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دراسة العائد والتكلفة لمشاريع الحكومة
()1
اإللكترووية
 -Iمقدمة-:
الغرررض ررن اررذا ال وررث اررل لقررم االررس لي لمررمم اال كررةدا ل تررةرمم الويل رري ا لي رل مرري ل ودمررد لمرري
ليويم عيى الجدلى اال كةدمي ل ل مي ي الخد ي ال ي للم هة عض اللودات الويل مي لو ى ا دفم اليثمرر
ررن اررذو اللورردات فرري ال وررلل ا لي رل رري لخررد ة هة دلن لجررلد يعرري ال كررةدمي ولملمرري رررر ال يييرري لو ررى ا

ك ح الويل ي ا لي رل مي ظةارة ال ودثي عدم ي الجدلى.

لملررلم ال ةوررث عرررض يررةامم د ارالرري العةةررد لال يييرري ل عظررم تررةرمم الويل رري ا لي رل مرري لاال ر عراض

الكعل ةت في ةء ال رةذج اال كرةدمي ليعةةرد لال يييري لال ري ي رن فري االريل
م م لةر هة ةل يييي ل ودمد الجدلى.
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لمرمم العةةرد رن ال تررلع و رى

لم ه ري ال ةوررث لقررم لمررةت م يررن عررن طرملهررة لقررم ررلذج ية ررل للمررةس جرردلى مي رري الخد رري

الويل مي و ى م ين رترمد رلارد الدللري للقرم اللمرةت ليلوردات الويل مري ال ري رم ط ملهرة لال ري ولرد عةةردا
اج ةعمرة لال كرةدمة افقرل رن امرارة ليمر

م يرن ال ة عري لال راجعري ال الر رة ليخرد ةت ا لي رل مري الويل مرري

لي وةفظي عيى ال لى الجلدة ال طيل ل ثل اذو ال تةرمم.

 -IIاألداء الحكومي في عصر المعرفة-:
دامي

ة اتةر ه  Tofferفي لاللع ه "ال لجي الثةلثي" ل "كرد ي ال الر ل ل" ل " ورلل الالريطي" خر ل

الي ررة ررن  1991-1981ةلرى دخررلل العرةلم فرري ال لجري الثةلثرري لاري عكررر ال عيل رةت ثررم ال عيل ة مري لو ررى
لكل ة ةلى ال كةدمةت ال عرفي لاللعي اليل ي -فيلد لجد العةلم ياله ا ةم رايم عرفي م قةع

وج ره يرل

 18تررهر لرم ررة لاكر ح ررن القرررلرا ةدارة اررذا اليررم الهةةررل ررن ال عرفرري ،الرريل جدمررد ل خزم رره لاالر رجةعه

،اليل مليل ن خرةطر عردم اطر ع ا الرةن عيمره ا ردا – لامقرة اكر ح رن القررلرا رفرم ييرةءة اليررد عليمرة

ل ه مة ل زلمدو آلمةت جدمدة لي عة ل م اذا اا يجةر ال عيل ة ي الرام .
( )1د .سامي محمد صدقي  -عميد الكمية العربية الجامعية ،وزميل جمعية المحاسبة والنظم والمراجعة ،وعضو جمعية
المحاسبين والمراجعين المصرية.

لومث ان ال عيل ةت امر لة يي ل ال ه ك للهذا فهي راي مي ل ي ن لم هرة فري لردرة ا الرةن اخ مرةر

ايثراة فةعيمي ل ،ثمر ل الةعدة له في ا خةذ ل ار ار ه للهذا فرنن اا يرةع ةل عرفري مرزداد يي رة زاد ريمرز اليررد عيرى
الع ل الذا ي لا داعي لال جدمد في كمةاي ال عيل ةت ال راي ي ل ال يةدة هة.
لللررد الررةعد ال لرردم فرري ي لللجمررة ال عيل ررةت لاا كررةات ررن فركرري لررل ل خ رزمن لقررغط لاال ر رجةع
ال عيل ةت لخد ي ا الةن ل الةعد ه في ا خةذ ل اررات اليم ي لرتمدة في جةات ومة ه الع يمي لالخةكي.
لللررد ادى اررذا ال طررلر الهةةررل فرري ي لللجمررة ال عيل ررةت لال عرفرري ةلررى ةعررةدة ال ظررر فرري امداء الويررل ي

للظةةي رره ال ليمدم رري لالخ ررد ةت ال رري مل ررد هة ةل ررى اللط ررةع الع ررةةيي  )G2Cلال ررى لط ررةع امع ررةل  )G2Bلال ررى

اللطةعةت الويل مي ال خ ييري امخررى  )G2Gليمر

م يرن ان لاير

دات ظهر ة ال ى تةرمم الويل ي ا لي رل مي.

 -IIIالطمب عمى مشاريع الحكومة اإللكترونية-:
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طي رةت ارذا العكرر .ل رن اجرل ذلرك

 مؤشرات تزايد الطمب عمى األداء الحكومي:
ةن تررةرمم الويل رري ا لي رل مرري ارري ةورردى ط ملررةت ي لللجمررة ال عيل ررةت لاا كررةات  )ICTلال رري

ال ر ر خدم الت ر ر يةت ا لي رل مر رري الخةرجمر رري " "WANلير ررذلك ال ويمر رري " "LANلالعةل مر رري ا
ا

ا

ر ر ررت) لالداخيمر رري

ار ت) ل رل ليلل اا كةات ةل ل ةمل " "WAPلايذا...
ل

وظرري ازمررد الطي ر

عيررى تررةرمم الويل رري ا لي رل مرري ال رري الررةعد عي رى لرردمم الخد رري ررن خ ر ل

ر ررت فيلررد ررم ع ررل د ارالرري فرري ا رميررة فلجررد ان  %54ررن

الر يمد ررن خررد ةت ا

تررآت اللطررةع الخررةص الررل ررن  4اتررخةص)

ر ررت ال لد رري ررن الويل رري ا لي رل مرري م ررة زمررد اررذو ال الر ي ةلررى  %86ررن

تررآت

اللطةع الخةص ايثر ن  111تخص).
لللد رم ال رب ر،ن  %31رن الخرد ةت الويل مري م يرن لردم هة ةلي رل مرة عيرى ا

