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  مقدمة •

اإلبداع اإلداري ليس نتاج مصادفة وإنما هو نتيجة حتمية ألسس علمية وقواعد تتبع، ومن أهم 

تغيرت في السنوات الخمس عشر األخيرة  فقد .لمشاركة بالفكر وإتاحة المعلوماتهذه القواعد ا

عمل المديرين، فلم تعد المشكلة في اإلدارة الكالسيكية المتمثلة الكثير من المفاهيم التي تحكم 

في إدارة األفراد أو الماليات أو األعمال اإلدارية األخرى، وإنما أصبحت المشكلة التي تواجه 

ين هي إدارة التغيير المستمر الذي يحدث داخل المؤسسة مع اكتسابها لخبرات متزايدة المدير

 االعتمادأصبح وقد  .في خضم من المتغيرات الخارجية المستمرة في بيئة العمل المحيطة بها

وقد . اإلدارة الحديثة الركائز الهامة التي تنطلق منها أحدتقنية المعلومات واالتصاالت على 

متاح اآلن توظيف وأصبح  بشكل حاسم إدارة التغييررة المعلومات واالتصاالت في تحكمت ثو

  .المعلومات المتاحة من أجل تحقيق أهداف المؤسسة

 في اإلدارة تطوراً كبيراً، حيث بدأ هذا التوظيف متمثالً توظيف المعلوماتوقد تطورت فكرة 

ثم تطور األمر إلى تحليل تلك ،  فعالً داخل المؤسسة"ما حدث"في شكل تقارير تعبر عن 

وانتقلت التقنيات بعملية توظيف . "لماذا حدث"التقارير لمعرفة األسباب وراء حدوث المتغيرات 

 جمعةلما، ثم تطورت إلى مرحلة الرؤية "ماذا سيحدث"المعلومات إلى مرحلة التنبؤ أي 

ألكثر تقدماً وهي توظيف مرحلة ال إلى اانتقلتللمعلومات والتأثيرات المختلفة للقرارات، ثم 

ويوضح الشكل التالي تطور هذه . "ماذا نريد أن يحدث"المعلومات من أجل تحقيق األهداف أو 

  :المراحل

  

  

  

  

  

  
  

 
 
 
 

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 تحت وى  
على استفسارات مسبقةً  

الثانیة  المرحلة
التحلیل  

لماذا حدث؟ 

زیادة االستفسارات
 الخاصة والمفاجئة 

التحدیث المس  تمر                    انط  الق الح  دث  تحلیل            خ  اص  مجموعة 

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 تحت وى  
على استفسارات مسبقةً  

الثانیة  المرحلة
التحلیل  

لماذا حدث؟ 

زیادة االستفسارات
 الخاصة والمفاجئة 

التحدیث المس  تمر                    انط  الق الح  دث  تحلیل            خ  اص  مجموعة 
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  ماهية اإلدارة اإللكترونية •

  

 تتعدى بكثير مفهوم الميكنة الخاصة بإدارات العمل داخل ةإن فكرة اإلدارة اإللكتروني

 إلى مفهوم تكامل البيانات والمعلومات بين اإلدارات المختلفة والمتعددة واستخدام  المؤسسة،

جراءات عمل المؤسسة نحو تحقيق أهدافها تلك البيانات  والمعلومات في توجيه سياسة وإ

  . وتوفير المرونة الالزمة لالستجابة للمتغيرات المتالحقة سواء الداخلية أو الخارجية

وتشمل اإلدارة اإللكترونية جميع مكونات اإلدارة من تخطيط وتنفيذ ومتابعة وتقييم وتحفيز إال 

  . وتوظيفها من أجل تحقيق األهداف بصورة مستمرةتخليق المعرفة على إنها تتميز بقدرتها

  

 بصورة تحقق تكامل  المؤسسةعلى تطوير البنية المعلوماتية داخلوتعتمد اإلدارة اإللكترونية 

  . ومن ثم أداء األعمالالرؤية
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  أهداف ومكاسب اإلدارة اإللكترونية •

  

 .ةالمختلفة للمؤسسة وكأنها وحدة مركزياإلدارات إدارة ومتابعة  .1

 .تركيز نقطة اتخاذ القرار في نقاط العمل الخاصة بها مع إعطاء دعم أكبر في مراقبتها .2

