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الحكومة االلكترونية

بسم هللا الرحمن الرحٌم

الحكومة اإللكترونية:
مفهوم جدٌد ٌعتمد على استخدام تكنولوجٌا االتصاالت والمعلومات للوصول إلى
االستخدام األمثل للموارد الحكومٌة وكذلك لضمان توفٌر خدمة حكومٌة ممٌزة
للمواطنٌن ،الشركات ،المستثمرٌن واألجانب.

ما هً أهداؾ برنامج الحكومة اإللكترونٌة؟










تقدٌم الخدمات إلى المتعاملٌن فً مكان وجودهم بالشكل واألسلوب المناسبٌن
وبالسرعة والكفاءة المطلوبة مع تطوٌر أفضل الطرق لمشاركتهم فً
العملٌة التنفٌذٌة.
توفٌر مناخ مشجع للمستثمرٌن وتذلٌل العقبات التً ٌواجهونها والتً تتمثل
بشكل أساسً فً بطء اإلجراءات وتعقٌدها ،مما سٌنعكس بشكل إٌجابً
على تشجٌع االستثمار المحلً وجذب المزٌد من االستثمارات األجنبٌة.
توفٌر معلومة دقٌقة محدثة لمتخذ القرار وذلك للمعاونة فى التخطٌط طوٌل
المدى ،المشروعات التنموٌة ،متابعة التنفٌذ بشكل دقٌق.
رفع كفاءة أعمال الجهاز الحكومً وأسلوب المراقبة والمتابعة.
ضؽط اإلنفاق الحكومً عن طرٌق االستخدام األمثل للموارد واستحداث آلٌات

جدٌدة للمشترٌات الحكومٌة وإدارة المخزون ومتابعة تنفٌذ الموازنة.
تهٌئة الجهاز الحكومً لالندماج فً النظام العالمً وذلك حتى تلتزم الحكومة
باستٌفاء ما علٌها من اتفاقٌات شراكة دولٌة والتً تتطلب مستوى أداء
ٌتواكب مع النظم الحدٌثة المتبعة فً أماكن أخرى.
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من الحكومة االلكترونٌة -مصر

مفهوم الحكومة اإللكترونٌة السعودٌة ؟
ٌمكن تعرٌؾ الحكومة اإللكترونٌة بؤنها "االستخدام التكاملً الفعال لجمٌع تقنٌات
المعلومات واالتصاالت ،لتسهٌل وتسرٌع التعامالت بدقة عالٌة داخل الجهات
الحكومٌة (حكومة -حكومة " )"G-Gوبٌنها وبٌن تلك التً تربطها باألفراد
(حكومة-فرد  ،)G”-"Cوقطاعات األعمال (حكومة-أعمال  .)G”-“Bوتنقسم
تطبٌقات تقنٌة المعلومات واالتصاالت فً الجهات الحكومٌة إلى ثالثة أقسام
رئٌسة ،هً:






تطبٌقات منتشرة فً جمٌع الجهات الحكومٌة (التطبٌقات النمطٌة) ،مثل:
أنظمة شإون الموظفٌن ،واألنظمة المالٌة ،وأنظمة حفظ الملفات ،وؼٌرها.
تطبٌقات مشتركة بٌن عدد من الجهات الحكومٌة ،كنظام طلبات
االستقدام.
تطبٌقات خاصة بالجهة الحكومٌة.

ٌجسد برنام ج الحكومة اإللكترونٌة اهتمام المملكة العربٌة السعودٌة لتطبٌق
مفهوم الحكومة اإللكترونٌة .وٌؤتً هذا البرنامج ضمن المبادرات والمشارٌع
التنموٌة التً تتبناها حكومة المملكة لتحقٌق التنمٌة المستدامة والتطوٌر فً
جمٌع جوانب الحٌاة.