 2114-2112في رري اللام ررةت ال و رردة ام رميم رري ررم خي ررمض  %71ررن ي ررةلم

ر رت فري الي ررة رن

امداء الوي ررل ي المر ردلا

تررةرمم الويل رري ا لي رل مرري ف ررث ية ررت يييرري امداء الويررل ي فرري ارمزل ررة ل جدمررد رخكرري اللمررةدة لييرررد 7

دلارات لة ررل دلارمررن فلررط ةلي رل مررة لفرري ااالررية يييرري امداء الويررل ي االر خراج رخكرري الررمةرة ررن 7.75
ار لاودا لرم ة ةماليل ا لي رل ي.
ار ليرخكي ةلى دل ا
دل ا

ا ة في الدلل ال ة مي فه ةك لكص جةح يثمرة امقة ليويل ي ا لي رل مي:

فيرري ال ارزمررل  %81ررن امفرراد ملل ررلن ررلء ررةذج القرراة
11

ممن دلار ع د ة م دفم القراة

ةلي رل مررة لللررد لفرررت الويل رري ال ارزميمرري ورلالي

ةلي رل مة دا ن امالةلم

ال ليمدمي.

ار ررن
ا ررة فرري تررميي فررةل للم ان يررلن لفررلرات ط مررد ال تررةرمم ا لي رل مرري و رلالي  211يمررلن دل ا

ج ي رري  4يم ررلن دلار ةلك ررةت الر ر لمي لذل ررك ع ررن طرم ررد ة ةو رري ال تر ررمةت لال عة ررل ف رري ا ررذو ال ةلك ررةت

ةلي رل مة.

ا ة في الدلل العر مي فيلد ا خيقت يةلم

ةعداد ال لاز ةت الويل مي ةلى ال ك

لرم رة ع رد ةعرداداة

ةلي رل مة ن للاعرد عيل رةت لزار ري ال ةلمري لال خطرمط لفري د ري رم لردمر خيرض ورلالي  %11رن ال يرةلم
ا دارمي في ط مد ال تةرمم ا لي رل مي.
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 األداء والوظائف الحكومية الممكن تحويمها إلكترونياً:
لم ين وكر اللظرةة

الويل مري ال ري م يرن ان م ورلل ادابارة ةلية رل ال جزةمرة ةلي رل مرة ل كر ح اورد

تةرمم الويل ي ا لي رل مي ال ةجوي:
أوالً :وظائف اتخاذ الق اررات :ثل لظميي ةدارة امز ةت لاليلارث لال مي اال كةدمي لالدفةع
لالع لةت الخةرجمي لام ن العةم لالاليطي ال ترمعمي...

ثانياً :وظائف وبرامج إدارية :ثل ة ةج الطةلي لال  ،من لالخد ةت ااج ةعمي لال راخمص لال عيمم
لال ولث لال طلمر...

ثالثاً :الوظائف القياسية :ثل و ةمي ال ال هيك لادارة ال مةي لال للمس لج م ا لال القراة

لالراللم

لخد ةت ال لل العةم لاا المراد لال كدمر...

رابعاً :الوظائف الداخمية :ثل ال مي ال ترمي لادارة ال لارد ال ةلمي العة ي لالالمةوي لا داد لال لمن
لال ت رمةت لال خةزن...

 التجربة الرائدة لحكومة دبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة:
لد ت ويل ي د ي ج لعي ية يي ن الخد ةت ا لي رل مي ،اليل
 .1الخدمات المركزية:

* الجواز اإللكتروني  : Jawazرلم الرا لي عة ل ل ال يةدة ن خ ي

الخد ةت ا لي رل مي ال ةوي.

* الدفع اإللكتروني  :Payمح لي عة ل دفم لم ي الخد ي ا لي رل مي ال ي مرا
الدرام ا لي رل ي ال ةلخكم ن والة

لذجي مت ل عيى:

فمهة ة ة طةلي ااة ةن ال

يي خةص ه.

* التوظيف اإللكتروني : Jobلي عر عيى فرص الع ل ال ةوي ليميمي ال لدم لتغيهة.
 .2خدمات دوائر حكومية:

 -لقطاع األعمال ):)G2B

* ةكدار ال جدمد ال راخمص لتهةدات ال ت ،لخد ي كوي ال للمم.
* ةكدار ل جدمد تهةدات العقلمي في الغر ال جةرمي ل الجمل الع ةت ال جةرمي.
* ال خيمص الج ريي ل كرمح زاللي هن ط مي لخد ةت جةرمي اخرى امر للم
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جةرا.يلم)
 لقطاع األفراد (:)G2C* خد ي الداد اليلا مر ل خ ي

الدلاةر الويل مي ل خةليةت ال رلر...

* خد ي ا لة ي لال ،تمرات لال طةلةت الكومي ل ييمي الالمةرات.

* خد ي ا ن ال الةين خ ل الزمةرات ال الالير الخةرجي
* الوجز ا لي رل ي ل ال ةجةر ال ال يمك

لخد ةت اخرى يمد اللطةع العةةيي ثل خد ةت الي لى – اللقةمة ...ةلخ
 لقطاع الزوار والسياحة (:)G2G* خد ةت الالمةوي لال ار زمت لوجز الي ةدد

* ااال ع م عن رايز ال اللمد لاليرص ال رلمجمي

* ا رالةلمةت ال رمدمي الالرمعي
* ال عة ت ال يمي

لامراة ن الخد ةت ال ي يمد اللطةع الالمةوي ل رلجه ل الرهل عيرى الرزلار

رةرة د ري الوكرلل عيرى

ااو مةجةت ال عمتمي الهللي ل مز.
 .3خدمات أخرى:
 لةعدة مة ةت عن يةفي ال ةذج الويل مي ةلي رل مة م ين يةهة ل لدم هة ةلي رل مة ةلى اا داةرةويل مي.

 عيل ةت عة ي ية يي عن د ي للطةعة هة اال كةدمي لال مي ال و مي لالالية مي لال عيل ةتا وكةةمي لال عةلم الجغرافمي لخد ةت الطمران لوةلي الطلس لفعةلمةت د ي لايذا...

