداخلي أو الخارجي، ف

تقديم المحتوى و  المنصات المستخدمة للوصول إلى العمالء الخارجية:التقنيات  تشمل، االجتماعيالتواصل 
 التطبيقات.وجميع أنواع ي اإللكترونت البريد وحمال الويب واإلعالناتقع امو و 
 الرقمية الذكية. حلولالمقترحة للتحول لل المعوقات والحلول -7
 الرقمية الذكية: حلولمعوقات التحول لل -أ

، مما يؤدي إلى إعادة ةحكوميال والهياكل واألنظمة اتعمليالكل  وتغيير تعمل التقنيات الرقمية على تحويل
جراءات عمل الموظفين العموميين. ومع ذلك ، فإنها تخلق أيًضا مشكالت ومقايضات تحديد المسؤوليات وإ

2تستحق الدراسة والتحضير بعناية قبل إدخال تغيير شامل 3 :ما يليومن أكبر التحديات ،   
 .التحتية التكنولوجية واالتصاالت الالزمة للبنية ارتفاع تكلفة التحول الرقمي -1
سهل وتسرع ت حتى، تدعمها وتساندهاو  الرقمية الذكية ةاإلدار لتطبيق  لمناسبةااالجتماعية  األطرعدم وجود  -2

 التكنولوجي.من التقدم 
كفاءة بالذكية تلك التكنولوجيات وتطبيق  طرق الستخدامال ضلأف إيجادعلى  الوحدات الحكوميةعدم قدرة  -3

 .أداء أعمالها وفى تقديم الخدمات للمواطنينفي  بشكل كبير واالستفادة منها
، تقدمةعلى استيعاب المتغيرات الحتمية الالزمة للعمل بتلك التكنولوجيا الم الوحدات الحكوميةعدم قدرة  -4

 باستمرار.وتطوره  التكنولوجيوذلك لسرعة التغير 
نين والتعامل للمواط الخدمات الرقميةتقديم  للعاملين على الكافيالتدريب بعض الحكومات تقديم  إمكانيةعدم  -5

 .وحدات الحكوميةبها داخل ال
 دى أهميتهاموتأهيلهم الستيعاب  بها،العاملين  لألفرادعلى خلق ثقافة رقمية  الوحدات الحكوميةعدم قدرة  -6

 أدائهم.تطوير في 
لقى ت في لدى المواطنين باستخدام تلك التكنولوجيات الحديثة واالستفادة منها الكافي الوعيتوافر عدم  -7

 .مكان وأيوقت  أيفي  لطرق وأسهل ا بأسرع الخدمات الحكومية
ق تنفيذها بالقدر حكومات الدول النامية مما يعو الرقمية الذكية ب ةاإلدار الالزمة لتطبيق عدم توافر التكاليف  -8

 المالئم لالستفادة منها.
                                                

1  James Burrell   op. cit., p 58. 
2 Giovanni Liva, et. al,” Exploring digital government transformation: a literature review”, ICEGOV Proceedings of 
the 13th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance, September 2020 P. 502. 

المؤتمر  ،ورقة عمل ،"ستكشافية: دراسھ ارمص في طھسولمتوا رةلصغيا تعاروبالمش قميرلا وللتحا تقاومع" وي،مكا لكام نحمرلا دعب ودمحم3

 . 14، ص 2019 ،عين شمسجامعة  كلية التجارة، ،2030دارة التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر إل 24السنوي 
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الرقمية  ةاإلدار الخاصة ب الحديثة تطبيق تلك التكنولوجيا والقانونية التي تكفلالتشريعية  األطرعدم توافر  -9
 .كية، وتحميها وتساعد على تنميتهاالذ
 السريع.لمستمر عدم توافر العمالة التكنولوجية المؤهلة والقادرة على مسايرة التقنيات الذكية وتطورها ا -10

من شأنه أن  الزمن، مامن  لفترة يةتتعطيل البنية التح والتي يمكنهاالكوارث الوطنية الناجمة عن نزاع إقليمي 
 .الرقمية الذكية لإلدارةول عملية التحيعيق تنفيذ "

 الحكومية وتنظيم العملياتتبسيط اإلجراءات  يقاومون لتغيير من قبل الموظفين الحكوميين الذين امقاومة  -11
 تعتمد على التكنولوجيا الذكية. ذكية،رقمية  إلى خدمات وتحويلها

 الذكية: الرقمية حلولللالحلول المقترحة لمواجهة معوقات التحول   -ب
 :، ضرورة العمل على التاليلوحدات الحكوميةلالرقمية الذكية  حلولالتحول للوتحديات عوقات مواجهة مول
على الوحدات الحكومية العمل على إيجاد أفضل الطرق الستخدام وتطبيق تلك التكنولوجيات الذكية بكفاءة  -1

 واالستفادة منها بشكل كبير في أداء أعمالها وفى تقديم الخدمات للمواطنين.
لوحدات الحكومية استيعاب المتغيرات الحتمية الالزمة للعمل بتلك التكنولوجيا المتقدمة، وذلك لسرعة على ا -2

 التغير التكنولوجي وتطوره باستمرار.
التدريب الكافي للعاملين على تقديم الخدمات الرقمية للمواطنين والتعامل بها داخل الحكومات تقديم  على -3

 الوحدات الحكومية.
أهميتها في تطوير مدى الحكومية خلق ثقافة رقمية لألفراد العاملين بها، وتأهيلهم الستيعاب على الوحدات  -4

 أدائهم.
زيادة ونشر الوعي الكافي للمواطنين باستخدام تلك التكنولوجيات الحديثة واالستفادة منها في تلقى الخدمات  -5

 الحكومية بأسرع وأسهل الطرق في أي وقت وأي مكان.
والنفقات واألطر التشريعية والقانونية التي تكفل تطبيق تلك التكنولوجيا الحديثة الخاصة توفير التكاليف  -6

 باإلدارة الرقمية الذكية.
 على الحكومات توفير العمالة التكنولوجية المؤهلة لمسايرة التقنيات الذكية وتطورها السريع. -7
 الحكومية وتنظيم العملياتط اإلجراءات تبسي بأهمية التكنولوجيات الحديثة في الموظفين الحكوميين إقناع -8

 وتحويلها إلى خدمات رقمية ذكية، تعتمد على التكنولوجيا الذكية، وما له من أثر إيجابي عليهم.
 
 ، التييتررأثر بمجموعررة من العوامررل الررداخليررة والخررارجيررة ومن أهمهررا العوامررل الفنيررةأداء الوحرردات الحكوميررة  إن

كفاءة األداء ، لذا فإن  تؤثر بشررركل واضرررح ومباشرررر على فهياسررراليب العمل التقدم التكنلوجي وطرق و  تشرررمل
مرتبط بالتقنيات التكنولوجية المسرررررررررررتخدمة عند القيام بهذا األداء وتعتمد درجة الجودة والكفاءة والسررررررررررررعة األداء 

قدمها، وقدرة والكم المتحصرررررررل عليه من األداء ، على نوعية التقنيات التكنولوجية المسرررررررتخدمة ومدى تطورها وت
 العامل على استخدامها وفهمها.
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 تطوير أداء الوحدات الحكوميةفي  العوامل المؤثرة -8
يتطلب تحسررررررررررين جودة الخدمات العامة إخضرررررررررراع  ة، حيث يمشرررررررررركلة رئيسررررررررررتمثل جودة الخدمات العامة      

 الجهرررات الحكوميرررةفي من قبرررل المواطنين وتعزيز ثقرررة المواطن  للرقرررابرررة والتقييمالموظفين ومقررردمي الخررردمرررات 
 وتعزيز مشاركته معها. 

