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مقدمة
اإلبداع اإلداري لٌس نتاج مصادفة وإنما هو نتٌجة حتمٌة ألسس علمٌة
وقواعد تتبع ،ومن أهم هذه القواعد المشاركة بالفكر وإتاحة المعلومات .فقد تغٌرت
فً السنوات الخمس عشر األخٌرة الكثٌر من المفاهٌم التً تحكم عمل المدٌرٌن ،فلم
تعد المشكلة فً اإلدارة الكالسٌكٌة المتمثلة فً إدارة األفراد أو المالٌات أو األعمال
اإلدارٌة األخرى ،وإنما أصبحت المشكلة التً تواجه المدٌرٌن هً إدارة التغٌٌر
المستمر الذي ٌحدث داخل المؤسسة مع اكتسابها لخبرات متزاٌدة فً خضم من
المتغٌرات الخارجٌة المستمرة فً بٌئة العمل المحٌطة بها .وقد أصبح االعتماد على
تقنٌة المعلومات واالتصاالت أحد الركائز الهامة التً تنطلق منها اإلدارة الحدٌثة.
وقد تحكمت ثورة المعلومات واالتصاالت فً إدارة التغٌٌر بشكل حاسم وأصبح
متاح اآلن توظٌف المعلومات المتاحة من أجل تحقٌق أهداف المؤسسة.
وقد تطورت فكرة توظٌف المعلومات فً اإلدارة تطوراً كبٌراً ،حٌث بدأ هذا
التوظٌف متمثالً فً شكل تقارٌر تعبر عن "ما حدث" فعالً داخل المؤسسة ،ثم تطور
األمر إلى تحلٌل تلك التقارٌر لمعرفة األسباب وراء حدوث المتغٌرات "لماذا
حدث" .وانتقلت التقنٌات بعملٌة توظٌف المعلومات إلى مرحلة التنبؤ أي "ماذا
سٌحدث" ،ثم تطورت إلى مرحلة الرؤٌة المجمعة للمعلومات والتأثٌرات المختلفة
للقرارات ،ثم انتقلت إلى المرحلة األكثر تقدما ً وهً توظٌف المعلومات من أجل
تحقٌق األهداف أو "ماذا نرٌد أن ٌحدث" .وٌوضح الشكل التالً تطور هذه
المراحل:

المرحلة األولى
التسجٌل
ماذا حدث؟

المرحلة الثانٌة
التحلٌل
لماذا حدث؟

مجموعة أولٌة تحتوى
ً
مسبقة
على استفسارات

زٌادة االستفسارات
الخاصة والمفاجئة

مجموعة

خاص

المرحلة الثالثة
التنبإ
ماذا سٌحدث؟

نمو النموذج
التحلٌلى

تحلٌل

المرحلة الرابعة
بدء التشغٌل
القٌام بؤعمال مختلفة

المرحلة الخامسة
نظام إدارة موارد المإسسة
ماذا نرٌد أن ٌحدث !

التحدٌث المستمر
واستفسارات هامة محددة الوقت

انطالق الحدث

التحدٌث المستمر

انطالق الحدث
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تطور توظٌف المعلومات
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وتهدف هذه الورقة البحثٌة إلى طرح فكرة اإلدارة اإللكترونٌة فً المؤسسات
العربٌة وعرض تجربة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فً مجال اإلدارة
اإللكترونٌة:
 oماهٌة اإلدارة اإللكترونٌة
 oأهداف ومكاسب اإلدارة اإللكترونٌة
 oأسباب التحول لإلدارة اإللكترونٌة
 oمعوقات التحول إلى اإلدارة اإللكترونٌة فً المؤسسات العربٌة
 oحالة عملٌة :نظام اإلدارة اإللكترونٌة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

