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ملكة العربية السعودية الم – دور الحكومة االلكترونية في تحقيق التنمية االقتصادية
 -نموذجاًأ

 عواطف سليمان مقبل المقبل
 محاضر قسم االقتصاد. جامعة الملك سعود. الرياض

 

 مقدمة

االلكرتونية والتعامالت املتعلقة بها موضوعًا رئيسيًا ومهمًا يف عصرنا احلاضر، تعترب احلكومة 

وذلك لتأثريه يف كل جماالت احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية وغريها. ويعترب 

من  جاهزية وتطور أداء احلكومة االلكرتونية يف دولة ما مؤشر لتطور األجهزة احلكومية فيها

 عدمه.

 بثالث مراحل مهمة حتى تطور كالتالي: هوم احلكومة االلكرتونية جند أنه مرتتبعنا مفوإذا 

  املرحلة األوىل: وكانت خالل فرتة اخلمسينات والستينات امليالدية عندما مت إدخال

ذلك يف تسهيل العمل اإلداري داخل اإلدارات  واالستفادة من اآلليالتطبيقات اإلدارية يف احلاسب 

، وتعكس هذه املرحلة الوقت اختصارلذلك أثر يف سرعة إجناز العمل و احلكومية. وكان يف املنظمة

 يف حتويل العمل اإلداري التقليدي إىل أسلوب أكثر تطورًا.االستفادة من التقنية 
 رها يف النصف األول من املرحلة الثانية: وكانت خالل السبعينات والثمانينات ومت تطوي

رحلة مفهوم اإلدارة وتعكس هذه املتخدام نظم املعلومات اإلدارية. اس ، وفيها متالتسعينات

، مثل معرفة الوضع املالي يف البنوك أو سداد فواتري اخلدمات عن طريق اهلاتف أو االلكرتونية

 .هزة الصراف اآللي التابعة للبنوكأج
  رتة شهدت فاملرحلة الثالثة: وكانت يف النصف الثاني من التسعينات حتى يومنا هذا، وهي

، وأستفاد من ذلك عيل األداء احلكومي عرب االنرتنت، ومت خالهلا تفتطورًا سريعًا ومطردًا

اللذين يطلبون اخلدمات  عامة املواطننيمؤسسات األعمال واملوظفني يف املنظمات احلكومية و

اجملانية.  وقد مت تبعًا لذلك تطوير النظام املالي ليشمل سداد اخلدمات احلكومية غري .احلكومية

 .تعكس مفهوم احلكومة االليكرتونيةوهذه املرحلة 

كما يعترب الرئيس األمريكي السابق بيل كلينتون أول من أستخدم مصطلح احلكومة االلكرتونية 

احلكومة االمريكية للعالقة  إدراكم يف أحد خطاباته، وقد جاء ذكر املصطلح نتيجة 1992عام 

وذلك نتيجة العالقة بني -اديةبني جاهزية احلكومة االلكرتونية وحتقيق التنمية االقتص

 . -خاصة يف الدول املتقدمة السياسة واالقتصاد

على العالقة اليت تربط احلكومة االلكرتونية بتحقيق التنمية  الضوءوتسلط هذه الورقة 

 رئيسية هي:  استعراض ثالثة مواضيع السعودية. وذك من خالل ربيةاالقتصادية يف اململكة الع
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واملعوقات اليت -متطلبات بناءها-حمتواها ونطاق عملها-احلكومة االلكرتونية )مفهومها .1

 ونتائج تطبيقها(.-تواجهها
 أبعادها(-أهدافها-التنمية االقتصادية )تعريفها .2
 هذه العالقة، مع تقييم التنمية االقتصاديةنية يف حتقيق عالقة تطبيق احلكومة االلكرتو .3

 يف حتقيق التنمية االقتصادية يف اململكة العربية السعودية.

 مشكلة الدراسة 

تربز مشكلة الدراسة يف طرح السؤال التالي: كيف ميكن للحكومة االلكرتونية حتقيق التنمية  

 االقتصادية؟ 

 لتساؤالت الفرعية التالية واليت حتدد جوانب الدراسة كما يلي:وهذه اإلشكالية تقودنا إىل طرح ا

 ماهية احلكومة اإللكرتونية؟ -
 ماهية التنمية االقتصادية؟ -
 ماهو دور احلكومة االلكرتونية يف حتقيق التنمية االقتصادية؟ -

 فرضية الدراسة 

 تقوم الدراسة على فرضية أساسية مؤداها:

 " يؤدي تطبيق احلكومة االلكرتونية إىل حتقيق التنمية االقتصادية " 

 هدف الدراسة 

حتقيق التنمية االقتصادية، تسعى الدراسة إىل التعرف على أثر تطبيق احلكومة االلكرتونية يف 

 حتى ميكن توجيه صانعي القرار والسياسات االقتصادية.