االستثمار و  الجديدة التكنولوجياتو  استخدام البياناتومن خالل إحداث تحول في السياسات والعمليات من أجل 
ي الخرردمررات التي تقرردمهررا للمواطنين فيمكن للحكومررات زيررادة مسررررررررررررررتوى الكفرراءة  حتيفي التكنولوجيررا الحكوميررة 
يتطلب ذلك اسررررررررررررتثمارات في كافة القطاعات الحكومية للربط الشرررررررررررربكي والبنية التحتية  ،والمسررررررررررررتفيدين ا خرين

والهواتف  ،لتكنولوجيررات مثررل إنترنررت األشرررررررررررررريرراء البنيررة التحتيررة لتهيئررةوالمرردفوعررات الرقميررة، والهويررة الرقميررة. 
1التعلم ا لي والذكاء االصطناعي.و  المحمولة، والحوسبة السحابية، وتحليل البيانات  

وشررررررررررررررراملة للمنظمة ككل، وتتم وفقا  تبر عملية تطوير األداء عملية متكاملة تنطوي على أنشررررررررررررررطة مخططةتع
وأولوياتها وأسرررررراليبها، وتسرررررراهم في تحقيق اسررررررتخدام  السررررررتراتيجيات وخطط وبرامج واضررررررحة ومحددة في أهدافها

قة عملية وإنسررررررانية، تسررررررتهدف للمنظمة بأفضررررررل صررررررورة ممكنة، وبطري الموارد البشرررررررية والمادية والفنية المتاحة
للوحرردات احتيرراجررات كررل من العرراملين فيهررا والمتعرراملين معهررا إلى تطوير األداء  تحقيق أهررداف الهيئررة، وتلبيررة

 حلولكونها ترتبط بعمليات التطوير والتغيير المطلوب مواكبتها في  بأنه عملية متصرررررررررررلة ومسرررررررررررتمرة، الحكومية
وتشرررررررررمل االهتمام  األبعاد اإلنسرررررررررانيةمثل جميع الجوانب  لتشرررررررررمل تمتدأنشرررررررررطة تطوير األداء كما أن  ، الوحدة

تحقيق رضررررررراء كل من العاملين والمتعاملين  و  وتطلعاتهمبالعنصرررررررر البشررررررررى والحرص على إشرررررررباع احتياجاتهم 
القيادة ونطاق اإلشرررررررراف،  أنماط الهيكل التنظيمي، التحديد الدقيق للصرررررررالحيات والمسرررررررئوليات،مثل والتنظيمية 

في مجموعة التشرررريعات  النظرمثل  في العمل والبيئية المسرررتخدمة جور ونظم الحوافز والمكافآت والتكنولوجيااأل
2الوحداتنين المؤثرة في عمل هذه والقوا . 

 :داء للوحدات الحكوميةتؤثر في تطوير األالتي  ة للعواملاألمثلبعض 
كثر إنتاجًا من المتوقع أن يكون أ ات الحكومية، العاملين بالوحد عند تدريبللعاملين ،  التدريب المستمر -1

 .وإنجازًا ألعماله؛ ألّن ذلك يتيح له فهم ما هو متوقع منه ألداء مهامه 
  .توفير المعدات واألدوات المناسبة الالزمة إلنجاز المهام -2
لتأكد عد على ايسافهو تعد من أفضل الطرق المستخدمة لتحسين أداءه،  : أداء الموظف تقييمالمتابعة و  -3

 .من توافق أهداف الموظف مع أهداف مؤسسته، ويساعد على وضع خطة لتدريب الموظف وتطويره
 تشجيعو التفكير، وذلك من خالل مشاركة الخبرات بين أعضاء الفريق و تحث على التعلم  أعمال حلول -4

 الجودة للمشكالت. تساعد على ابتكار حلول عالية حلولهذه ال كما أنالحوار المفتوح واإلبداع، 

                                                
 ، ص2018 ،أكتوبر، الدولي، البنك "يقيانطقة الشرق األوسط وشمال أفر اقتصاد جديد لم، "المرصد االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  1

55. 
 ماجستيراالستثمار في تكنولوجيا المعلومات في تطوير األداء المؤسسي في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية"، رسالة  "دورأحمد موسى فرج هللا، 2

 .47، ص 2012غزة، -ارة الجامعة اإلسالمية، كلية التجمنشورة رغي
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لك تبالحكومة، من خالل العمل على مراجعة وتبسيط  جراءات تقديم الخدمات إ  تحسين وتطوير وميكنة -5
الخدمة  اإلجراءات بصفة دورية وتقديمها من خالل الوسائل التكنولوجية الحديثة ، التي تساعد العمالء على تلقى

 لهم.بالجودة المطلوبة والوقت والمكان المناسبين 
تأهيل لدى العاملين بالحكومة، من خالل التيسير والتدريب المستمر والالخدمات  تعميق ثقافة تقديم -6

 المناسب لكل نوع خدمة تقدم للعمالء  والتعرف على أفضل القنوات وتنوعها لتناسب كافة الفئات .
خارجيًا جات العمالء داخليًا و الحكومة ، من خالل التعرف على احتيامع متلقى خدمات  الفعال االتصال  -7

 في أساليب وقنوات تقديم الخدمات وكيفية تقديمها باإلجراءات المالئمة وتنوع وجودة الخدمة المقدمة
اركه تساعد على اكتشاف أى انحرافات عن المخطط له مسبقا وتد المستمرة ألداء العاملينالمتابعة   -8

لين ، يحفز العاممن خالل أسس ومعايير مسبقة متفق عليهاملين تقييم أداء العا بالسرعة المناسبة ، كما أن
 األعمال المكلفين بها. في  على تطوير أدائهم وتقديم أفضل ما لديهم

سارات كافة مفي  الجيد داخل الوحدة الحكومية يساعد على استمرار تدفق المعلومات االتصال التنظيمى -9
 ا يحسن ويطور األداء بصورة مستمرة وتالفى وقوع أى أخطاء.ومستويات التقسيمات التنظيمية بالوحدة، مم

لخدمة اتقديم  على جودة عملية الحديثة التي تساعد التكنولوجيالتقدم  تدريب العاملين على وسائل -10
نترنت وقت من خالل اإل أيوفى  للخدمة،، من خالل عدة قنوات تناسب كافة الفئات المستهدفة للعمالء

  المستهدف.مكان يناسب العميل  أيوفى  الذكييق التليفون المحمول وبطرق ذكية عن طر 
مما  القضاء على زمن االنتظار، من خالل تلبية رغبات عدد كبير من متلقي الخدمة في نفس الوقت -11

 يقضي على زمن االنتظار لهم.
1ة عن طريق اإلنترنتتقديم الخدمات الحرة، من خالل تنفيذ الخدمة دون اللجوء للمكان المادي للوحد -12 . 