ماهٌة اإلدارة اإللكترونٌة
إن فكرررة اإلدارة اإللكترونٌ رة تتعرردى بكثٌررر مفهرروم المٌكنررة الخاصررة ب ر دارات العمررل
داخررل المؤسسررة ،إلررى مفهرروم تكامررل البٌانررات والمعلومررات بررٌن اإلدارات المختلفررة
والمتعررددة واسررتخدام تلررك البٌانررات والمعلومررات فررً توجٌرره سٌاسررة وإجررراءات عمررل
المؤسسة نحو تحقٌق أهدافها وتوفٌر المرونة الالزمة لالستجابة للمتغٌرات المتالحقة
سواء الداخلٌة أو الخارجٌة.
وتشمل اإلدارة اإللكترونٌة جمٌع مكونات اإلدارة مرن تخطرٌط وتنفٌرذ ومتابعرة وتقٌرٌم
وتحفٌز إال إنهرا تتمٌرز بقردرتها علرى تخلٌرق المعرفرة بصرورة مسرتمرة وتوظٌفهرا مرن
أجل تحقٌق األهداف.
وتعتمررد اإلدارة اإللكترونٌررة علررى تطرروٌر البنٌررة المعلوماتٌررة داخررل المؤسسررة بصررورة
تحقق تكامل الرؤٌة ومن ثم أداء األعمال.
بع د

قب ل
بٌانات ش خصٌة بقواع د بٌانات م ختلفة

الت خطٌ ط
والمتابعة

ال تسوٌ ق

ال مالٌا ت

ن ظام واح د مت كام ل

ال موارد ال بشرٌة

نظام ادارة موارد ال مؤسسة
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أهداف ومكاسب اإلدارة اإللكترونٌة
 إدارة ومتابعة اإلدارات المختلفة للمؤسسة وكأنها وحدة مركزٌة.
 تركٌررز نقطررة اتخرراذ القرررار فررً نقرراط العمررل الخاصررة بهررا مررع إعطرراء دعررم أكبررر فررً
مراقبتها.
 تجمٌع البٌانات من مصادرها األصلٌة بصورة موحدة.
 تقلٌص معوقات اتخاذ القرار عن طرٌق توفٌر البٌانات وربطها.
 تقلٌل أوجه الصرف فً متابعة عملٌات اإلدارة المختلفة.
 توظٌف تكنولوجٌا المعلومات من أجل دعم وبنراء ثقافرة مؤسسرٌة إٌجابٌرة لردى كافرة
العاملٌن.
 توفٌر البٌانات والمعلومات للمستفٌدٌن بصورة فورٌة.
 التعلم المستمر وبناء المعرفة.
 زٌادة الترابط بٌن العاملٌن واإلدارة العلٌا ومتابعة وإدارة كافة الموارد.
الرئٌ س
الت خطٌ ط
االستراتٌ ج ى
والت كتٌ ك ى

قانون ى

مبٌعا ت

االن تاج
(منت ج او خ دمة)

تسوٌ ق

ال م دفوعات
والمت حصال ت

نظام ادارة موارد المؤسسة
بٌانات المنتج
بٌانات العمٌل
بٌانات المبٌعات
تخزٌن البٌانات
مالٌات وموارد بشرٌة
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أسباب التحول لإلدارة اإللكترونٌة
إن التحول إلى اإلدارة اإللكترونٌة لٌس دربا ً من دروب الرفاهٌة وإنما حتمٌة
تفرضها التغٌرات العالمٌة ،ففكرة التكامل والمشاركة وتوظٌف المعلومات
أصبحت أحد محددات النجاح ألي مؤسسة .وقد فرض التقدم العلمً والتقنً
والمطالبة المستمرة برفع جودة المخرجات وضمان سالمة العملٌات ،كلها من
األمور التً دعت إلى التطور اإلداري نحو اإلدارة اإللكترونٌة .وٌمثل عامل
الوقت أحد أهم مجاالت التنافسٌة بٌن المؤسسات ،فلم ٌعد من المقبول اآلن
تأخر تنفٌذ العملٌات بدعوى التحسٌن والتجوٌد وذلك الرتباط الفرص المتاحة
أمام المؤسسات بعنصر التوقٌت .وٌمكن تلخٌص األسباب الداعٌة للتحول
اإللكترونً فً النقاط التالٌة:
 اإلجراءات والعملٌات المعقدة وأثرها على زٌادة تكلفة األعمال.
 القرررارات والتوصررٌات الفورٌررة والتررً مررن ش رأنها إحررداث عرردم ترروازن فررً
التطبٌق.
 ضرورة توحٌد البٌانات على مستوى المؤسسة.
 صعوبة الوقوف على معدالت قٌاس األداء.
 ضرورة توفٌر البٌانات المتداولة للعاملٌن فً المؤسسة.
 التوجه نحو توظٌف استخدام التطور التكنولوجً واالعتماد على المعلومات
فً اتخاذ القرارات.
 ازدٌرراد المنافسررة بررٌن المؤسسررات وضرررورة وجررود تلٌررات للتمٌررز داخررل كررل
مؤسسة تسعى للتنافس.
 حتمٌة تحقٌق االتصال المستمر بٌن العاملٌن على اتساع نطاق العمل.