 عيل ةت اخرى يرلي عن ،المس التريةت لال رفمه في د ي لالالين في د ي لال وث عنالع ل...
 أثر استخدام تكنولوجيا االتصاالت مع تكنولوجيا المعمومات لمتحول إلى الحكومة اإللكترونية:
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لملقررح الترريل ال ررةلي اليرررد ررمن اال ر خدام ي لللجمررة ال عيل ررةت فلررط لاال ر خدام ي لللجمررة اا كررةات

لال عيل ررةت ف رري ولم ررل امداء الوي ررل ي ةل ررى ويل رري ةلي رل م رري لخد رري اللط ررةع الع ررةةيي لامع ررةل لاللو رردات
الويل مي امخرى.
استخدام تكنولوجيا المعمومات فقط (أداة لتطوير األداء الحكومي):

تكنولوجيا المعمومات

قطاع األفراد

الوحدة

قطاع األعمال

الحكومية

قطاع الحكومات األخرى

استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت (أداة إلى الحكومة اإللكترونية):
قطاع األفراد

الوحدة

تكنولوجيا

الحكومية

قطاع األعمال

المعمومات واالتصاالت

اإللكترونية

قطاع الحكومات األخرى

 -IVالعوامل المؤثرة في وضع نموذج اقتصادي لمعائد والتكمفة لمحكومة اإللكترونية:
 العوامل السياسية واالجتماعية واالقتصادية والتكنولوجية:

ا ةك عدة علا ل ل ودمةت علد دراالي العةةد لال يييي ل تةرمم الويل مي هة الالمةالي

لااج ةعي لال ي لللجي لال للم ةال خدام االةس  SWOTالللة -القع -اليرص-
ال خةطر) ليل لع ن ا لاع ال ودا لذلك ل عرفي يم

م ين خطي اذو ال ودمةت لق ةن

ال جةح في لقم دراالي عي مي ةلمي ل تةرمم الويل ي ا لي رل مي.
 .1العوامل السياسية:
اي الالمةالةت لالللا من لاليلاةح ال يمذمي لال ترمعةت لاللمةدة لاالةلم
لااال لرار الالمةالي في اللودة الويل مي.
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ا خةذ الل اررات لالعلا ل الخةرجمي

ةن القوة لهذو العلا ل الالمةالمي ي ن في ال عد الدم لراطي لي تةريي في ال مة ةت لالعيل ةت عيى

ت يةت ا

ر ت لال عة ل للا لدفم ال ترلع ا لي رل مير ا ة علا ل الضعف فهي ال لاز ي الويل مي -للا من
ا خةذ الل اررات ر ا ة عن

ال تة يةت ا لي رل مي لعدم لجلد خ رة يةفمي لدى اللمةدة الالمةالمي ل طء االةلم

الفرص ال ي ي فهي في ةمجةد لمل خةرجي لالتيةفمي في امداء الويل ي لا راز ال جةوةت امخرى لي تةرمم
ا لي رل مي في امداء الويل ي للودات اخرى ر لعن المخاطر فهي اليالةد الويل ي ل لةل ي ا دارة العيمة
لال مرلل ارطمي.
 .2العوامل االجتماعية:
ل يهل هة اي ال لى ال عيمم ليعة يمن ل لالط الدخل لي عة يمن في اللطةع العةةيي ل ال لى خ ار هم

في جةل ي لللجمة ال عيل ةت لاا كةات.

والقوة ليعلا ل ااج ةعمي ي ن في الوةفز لدى العة يمن لي عيم لا ل ةم ة ال جدمد ر ا ة علا ل

الضعف ةذا يةن في امالةس ال لى ال عيمم لدى العة يمن لال عة يمن قعم

لا ل ةم ي لللجمة ال عيل ةت

امر لجلد االةالة لعدم لجلد الخ رات ال ةال ي ل ةفالي اللطةع الخةص -ا ة عن الفرص فهي ة م ةح

ليعة يمن عد ال درم

ن فرص ليع ل ةلخةرج لامقة ة ةوي فرص ع ل عةدمي داخل اللودة الويل مير ا ة

المخاطر فهي ال لةل ي ن داخل اللودة ا دارمي الويل مي ي ط مد يل جدمد.
 .3العوامل االقتصادية:
ل عيد طرد ال لمل لاالةلم

خيض ال يةلم

لال لذج ال وةال ي لا دارا لي ترلع...ل ع ر لةط

القوة في ة ية مي ال لمل ن خةرج اللودة ا دارمي – ا ة لطي الضعف فهي عدم لجلد ال ث رمن لاللملد
ال يرلقي عيى ال لاز ةت  -والفرص في ة ية مي خيض يييي امداء الويل ي

ة متجم زمةدة عدد ال عة يمن

– ا ة المخاطر فهي اليالةد ا دارا لال ةلي في اللودة ا دارمي.

 .4العوامل التكنولوجية:
ل عيد ةلوةال ةت لطرد ودمثهة لال ار ج لال تة يةت الداخيمي لالخةرجمي لالعةل مي ل لافر الخ رات في

اذا ال جةل داخل اللودة ذا هة ل دى ييةءة ار ج ا ن ال عيل ةت لايذا...للد يلن لةط القوة ا ة اي ان يل
تيء جدمد عيى اللودة الويل مي لد مخيد وةف از ليج مم لي عيم لال عة ل م ال ظةم ا لي رل ي الجدمد -ا ة لةط

الضعف فهي ليي الييةءات ال ةوي ال يييي عةلمي ل تة يةت ا
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ر ت ل يةلم

ال راخمص لي ار ج -ةل ال ي

لمفرص فهي لجلد اجهزة ال ع يي وةات جمدة

م ااو مةجةت -والمخاطر ا ة اي ااع ةد عيى

ةال

الخةرج في تةيل ي لللجمة لاا كةات الخةكي ةل ترلع

ة مبثر عيى اال ر رمي ال ترلع.