 في تقديم الخدمات. البعد عن المركزية
  الحكومى األداءتطوير في  التقنيات الحديثة المستخدمة -9

  تماظبالمن  رةكبي راتتغيي داثحإ على درقا قميرلا وللتحاهي عملية التحول الرقمى بالوحدات الحكومية، ف
  ةلمتعلقا مةظلمنا تعملياو دةيدلجا جياولولتكنا نبي زجملا على ومتق عملية نهو ك ،لكك لمجتمعا وي مست علىو

، تلعملياوا راد،ألفا كلذ في بما لكك مةظلمنا على رثؤي قميرلا وللتحأن ا فكما ت،مادلخوا لسلعا جبإنتا
 .دةيدلجا جياولولتكنا قبيطت ردمج نم ركثأ نيتضم فإنه ،تياولمستا لك على تلمنتجاوا
 ضتخفيو مةظلمنا تعمليا نتحسيو ألتمتةا لخال نم لتشغيليةا ءةلكفاا قتحقي لتشم قميرلا وللتحا عمليةإن 
 ريفوت لىإ لحاجةدون ا بلطلا بحس جيةولولتكنا واردلما لسحابيةا سبةولحا رفوت للمثاا لسبي علي ف،لتكاليا

 كلذكو ت،رارالقا ذتخاا عملية عةرسو قةد لىإ ليالتها تؤديوتح رةلكبيا تلبياناا أن كما ،األجهزة صيانةو وإدارة
 تمنتجا ميدلتق ناعيطالصا ءكاذلا فيوظت لخال نم ءلعمالا تلعاطتو تالحتياجا يعةرلسا الستجابةا
 .ءلعمالا تحتياجاا تشبع رةمبتك تمادخو

                                                
تكنولوجيا المعلومات على أداء المؤسسات الخدمية"، رسالة ماجستير، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة إيمان يحياوي "أثر  1

 .66، ص 2017العربي بن مهيدي ام البواقي، الجزائر، 
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ى تطوير تؤثر عل لمنظمات الحكومية والتيالحديثة التي يمكن استخدامها في ا التقنيات الرقميةمن أمثلة 
 التالي: ودعم اتخاذ القرار األداء الحكومي

 Cloud Computing الحوسبة السحابية
ل موارد إضافية غير متاحة لديهم والعم الجيل الجديد من الحوسبة، وهي تتيح للمستخدمين استخدام هي     

 Cloud) (Service Providerالسحابية  ا ت كبيرة تقدم من مزود الخدمةر تحتية حاسوبية ذات قد يةعلى بن
 .ة منخفضةكلفتب

أحدث إدخال البنية التحتية السحابية والتخزين ومنصات الحوسبة ثورة في إمكانية الوصول إلى موارد لقد      
تقليل وقت النشر و تجنب التكلفة  مثلالكمبيوتر والشبكات القابلة للتطوير مع فوائد اقتصادية وقيمة تجارية 

ت األساسية القائمة على السحابة على أنها بنية تحتية كخدمة يتم تصنيف الخدما حيث، المرونةو قابلية التوسع و 
1ة، ومنصة كخدمة ، وبرنامج كخدم . 

 حسب التكاليف ودفع الطلب حسب اإلنترنت شبكة عبر المعلومات تقنية خدمات لتقديم نموذج هيو      
 تطبيقات خالل من الخدمات هذه على المستفيد يحصل حيث والغاز، والمياه الكهرباء مثل فقط االستخدام
   الخدمة مستوي  لقياس اتفاقيات على تشمل وعادة اإلنترنت لتصفح برنامج أي خالل من له تظهر وأدوات
نة ازين وإجراء الصيتطوير وتخب موفرو التطبيقكما يقوم ، .SLA service-level agreementمثل

، ةاليف من خالل نماذج األعمال الجديدمما يسمح بتخفيض التك والتحديث والنسخ االحتياطي وتوسيع النطاق ،
تطوير وتوسيع هذه األنظمة مع  العالي، وصعوبة األداءكلفة المرتفعة ألنظمة المعلومات ذات تلحيث أن ا

ومرونة  العمل على مراحلمنها زات مرور الوقت جعلت من الحوسبة السحابية حاًل مثاليًا لما تتيحه من مي
 .مة السحابيةواستمرارية اتاحة االنظ عالتوس
يا تكنولوجفي  العاملينمن توظيف مجموعة كبيرة من  على التقليلالشركات  الحوسبة السحابية كما ساعدت     

اسية لهم المزيد من الوقت للتركيز على أهدافهم األس وإعطاء بهم،إلدارة البنية التحتية الخاصة  المعلومات
 المعلومات، على تكنولوجيا األنفاق للحد من ات الحكوميةالوحدمع ارتفاع الضغط على ، حيث أنه بتكاراالو 
التكنولوجيا الخاصة  إعادة صياغة الستراتيجياتالعمل على  الوحدات الحكوميةعلى  الضروري من  أصبح دفق

االتجاه نحو الحوسبة  الضروري مما جعل من  أقل،بتكاليف  أهداف العمل حلول لتحقيقإلى  بهم والتوصل
 .السحابية
 Internet of Things (IoT) االشياء انترنت

 على الحصول على المعلومات التي يمكن مشاركتها ومعالجتها القادرة أنها شبكة من األنظمة والمعدات واألجهزة
نماذج  أعادت ثورة اإلنترنت تعريف الماضية،السنوات  ، ففيباستخدام بروتوكول االتصال عبر اإلنترنت

تمثل إنترنت األشياء مجموعة كبيرة من "األشياء" الذكية ، حيث ((B2C) تهلكإلى المس من األعمالاألعمال )
تقوم األجهزة المتصلة بتوليد ونقل كميات هائلة ، و المتنوعة والمجهزة بأجهزة استشعار، متصلة عبر اإلنترنت

                                                
1James Burrell, op. cit., p 57. 
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البيانات تسمح  باإلضافة إلى ذلك، ،فهم أفضل لحالة مدنهم وتطورهاب من البيانات التي تسمح للمواطنين
1المنقولة بتوليد رؤى مهمة تؤدي الحًقا إلى اتخاذ قرارات أفضل . 