معوقات التحول إلى اإلدارة اإللكترونٌة فً المإسسات العربٌة
 .1اختالف نظم اإلدارة حتى داخل المنظمة الواحدة.
 .2عدم اقتناع إدارة المؤسسة بدواعً التحول ومتطلباته.
 .3عرردم ترروافر الحررافز القرروى لرردى األفررراد إلنجرراح عملٌررة التحررول وعرردم
إحساسهم بأنهم جزء من عملٌة التحول والنجاح.
 .4صعوبة الوصول إلى اإلدارة االلكترونٌة المتكاملة داخل المنظمات.
 .5عدم توافر بنٌة أساسٌة فنٌة جٌدة.
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 .6الطبٌعرررة البشررررٌة وثقافرررة األبرررواب المغلقرررة والخررروف مرررن التكنولوجٌرررا
وتطبٌقاتها.
 .7اسررتمرارٌة عملٌررات تحرردٌث البٌانررات مررع تحمررل األفررراد المنرروطٌن به را
العبء اإلداري المعتاد.
 .8التوافق مع النظم الٌدوٌة المعتادة فً العمل ودوراتها المستندٌة ورفض
التحدٌث والتغٌٌر.
 .9عدم الثقة فً حماٌة سرٌة وأمن التعامالت الشخصٌة.

حالة عملٌة :نظام اإلدارة اإللكترونٌة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
ٌعررد مركررز المعلومررات ودعررم اتخرراذ القرررار بمجلررس الرروزراء مررن المراكررز التررً تعتمررد علررى
توظٌف تكنولوجٌا المعلومات فً إدارة األعمال .ونظراً لطبٌعة تكوٌن المركز وامتداده فً عدد
من المقرار المتباعردة مكانٌرا ً وكرذلك توزٌرع األنشرطة الخاصرة تبعرا ً لتلرك المقرار ،فقرد قرام المركرز
بتطرروٌر نظررام إدارة إلكترونٌررة ٌعتمررد علررى ربررط جمٌررع مقررار المركررز وأنشررطته مررن خررالل نقطررة
واحرردة تقرروم بررالربط مررع جمٌررع المقررار المختلفررة لتصرربح جمٌررع أنشررطة المركررز مجمعررة فررً نظررام
متكامل ٌساهم بشكل فعال فً توفٌر إدارة مركزٌة لتلك األنشرطة بطرٌقرة الكترونٌرة تترٌح جمٌرع
المعلومات فً الوقت المناسب وتوفر أدق وأحدث التقارٌر لمتخذي القرار فً المركز وقد اعتمد
المركز فً هذا التحول على:
 بناء ذاكرة مؤسسٌة متكاملة
 .1تجمٌع موارد المؤسسة بصورة متكاملة
 .2إتاحة المعلومات طوال الوقت
 .3متابعة تنفٌذ األعمال
 .4التقارٌر واإلحصائٌات لمتخذي القرار