 خطوات إعداد النموذج االقتصادي لمحكومة اإللكترونية:

مع ر لذج "ال ةةج لكمرة امجل ل ولمد اادا
"long term goals

طلميي امجل" "Short term results and

ن افقل ال ةذج  -لم ين ان م م عيى ث ث راول – ال لقم اال ار مجمي لربمي

ال ل يمي ثم دامي ودلدة ل درلالي ميمهة طلمر ل لدم الرمم ل ال ر ول ولمد الهد .
1. Think Big
2. Start Small
3. Scale Fast
ةن ال ييمر الط لح " "Think Bigم طي

لقم الربمة ال ال ل يمي ل ترلع الويل ي ا لي رل مي

لاادافه عمدة امجل لم ،ي عداة ال دامي ال ي م ين ال ويم في يل غم ار هة دامي كغمرة للي هة ل ي ،لل
خةطر

ي ي لالل اال ث ةر

ين لاالرع للت ظهةر ةةج م ين ان

جةح اذو ال دامي ميلن ال طلمر الالرمم ول امادا

أوالً:

ي عيمهة " "Start Smallل عد

ااال ار مجمي "."Scale Fast

تحديد الرؤيا واالستراتيجية واألهداف لممشروع اإللكتروني:

لي ترلع ا د ن ا جة ي عيى امالةيي اآل مي :ة ال

و ى م ين ودمد الربمة لااال ار مجمي لامادا

ال طيل ة جةزو لل ةذا ل ن ال ال يمد ل ة اي او مةجةت اذا ال ال يمد ل ة ال العةةد ن اذا
ال ترلع عيى ال ال يمد لال ولد يل طةل

فمثالً:

ثم

ة ال الهد

ال طيل

ال ال يمد ام ا؟

 )Whatن الويل ي لي ولل ةلى ويل ي ةلي رل مي لما ام عةد لال ال لمةت

ا لي رل مي الم م يمذ اذا ال ترلع ل ولمل امداء الويل ي ةلى ةلي رل ي.
م ،ي البال  )Whoن ال البلل ل ة ال ال لى ال البللمي لالرعةمي لهذا ال ترلع المةالمة) لال
الميلن ا ةك لج ي ةترافمي عيى ال ترلع ن خ راء خككمن في اذا ال جةل ل ة اي ج لعي

الع ل ال يمذمي ال ي ال للم ةل يمذ.
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وأخي ارً

 ،ي طرملي ال تغمل لال يمذ  ) Processعن طرمد ع ل لرش ع ل للثةةد ع ر عن الربمة
لااال ار مجمي للد يج ،ةلى اال ةرات اال مةن لي تةلرة في اد

ثانياً :خطة العمل :Framework for action

لا ة  ،ي ل ج لعي اخرى ن امالةيي ثل ن المللم

الربمة لااال ار مجمي لامادا .

يمذ ل ةء ال ترلع ل ة اي الخطلات

ال يمذمي ل ن ال البلل عن يل خطلة ل ة اي ا جراءات اللة ل مي ال زم ا ةعهة ل  ،من يل خطلة

ل رويي يمذمي.

فمثالً :م ،ي البال  )Whatة اي ج لعي امادا

الالمةالمي لااج ةعمي لاال كةدمي لال ي لللجمي ل ة

اي خطلات ل راول ال يمذ ل لد ال م از مي ال طيل ي لي ترلع ل ة اي يييي ال ي لللجمة لال اللمد
لاا كةات لالع ةلي لال ط مد ل  ،من ال عيل ةت...الخ

وأيضاً ا ة م ،ي البال  )Whoعن اليج ي ااال تةرمي ال وريي لال ترفي عيى ال ترلع Steering
ثم

 )Committeeل ج لعي الع ل ال يمذمي.

طرملي ال تغمل ال ال يمذ  )Processعن طرمد لدمر ااو مةجةت لع ل ال ويمل لي ظم المدلمي للقم
املللمةت لدراالي ال يييي لالعةةد ليل الللمي ل رويي يمذمي للقم الخطي ال هةةمي ل يمذ ال ترلع
لجدلل ز ي لهة.

ثالثاً :التنفيذ :Action

ن امفقل ع د ال يمذ ل تةرمم الويل ي ا لي رل مي ن جزةي امادا

لاخ ةر راول ال يمذ ةل دء

يمذ رويي جرم مي ن ال راول لي ترلع  )Pilot Studyلدراالي وددا هة ل ةةجهة لااال يةدة

لال ةء عيمهة لي ترلع ،ي يه.

وهنا يأتي سؤال :ة ال اذا الجزء الذيي ن ال ترلع "  "Smart Stepال ي م ين يمذاة ليويم عيى طرملي
يمذ ال ترلع ،ي يه ل ة اي االس اللمةس ال ي الم م هة الويم عيى اداء يمذ ةلي راول ال ترلع ل ة اي

ال خةطر اال كةدمي لهذو الخطلة ل ن ال البلل.
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ل عد ذلك م م فل ار ال يمذ لي رويي ال جرم مي ال ي م م عيى االةالهة لقم امالس الثة ي ل ي يي الخطي ال يمذمي
،ي يهة لي ترلع ا لي رل ي جةح.

 خالصةةةةة التجةةةةارب العالميةةةةة عنةةةةد وضةةةةع النمةةةةوذج االقتصةةةةادي لمشةةةةاريع الحكومةةةةة
اإللكترونية:
 .1ا ررد ررن ودمررد يميمرري اال ر خدام ي لللجمررة ال عيل ررةت لاا كررةات فرري ال تررةرمم لالررى اا رردى
لةر ي ال يييي لالعةةد عيى يل ال لى ن ال لمةت ااال خدام لي ي لللجمة.

ررم

 .2ا د ان يلن خد ري ال ي لللجمرة لاا كرةات فري تررلع ويرل ي خردم ترةرمم اخررى فري يرس اللوردة
الويل م رري ال لو رردات اخ رررى لا ررد ررن ودم ررد رردى ،ثرا ررة ل ،ثمرا ررة ةل ت ررةرمم امخ رررى ل ةل ي لللجم ررة

ال ط لي في ال تةرمم امخرى.

 .3ةن ي لللجمررة ال عيل ررةت لاا كررةات لمالررت رردم ل ر دارة الجمرردة لي ترررلع الويررل ي فررنذا يررةن امداء
الويل ي امر اليمم فيرن يمرد ي لللجمرة ال عيل رةت لاا كرةات فري ةكر وه ال زمرةدة الرلة ري الداخيمري.

ا د ن دراالي ال ظةم ال ليمدا الا لع ج تةييه ل ل ولميه ةلي رل مة ل ال يةدة ه.