مما  الستيعاب هذا النمو،، التحتية القائمة نيةضغطا هائال على البشكل النمو السريع لسكان العالم  حيث أن
ر الخدمات تحسين جودة الحياة بشكل كبير من خالل ابتكافهي تعمل على حول االهتمام إلى إنترنت األشياء 

ا قديمهالمقدمة وتعزيز التفاعل. عالوة على ذلك، فقد مّكن أيًضا من اتخاذ القرار في الوقت الفعلي من خالل ت
 ة.، وتوفير البنية التحتية الموفرة للطاقة، وضمان السالمة العامالمواطنينخدمات ديناميكية للتعامل مع 

البيانات  اكتشاف، من ختلف المجاالت التكنولوجيةيغطي مأحدث نموذج أنه ( (IoT إنترنت األشياءعد ي
ن ميتم استخدامه في العديد من التطبيقات التي تتراوح و  ومعالجة الشبكات وتوصيل الجهاز وتحليل البيانات

لمزايا اتقدم إنترنت األشياء العديد من ، حيث أمن المنزل وأتمتة المصانع إلى الحياة الذكية والرعاية الصحية
 .ت للمدن الذكيةوالتطبيقا

 Mobile Technology تقنيات المحمول
تجلب حيث استخدامات متعددة. بمتكاملة والتي تسمح ال تشمل أجهزة االتصاالت المحمولة والتطبيقات     
ال عوائد هناك جديدة، فلعمل لللنمو وأساليب  وتوفر الفرص للمنظماتنماذج أعمال جديدة المحمول  تقنيات

كما في الوقت الفعلي  إلى المعلومات تسمح بالوصول ، حيث أنهاالهاتف المحمول أجهزة حصر لها الستخدام
محمولة تكلفة الهواتف الأن مع االستفادة من  وبتكلفة ميسورة بسرعة تحميلهاتطبيقات الهاتف المحمول يمكن أن 

 باستمرار.تنخفض 
 الرقمي الشخصي والهواتف الذكية لمساعدوأجهزة اتتضمن أمثلة هذه التقنيات أجهزة الكمبيوتر المحمولة  

 (. Global Positioning System تحديد المواقع العالمينظام ) GPSوأجهزة 
 :Big Dataالبيانات الضخمة 

ية الشبكات االجتماعو لإلنترنت  البيانات نتيجة البيانات الضخمة هي ظاهرة جديدة مرتبطة بزيادة حجم     
 مجموعات تحليلإلى تقنيات جديدة و  إلى تطوير تأدالبيانات، المحتملة لهذه القيمة ، و واألجهزة المحمولة

نات وأمن اختيار البياو تحليل البيانات  ، وإلى ظهور مهارات مثلالبيانات الكبيرة مثل الصور أو النص أو الكالم
من  نات،البياقة وقيمة ود باإلضافة إلى سرعةبالتقاط البيانات وتفسيرها تسمح هذه التكنولوجيات ، كما البيانات

 واالحتماالت المتوقعة من أجل استخدام كلعملياتهم  إلى تفاصيللوصول الوحدات الحكومية من اأجل تمكين 
  .اتذلك في عمليات اتخاذ القرار 

ليلها ستخدم البيانات الضخمة للحصول على البيانات وتحكما ت االبتكار،على  الكبيرة الشركاتلبيانات تساعد ا
أن التحدي الكامن في معالجة الكميات الضخمة جديدة،  تطوير منتجات جديدة وخدماتفي النتائج  امواستخد

انات محدودة من البي ننا في أغلب مراحل تاريخنا كنا نعمل بكميةأحيث  من البيانات بدقة يواجهنا منذ فترة،
 ألن أدوات جمعها وتنظيمها وتخزينها وتحليلها كانت محدودة.

                                                
1 Darrold Laurence Cordes, et al, Transforming Urban Slums: Pathway to Functionally Intelligent Cities in Developing 

Countries, Copyright © 2021, IGI Global, p. 130. 
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 : ntelligenceIArtificial طناعياالصالذكاء 
مراقبة بيئتها والتعلم واتخاذ  مصطلح عام يشير إلى أي آلة أو خوارزمية قادرة على الذكاء االصطناعي هو

يجب توافر لكي تتخذ أجهزة الكمبيوتر قرارات مفيدة، ، و اإلجراءات الذكية بناًء على المعرفة والخبرة المكتسبة
يغطي هذا التعريف ، ات الصلة وقواعد محددة حول كيفية استخدام هذه البياناتكميات كبيرة من البيانات ذ

 هاتعرضبحسن أداؤها وتالخوارزميات  ا لةتعلم الواسع للذكاء االصطناعي العديد من التقنيات، بما في ذلك 
 ة والخدماتالعمليات الحكوميتطبيقات تقنيات الذكاء االصطناعي لتحسين  تخدمتس، كما لمزيد من البياناتل

1لمجتمعوالى ا لية الداخلية للمنظمة وجودة الخدمة العامة ع رتأثيفهي لها  العامة، . 
تحسين  ، فتعمل علىتكنولوجيا لديها القدرة على زيادة القيمة لمنظمات األعمال في العديد من المجاالتهذه ال

والموظفين على أن يكونوا أكثر  الحكومات أيضا يمكن أن يساعد الذكاء االصطناعيو ، األداء وخفض التكلفة
، مما يهدد  للسلوك في الشبكة للتعرف على األنماط غير العادية ق طر  إنتاجية، يقدم الذكاء االصطناعي

2باالختراقات . 
 s DSSystemSupporting S nDecisio القرارنظم دعم 

الصحيحة  القرارات التخاذ الوحدات الحكوميةاإلدارة العليا ومتخذي القرارات بأنظمة هدفها الرئيسي مساعدة  هي
النماذج المالئمة التخاذ القرار مثل من ناحية البحث وجمع المعلومات أو من ناحية تحديد  ، سواءوالدقيقة

 التخاذولين مزيد من البيانات لمسؤ ل يتيحتقنيات علوم البيانات  ، وذلك ألن استخدامالخبيرةالمحاكاة والنظم 
اتخاذ قرارات أكثر ، و الوصول إلى المعلومات ذات الصلة وتقليل االحتيال والخطأمن خالل  القرارات بسرعة

البيانات التي تدعم التنبؤ ب، أو من خالل محل القرارعملية لالسجالت الرقمية لر االطالع علىشفافية من خالل 
3القرار . 

 :Analytical Dataتحليل البيانات 
لتحليل البيانات عن طريق إدخال قيم للمتغيرات ومن خاللها يمكن ربطها ببعض ومعرفة  إحصائيةنماذج  هي

وير معلومات األعمال والذكاء د تطيعوكذلك يمكن التنبؤ بقيم المتغيرات التابعة،  واتجاههاقوة العالقة بينهم 
الحجم المتزايد  ، حيث أنحاسم للعمليات والتسويق والربح والنمو عاملوالتحليالت لدعم عملية اتخاذ القرار 

بها،  تنبؤالالفرص والتحديات الهامة المرتبطة بتحديد األنماط ذات الصلة والقابلة للتنفيذ و  وتنوع البيانات يخلق
التي تمنح  الفرصو مكانات اإلالقدرة على تحديد الثغرات في أداء األعمال و  لبيانات لديهمتقنيات تحليل ا كما أن

4ميزة تنافسيةالمنظمات   . 
 