 أهمية الدراسة

االقتصادي بإثبات عالقة تطبيق احلكومة االلكرتونية يف حتقيق تسهم الدراسة يف األدب 

التنمية االقتصادية. يف حني اقتصرت الدراسات السابقة على توضيح أثر احلكومة االلكرتونية 

يف حتقيق التطور اإلداري. كما تعد هذه الدراسة من أوىل الدراسات يف حتديد العالقة بالتطبيق 

 دية.على اململكة العربية السعو
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 منهجية الدراسة 

حتديد العالقة بني تطبيق احلكومة االلكرتونية ستعتمد الورقة املنهج الوصفي التحليلي يف 

دراسة وحتقيق التنمية االقتصادية، وتطبيق هذه العالقة يف اململكة العربية السعودية من خالل 

 النقاط التالية:

 مفهوم احلكومة االلكرتونية .1
 اللكرتونية حمتوى ونطاق احلكومة ا .2
  دور احلكومة االلكرتونية ومتطلبات بناءها .3
 املعوقات والتحديات اليت تواجهها احلكومة االلكرتونية  .4
 نتائج تطبيق احلكومة االلكرتونية  .5
 األبعاد ( –األهداف  –مفهوم التنمية االقتصادية ) التعريف  .6
 عالقة تطبيق احلكومة االلكرتونية يف حتقيق التنمية االقتصادية  .7
تقييم جتربة تطبيق احلكومة االلكرتونية يف حتقيق التنمية االقتصادية يف اململكة  .8

 العربية السعودية 

 الخلفية النظرية والدراسات السابقة 

تعترب الدراسات يف االدب االقتصادي اليت درست عالقة تطبيق احلكومة االلكرتونية بتحقيق 

حماولة الستطالع دراسات أشارت إىل تطبيق احلكومة التنمية االقتصادية قليلة جدًا، ويف التالي 

 االلكرتونية واألثار املختلفة لذلك.

)حسني، وهناء( واليت تستخدم املنهج الوصفي التحليلي وتناولت األبعاد االقتصادية  تشري دراسة 

عادة واالجتماعية للحكومة االلكرتونية إىل أن فكرة استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف إ

تنظيم اإلدارة احلكومية وتقديم اخلدمات العمومية يف الدول نتيجة استخدام تكنولوجيا 

وتشري الدراسة إىل ضرورة ختفيض الطرق التقليدية يف اإلدارة احلكومية املعلومات واالتصال. 

 عصر املعرفة والعوملة.إدارة جديدة تتوافق مع وتبين 

مهارات و، وم احلكومة االلكرتونية وأهدافهامفهواليت كانت لدراسة  م(2006 ،اهلادي)دراسة ووضحت 

ودور  لحكومة االلكرتونيةمقومات التحول الناجح لوحتديد روع احلكومة االلكرتونية، إدارة مش

ملواطنني ومؤسسات مشاركة االقيادة اإلدارية الكفؤ، وأشار إىل ضرورة  لية اإلدارية وتوفريإصالح العم

وضحت الدراسة النقاط رات اخلاصة باحلكومة االلكرتونية. كما يف اختاذ القرا ياجملتمع املدن

، ووصت الدراسة باستكمال البنية التحتية، والقضاء على حلكومة االلكرتونيةتطوير اب اخلاصة

 الفجوة الرقمية، واالهتمام بكل مايكفل خصوصية املعلومات وأمنها.

( يف دراستها عن احلكومة االلكرتونية، واليت استخدمت فيها املنهج م2013وتناولت دراسة )حسني،

الوصفي يف حتديد مفهوم احلكومة االلكرتونية وأهميتها وأهدافها وخصائصها، والفوائد من 

تطبيقها وتقسيمها إىل فوائد اقتصادية وإدارية واجتماعية. كما تطرقت الدراسة إىل جتارب 
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اللكرتونية وهي جتربة الواليات املتحدة األمريكية، والتجربة بعض الدول يف تطبيق احلكومة ا

السنغافورية والتجربة اإلماراتية والقطرية والعراقية، وتوصلت الدراسة إىل ضرورة إعادة هيكلة 