 .4ا د ن امخذ في الوال ةن عض ال خةطر ال ة جري عرن فلردان عيل رةت ال عردم دلري ةدخةلهرة ل خزم هرة
في ال راول امللمي ن ال ط مد.
 .5ةن ط مد الر  ICTمزمد ن لدار التيةفمي في امداء الويل ي لمليرل رن فررص اليالرةد ا دارا للي هرة
ي ح جرةل خرر لييالرةد ا لي رل ري لخ رراء ا لي رل مرةت ل و رفري الالررلي ا لي رل مري ف رد رن لقرم

ايثر ن لا ي ل  ،من ال عيل ةت لال دفلةت ال ةلمي ا لي رل مي ن لالى اللودة ا لي رل مي.
 .6ةن الر  ICTا ول تةيل اليلر – لالوكلل عيرى اعرداد قرخ ي رن الوةالر ةت ا لي رل مري ا متريي
ال رقررى فرري ال ال ترريى لليررن ال ظررةم ال لقررلع لال ط ررد لامداء الويررل ي ال ق ر ط اررل الررذا موررل
تررةيل اليلررر ال معررةلج اال ر ة ة ال رررض .لالر ر  ICTررة ارري ةا اداة ل الررهمل لق ر ط ل ،يمررد دلرري الع ررل

ا دارا ليلودة الويل مي.
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 .7ي ة ال د لالقو ة ان الر  ICTا ول ترةيل ال كرةدمي لامقرة ا ورل ترةيل ةدارمري عم ري لعيرى

امخص يك ال ي ع د عيى راا ال البلل الالمةالي تخكرمة لورل ال ترةيل امرر ال طمري .ةن يرلد ال ر

 ICTفرري امداء الويررل ي مظهررر فلررط فرري الع يمررةت ال طمرري لامداء ال ورردد ررنجراءات لقررلعمي ملررل
فمهة الراا التخكي لي البلل عن اللرار.

م رزة

 .8ع ررل الر ر  ICTييررةءة فرري تررةرمم ويل ررةت الرردلل الك ر ةعمي ال لد رري مجرري لجررد مةرري و مرري

ل و رفري يرل يل ة هررة ال ةدمري لال تررمي م ي هررة ل رل ال لجرري الثةلثري لي ط مرد ا لي رل رري ل طرلر ط معرري

لألع ررةل ا ررة الرردلل امررر ال لد رري فهرري ة ازلررت ع ررل ررن خ ر ل ال لجرري امللررى الز ارعرري -لالكررمد)
ل رردات فرري ال ررل الك ر ةعي فالررميلن ل يهررة لي لجرري الثةلثرري عكررر ال عيل ررةت لال عرفرري) اكررع
لجلد ال مي ال و مي لال مةي ال ةال ي لي ط مد الالرمم ل تةرمم الويل ي ا لي رل مي.

لعرردم

 -Vقياس العائد والتكمفة لمحكومة اإللكترونية:

 .1نتائج دراسة ميدانية لمعائد من مشاريع الحكومة اإللكترونية:
عر ا

ةن الطي

عيى الخد ةت الويل مي ا لي رل مي ن لطةع امع ةل الل ن ار عي اتخةص) %54

ر ت م ة في لطةع امع ةل ليتريةت ذات اموجةم القخ ي  111تخص ف،يثر) يلن ال ال ي

 %86في او مةج ليويل ي ا لي رل مي.
ا ة امفراد فيلد م ع ل دراالي مدا مي او مةجة هم ن خد ةت الويل ي ا لي رل مي للجد ان

ااو مةجةت ن ال عيل ةت  %75ل ن ااال يةدة ن ال ةذج الويل مي ا لي رل مي  %67ل ن الخد ةت

امخرى من اللودات ا دارمي ةلي رل مة  %43ل ن الع يمةت اميثر علمدا لالخد ةت الويل مي ال ي طي
دراالةت وةات خةكي ولالي .%21
ل ريز خد ةت الويل ي ا لي رل مي لألفراد للطةع امع ةل في ال عيمم لالكوي لالقراة

لخد ةت ال لظم

لالراللم

لوةلي الجل ل...ل ...لم م ال والمن في خد ةت الويل ي ا لي رل مي ن ومث طرد اال خدام

لالهللي تغمل لااال يةدة ن الخد ةت ا لي رل مي ن خ ل يميلن -ل ةمل -وةال

لي -فةيس -ردا

ةلي رل ي لايذا...لامقة دى اال طةعي ال ال يمد ن ي يي الخد ي ا لي رل مي ةلية ل ن ومث ع ةي ال ةذج
لالدفم ليخد ي لالوكلل عيمهة ةلي رل مة.

العائد لممستخدم (سواء كان أفراداً أو قطاع أعمال)-:
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م لدمر العةةد لي ال خدم ن خد ةت الويل ي ا لي رل مي كيي عة ي في خيض ال يةلم

في ال لالط

 61درام ليل خد ي ةلي رل مي عن يس الخد ي ةذا يةن امداء الويل ي ليخد ي ،اليل تخكي لمت رط
لاجد ال ال يمد ياله لامداء مدلمة.
العائد لموحدة الحكومية ذاتها-:
في يس الدراالي ال مدا مي ال ي لةم هة ي
 %67خيض في لالط يةلم
 %64خيض في ال يةلم
يةلم

ةدارمي...الخ.

 %17خيض في ال يةلم

ي لللجمة ال عيل ةت

)1

لجد ان ا ةك:

الخد ي ا لي رل مي مجي ال والن في امداء ا لي رل ي لهة.

ال ةترة ليخد ي ثل ةذج املراد ال ط لعي :يةلم

الع ةلي

الخةكي ةلخد ةت ال ت ريي من اللودات الويل مي ل يس الع يمي.