 . بصورة موحدةةدرها األصلياتجميع البيانات من مص .3

 .تقليص معوقات اتخاذ القرار عن طريق توفير البيانات وربطها .4

 .تقليل أوجه الصرف في متابعة عمليات اإلدارة المختلفة .5

 من أجل دعم وبناء ثقافة مؤسسية إيجابية لدى كافة لمعلوماتتوظيف تكنولوجيا ا .6

 .العاملين

 .توفير البيانات والمعلومات للمستفيدين بصورة فورية .7

 .التعلم المستمر وبناء المعرفة .8

 . الموارد وإدارة كافةزيادة الترابط بين العاملين واإلدارة العليا ومتابعة .9

  

  

  

  

  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








      


  

مالیات وموارد بشریة 

تخزین البیانات

بیانات المبیعات

بیانات العمیل 

بیانات المنتج 

نظام ادارة موارد المؤسسة










      


  

مالیات وموارد بشریة 

تخزین البیانات

بیانات المبیعات

بیانات العمیل 

بیانات المنتج 

نظام ادارة موارد المؤسسة

مالیات وموارد بشریة 

تخزین البیانات

بیانات المبیعات

بیانات العمیل 

بیانات المنتج 

نظام ادارة موارد المؤسسة
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  دارة اإللكترونيةأسباب التحول لإل •

  

إن التحول إلى اإلدارة اإللكترونية ليس درباً من دروب الرفاهية وإنما حتمية تفرضها 

التغيرات العالمية، ففكرة التكامل والمشاركة وتوظيف المعلومات أصبحت أحد محددات النجاح 

رجات تقني والمطالبة المستمرة برفع جودة المخالوقد فرض التقدم العلمي و. ألي مؤسسة

 كلها من األمور التي دعت إلى التطور اإلداري نحو اإلدارة ،وضمان سالمة العمليات

ويمثل عامل الوقت أحد أهم مجاالت التنافسية بين المؤسسات، فلم يعد من . اإللكترونية

 تأخر تنفيذ العمليات بدعوى التحسين والتجويد وذلك الرتباط الفرص المتاحة أمام اآلنالمقبول 

ويمكن تلخيص األسباب الداعية للتحول اإللكتروني في النقاط . ات بعنصر التوقيتالمؤسس

  :التالية

 .األعمال على زيادة تكلفة ثرهاأواإلجراءات والعمليات المعقدة  .1

  . عدم توازن في التطبيقإحداثها أنالقرارات والتوصيات الفورية والتي من ش .2

   . توحيد البيانات على مستوى المؤسسةضرورة .3

  .األداءوبة الوقوف على معدالت قياس صع .4

  . توفير البيانات المتداولة للعاملين في المؤسسةضرورة .5

التوجه نحو توظيف استخدام التطور التكنولوجي واالعتماد على المعلومات في اتخاذ  .6

  .القرارات

 داخل كل مؤسسة تسعى  وضرورة وجود آليات للتميز بين المؤسساتازدياد المنافسة .7

  .للتنافس

  . تحقيق االتصال المستمر بين العاملين على اتساع نطاق العملتميةح .8

  

   القرارنظام اإلدارة اإللكترونية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ: حالة عملية

  

يعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء من المراكز التي تعتمد على توظيف 

 لطبيعة تكوين المركز وامتداده في عدد من  ونظراً.تكنولوجيا  المعلومات في إدارة األعمال

المركز بتطوير  فقد قام ، لتلك المقارع األنشطة الخاصة تبعاًي وكذلك توزالمقار المتباعدة مكانياً



 6 

نظام إدارة إلكترونية يعتمد على ربط جميع مقار المركز وأنشطته من خالل نقطة واحدة تقوم 

بالربط مع جميع المقار المختلفة لتصبح جميع أنشطة المركز مجمعة في نظام متكامل يساهم 

لومات في بشكل فعال في توفير إدارة مركزية لتلك األنشطة بطريقة الكترونية تتيح جميع المع

اعتمد المركز في وقد  تقارير لمتخذي القرار في المركزالوقت المناسب وتوفر أدق وأحدث ال