.1
.2
.3

تطوٌر أسلوب أداء األعمال
التحول إلى مجتمع ال ورقى Paper Less
تنمٌة مهارات وقدرات الموظفٌن
تغٌٌر ثقافة الموظفٌن

تعرٌف النظام
ٌعد نظام إدارة موارد المؤسسة أحد النظم اإلدارٌة المدعومة بتقنٌات حدٌثة لتكنولوجٌا
المعلومات ،والذي ٌعتبر من النظم الرائدة فً الشرق األوسط إلدارة موارد المؤسسات من
خالل ما ٌتٌحه من قدرات وإمكانٌات على مستوى تقنى عالً وذلك بما ٌقدمه من حلول مرنة

عم ل تقارٌر،تحلٌال ت
وتنبإا ت للتطبٌ ق.

تعل م
تغ ذٌة البٌانا ت

تغ ذٌة البٌانات

عم ل تقارٌر ،ت حلٌال ت
وتنبإا ت للتطبٌ ق.
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تساعد المؤسسة على تحوٌل ا لبٌانات إلى معرفة والمعرفة إلى فعل من خالل قدرته على تحلٌل
البٌانات واستخالص النتائج منها وبالتالً تصل المعلومات الصحٌحة للمستخدم فً الوقت
المناسب مما ٌساعده فً عملٌة التخطٌط واتخاذ القرارات ورسم السٌاسات والمتابعة وتصحٌح
المسار.

أهداف النظام
 تحسررٌن األداء ومسرراعدة المؤسسررة وإداراتهررا العلٌررا فررً التخطررٌط والتنفٌررذ والمتابعررة
والتقٌٌم فهو بالنسبة لإلدارة العلٌا نظام عمل وإدارة األعمال إلكترونٌا.
 ترروفٌر منظومررة عمررل متكاملررة مررن خررالل زٌررادة تشررابك المرروارد المالٌررة والبشرررٌة
والمعلوماتٌة والتكنولوجٌة واإلدارٌة بما ٌحقق االستغالل األمثل لموارد المؤسسة.
 المتابعة اآللٌة والتذكٌر المستمر للعاملٌن بالمؤسسة بما علٌهم من أعمال ومهام.
 تجمٌع بٌن مفاهٌم وتلٌات إلدارة الموارد  ERPوإدارة العمرالء  CRMو  EISفرى
نظام واحد.

إدارة التخطٌط

إدارة المتابعة

إدارة الخدمات اإلدارٌة

إدارة التقٌٌم

الصٌانة
إدارة المكافآت

إدارة االتصال

التسوٌق

نظام إدارة موارد
المإسسة

اإلدارة اإللكترونٌة

8

9

فوائد النظام
 إتاحة المعلومات الكاملة عن كل ما ٌخص المؤسسة والعاملٌن بها.
 االستخدام األمثل لموارد المؤسسة ورفع مستوى الكفاءة بها.
 مساعدة اإلدارة العلٌا فرى إدارة أعمرال المؤسسرة وإدارة مواردهرا سرواء البشررٌة أو
المالٌة أو اإلدارٌة أو المعلوماتٌة.
 إدارة أعمرررال المؤسسرررة الترررى تشرررمل التخطرررٌط والتنفٌرررذ والتقٌرررٌم والمتابعرررة وإدارة
العمالء.
 ترروفٌر عرردد مررن الخرردمات اإللكترونٌررة للعرراملٌن بمررا ٌسررمح لهررم بررالحوار والمناقشررة
والتعلٌم الذاتى والتراسل اإللكترونى.
 موائمررة طبٌعررة العمررل المعتررادة حٌررث ٌقرروم النظررام بالمتابعررة اآللٌررة للعرراملٌن ومرردى
استجابتهم لألعمال المكلفون بها وٌرسل تقارٌر المتابعة لإلدارة العلٌا.
 حفررظ وتوثٌررق كافررة األنشررطة والمخرجررات والوثررائق والبٌانررات األساسررٌة الخاصررة
بالمؤسسة إلكترونٌا.
 الربط اإللكترونً بٌن فروع المؤسسة التى تقع فى أكثر من نطاق جغرافى.
 المرونة الفائقة فى التعامل مع المعلومات والتحدٌث الدورى لها.
 التكامل مع عدد من النظم الفرعٌة مثل الحضور واالنصراف وإدارة تنمٌة المروارد
البشرٌة والتراسل اإللكترونً والنشرة الصحفٌة والمكتبٌة والعهدة الشخصٌة والنظم
المالٌة.
 إمكانٌة التوافق مع أى هٌكل تنظٌمً للمؤسسات.