البرنامج أهداؾ





·
·
·
·

رفع إنتاجٌة وكفاءة القطاع العام.
تقدٌم خدمات أفضل لألفراد وقطاع األعمال وبشكل أٌسر.
زٌادة عائدات االستثمار.
توفٌر المعلومات المطلوبة بدقة عالٌة فً الوقت المناسب.
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تعتبر التكنولوجٌا والتقنٌة الحدٌثة بشكل عام واإلنترنت والتطبٌقات اإللكترونٌة
بشكل خاص هً مستقبل الشعوب واألمم وتتسابق الدول فً الوقت الحالً لتوطٌن
صناعة المعلومات والتقنٌة الحدٌثة بٌن شعوبها وكذلك تحاول تفعٌل التطبٌقات
اإللكترونٌة الخاصة بها لتسهل العمل الٌومً ،ومن هذه برز مسمى «الحكومة
اإللكترونٌة» التً عقد لقاء خاص بها مإخرا فً معهد اإلدارة العامة بالرٌاض
وشارك فٌه شخصٌات مختلفة من العالم وشخصٌات لها تجارب سابقة فً هذا
المجال ولكن ٌبقى ابن الوطن هو األحرص واألفضل وكما شاهدنا حرص امارة
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دبً فً دولة االمارات العربٌة المتحدة الشقٌقه على أن ٌكون فرٌق عمل حكومتها
اإللكترونٌة وطنٌاٌ %011فترض أن نكون نحن أٌضا كذلك.
وفً مجال الحكومة اإللكترونٌة التقت «الجزٌرة» مجموعة من الشباب السعودي الطموح
والمتخصص والذي أمضى السنة ونصؾ السنة الماضٌة فً دراسة جمٌع ما ٌتعلق

بالحكومة اإللكترونٌة وأٌضا كل التجارب السابقة فً هذا المجال وٌملك اآلن
رصٌدا ضخما وملفا متكامال حول «الحكومة اإللكترونٌة» فً المملكة والمواصفات
التً ٌجب أن تتوفر بها وأٌضا كٌفٌة انشائها ومقومات نجاحها وأطلقوا على
مشروعهم الحلم اسم «سواعد سعودٌة».
فكرة ..فمشروع ..فحلم
* نود فً البداٌة أن تخبر القراء الكرام عن كٌفٌة نشوء فكرة «الحكومة اإللكترونٌة» لدٌكم؟

بدأت الفكرة قبل عدة سنوات ،وذلك بعد أن اطلعت على كثٌر من الخدمات الهامة
التً تتٌحها الشبكة العالمٌة لكل من ٌستطٌع التعامل مع جهاز الحاسب ..وكان وال
ٌزال أكثر هذه الخدمات تتعلق بالتجارة والمعلومات العامة سواء المنتجات
االستهالكٌة أو التطورات االقتصادٌة والسٌاسٌة والسٌاحٌة .وكنت أتساءل كٌؾ
ٌمكن تطوٌر تلك الخدمات لتتجه لفائدة اإلنسان العادي واهتماماته الٌومٌة .ثم
بدأت الفكرة تتعامى لدي ،وبدأت البحث والتدوٌن ومحاولة تطبٌق بعض تجارب
المإسسات االقتصادٌة الكبرى على المإسسات الرسمٌة والعامة وجدت أن هناك
تجارب محدودة قد بدأت فعال فً أماكن ومواقع عدٌدة .وأصبحت الفكرة تلح علً
حتى وجدت ما ٌشابهها أو ٌقترب منها مثل:
القرى اإللكترونٌة «  »ELECTRONIC VILLEGESوهً مراكز محلٌة
محدودة بدأت أواسط الثمانٌنات فً الدول االسكندنافٌة .كما أن التسمٌة «القرى
اإللكترونٌة» لم تعد بذات األهمٌة ،حٌث اقترح أن تكون شاملة مثل «مراكز
الخدمة من بعد».
ثم تطورت المفاهٌم تبعا لتطور الخدمات التً تقدمها المواقع مثل :المراكز
البعدٌة ،األكواخ البعدٌة ،المجتمعات البعدٌة ،وأخٌرا اآلن الحكومات اإللكترونٌة.
وبعد دراسة الفكرة ومتطلباتها دراسة معمقة جرى البحث عن إمكانٌات استثمارها
وتطبٌقها هنا فً المملكة .وبعد اجتماعات عدٌدة توصلنا إلى تكوٌن فرٌق عمل
ٌقسم مجموعة من المختصٌن فً المجاالت المناسبة مثل البرمجة ،اإلعالم،
اإلدارة ،اللؽة اإلنجلٌزٌة ،الفن ARTوؼٌرها.
وتتكون المجموعة التً أطلقنا علٌها :سواعد سعودٌة :الحكومة اإللكترونٌة
السعودٌة من:
ثامر البراك :رئٌسا
صالح األشقر :نائب رئٌس «ؼٌر متفرغ»
صالح العمري :مدٌر الشإون الفنٌة اإلعالمٌة «ؼٌر متفرغ»
عبداإلله الضعٌفً :المدٌر التنفٌذي «ؼٌر متفرغ».
تارٌخ الحكومة
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*من أٌن أتت الخلفٌة التارٌخٌة «للحكومة اإللكترونٌة» وهل هناك تجارب سابقة فً هذا
المجال