  :هذا التحول على

 بناء ذاكرة مؤسسية متكاملة .1

 تجميع موارد المؤسسة بصورة متكاملة .2

  إتاحة المعلومات طوال الوقت .3

  متابعة تنفيذ األعمال  .4

  التقارير واإلحصائيات لمتخذي القرار .5

 لير أسلوب أداء األعماتطو .6

 Paper Lessالتحول إلى مجتمع ال ورقى  .7

  تنمية مهارات وقدرات الموظفين .8

  تغيير ثقافة الموظفين .9
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  تعريف النظام •

النظم اإلدارية المدعومة بتقنيات حديثة لتكنولوجيا يعد نظام إدارة موارد المؤسسة أحد 

وسط إلدارة موارد المؤسسات من  الرائدة في الشرق األوالذي يعتبر من النظم المعلومات،

وذلك بما يقدمه من حلول مرنة عالي خالل ما يتيحه من قدرات وإمكانيات على مستوى تقنى 

تساعد المؤسسة على تحويل ا لبيانات إلى معرفة والمعرفة إلى فعل من خالل قدرته على 

ة للمستخدم في تحليل البيانات واستخالص النتائج منها وبالتالي تصل المعلومات الصحيح

الوقت المناسب مما يساعده في عملية التخطيط واتخاذ القرارات ورسم السياسات والمتابعة 

  .وتصحيح المسار
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  أهداف النظام •

تحسين األداء ومساعدة المؤسسة وإداراتها العليا في التخطيط والتنفيذ والمتابعة  .1

 .والتقييم فهو بالنسبة لإلدارة العليا نظام عمل وإدارة األعمال إلكترونيا

توفير منظومة عمل متكاملة من خالل زيادة تشابك الموارد المالية والبشرية  .2

 . يحقق االستغالل األمثل لموارد المؤسسةوالمعلوماتية والتكنولوجية واإلدارية بما

 .المتابعة اآللية والتذكير المستمر للعاملين بالمؤسسة بما عليهم من أعمال ومهام .3

 EIS و CRM وإدارة العمالء ERPتجميع بين مفاهيم وآليات إلدارة الموارد  .4

 .فى نظام واحد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

إدارة التخطیط  إدارة المتابعة 

إدارة الخدمات اإلداری  ةإدارة التقییم 

اإلدارة اإللكترونیة إدارة المكافآت 

اإلدارة المالیة إدارة المعرفة 

إدارة الموارد البشریة  إدارة المحتوى 

إدارة العمالء  إدارة  الوثائق  

الصیانة  

إدارة المخاطر

إدارة االتصال 

المالى  القیاس

التسویق  

استراتیجیات الخدمات 

نظام إدارة موارد  
المؤسسة

إدارة التخطیط  إدارة المتابعة 

إدارة الخدمات اإلداری  ةإدارة التقییم 

اإلدارة اإللكترونیة إدارة المكافآت 

اإلدارة المالیة إدارة المعرفة 

إدارة الموارد البشریة  إدارة المحتوى 

إدارة العمالء  إدارة  الوثائق  

إدارة التخطیط  إدارة المتابعة 

إدارة الخدمات اإلداری  ةإدارة التقییم 

اإلدارة اإللكترونیة إدارة المكافآت 

اإلدارة المالیة إدارة المعرفة 

إدارة الموارد البشریة  إدارة المحتوى 

إدارة العمالء  إدارة  الوثائق  

الصیانة  

إدارة المخاطر

إدارة االتصال 

المالى  القیاس

التسویق  

استراتیجیات الخدمات 

الصیانة  

إدارة المخاطر

إدارة االتصال 

المالى  القیاس

التسویق  

استراتیجیات الخدمات 

نظام إدارة موارد  
المؤسسة
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  فوائد النظام •

 . ما يخص المؤسسة والعاملين بهاإتاحة المعلومات الكاملة عن كل

 . األمثل لموارد المؤسسة ورفع مستوى الكفاءة بهااالستخدام

 إدارة أعمال المؤسسة وإدارة مواردها سواء البشرية أو المالية أو فيمساعدة اإلدارة العليا 