أقص ى فاعلٌة

است خ دام ال موارد

إدارة ال موارد
البشرٌة

الت جزئة

ال خ دمات
الفرعٌة
ادارة موارد
ال مإسسة

التسوٌ ق والعالقات
ال خارجٌة

ادارة دورة
ال م خزون

نظام ادارة موارد ال مإسسة
التسوٌ ق
االستراتٌ ج ى
للبٌانات

م خزون ال مهارات
صٌانة
الشب كة

الت خطٌ ط والمتابعة

دع م
االستراتٌ جٌا11
ت

برام ج االدارة اإلستراتٌ جٌة
االح تفاظ بالعمالء

مالئمة سعة ال ذاك رة

الصٌانة ومراقبة
ال جودة

مكونات النظام
* إدارة التخطٌط :

الهدف  :تخطٌط مهام المؤسسة والتقٌٌم الشامل ألداء المؤسسة وإداراتها والعاملٌن بها،
على أسس علمٌة سلٌمة أهمها الدقة فى تنفٌذ المطلوب واالنتهاء من العمل المحدد
سلفا ً فى التوقٌت المناسب ،بما ٌساهم فى تعظٌم العائد ومراقبة معدل أداء
المؤسسة أو اإلدارة أو الفرد .

المهام  :استعراض خطط المؤسسة سواء الخطط السنوٌة أو الشهرٌة لكل كٌانات
المؤسسة وحتى مستوى األفراد والتعرف على مخرجات المؤسسة الرئٌسٌة والفرعٌة.

* إدارة التكلٌفات:
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الهدف:

التقٌٌم والمتابعة اإللكترونٌة ألداء المؤسسة من خالل متابعة تنفٌذ التكلٌفات.

المهام:

متابعة أداء العمل داخرل المؤسسرة وبحرث موقرف التكلٌفرات والمهرام الترى ترم
تكلٌف اإلدارات أو األشخاص بها ،حٌث ٌتم من خالله التعررف علرى موقرف
التكلٌفات التى توجهها اإلدارة العلٌا بالمؤسسرة ألى كٌران داخلهرا حترى ٌمكرن
ات خاذ الالزم بشأنها فى الوقت المناسب من خالل الرد أو المتابعة ،كما ٌمكرن
مررن خاللرره توجٌرره مهررام وتكلٌفررات داخلٌررة مررن رؤسرراء القطاعررات أو مرردٌرى
اإلدارات للعاملٌن.

* إدارة المعرفة :
الهدف  :إدارة المحتوى المعلوماتى واألنشطة الخاصة بأى إدارة داخل المؤسسة أو
المؤسسة بوجه عام بسرعة وسهولة.
المهام  :استعراض كافة األنشطة والمخرجات والمهام التى أنجزتها اإلدارات داخل
كٌانات المؤسسة والتى تم تسجٌلها فى مرحلة سابقة خالل فترة زمنٌة محددة ،حٌث
ٌمكن استعراض األنشطة والمخرجات أسبوعٌا ً أو شهرٌا ً أو نصف سنوٌا ً أو سنوٌاً ،بما
ٌمكن اإلدارة العلٌا وأٌضا ً العاملٌن من الرجوع إلى أى محتوى معلوماتى تم حفظه على
النظام فى أى وقت مضى بمجرد تحدٌد اسم اإلدارة والفترة الزمنٌة المطلوب البحث
خاللها.