هناك عدة تجارب سابقة فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة واالتحاد األوروبً وبعض
الدول العربٌة .ؼٌر أن كثٌرا من تلك التجارب ٌؽلب علٌها الطابع النفعً التجاري
المباشر ،وهذا حق مشروع.
ولكن إضافة إلى ذلك ٌمكن تقدٌم خدمات مباشرة تهدؾ إلى مراعاة مصلحة
المواطن وتفعٌل عالقته مع الجهات الرسمٌة عن بعد ..أي بمعنى آخر ربط
المواطن والمقٌم من خالل الحكومة اإللكترونٌة بؤجهزة الدولة إلى جانب توفٌر
المعلومات الالزمة وكٌفٌة الحصول على الخدمات المشروعة بطرٌقة إجرائٌة
سهلة وسرٌعة ورخٌصة.
فؤنت تجد مثال فً الحكومات اإللكترونٌة فً أمرٌكا وأوروبا كل المعلومات
المتوفرة حول الجؽرافٌا ،التارٌخ ،السكان .ففً الوالٌات المتحدة مواقع خاصة أو
محلٌة لكل والٌة ٌستطٌع الزائر من خاللها الحصول على المعلومات التً تهمه
مثل اسم حاكم الوالٌة وأعضاء المجلس ،الجامعات الفدرالٌة ،السٌاحة ،الصناعة
والتجارة ،الدلٌل التجاري ،دلٌل الهاتؾ ،التؤمٌن الصحً.
أما فً الدول األوروبٌة فإن المواقع متشابهة لتشابه النظم السٌاسٌة واالقتصادٌة
واالجتماعٌة وذلك بعد قٌام االتحاد األوروبً ،وتوحٌد العملة والقوانٌن االجتماعٌة
واالقتصادٌة.
أما فً الدول العربٌة فهناك تجارب محدودة مثل تجربة حكومة دبً اإللٌكترونٌة
حٌث ٌوجد فً الموقع خدمات الكهرباء والماء والهاتؾ إلى جانب التسوٌق
السٌاحً «الفنادق ،المطاعم ،السٌارات ،الرحالت الجوٌة ،وكذلك النشاط
االقتصادي» .كما أن هناك تجارب لألردن ،مصر ،لبنان ودول أخرى تسعى إلى
إنشاء حكومات إلكترونٌة.
تحقق الحكومة اإللٌكترونٌة مجموعة من األهداؾ التً تهم كال من طرفً العالقة:
 /0المصلحة أو المإسسة أو الحكومة.
 /2المستفٌد