اإلدارات من أجل تطبيق احلكومة االلكرتونية، وأن يكون التطبيق مصحوب بتدريب وتطوير 

وتوفري برامج احلماية ، ق التحول إىل احلكومة االلكرتونيةاملوارد البشرية، ومعاجلة عوائ

 والعمل على القضاء على األمية التقنية. بأهمية وفوائد التحول وتوعية املوطنني  ،االلكرتونية

كرتونية وحتدياتها املعاصرة يف األجهزة لم( عن احلكومة اال2015وتشري دراسة)األمحدي،

 استعرضت فيهاها املنهج الوصفي التحليلي واملسحي. وقد ستايف در استخدمتاحلكومية، واليت 

مية والتحديات املعاصرة لتطبيقها، مع تطبيق الدراسة على وزارة التعامالت االلكرتونية احلكو

اخلارجية يف اململكة العربية السعودية. وأوصت الدراسة بضرورة معاجلة التحديات اليت تواجه 

ت أن هذه التحديات تشمل حتديات تكنولوجية وفنية تطبيق احلكومة االلكرتونية، ووضح

 وإدارية وتنظيمية وقانونية وأمنية وحتديات يف املوارد البشرية وحتديات مالية. 

واليت تناول فيها  العربيةن احلكومة االلكرتونية يف دول اخلليج (عKpstopoulos،2004أما دراسة)

أجنزتها نظرة شاملة عن املراحل اليت ، ومشلت الدراسة مراحل التحول إىل احلكومة االلكرتونية

مشروع  اخلليجية يفواستخدم يف الدراسة وصف لكل البلدان . دول جملس التعاون اخلليجي 

 العربيةاحلكومة االلكرتونية يف دول اخلليج  أن تطبيق . وتوصلت إىلونيةاحلكومة االلكرت

بتسيري  وما يتعلقا هلا من أثر يف تسهيل حياته يعترب جانبًا أساسيًا يف كل جوانب احلياة مل

وأن هذا جيعل املواطنني يف اخلليج يتفاعلون مع القطاع العام لتنفيذ احلكومة ، أموره

 األجهزة احلكومية حنو تسهيل األعمال واخلدمات.القطاع اخلاص مع االلكرتونية كما يتفاعل 

ومدي أهميتها يف  احلكومة االلكرتونيةواليت كانت بعنوان  م(Basu،2004)وتشري دراسة

ت تطبيقاتها يف القطاعني حلكومة االلكرتونية وجماال، واستعرضت أهداف إنشاء االنامية الدول

تطبيق يف املتقدمة  الدول جتارب ، والفوائد اليت ترتتب من ذلك. كما تطرقت إىلواخلاص عامال

البنية التحتية اليت الدراسة عن ضرورة توفري ة. وحتدثت لكرتونييف احلكومة االاإلدارية املرونة 

اجلوانب ب باإلضافة إىل االهتمام، لكرتونية من جانب الدول الناميةترتبط باحلكومة اال

                                                .القانونية والتشريعية املتعلقة باحلكومة االلكرتونية

 كترونيةالحكومة االل

 مفهوم الحكومة االليكترونية 

أصبح مفهوم احلكومة االليكرتونية مفهومًا شائعًا يف كل دول العامل نتيجة ثورة االنرتنت 

وسرعة اإلجراءات اإلدارية والتخلص واالستفادة من هذه الثورة يف إجراء التعامالت االليكرتونية 
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. ولقد قدمت تعريفات كثرية أنظمة املعلوماتمن البريوقراطية اإلدارية وتفعيل االستفادة من 

 :خمتلفة للحكومة االليكرتونية مثلو

 م( احلكومة االليكرتونية هي عملية استخدام املؤسسات لتكنولوجيا املعلومات2005البنك الدولي)

)مثل شبكة االنرتنت وشبكة املعلومات العريضة وغريها( واليت لديها القدرة على تغيري وحتويل 

من الشفافية وإدارة أكثر كفاءة  ًا، مما يوفر مزيدالعالقات مع املواطنني من الوصول للمعلومات

 للمؤسسات.

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  استغالل بانهاأيضًا ميكن تعريف احلكومة االليكرتونية 

الرمسية سواء بني  ، ويتمثل يف إجناز اخلدمات احلكوميةوير وحتسني وتدبري الشئون العامةلتط

تعتمد على األنرتنت وتقنياتها  ية، بطريقة معلوماتاجلهات احلكومية أو بني املتعاملني بها

 (5م،2013) حسني، وذلك وفق ضمانات أمنية معينة حتمي املستفيد واجلهة صاحبة اخلدمة.