 

                                                
1 Colin van Noordt, Gianluca Misuraca," Evaluating the impact of artificial intelligence technologies in public 

services: towards an assessment framework", Proceedings of the 13th International Conference on Theory and Practice 

of Electronic Governance, September 2020, P. 8. 
2 Mark Walport, Mark Sedwill, op cit., p. 8. 
3 Mark Walport, Mark Sedwill, op. cit., p. 10. 
4 James Burrell, op. cit., p. 58. 
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  2030في ضوء رؤية مصر  الرقمي التحول -10
يؤدي التحول الرقمي إلى  تمكين المواطن من  تسعى الدولة المصرية جاهدة  للمضى في التحول الرقمى حيث

 ،، ومن الوصول إلى  الخدمات التي قد تكون بعيدة المنالي وقت ومكان أفي شاركةالتعبير عن رأيه والم
 .وقات مثل جائحة كوروناأخاصة في 

الخاص بالمجلس األعلى للمجتمع الرقمي، كما أنه،  2017لسنة  501رقم القرار رئيس الجمهورية  لذا أصدر 
كما ، 2030ود الدولة للتحول نحو االقتصاد الرقمي وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة مصر وفي إطار جه

خاص باستحداث تقسيمات تنظيمية في وحدات  2018لسنة  1146أصدر رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 
الجهاز المركزي خاص بنظم المعلومات والتحول الرقمي، لذا قام  يمنها تقسيم تنظيمالجهاز اإلداري للدولة، 

خاص باستحداث التقسيم التنظيمي المختص بنظم المعلومات  2019لسنة  87للتنظيم واإلدارة بإصدار قرار رقم 
والتحول الرقمي والذي يهدف إلى تجميع وتخزين واسترجاع وتحليل البيانات والمعلومات الخاصة بالوحدة 

لصناع القرار والموظفين بها والمتعاملين معها بما يساهم  وأعمالها وأنشطتها وخدماتها وتوفيرها في صورة رقمية
1في قيام الوحدة بأعمالها بكفاءة وفعالية . 

، يحتوي على المحور الرابع "الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية " 2030رؤية مصر أن البعد االقتصادي ب
2للدولةرفع كفاءة الجهاز اإلداري الذي يستهدف تطوير بيئة العمل الحكومي و و  : 

  
 ( يوضح أهداف المحور الرابع "الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية"1-3شكل رقم )
 للتنمية المستدامة 2030رؤية مصر  –: موقع رئاسة مجلس الوزراء المصدر

                                                
إلدارة التحول الرقمي لتحقيق  24، المؤتمر السنوي 2030عايدة سيد خطاب، مها ياسر حسام، التميز األكاديمي والتحول الرقمي في ضوء رؤية مصر  1

 .6، ص 2019جامعة عين شمس، ديسمبر -، كلية التجارة2030رؤية مصر 
"رؤية مصر  svision’vernmentStrategy/pages/egypthttps://cabinet.gov.eg/Arabic/Go 2030موقع رئاسة مجلس الوزراء ، 2

 .101للتنمية المستدامة"، ص  2030

التعريف

ن بناء جهاز اداري يقوم على الحكم الرشيد لموارد الدولة ع•
عات طريق تحديث االطار التنظيمي بما يتضمنه من تشري
ر وتغيير وعنصر بشري وبنية معلوماتية باالضافة الي تطوي

ثقافة العمل

اليب تحقيق معايير  جودةأفضل والتوسع في استخدام األس•
الحديثة فى الخدمات المقدمة

ة إلى االعتماد على الشفافية في صنع السياسات باإلضاف•
تسهيل إتاحة وتداول المعلومات لرفع ثقة المواطن في 

الجهاز اإلداري ومكافحة الفساد

الهدف

جهاز ادارى يتميز بالكفاءة •
والفعالية والموائمة مع 

ةالمتغيرات المحلية والعالمي

ة تقديم خدمات متميزة مرتفع•
الجودة ويطبق االساليب 

الحديثة

فاعل نظام يتسم بالشفافية يت•
به مع المواطن ويستجيب لمطال
ةويخضع للمساءلة المجتمعي
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يختص الهدف األول بالبعد الداخلي والذي يهتم بتطوير من الشكل السابق الذي يعرض أهداف المحور الرابع ، 
ز المقومات الداخلية للجهاز االدارى للدولة والتي تتضمن نظم المعلومات والتكنولوجيا الحديثة التي تسهل وتعزي
 هاز اإلداري للدولة.المعلومات داخل وخارج الجتجميع وتبادل و  حصر

، من خالل تمكين ودرجة اتاحتها وجودتها وتكلفتها ويختص الهدف الثاني بالخدمات التي تقدم للمواطنين
 لمواطنين من الحصول على احتياجاتهم من خالل منظومة خدمية تقوم على استخدام األساليب الحديثة .ا

تعزيز المشاركة المجتمعية وترسيخ مبادئ  أما الهدف الثالث فيتناول حوكمة الجهاز االدارى للدولة بما يضمن
 الشفافية مع تطوير برامج مكافحة الفساد .

 امج الالزمة ومنها:تم اعداد البر في سياق ذلك 
 : برنامج تحديث البنية المعلوماتية للجهاز االدارى للدولة من خالل االتي 
 استكمال بناء وتحديث قواعد البيانات بالجهات الحكومية المختلفة بشكل سريع وكفء. -أ
وتفعيل جميع بنود  GFMIS) ربط جميع الوحدات الحسابية على نظام إدارة معلومات المالية العامة) -ب

 لموازنة العامة للدولة.ا
 ( Big Data Analyticsاستخدام البيانات المتاحة في اصدار تقارير دورية لدعم اتخاذ القرار)  -ت
  برنامج تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بهدف تطوير وتحسين مستوى جودة الخدمات

 الحكومية التي تقدمها مؤسسات الدولة للمواطنين ، وذلك من خالل :
انشاء وحدة للخدمات المميكنة لتكون مسؤلة عن ميكنة الخدمات وتيسيرها ووضع خطة لميكنة كافة  -أ

 الخدمات الحكومية .
تفعيل منظومة الدفع االلكترونى والتوقيع االلكترونى لتبسيط اإلجراءات على المواطنين وتقليل  -ب

 المدفوعات غير الرسمية.
  تم وضعها لهذا الهدف، قامت الحكومة المصرية بالجهود التاليةوللبرامج التي  2030وتنفيذًا لرؤية مصر: 
بإنشاء المجلس األعلى لمجتمع  2017لسنة  501بصدور قرار السيد رئيس الجمهورية رقم  ،التحول الرقمي .1

المعلومات الذي يهدف لوضع االستراتيجيات والسياسات المتعلقة بمنظومة التحول إلى المجتمع الرقمي والعمل 
 ى تعظيم االستفادة من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.عل
تطوير البنية المعلوماتية باستخدام تكنولوجية المعلومات واالتصاالت، لبناء مجتمع معلوماتي متكامل لتبادل . 2

تم إطالق المحول الرقمي لذا  البيانات الحكومية وتفعيل وتيسير االتصال بين الجهات المختلفة بشكل مؤمن،
 .2018ي يونيو ف
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حكومي المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي للعاملين بالقطاع ال الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارةأطلق  .3
 .بالدولة المصرية

قيام وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري بتنفيذ التحول الرقمي للخدمات الجماهيرية للمواطن في  .4
1أنحاء الجمهورية لبية احتياجاتهم وتسهيل اإلجراءات واالرتقاء بمستوى الخدمات الحكومية ورفع كفاءة ، بهدف ت

األداء الحكومي والتحول لمجتمع رقمي يتيح الخدمات الرقمية بطرق بسيطة وتكلفة مالئمة، وذلك بتطوير 
 منظومة رقمية متكاملة مؤمنة على المستوى القومي.