فالحكومة الرسمٌة تقدم خدماتها ورسالتها وتعلٌماتها وقوانٌنها بسرعة فائقة
ودون تكلفة تذكر .والمستفٌد ٌصل إلى المعلومة التً ٌرٌد ومن إجراءات الخدمة
التً ٌحتاج وهو فً مكانه دون أن ٌكلؾ نفسه أي عناء أو جهد.
وهذه العالقة المتبادلة هً التً تقوم علٌها الحكومة اإللٌكترونٌة بشكل عام .وقد
حققت كثٌر من الحكومات اإللٌكترونٌة منافع عدٌدة مثل التعرٌؾ بالبلد وسٌاسته
االقتصادٌة واالستثمارٌة وقوانٌنه التجارٌة والصناعٌة واألمنٌة وجمٌع الخدمات
التً ٌقدمها القطاع الخاص وهو المستفٌد الرئٌسً فً هذه العملٌة فقد أصبح
التنقل والسكن والشراء والبٌع والتعامالت التجارٌة والتعلٌمٌة والبحثٌة تدار
جمٌعها عن طرٌق الشبكة العالمٌة بكل ٌسر وسهولة.
قواعد البٌانات
* ما هً العقبات التً تقؾ فً طرٌق الحكومة اإللكترونٌة فً المملكة؟

قد تكون قاعدة المعلومات هً أهم ما ٌواجه أي مشروع أو عمل ٌتعلق
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بالحاسوب ،وإذا ما توفرت قاعدة المعلومات فإن العقبات األخرى ربما تكون
ثانوٌة ..ألن الوعً بؤهمٌة التقنٌة الحدٌثة ٌتطور مع تطور عملٌة التعلٌم وتطوٌر
المجتمع .ولكن ٌمكننً تلخٌص ذلك فً نقطتٌن:
أوال  /بما أننا دولة فتٌة ونامٌة وتسعى لألخذ بجمٌع أسباب التطور فً مختلؾ
الحقول ،فإننا نحتاج إلى تطوٌر وتفعٌل دور الحاسوب ووسائل االتصاالت
واستثمار كل طاقات تلك التقنٌات بما ٌخدم الوطن والمواطن.
ولعل استخدام الحاسوب فً جمٌع المإسسات العامة والخاصة ٌمكن أن ٌتؽلب
على كثٌر من العقبات أمام االستفادة من الحكومة اإللٌكترونٌة ..بمعنى أنه كلما
انتشر استخدام الحاسوب فً المجتمع كلما أصبح قٌام الحكومة اإللٌكترونٌة أمرا
ممكنا ومجدٌا اقتصادٌا واجتماعٌا وثقافٌا.
ثانٌا /ضرورة إنشاء قاعدة معلومات متقدمة وحدٌثة وقابلة للتحدٌث باستمرار،
تشمل اإلحصاءات والبٌانات والقرارات والقوانٌن وسٌاسات وإجراءات الحكومة
فً كلما ٌهم المواطن والمقٌم ،وصاحب العمل والعامل ،الطالب والمعلم ،المدرسة
والبٌت ،الزائر والمسافر  ............إلخ.
إذا قاعدة المعلومات أمر هام جدا لنجاح الحكومة اإللٌكترونٌة كما أن أهمٌتها
تكون كبٌرة للباحث والدارس واإلعالمً حٌث ٌجدونها فً مواقع الحكومة
اإللٌكترونٌة مشفعة ومرفقة بالموافقة الرسمٌة ،وكذلك تارٌخ المعلومة وبداٌتها
ومتى أخضعت للتحدٌث والتجدٌد.
المرأة Xالرجل
* هل للمرأة مكان فً الحكومة اإللكترونٌة؟