 .اإلدارية أو المعلوماتية

 .المتابعة وإدارة العمالءإدارة أعمال المؤسسة التى تشمل التخطيط والتنفيذ والتقييم و

 بما يسمح لهم بالحوار والمناقشة والتعليم الذاتى لخدمات اإللكترونية للعاملين توفير عدد من ا

 .والتراسل اإللكترونى

 استجابتهم ومدى  النظام  بالمتابعة اآللية للعاملين  يقومموائمة طبيعة العمل المعتادة حيث

 . المتابعة لإلدارة العليالألعمال المكلفون بها ويرسل تقارير

حفظ وتوثيق كافة األنشطة والمخرجات والوثائق والبيانات األساسية الخاصة بالمؤسسة 

 .إلكترونيا

 . أكثر من نطاق جغرافىفي بين فروع المؤسسة التى تقع اإللكترونيالربط 

 .المرونة الفائقة فى التعامل مع المعلومات والتحديث الدورى لها

 وإدارة تنمية الموارد البشرية واالنصرافد من النظم الفرعية مثل الحضور التكامل مع عد

 . والنشرة الصحفية والمكتبية والعهدة الشخصية والنظم الماليةاإللكترونيوالتراسل 

 . للمؤسساتتنظيمي هيكل أيإمكانية التوافق مع 
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  مكونات النظام •

  

  

  :إدارة التخطيط  .1

تخطيط مهام المؤسسة والتقييم الشامل ألداء المؤسسة وإداراتها والعاملين بها، على  :الهدف 

أسس علمية سليمة أهمها الدقة فى تنفيذ المطلوب واالنتهاء من العمل المحدد سلفاً فى التوقيت 

  .رة أو الفرد المناسب، بما يساهم فى تعظيم العائد ومراقبة معدل أداء المؤسسة أو اإلدا

   استعراض خطط المؤسسة سواء الخطط السنوية أو الشهرية لكل كيانات المؤسسة :المهام 

  .وحتى مستوى األفراد والتعرف على مخرجات المؤسسة الرئيسية والفرعية

  

  : إدارة  التكليفات .2

  .لمؤسسة من خالل متابعة تنفيذ التكليفات    التقييم والمتابعة اإللكترونية ألداء ا:الهدف

     متابعة أداء العمل داخل المؤسسة وبحث موقف التكليفات والمهام التى تم تكليف :المهام

اإلدارات أو األشخاص بها، حيث يتم من خالله التعرف على موقف التكليفات التى توجهها 

خاذ الالزم بشأنها فى الوقت المناسب  كيان داخلها حتى يمكن اتألياإلدارة العليا بالمؤسسة 

من خالل الرد أو المتابعة، كما يمكن من خالله توجيه مهام وتكليفات داخلية من رؤساء 

  .  اإلدارات للعاملينمديريالقطاعات أو 

  

  : إدارة المعرفة  .3

  إدارة داخل المؤسسة أو المؤسسةبأي إدارة المحتوى المعلوماتى واألنشطة الخاصة :الهدف 

  . بوجه عام بسرعة وسهولة

 استعراض كافة األنشطة والمخرجات والمهام التى أنجزتها اإلدارات داخل كيانات :المهام 

المؤسسة والتى تم تسجيلها فى مرحلة سابقة خالل فترة زمنية محددة، حيث يمكن استعراض 

كن اإلدارة العليا  سنوياً أو سنوياً، بما يمفاألنشطة والمخرجات أسبوعياً أو شهرياً أو نص

وأيضاً العاملين من الرجوع إلى أى محتوى معلوماتى تم حفظه على النظام فى أى وقت 

  .مضى بمجرد تحديد اسم اإلدارة والفترة الزمنية المطلوب البحث خاللها
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  :إدارة العمالء  .4

توطيد العالقة معهم وتوفير وقت وجهد  الحفاظ على بيانات المتعاملين مع المؤسسة، و:الهدف 

  .االتصال بالجهات التى تتعامل معها المؤسسة

  توثيق البيانات الخاصة باالجتماعات الخارجية التى تتم بين العاملين بالمؤسسة :المهام 

 الفرصة  النظاموالجهات الخارجية سواء أفراد أو مؤسسات أخرى فى المجتمع، حيث يتيح

لتفصيلية المتعلقة بكل جهة بشكل يساعد على الرجوع إليها واالستفادة منها لتسجيل البيانات ا