كة ية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية، بهدف تسهيل عملية مشار مشروع تكامل البنية المعلوماتإنشاء  .5
التنمية  وتبادل المعلومات والبيانات الجغرافية للجهات الحكومية وإدارة األصول والموارد الحكومية وإدارة خطط

 .ميكنة خدمات المواطنين بالمحليات، وكذلك وتقييم األداء
 خدمة ُمميكنة، ضمن خطة تطوير المراكز 120توى الجمهورية تقدم مركزًا تكنولوجيًا على مس 250تطوير  .6

 .لتيسير تقديم الخدمات للمواطنينالتكنولوجية لخدمات المواطنين باألحياء والمدن، 
والتي تستهدف آلية تفاعلية لقياس جودة الخدمات الحكومية من خالل رأي ” قيم خدماتك“إطالق منظومة  .7

تنمية المستدامة، الفتة إلى أن المنظومة سينتج عنها التحقق من مدى رضاء المواطن، وتحقيق أهداف ال
ات المواطنين عن الخدمات المقدمة، ودعم الحكومة ومتخذ القرار في عملية تطوير الخدمات، ودعم جودة الخدم

ق ل تطبي، وإتاحة المنظومة من خالستويات أعلى في المؤشرات الدوليةالحكومية الذي يؤدي إلى الوصول إلى م
كما إنه يساعد المواطن على تقييم الخدمات الحكومية التي يحصل عليها، إلكتروني على الهاتف المحمول، 

 وذلك لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن وخلق بيئة تشاركية بين المواطن وصانع القرار.
     2. مشروعات قامت بها وزارة االتصاالت8

 ي القاهرةتطوير وحدات الرصد البيئي ف. 
 بناء قاعدة بيانات المؤشرات اإللكترونية لقياس مجتمع المعلومات. 
 ميكنة الغرف التجارية. 
 ل سرعة إنهاء أعمال تهدف، والتي مشروع مبادرة الزيادة اإلنتاجية ورفع الكفاءة بالجهات الحكومية

 .لحوسبة السحابيةا الوزارات وتوفير خدمات مميزة للمواطنين باستخدام تقنيات
 تطوير منظومة المعلومات بهيئة األوقاف المصرية. 

                                                
، أرض المعارض القاهرة،  ديسمبر  ICT Cairo ،  23تكنولوجيا المعلومات واالتصال  كتيبات وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري بمعرض 1

2019  . 
 http://www.mcit.gov.eg/Ar/Digital_Government/ICT_for_Gov  ،19/1/2020معلومات المصرية موقع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا ال 2

http://www.mcit.gov.eg/Ar/Digital_Government/ICT_for_Gov
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 التطوير والتحديث التكنولوجي للمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة. 
 تطوير منظومة النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 
 بناء قاعدة بيانات ألصحاب األراضي الزراعية وتطوير منظومة الحيازة الزراعية. 
 دمات االستضافة والحوسبة السحابيةخ. 

 التكنولوجيا الرقمية. بوتقام به منصات تعريفية الذي يقام سنويا،  ICT CAIRO المعرض الدولي. 9
حكومية للشركات" في إطار تطوير نظم الدفع والتحصيل "خدمة المتحصالت ال 1بتوفير وزارة الماليةامت ق .10

اإللكتروني بهدف التيسير على جمهور المتعاملين مع الجهات الحكومية وتقليل الوقت والجهد وتجنب مخاطر 
نقل األموال، من خالل التعاون مع البنوك باستحداث خدمة جديدة لتمكين المتعاملين من سداد الرسوم الجمركية 

إمكانية االستعالم عن الرسوم الخاصة بالمدفوعات الحكومية المستحقة و أية مستحقات حكومية أخرى والضرائب و 
 وتأكيد الدفع إلكترونيًا من خالل واجهات الخدمة.

وسميت بعدالة مصر الرقمية، ويستهدف  2بعدد من المشاريع متعلقة بالتطوير التكنولوجي وزارة العدلقامت  .11
 .طوير آليات التقاضي أمام المحاكمدالة عن طريق تالمشروع تحديث منظومة الع

  في ظل جائحة كورونا لكترونيةالخدمات اإل جهود الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة في: 
صصة لتساعده في أداء أنشطته المتخقوم الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة بعدد من المشروعات التكنولوجية ي

 ىنشر المواقع والتطبيقات علويتم  ،قطاع الحكوميوالتواصل مع الوحدات الحكومية األخرى أو العاملين بال
ي ظل لكتروني في تقديم خدماته فدارة في التعامل اإلولقد تميز الجهاز المركزي للتنظيم واإلشبكة اإلنترنت 

 نترنتكما قام بتقديم عدد من اللقاءات من خالل اإل ،على المتعاملين معه جائحة كورونا ومازال تيسيراً 
(webinars)،  خالل فترة جائحة كورونا ،2016لسنة  81بهدف التوعية بقانون الخمة المدنية. 

 دولة:للعاملين بالقطاع الحكومي بال الوظيفيلتحديث الملف  القوميالمشروع أواًل: 
الخاص به وكافة  القوميلكل موظف بالدولة متضمنا صورته والرقم  إلكترونيإنشاء ملف ى لإيهدف المشروع 

قاعدة بيانات دقيقة  إلىلوصول ل، الوظيفية، مع كافة بياناته بهالخاصة ساسية وبيانات االتصال بياناته األ
استمر العمل بالمشروع خالل  ،والقدرات للعاملين بالقطاع الحكوميللعاملين بالدولة ووضع خريطة للطاقات 

دارة بالوزارات والمحافظات لكتروني بتسليم وحدات التنظيم واإلفترة جائحة كورونا ومازال من خالل التعامل اإل
نقطة عداد العاملين بالجهة وكذلك وحدتين أل و اكثر وفقاً أ  (laptop)لي آحاسب  (2)والجهات التابعة لهم عدد

                                                
، أرض المعارض القاهرة، نوفمبر ICT Cairo، 24بمعرض تكنولوجيا المعلومات واالتصال  PAFIXمعيط، "اإلصالح الضريبي"، مؤتمر محمد   1

2020. 
 .2020بر ، أرض المعارض القاهرة، نوفمICT Cairo، 24كتيبات وزارة العدل بمعرض تكنولوجيا المعلومات واالتصال    2
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 الستمراريةدى أمما  ،(scanner)ٍ مين البيانات وكذلك ماسح ضوئيألت (APN)وصول للشبكة الخاصة بالجهاز 
 .ثناء فترة جائحة كورونا أالعمل بالمشروع 

 :تيتطبيق كيمثانيًا: 
للرد على استفسارات  االجتماعي،المحادثة على وسائل التواصل  في الصناعيالمشروع الذكاء  يستخدم