* إدارة العمالء :
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الهدددف  :الحفرراظ علررى بٌانررات المتعرراملٌن مررع المؤسسررة ،وتوطٌررد العالقررة معهررم وترروفٌر
وقت وجهد االتصال بالجهات التى تتعامل معها المؤسسة.
المهدددام  :توثٌرررق البٌانرررات الخاصرررة باالجتماعرررات الخارجٌرررة الترررى ترررتم برررٌن العررراملٌن
بالمؤسسررة والجهررات الخارجٌررة سررواء أفررراد أو مؤسسررات أخرررى فررى المجتمررع،
حٌث ٌتٌح النظام الفرصة لتسجٌل البٌانرات التفصرٌلٌة المتعلقرة بكرل جهرة بشركل
ٌساعد على الرجوع إلٌها واالستفادة منها والتواصرل معهرا فرى أى وقرت ،كرذلك
توثٌق تراء المستفٌدٌن واإلجراءات التصحٌحٌة لتنمٌة العالقة معهم.

* إدارة الوثائق :

الهدف  :توثٌق مراسالت المؤسسرة وسرهولة الحفرظ واالسرترجاع فرً إطرار مرن األمران
والسرٌة المتعلقة بحفظ وثائق المؤسسة.
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المهام  :حفظ وتخزٌن كافة المكاتبات المتبادلرة برٌن المؤسسرة والجهرات الخارجٌرة الترى
تتعامل معها بما ٌسراهم فرى خلرق أرشرٌف إلكترونرى لكرل كٌران داخرل المؤسسرة
ٌسمح بسهولة استرجاع وعرض المكاتبات المرسلة أو المستقبلة.

* إدارة اإلجتماعات :

الهدددف  :التوثٌررق اإللكترونررى لالجتماعررات الداخلٌررة لسررهولة اسررترجاعها ومتابعررة سررٌر
العمل فى المؤسسة.
المهام :حفظ الوثائق الخاصة باجتماعات المؤسسة على مختلف المستوٌات اإلدارٌة.

* إدارة األنشطة واألحداث:
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الهدف :تحقٌق عناصر التنظٌم والتعاون والتنسٌق الكامل برٌن جمٌرع كٌانرات المؤسسرة
حتى ال تتعارض التوقٌتات بٌن حدث وتخر وتفعٌل مشاركة العاملٌن بالمؤسسة.
المهدددام  :التعررررف علرررى األحرررداث والمناسررربات الهامرررة الترررى تنظمهرررا أو تشرررارك فٌهرررا
المؤسسة سواء على المستوى الرداخلى أو المسرتوى الخرارجى ،حٌرث تقروم كافرة كٌانرات
المؤسسة بتسجٌل مناسباتها التى سوف تنظمها أو تنوى االشتراك بها بشكل ٌتٌح لجمٌرع
العاملٌن التعرف على طبٌعة الحدث والمشاركٌن فٌه والجهة المنظمة لره وطبٌعرة الردور
الذى سوف تقوم به كل جهة بالمؤسسة.

* إدارة المراسالت اإللكترونٌة :

الهدف  :تٌسٌر وتبادل الرسائل برٌن أعضراء المؤسسرة بسررعة وسرهولة  ،وتروفٌر أكبرر
قدر من تأمٌن سرٌة المعلومات إلى جانب ترشٌد استخدام الموارد.
المهام :تبادل رسائل البرٌد اإللكترونرى لربعض أو كرل العراملٌن داخرل المؤسسرة أو أحرد
كٌانات المؤسسة.
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* إدارة الخدمات اإللكترونٌة :