معاصر ميكن تعريف احلكومة االليكرتونية بانها عبارة عن أسلوب ومن وجهة نظر الباحثة 

من الثورة التقنية يف إجناز املعامالت بني اجلهات واملنظمات واهليئات  االستفادةيعتمد على 

هة وبني اجلهات احلكومية األخرى أو مؤسسات األعمال أو املواطنني بطريقة احلكومية من ج

 الكرتونية تضمن كفاءة اإلجناز وتوفري الوقت واجلهد وختفيض التكاليف.

 كترونيةكومة االلمحتوى ونطاق الح

يف العامل كرتونية يشمل يف حمتواه كل ما ميكن أن تطبقه احلكومة موقع احلكومة االل

أي أن موقع احلكومة االلكرتونية هو عبارة عن جتميع لكل األنشطة  ،الواقعيف االفرتاضي كما 

كل املعامالت اليت يشمل واخلدمات واملعلومات باإلضافة إىل التبادل والتفاعل مع املستفيدين، كما 

سواء مع اجلهات احلكومية األخرى أو مؤسسات األعمال أو املواطنني. ويتكون احلكومة تنجزها 

 حمتوى احلكومة االلكرتونية من ثالثة أقسام رئيسية كالتالي:

حمتوى معلوماتي: حيتوي معلومات عن اخلدمات اليت تقدمها اجلهة احلكومية وعن األنظمة  .1

 اليت ختصها.
 دمات احلكومية لكافة املستفيدين.ى خدمي: وفيه يتم تقديم كافة اخلحمتو .2
يب فيها على باملستفيد وجت: وفيه يتم تواصل وربط اجلهة احلكومية اتصاليحمتوى  .3

السنة. ومن خالل  ويف كل أسابيعويكون التواصل على مدار الساعة طيلة أيام األسبوع  تساؤالته.

 .للمستفيدين االستعالميةاخلدمات  تصالي يتم تأمني كافةاحملتوى اإل
إذا كان حمتوى احلكومة االلكرتونية كاماًل وشاماًل لكل ملعلومات اليت ختصها واخلدمات اليت 

عندها ميكن تقدمها، وكانت طريقة التواصل مع اجلهات ذات العالقة ليس فيه أي صعوبات 

 .بناء احلكومة االلكرتونية كاماًل أنالقول 
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 دور الحكومة االلكترونية ومتطلبات بناءها 

قد يكون اهلدف األساسي من إنشاء احلكومة االلكرتونية هو تقديم خدمات ومعلومات وتفاعل 

من خالل تقديم موقع واحد للمعلومات  .من خالل استخدام التقنية الرقمية مع املستفيدين

إال أن  ة لذلك وتسهيل تطبيقها.احلكومية ونقل كافة اخلدمات فيه وتوفري مناذج الكرتوني

 أخرى كالتالي:أدوار مهمة  احلكومة االلكرتونية أصبحت حتقق

  دور إداري: ويشمل ذلك تطوير اهليكل التنظيمي وأساليب العمل مبا يتوافق مع التحول إىل

تواكب مع عملية دارية لتاالقتصاد املعريف. وإعادة هيكلة األنظمة واإلجراءات والتشريعات اإل

لعاملة وتبين مفاهيم االنتقال إىل التعامالت االلكرتونية. وتطوير القوى البشرية العاملة يف ا

اإلدارة احلديثة مل تكن معروفة من قبل، مثل فرق العمل. والبد من ذكر الدور الكبري يف تطوير 

 ة.العاملني من خالل إدخال برامج تدريبية للتعامل مع أنظمة التقنية واالتصاالت اجلديد
 .وتكوين  دور اقتصادي: ومن ذلك تطوير البنية املالية واملؤسسات املالية لتصبح أكثر مرونة

 اقتصاد قوي ومعاجلة املشكالت االقتصادية.
  ،دور اجتماعي: من خالل توعية اجملتمع بفوائد التحول إىل جمتمع معلوماتي أو رقمي

 وكيفية االستفادة من املشروعات اليت تقدمها احلكومة.
 أما متطلبات بناء احلكومة االلكرتونية فيمكن حتديدها يف التالي:

البنية التحتية: ويقصد بذلك خدمات التقنية واالتصال عرب الشبكة العنكبوتية بشكل  .1

 انقطاعهاكامل يف كل أحناء الدولة وأن تتصف هذه اخلدمة بالسرعة واجلودة املطلوبة، أي عدم 