العائد عمى االستثمار:
لجد ا ه في  24لودة ويل مي م اال ث ةر  119يملن دلار في ولمل خد ة هة ةلى اداء ةلي رل ي

ليةن العةةد:
-

كيي عة ي في امر عي لالعترمن لودة ويل مي ال ي العةةد ةلى ال يييي .%92

-

ةل ال ي ليخد ةت ا لي رل مي ال لد ي لألفراد ية ت ال ي العةةد ةلى ال يييي .%121

-

ةل ال ي ليخد ةت ا لي رل مي ال لد ي للطةع امع ةل ية ت ال ي العةةد ةلى ال يييي .%54

ةل ال ي ليخد ةت ال ةدلي ل ن اللودات الويل مي امر عي لعترمن ية ت ال ي العةةد ةلى ال يييي

.%128

 .2أسس قياس التكمفة والعائد لمشاريع الحكومة اإللكترونية:
ل ررل ال رردء فرري د ارالرري العةةررد لال يييرري مجر

لدلرة امع ةل ل ثل اذو ال تةرمم ا لي رل مي.

ان يررلن رردة الد ارالرري ررة ررمن  7-5الر لات يرري يررلن يةفمرري

قياس التكمفة وتقسيماتها-:
غطي لد ال يييي لي ترلع ا لي رل ي يييي ااال ث ةرات امللمي ال دةمي لال يةلم

الجةرمي خر ل ومرةة

ال ترررلع ال رري ررم اا يررةد عيررى ا هررة ررن  7-5الر لات فرري ال لالررط لا ررةك عرردة لةالررمم لي يررةلم
لعمي ال ترلع فهي لد يلن:
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للر

عيررى

 -تكاليف مباشرة :ثل

* يييي ال الةوي ال ية مي ال طيل ي لي ترلع
* ال لارد لامدلات ال ةترة لي ترلع
* الع ةلي لالخ رة ال طيل

* يةلم

* يةلم

لظميهة ن الخةرج

ل لةللمن ن الخةرج

الخ رة ال ي م م ااال عة ي هة ن داخل اللودة

 تكاليف الشراء واالقتناء :ثل * اآلات لال عدات :فةيس -ات ط ةعي ل الخ)...* وةال ةت لاجهزة ةلي رل مي الةعدة
 -تكاليف التشغيل :ثل

* ار ج جةازة ال طلرة
* يةلم

* يةلم

ةدارمي ل ظم مي

ةو ل الع ةلي

ةجمي

* يةلم

اليلد في ا

* يةلم

ةعةدة ال درم

لال ،امل

* يةلم

ي م ةت ال ظةم لامرتيي

* يةلم

ال اللمد لا ع م عن ال ترلع

* يةلم

ال لممم ليعةةد لال يييي في هةمي ال ترلع

 -تكاليف ممكية المشروع خالل مدة حياته :ثل * يةلم

الخد ي لال تغمل

* يةلم

ا مجةر

* يةلم

ال لردمن الخةرجممن

* يةلم

الكمة ي الال لمي ل يةلم

* يةلم

ال طلمر لال والمن لا قةفةت لي ظةم

* يةلم

* يةلم
* يةلم

ال راخمص لي ار ج

الع ةلي الي مي لامر الي مي

ال درم

لال ،امل لاعةدة ال ،امل ال ال رة

ال لمل

 تكاليف اجتماعية وتكاليف بيئية :ثل * الخالةةر في ااو يةك ااج ةعي من اليراد لالويل ي* الخالةةر في لص الجلدة ليخد ي ا لي رل مي ال لد ي
* الخالةةر في الع ةلي

* خيض في ال عةممر ااج ةعمىي ليكوي لام ةن

* يةلم

م ولميهة ةلى افراد ال ج م

14

أما عن نطاق العائد من المشاريع اإل لكترونية:
مر م عرم ر

العةةررد ررن ال تررةرمم ا لي رل مرري ة ررة ررةلخيض فرري ال يررةلم

ال االر عةد عررض ررلد يررةلم

امداء الويرل ي ل الر ى ر العةةرد ال رر ط ةل يييري) ال زمرةدة فري ييرةءة لفعةلمري امداء فري ال تررلع ا لي رل ري

ليويل ي ل ال ى ر العةةد ال ر ط ةلخد ي).
أوالً :العائد المرتبط بالتكمفة:

الزمةدة في ا مرادات مجي:

 الخيض في ال يةلم :

 oالخيض في يةلم
 oالخيررض فرري يررةلم

الكمة ي ...يةلم

امعطةل -يةلم

ااال دال

الع ةلي...ع ةلرري الررل -امع ررةء فرري الللررت ا قررةفي-زمررةدة ا

ليع ةل -خيض الع ةلي ال ةارة ال طيل ي...

ةجمرري

 oالخي ررض ف رري ال ت ررمل ام ررر ال عي ررد ةلع ةل رري) ث ررل ا مج ررةر -الل ررلى اليهر ةةم رري -ي ررةلم
اا كةات ال يميل مي -ال ةذج اللرلمي...الخ

 oال لفمر في اال خدام ال مةي ال ومطي ع د ة ملل عدد العة يمن)
 اال عةد عض ال يةلم :

 oخد ةت ةلي رل مي جدمدة يس عدد ال لظيمن
 oزمةدة ييةءة الخد ةت ال لد ي ن اللودة الويل مي يس عدد ال لظيمن
 oزمةدة في الطةلي ا

ثانياً :العائد المرتبط بالخدمة:

ةجمي يس عدد ال لظيمن

الالمةالري الويل مري ثرل والرمن فري الكروي العة ري لي ج رم لالر ي ال مةرري

-

لردمم خرد ةت ولرد ااردا

-

والمن في امداء الويل ي – لدمم الخد ةت كلرة افقل لاالرع لا تةر ،دمي الخد ي ا لي رل مي في

ل عيمم افقل مفراد ال ج م ل طلمر في الك ةعي...الخ

عدة ا ةين لي الهمل عيى ال لاط من ل ج م رجرةل امع رةل رن ااالر يةدة هرة الرهللي

الخد ةت لالالةعةت ال ةوي ل ال يةدة ن الخد ي  24الةعي خد ي لمي) لايذا...
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رم زمرةدة عردد

-

والمن في ا

ةجمي الويل مي فةلخد ةت ا لي رل مي زمد ن ال وك ت لعردد ال الر يمدمن لاالر خدام

افقررل لألكررلل لا ية مررةت ال ةدمرري الويل مرري لالعة رري ررم دلرري فرري رردالل ال عيل ررةت لخد رري افقررل
ا خةذ الل اررات:
لا د ن راعةة ان والمن اداء الخد ي لا

م رج هة ي مة ةللفر في يةلم

الع ةلري ل يرةلم

ةجمي ا ولد خيض في ال يييي ال زمةدة في العةةد ةا ةذا
اداء الخد ري ةلكرلرة ال ليمدمري -فرةلخيض فري عرض الللرت

ل عض ال لظيمن الذمم لهم ع لي ةل ترلع ا م ين لمةاله فعيمة يعةةد لدا ي لس لي ترلع ا لي رل ي.