ٌمكن القول ان حقوق المرأة والرجل فً جسم الحكومة اإللٌكترونٌة متساوٌة
تماما ،فلكل منهما «الرجل والمرأة» كل الحق فً الحصول على الخدمات المقدمة
والمتاحة بنفس القدر والسرعة والقٌمة .وٌمكن القول أٌضا ان المرأة هنا تستفٌد
أكثر من الرجل بحكم طبٌعة عملها ودورها االجتماعً ..إذ تستطٌع أن تصل إلى
المعلومة التً ترٌد وهً فً منزلها.
كما تمكنها الحكومة اإللٌكترونٌة من متابعة أعمالها والنشاطات االجتماعٌة
الخاصة بالمرأة دون بذل أي مجهود أو االختالط باآلخرٌن كما تستطٌع أن تطلب
الخدمة المحلٌة أو الدولٌة من خالل موقع الحكومة اإللٌكترونٌة.
وزٌادة على ذلك بإمكانها تطوٌر مهاراتها الشخصٌة والعلمٌة والبحثٌة واإلدارٌة
ومتابع تحصٌل أبنائها فً الداخل والخارج .وٌمكنها كذلك أن تنظم الجمعٌات
النسائٌة فً الداخل والمشاركة فً فعالٌاتها.
كما قلت فإن ما تستطٌع أن تقدمه الحكومة اإللٌكترونٌة للرجل تقدمه كذلك للمرأة
مع الحفاظ على خصوصٌة المجتمع وتقالٌده وآدابه.
منافع مشتركة
* هل لك أن تحدثنا عن المنافع والمكاسب التً ستحققها الحكومة اإللكترونٌة للمجتمع والبلد
بعد تطبٌقها ؟

إن كل ما ورد فً تقدٌم الحكومة اإللٌكترونٌة وطرٌقة عملها ومجاالتها واتساع
إمكانٌتها ٌجعل االستفادة منها أمرا ممكنا ٌحقق ألصحاب العالقة منافع مشتركة
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بٌن الدول ومإسساتها والمواطن والمقٌم لما ٌخدم المصلحة العامة أو ٌسهل
إجراءات تلك العالقة وٌفعلها وفوق ذلك تصبح سرعة إنجاز المصالح المشتركة
أمرا بالػ األهمٌة ..إن الوقت هنا عامل حاسم فً عمل الحكومة اإللٌكترونٌة ،حٌث
باإلمكان الوصول إلى موقع الخدمة وإنجازها بسرعة وبطرٌقة نظامٌة وقانونٌة.
لٌس لألذكٌاء فقط
* كلمة أخٌرة توجهها للقراء والمسإولٌن

رسالتً للقارئ الكرٌم أن ٌستثمر وقته وٌتعلم من التقنٌة الحدٌثة أوال  ،وببساطة
لم ٌعد الحاسوب ذاك الجهاز المعقد والصعب والمستحٌل  ،والذي ٌقتصر
استخدامه والتعامل معه وتشؽٌله على األذكٌاء فقط
الحاسوب ببساطة أٌضا هو جهاز سهل وبسٌط وال ٌعاقب أحدا اذا أخطؤ وال ٌسؤل
عن المستخدم أو ٌتدخل فً شإونه .وفوق ذلك هو موجود فً كل وقت
وأتمنى من القراء المهتمٌن أن ٌزودونا باقتراحاتهم ومعلوماتهم حول المجاالت
التً ٌمكن أن تضٌؾ إلى الحكومة اإللكترونٌة وتجعلها أكثر فائده للجمٌع ..أما
بالنسبة لرسالتً الخواننا المسإولٌن فنحن نعتقد أنهم ٌدركون مدى أهمٌة
الحكومة اإللكترونٌة من حٌث هً عامل هام وفعال فً إٌصال المعلومة إلى
المستفٌد فً الداخل والخارج ،لتطوٌر الخدمة المقدمة من المإسسات الرسمٌة.
ولهذا نعتقد أن توفٌر المعلومات الرئٌسٌة والتً تهم المواطنٌن وتسهٌل الوصول
إلٌها وذلك بحفظها فً أقراص مدمجة ٌ cdجعل مهمة الحكومة اإللكترونٌة أكثر
فاعلٌة ونرجو من المسإولٌن التعاون معنا فً ذلك.
وكما قلت إن تكوٌن قاعدة بٌانات وطنٌة أمر بالػ الحٌوٌة فً عصرنا الحدٌث ،أما
نحن فً سواعد سعودٌة فقد قطعنا أشواطا هامة فً هذا الصدد ونتمنى أن نكون
قدمنا شٌئا ذا قٌمة لوطننا الؽالً علٌنا جدا ولكم منً أطٌب األمنٌات بمستقبل
زاهر إن شاء هللا