 تبعًا لذلك. مع ضمان السرعة التفاعلية الالزمة 
معاجلة املشاكل اإلدارية: ويقصد بذلك مراجعة السياسات واألنظمة واإلجراءات اإلدارية،  .2

حبيث تكون واضحة ومرنة. بل أن من متطلبات احلكومة االلكرتونية وضع اسرتاتيجية حكومية 

جديدة تتوافق مع تطبيقها، خالف االسرتاتيجيات يف احلكومات التقليدية. والبد أن تشمل 

 ات معاجلة كافة املشكالت اإلدارية االسرتاتيجي
األجهزة االلكرتونية: وتشمل أجهزة احلاسوب واهلاتف واهلواتف النقالة اليت حتوي  .3

تطبيقات احلكومة االلكرتونية. كما البد من توفري أجهزة متطورة بشكل مستمر من أجل 

خلدمة واخنفاض توفري اخلدمات واملعلومات بشكل أكثر كفاءة وأسرع من ناحية جودة تقديم ا

 التكلفة.
ألنه يضمن  اإللكرتونيةالعناصر البشرية: وهذا العنصر يعترب من أهم متطلبات احلكومة  .4

تشغيل وإدارة احلكومة االلكرتونية. ويشمل العنصر البشري وظائف مدراء نظم املعلومات ومعاجلة 

تعليم هذه الكوادر بشكل البيانات واملربجمني وحمللي النظم. وعادة تعمل احلكومات على تدريب و

مستمر لضمان اكتسابهم املهارات املتطورة بشكل مستمر. كما تسعى احلكومات إىل تطوير تعليم 

حتى تسهل عمليات تعاملهم مع احلكومات -العنصر البشري األخر يف التعامل-أفراد اجملتمع
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ل مناهج التعليم أو االلكرتونية، ومن ذلك القضاء على أمية التكنولوجيا يف اجملتمع، من خال

 برامج التدريب املستمرة للمواطنني اليت تقدمها احلكومة أو القطاع اخلاص.
وذلك من خالل أنظمة محاية املعلومات والتشريعات والقوانني توفري احلماية االلكرتونية:  .5

 اخلاصة بذلك، واليت تهدف إىل محاية مواقع احلكومة من االخرتاق أو أي هجمات الكرتونية.

بشكل أساسي يف ثقة  ت بناء احلكومة االلكرتونية تعتمدمتطلبا وبشكل أخر ميكن القول إن 

املستفيدين من تنفيذ األعمال الكرتونيًا من خالهلا. كما يتطلب بناء احلكومة االلكرتونية 

وسريتها والبد أن يكون ذلك جزء من التخطيط االسرتاتيجي مستوى عالي من أمن املعلومات 

من متويل وتصميم ) وإنشاء احلكومة االلكرتونيةكومة االلكرتونية. كما حيتاج تكوين إلنشاء احل

إىل طرق إبداعية غري تقليدية. ويتطلب بناء احلكومة االلكرتونية إىل بنية  (موقع وبرجمة

 .اط اخلدمة أو ضمان إمتام األعمالتقنية سليمة سواء نق

 المعوقات والتحديات التي تواجه الحكومة االلكترونية 

واجتماعيًا  بالرغم من أهمية تطبيق احلكومة االلكرتونية على التنمية الشاملة اقتصاديًا

، وبالرغم من كونها عنصرًا داعمًا للتحول حنو االقتصاد الرقمي. إال أن الطريق يف التحول وإداريًا

 حديات والعوائق واليت من املمكن استعراضها كالتالي:تطبيقها قد تعرتضه بعض التإىل 

يعترب ضعف متطلبات التمويل الالزم لتطبيق احلكومة االلكرتونية عائقًا أساسيًا يف  .1

التحول إىل احلكومة االلكرتونية، ويقصد بذلك عدم وجود متويل أو وجود متويل مع عدم 

 إلنشائهمبثابة مشروع استثماري حيتاج إىل متويل هو كفايته. إلن تطبيق احلكومة االلكرتونية 

لالتصال يف كافة مدن وضمان العائد منه. ويستخدم التمويل عادة يف توفري البنية التحتية 

جبودة عالية وتوفري املوارد البشرية املؤهلة وتوفري االحتياجات التقنية املصاحبة واملواقع الدولة 