 إلىيهدف المشروع ، حيث التنفيذيةوالئحته  2016لسنة  81فين بشأن قانون الخدمة المدنية مواطنين والموظال
ألي استفسارات أو أسئلة تخص قانون  الفوري من خالل الرد  الحكوميخلق بيئة تفاعلية مع العاملين بالقطاع 

 ية ورسومات توضيحيةمع عرض فيديوهات توضيح بالدولة،للعاملين المدنيين  2016لسنة  81
(Infographics) .خاصة بكل بند من بنود القانون 

  :المركزيةللقدرات والمسابقات  اإللكترونيمنظومة التقييم ثالثًا: 
 التعيينوالتقييم للعاملين قبل  تدخل بشرى لضمان نزاهة وشفافية عملية االختبار أيهو نظام للتقييم دون 

 محسوبية،األكفأ لشغل الوظيفة دون واسطة أو  اختيارمتخذي القرار على  بالوظائف الحكومية وذلك لمساعدة
كما  ،تطويرها لألفضلقدرات العاملين من أجل  على أثناء الخدمة للتعرف والتقييم للعاملين االختباروأيضا 

، ولضمان تحقيق يالتوظف والتدريب والترق يفافية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص فتحقيق العدالة والشلهدف ي
 .للدولة ي ضل العناصر للعمل بالجهاز اإلدار معايير الحوكمة واستقطاب أف

 والعمل باإلدارات المركزية بالجهازالذاكرة المؤسسية رابعًا: منظومة 
بأنشطة الجهاز المركزي كافة المكاتبات والمستندات الخاصة تصويرية من  ونسخةحفظ وتسجيل و  أرشفة بغرض

ملفات مصنفة حسب الموضوعات وتواريخها  فيوحفظها  إلكترونياً وتصنيفها  ترقيمهامع للتنظيم واإلدارة 
كن الرجوع ، حتى يموالجهات المرسلة والردود والقرارات المتخذة بشأنها من قبل الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة

 إلمكانيةهل العاملين أ مما  ،إليها مرة أخرى عند الدراسات التي يقوم بها العاملين بالجهاز وعند اتخاذ القرارات
  .ء فترة جائحة كوروناثناأالعمل من منازلهم 

 :خامسًا: طاقات
ثناء فترة جائحة أ 2020في يونيه ،  /http://takat.caoa.gov.egإنشاء قاعدة بيانات طاقاتالجهاز بقام 

منها في تطوير وحدات الجهاز  والتي تهدف إلى وجود خريطة قوى بشرية متاحة لدى الدولة، لالستفادة ،كورونا
ف "طاقات" تهدو  ،اإلداري للدولة وتنمية قدرات موظفيه، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين

أيضا إلى بناء قاعدة بيانات بالطاقات البشرية المتاحة داخل الدولة المصرية تخص االستشاريين، والمدربين، 
والمتقاعدين من خبراء الجهاز اإلداري للدولة؛ وذلك بهدف  استكشاف الطاقات البشرية المتميزة التي تزخر بها 

الوزارات والهيئات وكافة الجهات الحكومية باحتياجاتها من  بتزويدأن "طاقات" ستقوم حيث الدولة المصرية، 
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ي مكان من أي وقت و أحيث يمكن التسجيل بها في  ،ن المحترفين والخبراء المتقاعديناالستشاريين والمدربي
 .لكتروني الخاص بهاخالل الموقع اإل
 بوابة الوظائف الحكومية سادسا: موقع

على الرابط  كومية إلكترونية منشورة على اإلنترنتيهدف المشروع إلى خلق بوابة توظيف ح
http://jobs.gov.eg  تستطيع وحدات القطاع الحكومي باإلعالن عن الوظائف التي في حاجة إليها

ثناء أقبل و  بالمواصفات والمؤهالت والخبرات التي تناسب الوظائف المعلن عنها، ومن خاللها يستطيع المواطنين
التقدم إليها إلكترونيا البحث عن الوظائف المناسبة لهم والتي تتفق مع مؤهالتهم وخبراتهم و  فترة جائحة كورونا

 .بالت واالختبارات عن طريق الموقعوينتظر الرد وتحديد موعد المقا
 وموقع مركز إعداد القادة ومركز تقييم القدرات التابعين للجهازللجهاز  الرسميالموقع : سابعاً 

 معلومات أيلتقديم  ،http://caoa.gov.eg يقوم الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة باستخدام الموقع الرسمي له
تفعيل منظومة الشكاوى ، باإلضافة إلى للمستفيدينوالمراكز التدريبية  عن الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة

 ،ومتابعة الموضوعات والشكاوى التي يتم دراستها بإدارات الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة المختلفة اإللكترونية
 .طلق من خالل الموقع الرسمي منصة الشؤون الوظيفية للعاملين بالدولةأكما 
  :كل يوم كتابمبادرة  :ثامناً 

 ط اإللكتروني علن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة عن إطالق الرابأ 
    /http://read.caoa.gov.eg   الراغبين في االشتراك في مسابقة  لتسجيل بيانات ،2020بريل أفي شهر

يتيح  ،فة لموظفي الجهاز اإلداري للدولةوالتي نفذها الجهاز بالتعاون مع وزارة الثقا "اقرأمبادرة كل يوم كتاب "
نولوجيا، المسرح ية، التكالتطبيق إمكانية تحميل كتب إلكترونية تتناول عدة مجاالت منها علم االجتماع، الترب

وحرص الجهاز في هذا الشأن على التعاون مع خبراء وزارة الثقافة النتقاء هذه الكتب بعناية شديدة  وغيرها،
ووفق عدة معايير منها بساطة لغتها وصغر حجمها وإتاحتها في نسخة إلكترونية مع مراعاة حقوق الملكية 

 لمؤلفيها. الفكرية
 :مسابقة اخدم بلدك بفكرة :تاسعاً 

حيث  ، 2020في شهر مايو  /http://innovate.caoa.gov.eg للمسابقةلكتروني إ رابط إطالقمن خالل  
لى توسيع مشاركة المواطنين إبقة المساتهدف  ،ثناء فترة جائحة كوروناأومشاركتهم فكارهم أيقوم المواطنين بتقديم 

بداعية داري للدولة واستكشاف الطاقات اإلدارية التي تواجه الجهاز اإلن العام ومجابهة التحديات اإلأفي الش
طار استراتيجية إداري في صالح اإلنها تحقيق خطة اإلأفكار والرؤى التي من شقديم األتالكامنة من خالل 

 داري كقء وفعال يطبق معايير الحوكمة ويقوم بدوره التنموي إوالمتمثلة في خلق جهاز  ،المستدامة التنمية
 .ويعلي من رضا المواطن

http://read.caoa.gov.eg/
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 عاشراً : تطبيق دليلك للتسكين والترقية في قانون الخدمة المدنية
 ، الموقع2021وفي يناير  2020 يونيةفي  للتنظيم واإلدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ ي أطلق الجهاز المركز 