ما هً اإلدارة الكترونٌة
-0إدارة بال ورق فهً تشمل مجموعة من األساسٌات حٌث ٌوجد الورق ولكن
النستخدمه بكثافة ولكن ٌوجد األرشٌؾ اإللكترونً  ،والبرٌد اإللكترونً  ،واألدلة
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والمفكرات اإللكترونٌة والرسائل الصوتٌة ونظم تطبٌقات المتابعة اآللٌة
 -2إدارة بال مكان  ،وتعتمد باألساس علً التلٌفون المحمول
 -3إدارة بال زمان فالعالم أصبح ٌعمل فً الزمن الحقٌقً  24ساعة فً الٌوم
واآلن تسمً إدارة ()x 24 7
 -4إدارة بال تنظٌمات جامدة  ،فبٌتر در اكر تحدث عن المإسسات الذكٌة التً
تعتمد علً عمال المعرفة  ،فالشمال أصبح ٌتجه إلى صناعات المعرفة وٌقذؾ
بصناعة الالمعرفة للجنوب .

توجهات اإلدارة اإللٌكترونٌة :
 -0إدارة الملفات بدال من حفظها
 -2استعراض المحتوٌات بدال من القراءة
 -3مراجعة محتوي الوثٌقة بدال من كتابتها
 -4البرٌد اإللٌكترونً بدال من الصادر والوارد
 -5اإلجراءات التنفٌذٌة بدال من محاضر االجتماعات
 -6اإلنجازات بدال من المتابعة
 -7اكتشاؾ المشاكل بدال من المتابعة
 -8التجهٌز الناجح لالجتماعات

أوال  :اإلدارة اإللكترونٌة ماذا تعنً وماهً عناصرها ؟
تشٌر اإلدارة اإللكترونٌه لعدد من الحقائق :
 تهٌئة فرص مٌسرة لتقدٌم الخدمات لطالبها من خالل الحاسب اآللً . تخفٌؾ حدة المشكالت الناجمة عن تعامل طالب الخدمه مع موظؾ محدودالخبرة أو ؼٌر معتدل المزاج .
 اإلدارة اإللكترونٌه هً وسٌلة لرفع أداء وكفاءة الحكومة ولٌست بدٌال أو إنهاءلدورها