 -VIخطوات تمويل مشاريع الحكومة اإللكترونية عمى أساس قياس العائد والتكمفة:
ةن ال لة ي رري ررمن ال ي ررةلم

ال طيل رري لي ت رررلع ا لي رل رري ررم العةة ررد رره ل ررد طير ر

ال لم ررل ي ررة

القو ة الة لة في ان العةةرد رن ثرل ارذو ال ترةرمم ا مر ،ي ةتررة عرد ا يرةد لليرن خر ل ردة ال تررلع

 7-5ال لات م ين ع ل دراالي ليعةةد لال يييي ن ال ترلع لعيمه فنن الويل ي ا د لان يج ،ةلرى كرةدر
ل لمل تةرمعهة ا لي رل مي في ال دامي للد يج ،ةلى اللطةع الخةص فري كرلرة ترةريي فري ارذو ال ترةرمم

ال ال تررةريي ررمن عرردة لورردات ويل مرري فرري ترررلع لاوررد مخررص اررذو اللورردات ج عرري...ال هم ا ررد ررن

ال وث عن داةل لي لمل ليي جح خطي ال لمل لهذو ال تةرمم مج

ال خطمط ليعةةد لي تررلع ل رل دامري

ال ترلع ي ة ميي-:
 .1ودمد لاقح لي ةفم ل العةةد ن ال ترلع لم ين للطةع امع ةل ع ل ودمد لاقح ليعةةرد لااالر يةدة
ال ي رجم عيمه ن خد ةت الويل ي ا لي رل مي.
 .2ودمررد لم رري ليررل ررلع ررن الخررد ةت ال الر يةدة لميررلن ودمررد اررذو اللم رري الرره
م يررن لمررةس ييي هررة ةللم رري ال لدمرري ا ررة الخررد ةت ال ع لمرري لال رري مكررع
هة عن طرمد الخد ي ل دى والم هة في اللودة الويل مي.

ةل الر ي ليخررد ةت ال رري

لمةالررهة فررم ين لمررةس العةةررد

 .3ودمد ال البلل عن ال ترلع ا لي رل ي ودمد ييمي لي ترلع  :)Project ownershipلاذو الخطلة
اة ي جدا للقم ال البللمن عن جةح ال ترلع لاةل ة ة ميلن دمر ال تررلع ارل " ةلرك" ال تررلع ال
"راعمه" لال البلل عن ولمد العةةد ه مفراد ال ج م للطةع امع ةل لاللودات الويل مري امخررى

ال ال يمدة ه.
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 .4ودمد الدافم ال الهد

ن ال ترلع افيي رل ي :يل ترلع ا د ان ميلن له اد

ربمة مالعى ةل ى ولملهة لا د ن ودمداة للمةس درجي اللكلل ةلمهة.

ال اادا

وددة ال

 .5ويمررل ظررم الع ررل لي ترررلع :لاررذو خطررلة اة رري للمررةس العةةررد فهرري لررلم ودمررد لاقررح ليميمرري امداء

ا لي رل رري ليخد ر رري ل ررمح فر رررص داة رري ل راجعر رري اآللمر رري الخةك رري ر ررةمداء ل وال ررم هة لفلر ررة لي غم ر ررات
ال ي لللجمي الودمثي لال غذمي الراجعي  feedbackعن ال لى امداء الوةلي ل داةل ال والمن.

 .6لقررم االررس لمررةس ررةةج امع ررةل :ةذا ي ررة لررد ورردد ة الهررد

ررن الخد رري لالعةةررد ال و رل ليميمرري لمةالرره

ل لمرري امداء لي ترررلع فم ي ررة اآلن ةعررداد لالررميي لمررةس امداء اليعيرري ل لةر رره ةلهررد
اللكلل ةلمه ن عةةد خطط لدراالي اال ة

ال ترلع ا لي رل ي.

اا و ار

ل ودمررد ررة ررم

لالع ل عيى طلمر امداء ل والم ه لرفم ييةءة

 .7لقم لذج لممم اداء ال ترلع للمةس العةةد ه:
مو لا اذا ال لذج عيى ال مة ةت ال ةلمي:
ا -امادا

ال طيل

ولملهة

 -الراعي ال ال البلل عن ال ترلع

ت -لك

اللقم الوةلي لألداء ليع يمي الويل مي ال طيل

ث -ال يييي اليعيمي لألداء الويل ي لهذو الع يمي ل ل ال ولمل

ولميهة

ج -ال يييي ال ال هدفي ن امداء عد مي ه ل ولميه ةلى اداء ةلي رل ي
ح -الللت ال ودد ل ولمد العةةد

خ -عمةر ولمد العةةد لالذا عيى االةو الم دا اللمةس
د -ا لاع الخد ةت ال ي ال م اال يةدة لطةع امع ةل هة
ذ -لم ي ال يعي ال اللفلرات في الللت لالجهد ال ولد
ر -ال ولد ن امادا

ااال ار مجمي لي ترلع ا لي رل ي

ز -العةةد ال ولد ل ةرمخ ولمله
 .8لمةس ال ةةج لفلة ل رجعمةت اداء الة لي ةن لجدت) :Bench marking
ع ررد ان مر ر م ررلء ررة م ي ررن ررن عيل ررةت ف رري ررلذج لم ررمم امداء ا ررد ررن لةر رري ا ررذا امداء لفل ررة

ل رجعم ررةت اداء

ةث ررل للو رردات

ةثي رري له ررة خ ر ررة ف رري ي ررس ال لعم رري ررن ال ت ررةرمم ا لي رل م رري ل ودم ررد