 ت. االلكرتونية وضمان وسالمة املعلوما
يعترب ضعف البنية التحتية املالئمة يف تطبيق تكنولوجيا املعلومات أو االتصاالت عائقًا  .2

رئيسيًا يف التحول إىل اقتصاد املعرفة ومن ذلك تطبيق احلكومة االلكرتونية. ويشمل هذا 

 جودتها، مما يتسبب يف اخنفاضالضعف عدم توفر التجهيزات األساسية الالزمة أو وجودها مع 

 االتصاالت.كفاءة وفاعلية جودة  تدني
 اإلداراتالبريوقراطية اإلدارية املعقدة ويشمل ذاك التعقيد يف العمل احلكومي، وتفرع  .3

ع صر هذه األقسام واإلدارات يف موقوالذي يعقد اإلجراءات. مما جيعل حواالقسام الكبري 

اجلة هذه املشكلة على وقد دأبت كثري من الدول من أجل مع .الكرتوني واحد غاية يف الصعوبة

اعتماد معيار العملية عوضًا عن معيار الوظيفة وتطبيق بوابة احلكومة االلكرتونية أو املوقع 

املوحد للحكومة االلكرتونية، وهو موقع شامل للحكومات االلكرتونية املختلفة املوجودة يف 

 الدولة.
حلكومة وخدماتها، مثل عدم القدرة على تطبيق احلكومة االلكرتونية يف مجيع وظائف ا .4

تنفيذ األحكام القضائية أو مجع النفايات واملخلفات، وهذا يعين ضرورة االعتماد على العنصر 

 البشري واستحالة استخدام التقنية يف ذلك.
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نسبة  واخنفاضنقص املؤهالت الالزمة للعناصر البشرية العاملة يف احلكومة االلكرتونية  .5

باإلضافة إىل نقص اخلربات يف  للتحول إىل احلكومة االلكرتونية، املعرفة واخلربات التقنية

يف التعامل من مواطنني ومؤسسات أعمال أو مؤسسات حكومية أخرى نتيجة وجود الطرف األخر 

بسبب وجود عوائق تعليمية واقتصادية وتنظيمية جتعل فجوة رقمية يف استخدام االنرتنت 

يعترب حتدي كبري يواجه تطبيق احلكومة االلكرتونية.  ؛الدخول إىل العامل الرقمي عملية صعبة

والبد من اإلشارة إىل مفهوم مقاومة التغيري الذي تعاني منه الدول النامية يف تطبيق كل ماهو 

جديد كفيل بالتطوير. وللسيطرة على هذا املفهوم حتتاج احلكومات إىل خطط من التوعية 

 ري إلقناع اجملتمع جبدوى التغيري.واالثباتات الفعلية من خالل إدارة التغي
يعترب غياب التكامل والتنسيق بني اجلهات احلكومية يف التطبيقات واإلجراءات الالزمة  .6

، إلن ذلك يفقدها آطار العمل املؤسسي وفاعليتها للحكومة االلكرتونية عائقًا يف تطبيقها

 يف جاهزية احلكومة االلكرتونية.املتكامل ذو النتائج اإلجيابية، وعادة مايسبب هذا العامل تأخر 
يعترب تغري اسرتاتيجيات التنمية أو عدم االستقرار احلكومي أو تغري نوعية املعلومات   .7

واخلدمات املقدمة حسب التشريعات واإلجراءات اليت تتغري خالل فرتة قصرية نسبيًا، ومن ذلك 

واإلجراءات  املعلومات  دمج الوزارات واهليئات أو فصلها عن بعضها البعض مما سيؤثر على

والتشريعات ونوعية اخلدمات املقدمة حتديًا يف تطبيق احلكومة االلكرتونية نتيجة التغري 

 السريع يف إنشاء املواقع وحمتوياتها.
مثل بيانات السكن واحلالة  اللكرتونية بيانات املستخدمنييتطلب تطبيق احلكومة ا .8

إال أن هذه اخلطوة تعترب من قبل البعض  ،السفر االجتماعية والصحية واملمتلكات وعدد مرات

تدخاًل يف خصوصياتهم

1

خاصة مع ظهور حتديات اهلجمات ا يفقدهم الثقة يف احلكومة . مم

 االلكرتونية اليت تعرضت هلا العديد من الدول مؤخرًا.
التباطؤ يف حتويل اجملتمع إىل جمتمع رقمي .9

2

يعترب حتدي يواجه الدفع االلكرتوني الالزم  

يف سداد خدمات احلكومة االلكرتونية والذي يتطلب تفعيل البطاقات الذكية أو بطاقات 

االئتمان. والسبب الرئيس يف هذا التباطؤ هو اخنفاض الوعي لدى املواطنني يف تطبيق التعامالت 