أما عناصر اإلدارة اإللٌكترونٌة فتتمثل فً التالً :
 إدارة بال أوراق  :حٌث تتكون من األرشٌؾ اإللٌكترونً والبرٌد اإللٌكترونًواألدلة والمفكرات اإللٌكترونٌة والرسائل الصوتٌه ونظم تطبٌقات المتابعة اآللٌة.
 إدارة بال مكان  :وتتمثل فً التلٌفون المحمول والتلٌفون الدولً الجدٌد8
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(التلٌدٌسك ) والمإتمرات اإللٌكترونٌة والعمل عن بعد من خالل المإسسات
التخٌلٌه.
 إدارة بال زمان  :تستمر  24ساعة متواصلة ففكرة اللٌل والنهار والصٌؾوالشتاء هً أفكار لم ٌعد لها مكان فً العالم الجدٌد فنحن ننام وشعوب أخري
تصحو لذلك البد من العمل المتواصل لمدة  24ساعة حتى نتمكن من االتصال بهم
وقضاء مصالحنا
 إدارة بال تنظٌمات جامدة  .فهً تعمل من خالل المإسسات الشبكٌه والمإسساتالذكٌه التً تعتمد علً صناعة المعرفة.
وهناك العدٌد من األنظمة اإللٌكترونٌة الالزمة لإلدارة اإللٌكترونٌة كما ٌلً :
 -0أنظمة المتابعة الفورٌة وأنظمة الشراء اإللٌكترونً
 -2أنظمة الخدمة المتكاملة
 -3النظم ؼٌر التقلٌدٌة األخرى وتشمل
النظم ؼٌر التقلٌدٌة ومنها :
نظم التعامل مع البٌانات كبٌرة الحجم
النظم الخبٌرة والذكٌة
نظم تطوٌر العملٌة اإلنتاجٌة وتشمل
نظم التصمٌم واإلنتاج
نظم تتبع العملٌة اإلنتاجٌة
نظم الجودة الشاملة
نظم تطوٌع المنتجات
نظم أكفاء شبكة الموردٌن
نظم تطوٌر عملٌات التسوٌق والتوزٌع وتشمل
نقاط البٌع اإللكترونً
نقطة التجارة اإللكترونٌة
نظم إدارة عالقة العمالء
نظم تطوٌر العالقة مع مإسسات التموٌل ومنها
البنوك الدولٌة
البورصات العالمٌة
بورصات السلع
مواصفات المدٌر اإللٌكترونً
اإلبتكارٌه  ( ،القدرة علً االبتكار )
المعلوماتٌة  ،أن تكون لدٌة المعلومة حاضرة
التعددٌة  ،الحٌوٌة ٌ ،جب أن ٌتصؾ بالحٌوٌة دائما.
 -4نظام الذاكرة المإسٌة :حٌث ٌعتبر نظام الذاكرة المإسسٌة من البرامج الرائدة
فً مجال إدارة موارد المإسسة وٌقوم النظام بربط العاملٌن الموجودٌن
بالمإسسة ببؽضهم البعض  ،بؽض النظر عن موقفهم الجؽرافً بما ٌمكنهم من
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اإلطالع علً أنشطة اإلدارات األخرى من خالل هذا النظام وبعتمد نظام الذاكرة
المإسسٌة علً بنٌة األنترنت حٌث ال ٌحتاج المستخدم إلى عمل تحمٌل أي برامج
مساعدة .

ممٌزات نظام الذاكرة المإسسٌة وهً :
إدارة موارد المإسسة إلكترونٌا إدارة األعمال عن بعد حفظ كافة الوثائق واألعمال بشكل إلكترونً وسٌلة سرٌعة لنشر المعلومات والتعلٌمات علً كافة المستوٌات اإلدارٌة علًاختالؾ مكانها فً أقل وقت ممكن وبؤقل التكالٌؾ.
 التحول إلى المجتمع اللالورقً -حماٌة وسرٌة تداول البٌانات والمعلومات

وٌشمل نظام الذاكرة المإسسٌة علً خطط العمل  ،وتقٌٌم األداء  ،ونظام
إدارة التكلٌفات  ،الحضور  ،واالنصراؾ  ،والموارد المالٌة  ،واالجتماعات،
واجندة أحداث العالم بالكامل  ،التعلم الذاتً  ،البحوث  ،الصادر والوارد  ،كما
ٌشمل النظام علً دلٌل االتصال الداخلً الذي ٌسمح ألي فرد بالمإسسة باالتصال
بؽٌره فً جو من الحب والتآلؾ .

منتدٌات قصٌمً نت
خاص بمكتبة قصٌمً نت لروائع الكتب
جمع وترتٌب /واس مشرؾ المكتبة
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