والتواصل معها فى أى وقت، كذلك توثيق آراء المستفيدين واإلجراءات التصحيحية لتنمية 

  .العالقة معهم

  

  :إدارة الوثائق  .5

االسترجاع في إطار من األمان والسرية  توثيق مراسالت المؤسسة وسهولة الحفظ و:الهدف 

  .المتعلقة بحفظ وثائق المؤسسة

تبادلة بين المؤسسة والجهات الخارجية التى تتعامل م حفظ وتخزين كافة المكاتبات ال:المهام 

 لكل كيان داخل المؤسسة يسمح بسهولة استرجاع إلكترونيمعها بما يساهم فى خلق أرشيف 

  .                       و المستقبلةوعرض المكاتبات  المرسلة أ

  

  :إدارة اإلجتماعات  .6

 التوثيق اإللكترونى لالجتماعات الداخلية لسهولة استرجاعها ومتابعة سير العمل فى :الهدف 

  .المؤسسة

  .  حفظ الوثائق الخاصة باجتماعات المؤسسة على مختلف المستويات اإلدارية:المهام

  

  : إدارة األنشطة واألحداث .7

 تحقيق عناصر التنظيم والتعاون والتنسيق الكامل بين جميع كيانات المؤسسة حتى ال : الهدف

  .تتعارض التوقيتات بين حدث وآخر وتفعيل مشاركة العاملين بالمؤسسة
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تى تنظمها أو تشارك فيها المؤسسة سواء التعرف على األحداث والمناسبات الهامة ال  :المهام 

على المستوى الداخلى أو المستوى الخارجى، حيث تقوم كافة كيانات المؤسسة بتسجيل 

مناسباتها التى سوف تنظمها أو تنوى االشتراك بها بشكل يتيح لجميع العاملين التعرف على 

ذى سوف تقوم به كل جهة طبيعة الحدث والمشاركين فيه والجهة المنظمة له وطبيعة الدور ال

  .بالمؤسسة

  

      :إدارة المراسالت اإللكترونية  .8

 تيسير وتبادل الرسائل بين أعضاء المؤسسة بسرعة وسهولة ، وتوفير أكبر قدر من :الهدف 

  .تأمين سرية المعلومات إلى جانب ترشيد استخدام الموارد

 تبادل رسائل البريد اإللكترونى لبعض أو كل العاملين داخل المؤسسة أو أحد كيانات :امالمه

  .  المؤسسة

  

         :إدارة الخدمات اإللكترونية  .9

نياً والتغلب على الحواجز المكانية  تفعيل التواصل بين العاملين فى المؤسسة إلكترو:الهدف 

  .والزمنية داخل المؤسسة وإيجاد وسيلة سريعة ومبتكرة لمشاركة العاملين فى كافة األحداث

  :المهام

وتتم من خالل طرح أحد الموضوعات سواء عامة، إقتصادية، إجتماعية، أو : دائرة الحوار

 .ملين بالمؤسسةثقافية للمناقشة كأحد اآلليات إلزالة الحواجز بين العا

يتم لقياس الرأى حول الخدمات أو القضايا : حول الخدمات داخل المؤسسةالرأيإستقصاء 

 .الهامة

 .ةمواعيد وتسجيل أهم األحداث اليوميالتنظيم  من مكنت :األجندة اإللكترونية

بتوحيد الشكل العام للمخرجات من تقارير ودراسات ونماذج :توحيد نماذج العمل المستخدمة

 .عمل الداخليةال

 .نبذه عن أهم األنشطة التى تقوم بها قطاعات وإدارات المؤسسة:اإلعالن عن نشاط اإلدارات

 جميع استعراضيمكن من خاللها :  ونشر الثقافة داخل المؤسسةالعروض اإللكترونية

 التواصل وتسلسل األفكار بين استمرارالعروض اإللكترونية التى تمت بالمؤسسة، لضمان 

  .ينالعامل
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  . المختلفةاإلدارات في األعمال أداء فرص لتطوير إعطاء .6

  .تحقيق مبدأ شفافية التعامالت الداخلية .7
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