الهدف  :تفعٌرل التواصرل برٌن العراملٌن فرى المؤسسرة إلكترونٌرا ً والتغلرب علرى الحرواجز
المكانٌررة والزمنٌررة داخررل المؤسسررة وإٌجرراد وسررٌلة سرررٌعة ومبتكرررة لمشرراركة
العاملٌن فى كافة األحداث.
المهام:
 .1دائررررة الحررروار :وترررتم مرررن خرررالل طررررح أحرررد الموضررروعات سرررواء عامرررة،
إقتصادٌة ،إجتماعٌة ،أو ثقافٌة للمناقشرة كأحرد اآللٌرات إلزالرة الحرواجز برٌن
العاملٌن بالمؤسسة.
 .2إستقصرراء الرررأى حررول الخرردمات داخررل المؤسسررةٌ:تم لقٌرراس الرررأى حررول
الخدمات أو القضاٌا الهامة.
 .3األجنررردة اإللكترونٌرررة :تمكرررن مرررن تنظرررٌم المواعٌرررد وتسرررجٌل أهرررم األحرررداث
الٌومٌة.
 .4توحٌد نماذج العمل المسرتخدمة:بتوحٌد الشركل العرام للمخرجرات مرن تقرارٌر
ودراسات ونماذج العمل الداخلٌة.
 .5اإلعالن عن نشاط اإلدارات :نبذه عن أهرم األنشرطة الترى تقروم بهرا قطاعرات
وإدارات المؤسسة.
 .6العررروض اإللكترونٌرررة ونشرررر الثقافررة داخرررل المؤسسرررةٌ :مكررن مرررن خاللهرررا
اسرررتعراض جمٌرررع العرررروض اإللكترونٌرررة الترررى تمرررت بالمؤسسرررة ،لضرررمان
استمرار التواصل وتسلسل األفكار بٌن العاملٌن.
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ما هً عالمات نجاح التحول فً المركز ؟ :
 .1إقبال العاملٌن غٌر الفنٌٌن على تعلم استخدام الحاسب للبقاء فً دائرة االتصال الجدٌدة.
 .2التحول من مجرد استخدام النظام إلى االعتماد علٌه.
 .3انتشار مبدأ الشفافٌة فً المعامالت بٌن المدٌرٌن والعاملٌن .
 .4ارتقاء مستوى تقدٌم الخدمات المالٌة واإلدارٌة التقلٌدٌة.
 .5التحول إلى المؤسسة المتعلمة .learning Organization
 .6التوثٌق الكامل ألنشطة المؤسسة ومخرجاتها علرى مردار األعروام وبنراء ذاكررة مؤسسرٌة
معلوماتٌة حقٌقٌة.

النتائج والعائد من االستخدام
 .1توسٌع قاعدة البٌانات الداعمة لالدارة العلٌا.
 .2توفٌر االحتٌاجات المعلوماتٌة من قبل اإلدارات.
 .3تقلٌل المراسالت البرٌدٌة وتكلفة وسائل نقل البٌانات (بٌن المقار).
 .4تقلٌل تكلفة تصوٌر المستندات الورقٌة القابلة للتداول العام.
 .5تقلٌل وخفض نفقات اإلدارة الداخلٌة.
 .6إعطاء فرص لتطوٌر أداء األعمال فً اإلدارات المختلفة.
 .7تحقٌق مبدأ شفافٌة التعامالت الداخلٌة.
 .8أكثر من  651مستخدم فعلى.
 .9أكثر من  4سنوات من التطبٌق الكامل.
 .11أكثر من  22جٌجا باٌت حجم الوثائق المستخدمة والمخزنة.
 .11ربط  6مقار متباعدة جغرافٌا.
 .12أكثر من  75مراسلة الكترونٌة ٌومٌا ً.
 .13إدارة أكثر من  1854تكلٌف من اإلدارة العلٌا خالل اربع سنوات من التطبٌق
 .14نظام سرٌة كامل ٌؤمن حقوق التشغٌل وتداول البٌانات.
.15إدارة فنٌة (مقتصرة فً عدد  2فنً بالتبادل).
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التطوٌر المستمر بمنهجٌة النظم المفتوحة )(Open System
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