بأحكام قانون الخدمة  يمكن للموظفين المخاطبين ي، والذhttp://Promotion.caoa.gov.eg، اإللكتروني
 .قياس مدى استحقاقهم الترقية من الشريعة العامة، ، أو من يمثل القانون لهم2016لسنة  81المدنية رقم 

فهم و  توضيح يجب على الوحدات الحكومية،  خدمات حكومية رقميةإلى  الخدمات الحكوميةلتحويل أنه  :أوالً 
البتكار منتجات جديدة واختراق األسواق ، التقنيات الرقمية  والتغيير التنظيمي من أجل تطوير االستراتيجيات

 .إليها من خالل التقنيات الرقميةالتي يمكن الوصول 
، حيث لتحويل الخدمات الحكومية الى خدمات رقميةاإلدارة التنفيذية رؤية في  العاملون يجب أن يشارك :ثانًيا

الرؤية  نحو تنفيذ، مما يساعدفى التقدم  والفرص الجديدة اإلمكاناتعلى تحديد  العاملينتشجيع  من المفيد
 .وقدراتهم العاملينمهارات ا ينبغي أن يتم تطوير واإللتزام بها، كم الموضوعة

ينبغي النظر في  ، كما  لتنفيذ رؤية الخدمات الرقمية الذكيةيجب أن يكتسب الموظفون المهارات والخبرة  :ثالًثا
تعد محو األمية الرقمية أداة أساسية تدعم ، حيث كمل للكفاءةعلى أنها مة التكنولوجيالمهارات الرقمية و 

 .ت األخرى ومهامها وأنشطتها الوظيفيةالموضوعا
 الجيدينع محللي البيانات مالالزمة  ذوي المهاراتأو توظيف  العاملين تدريبالحكومات ب ضرورة أن تقوم :رابعاً 

 كل من النمذجة اإلحصائية وتطبيقات األعمال للبيانات الضخمة. ، للعمل على
منصات وأساليب إدارة عمليات األعمال  استخدام مع الرقمية إدارة العمليات أمر بالغ األهمية لألعمال :خامساً 

على يجب توافر العمالة القادرة البرمجيات وما إلى ذلك لتسريع التحول الرقمي. لذلك و الحديثة مثل التطبيقات 
ة معلومات للتخطيط وإعادالو  مهامهم من أجل الوصول إلى البيانات وأداءتصميم مثل هذه التطبيقات والبرامج ، 

 عمليات.التصميم 

قياس التحول إلى التعامالت الرقمية الحكومية وفق مؤشرات لقياس تحولها خالل العام، وتدرج ضمن  -1
 التقرير السنوي.

 تنمية مهارات راس المال البشرى التقنية ومواكبة بيئة األعمال الذكية. -2
إدارة  -السياسات  -العامل البشرى  -: البنيةالعمل على متابعة التقنيات الحديثة وامن المعلومات من خالل -3

 المشروعات.
استخدام التطبيقات واالتصاالت من خالل اإلمكانات المادية للبيئة الرقمية الذكية زيادة العمل على توفير  -4

ل من خالواإلمكانات البشرية  ،بنية تكنولوجية تحتية جيدةمن خالل توفير واإلمكانات الفنية  ،التكنولوجية الذكية
عمالة وقيادات مدربة تكنولوجيا، وذلك عن طريق االتجاه نحو توفير التقنيات الحديثة مثل الحوسبة توفير 

السحابية وإنترنت األشياء ووسائل االتصال المالئمة وأيضا تدريب العاملين على استخدامها وتوعية طالبي 
 الخدمات بها.
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تقديم الخدمات عن طريق تمثال في تحسين إجراءات م تطوير أداء األجهزة الحكوميةمراعاة االستمرار ب -5
استخدام التطبيقات التفاعلية للخدمات، وتعزيز ثقافة تقديم الخدمات بأساليب تكنولوجية ذكية، واستخدام أساليب 

 .األجهزة الحكوميةاالتصال الذكية مع متلقى خدمات 

مجلة جامعة  وتحسينه"، الوظيفيتطوير األداء  فييرها وتأث اإللكترونية اإلدارة" ،شوايمحمد  أحالم -1
 .2016، عام 4، عدد 24مجلد  ،اإلنسانيةالعلوم بابل 
"الثورة الرقمية وآثارها اإليجابية الداعمة في تحقيق السعادة الوظيفية في  ،حمد مصطفى ناصفأ -2

 .2019، 165دد ع، العربية األعمالجمعية إدارة ، "منظمات القرن الحادي والعشرين
، غير منشورة "أثر تكنولوجيا المعلومات على أداء المؤسسات الخدمية"، رسالة ماجستير ،إيمان يحياوي  -3

 .2017الجزائر، دي ام البواقي، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة العربي بن مهي
 لومات في تطوير األداء المؤسسي فيدور االستثمار في تكنولوجيا المع ، "أحمد موسى فرج هللا -4

غزة، -ارة الجامعة اإلسالميةكلية التج، غير منشورة "، رسالة ماجستيرمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية
2012. 

    مع اإلشارة لنموذج اإلدارة "اإلدارة الرقمية كإبداع في تسيير وتميز منظمات األعمال" ،بودي عبد القادر -5
-12العربية، الملتقى الدولي حول اإلبداع والتغيير التنظيمي في المنظمات الحديثة،  الرقمية في المنظمات

 .2010مايو  13
الصحافة  في"انعكاسات البيئة الرقمية وتأثيراتها على الصحفيين العاملين  ،جمال عبد ناموس -6

 .2020يونيو  ،13، عدد واالجتماعية اإلنسانيةالعراقية"، المجلة الدولية للعلوم 
المعلومات التابع للحكومة  مركز نظمفي  اإللكترونيةمتطلبات تطبيق اإلدارة "لثم محمد الكبيسي، ك -7

، ، الجامعة االفتراضية الدوليةغير منشورة في إدارة أعمال ، رسالة ماجستير"في دولة قطر اإللكترونية
2008. 

أمن المعلومات والحكومة  وتحليل مخاطر أمن المعلومات"، مؤتمر "إدارةشنب، عماد احمد محمد أبو  -8
 .2010 ،اإلداريةالمنظمة العربية للتنمية  اإللكترونية،

، ورقة عمل اإلدارية للتنمية"، المنظمة العربية العام للحكومة اإللكترونية "اإلطار ،محمدعماد أحمد  -9
 .2009ماليزيا، أبريل  -مقدمة لمؤتمر أمن المعلومات والحكومة اإللكترونية، كوااللمبور

 في هطسولمتوا رةلصغيا تعاروبالمش قميرلا وللتحا تقاومع" ،وي مكا لكام نحمرلا دعب ودممح -10
المؤتمر السنوي الرابع والعشرين، كلية  ،التحول الرقمي لمؤتمر، ورقة عمل مقدمة "ستكشافيةا دراسه رمص

  .2019جامعة القاهرة،  التجارة،
 ،cybrarians journal - "اقع وآمال المستقبلالبيئة الرقمية بين سلبيات الو " :محمد محمود مكاوي  -11
 (.2004، )سبتمبر 3ع 
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