ك ومي اللمةس لهذو العلاةد ن ال ترلع وت اليوص.
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 .9لقم الخطي ال هةةمي ال ويمي :ل ولمد العةةد ن ترلع الويل ي ا لي رل مي.
لفي ال هةمي ا د ن لقم خطي ع ل يكميمي للمةس العةةد ال راد ولمله م ال ةذج الخةكي ةللمرةس

ل رجعمةت اللمةس لمللم الراعي لال البلل عن اذا ال ترلع ةع ةد الخطي ال هةةمي ل ل ال دء فمهة.
مثال عمى مشروع البريد اإللكتروني:

مشروع البريد اإللكتروني مع ر ن االرهل لالل ال ترةرمم ليويل ري ا لي رل مري لميرلن العةةرد ال خطرط

له ال خيض ي مي املراد ال داللي لال لزعي من الالةم اللودة لادارات اللودة الويل مي.
لميلن الراعي ل ثل اذا ال ترلع ال
ا ة لك

دمر ظم ال عيل ةت ةللودة الويل مي)

الوةلي ال ي عيمهة امداء الويل ي فهي ييهة رةذج لالراد مر م رداللهة رمن املالرةم لم يرن

لمررةس يييرري امداء الوررةلي و رلالي  35.111درا ررة لاررل ع ررةرة عررن  21.111ك ر دلد ررن رزم املراد
ال الر هييي لزعرري فرري الالر ي -لال رري مر م لفمراررة ةلية ررل ع ررد االر خدام ال رمررد ا لي رل رري  e-mailع ررر الت ر يي

الداخيمي  Intranetلالخةرجمي  internetةللوردة الويل مري .لللرد رم ردرم

يةفري العرة يمن عيرى طرملري االر خدام

اررذو الخد رري ل ررم لمررةس لم رري ال يييرري ال رري رم خيمقررهة عيررى ال ر لى اللورردة الويل مرري لال رري

ثررل فرري العةةررد

ال خطط له لال  35.111درا ة ال لمة.

 -VIIالخالصة والتوصيات:

ن العرض الالة د جد ان ا ةك عدة اخ مةرات جلارمي ا د رن اخرذاة فري الوالر ةن ع رد د ارالري العةةرد

لال يييي لال خةطر ل تةرمم الويل ي ا لي رل مي:

 .1ا د ن ال لعمي عيى ال لةط الجلارمي في ترلع الويل ي ا لي رل مي لي البللمن عن ا خةذ اللرار ت،ن
اذو ال تةرمم .لامج
علا ررل ال يةالر ر

ال ريمرز عيرى العةةرد لال يييري ال رةلممن ال ةتررمن لي تررلع لا رة ا رد رن ةقرةفي

ف رري وال ررمن ا

ةجم رري لامداء لال وال ررمن ف رري رق ررةء ج ه ررلر ال ع ررة يمن ع ررن ال ررداء

الويل ي -ال والمن في ز ن اداء الخد ي لييةة هة.

 .2ا د ن ال ظر ةلى ان ال م از مي ال طيل ي في ترةرمم ي لللجمرة ال عيل رةت لهرة ر،ثمر عيرى ال غمررات فري
االر ر ار مجمةت لالمةال ررةت ا دارة الويل م رري -ف ت ررةرمم ي لللجم ررة ال عيل ررةت ا رري ادلات ال ررة دة للمال ررت
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اكلل اال ث ةرمي في ود ذا هة لعيمه ا د ن ةث ةت ان ارذو ال ترةرمم لهرة ع لري فري يعمرل االر ار مجمي
اللودة الويل مي لرالةل هة لربم هة يلودة خد مي ليج هلر.

 .3ا ررد ررن الخررذ فرري الوال ر ةن خررةطر عرردم ال جررةح ع ررد لقررم لاز رري ل تررةرمم الويل رري ا لي رل مرري –
لداة ررة ال خررةطر ال رري ر جم ررن عرردم ط مررد ال ي لللجمررة ايثررر يثمررر ررن ط مررد اررذو ال ي لللجمررة لعرردم
جةوهة .للهذا م ين ااال عة ي ةل تةرمم املل خطلرة في عدم يمذاة لاو ةات فتيهة لال دء هة ل رل

يك ال تةرمم ذات ال خةطر العةلمي ال مة.

 .4ع د لممم العةةد ن ال ترلع ا د ن امخذ في ااع ةر كةفي العةةد لاللم ي الييمي للمس ال لص فري
يييي ال ترلع فلط .عظم الدراالةت ريز عيى ال لص في ال يةلم

لألداء الويل ي مجي لي ترلعةت

ا لي رل مي للين في الولملي ا د ن امخذ فري ااع رةر ال والرم ةت فري الخد ري طلميري امجرل لام رن

لالخكلكمي في امداء لالعةةد عيى ا دارات الويل مي امخرى ن جراء ااال يةدة رن ط مرد الويل ري
ا لي رل مرري عيررى اداء اررذو ا دارة .ف ررد ررن عرردم ةايررةل العةةررد امررر ال لرردا ررن الخد رري ع ررد والررة

العةةد عيرى ااالر ث ةر للهرذا ،خرذ فري الوالر ةن العةةرد ااج رةعي لا رد رن ال لكرل ةلرى طررد لمرةس

اذا العةةد ي مة.

 .5ا ررد ررن امخررذ فرري الوال ر ةن ال رر،ثمر ال ررةدلي ليخد رري عيررى ا دارات امخرررى لا ررد ررن والررة

ال يييرري

لالعةةد من ال تةرمم الخةكي ةلويل ي ا لي رل مي في ةدارة بثر ل ،ثر ةل تةرمم ال ي يي في ا دارات

امخرى للهذا ا د ن اع ةر يييي لوالة

عةةد ليع لةت ال ةدلي من ا دارات.

 .6ا ررد ررن امخررذ فرري ااع ررةر العةةررد ال ال ر ل يي فرري ال تررةرمم ال رري م ر م ااال ر يةدة ررن اال ر ث ة ار هة عرردة
ال لات من ن والة

العةةد عيى ال ي لاودة الميلن امر عةدا م يييي ااال ث ةرات لهذا ال ترلع.

 .7امخذ في ااع ةر لمل تةرمم الويل ي ا لي رل مي ن كةدر لمل امر القراة

ثل فرض

راللم عم ي عيى الخد ي ا لي رل مي لق ةن ااال اررمي .Sustainability
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