 ذلك.االلكرتونية وعدم إدراكهم لألثر اإلجيابي الشامل ل
تعترب اهلجمات االلكرتونية املنظمة اليت تتعرض هلا دول بعينها واليت تشكل نوعًا  .10

ًا يواجه تطبيق ومفهومًا جديدًا من احلروب هي احلرب االلكرتونية أو احلرب املعلوماتية تهديد

بيانات احلكومة أو بيانات املستخدمني  احلكومات االلكرتونية ألنها تكون عرضة الخرتاق

 وير والتجسس.والتز
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 نتائج تطبيق الحكومة االلكترونية

 ينتج من تطبيق احلكومة نتائج إجيابية ميكن استعراضها فيما يلي:

  تطبيق احلكومة االلكرتونية حيقق فوائد إدارية: يعمل تطبيق احلكومة االلكرتونية على

تبسيط اإلجراءات اإلدارية والقضاء على البريوقراطية اإلدارية والتعقيد اإلداري. وحتقيق فعالية 

 أكرب يف االتصال بني احلكومة واملواطنني. كما يعمل على إلغاء الواسطة واحملسوبيات، والذي

يظهر جليًا يف فرص احلصول على وظائف أو القبول يف اجلامعات. كما حتقق عملية التطبيق 

 وسيلة فعالةويعترب تطبيقها  إىل مزيد من الشفافية وبالتالي القضاء على الفساد اإلداري. 

من الوسيلة التقليدية، وتسهيل تطبيق اإلدارة  مراقبة األداء احلكوميبشكل أكرب يف 

إىل أنها تعكس العمل بروح الفريق وانتهاج سياسة اجلهود املوحدة يف  باإلضافة .االلكرتونية

  مما خيتصر اهلرم اإلداري عكس ماحيدث يف احلكومة التقليدية.العمل 
  تطبيق احلكومة االلكرتونية حيقق فوائد سياسية: فتطبيقها يؤدي إىل تيسري عمليات

نني وتفعيل مشاركة اجملموعات املختلفة يف مشاركة املواطنني يف صناعة السياسات والقوا

مناقشات معينة أو وضع مقرتحات وأراء. كما تساهم احلكومة االلكرتونية يف دعم عمليات 

 التصويت على األنظمة املختلفة أو االستفتاءات يف وقت قليل ودقيق.
 قتصادية تطبيق احلكومة االلكرتونية حيقق فوائد اقتصادية: يتم التعامل من الناحية اال

مع تطبيق احلكومة االلكرتونية على أنها مبثابة مشروع استثماري حيقق فوائد اقتصادية. أي أن 

من االستثمار احلكومي، وزيادة يف  وحجم األرباح تطبيقها يعكس حتقيق ارتفاع يف معدل العائد

حلكومي، . كما يشري إىل نتائج مرتفعة يف معدل إنتاجية اإلنفاق االناتج القومي اإلمجالي

واخنفاض التكاليف اليت تتكبدها احلكومة يف تقديم اخلدمة أو اجلهة املستفيدة يف سبيل 

ومتتد التكاليف املنخفضة لتشمل  ،املستمرة وختفيض تكاليف التنسيق واملتابعة احلصول عليها،

التكاليف املالية وتكاليف الوقت واجلهد

3

ويعول على تطبيق احلكومة االلكرتونية حتقيق مزيد  .

من  االقتصادي والذي يعترب يف الفرتة احلالية هدفًا اسرتاتيجيًاواإلصالح من برامج التطوير 

وقد ثبت فعليًا الدور الكبري الذي يلعبه تطبيق احلكومة االلكرتونية  أهداف التنمية يف أي دولة.

عيتها تعتمد على اخلربات املعرفية، مثل وظائف إدخال يف خلق فرص وظيفية جديدة يف نو

البيانات وتشغيل وصيانة البنية التحتية التقنية، ووظائف مهمة وتتطلب قدر عالي من الدراية 

واخلربة مثل وظائف أمن املعلومات وصناع املعرفة. كما البد من توضيح دور احلكومة االلكرتونية 

تكن معروفة من قبل، مثل التكامل بني تطبيق احلكومة  يف فتح قنوات استثمارية جديدة مل

وحتقيق تكامل اقتصادي بني املشاريع اليت تقدمها احلكومة االلكرتونية والتجارة االلكرتونية. 

وقطاع األعمال وزيادة العوائد الرحبية هلذا التكامل والذي سيحقق نتائج إجيابية على االقتصاد. 

الي واالختالسات وسرقة األموال العامة والرشاوي من أهم النتائج ويعترب القضاء على الفساد امل

اإلجيابية لتطبيق احلكومة االلكرتونية، والذي حتقق نتيجة تطوير عمليات الدفع والسداد 

واملستفيد  حسب أنظمة املعلومات لكل من قام به من موظفني احلكومة ذلكااللكرتوني وتوثيق 

 من اخلدمة.
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 كرتونية حيقق فوائد اجتماعية: ينتج من عملية التحول إىل اجملتمع تطبيق احلكومة االل

املعريف بشكل عام وتطبيق احلكومة االلكرتونية يف اجملتمع بشكل خاص؛ حتفيز كافة اجلهات 

إىل جمتمع معلوماتي  حنو التحول -من حكومة ومؤسسات أعمال ومواطنني –املتعاملة بها 

. وهذا يزيد من وينجز مهامه يف وقت قياسي يستطيع التعامل مع التقنية ويواكب تطورها

قدرات اجملتمع على استخدام التقنية خلدمات البحث والتطوير وإنتاج سلع وخدمات جديدة مل 

يف عدد  االبداع واالبتكار فيه، وصواًل إىل حتقيق منو مطردتكن معروفة من قبل، وزيادة 

  ونوعية براءات االخرتاع.

 التنمية االقتصادية

 مفهوم التنمية االقتصادية  

عباره عن حتقيق ارتفاع يف معدل الدخل القومي أو يف نصيب  بانه نمو االقتصادييعرف ال

الفرد من الدخل القومي. كما يعترب زيادة النمو االقتصادي يف دولة ما نتيجة طبيعية لزيادة 

 إنتاج السلع واخلدمات.

التغريات اليت حتدث يف اجملتمع بأبعاده  بانهمفهوم التنمية االقتصادية ميكن تعريفه  إال أن

وفكرية وتنظيمية من أجل توفري  واجتماعيةلفة، وتشمل تغريات اقتصادية وسياسية املخت

 (م2007)احلبيب، احلياة الكرمية جلميع أفراد اجملتمع.

وقد عرف سيمون كورنتز التنمية االقتصادية بانها إحداث تغيريات إجيابية ليس يف اجلانب 

يف النظام السياسي وحتديث للمجتمع.  االقتصادي فقط، إمنا متتد إىل إحداث تغريات إجيابية

 وقد أطلق كورنتز على هذا املصطلح أيضًا اسم النمو االقتصادي احلديث.

ويالحظ من ماسبق أنه بالرغم من التشابه بني مفهوم النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية 

النمو االقتصادي. ألنه ال إال أن مفهوم التنمية االقتصادية يعترب أكثر توسعًا ومشواًل من مفهوم 

يركز على اجلانب االقتصادي فقط إمنا يعكس جانب التغريات اهليكلية يف جوانب اجملتمع 

 املختلفة.

 برامج التنمية االقتصادية هدافأ 

تتمحور أهداف التنمية االقتصادية يف أي دولة يف العامل إىل حتقيق مستوى مرتفع من املعيشة 

املواطنني يف حتقيق رضا  ةاألساسي تمع. وهذا اهلدف قد يكون النقطةجملوزيادة الرفاهية يف ا

ومؤسسات األعمال جتاه احلكومة. ولذلك ختصص الدول عادة وزارات مستقلة لتحقيق التنمية 

االقتصادية، باإلضافة إىل أن رسم السياسات واالسرتاتيجيات التنموية حيظى بعناية فائقة من 
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. وميكن استعراض أهداف الربامج ما أمكنيكون بدقة عالية احلكومة، وتطبيق هذه اخلطط 

 التنموية يف التالي:

زيادة الناتج )الدخل( القومي: والناتج القومي هو عبارة عن جمموع قيم ما ينتجه اجملتمع من  .1

سلع وخدمات خالل فرتة معينة، وتستهدف الزيادة حجم اإلنتاج احلقيقي والفعلي من السلع 

 د أثر التغري يف األسعار. وهذه الزيادة تعكس مفهوم زيادة النمو االقتصادي.واخلدمات باستبعا
مستوى رفع مستوى املعيشة )حتقيق مستوى من الرفاهية االجتماعية(: ويشمل ذلك رفع  .2

التعليم والثقافة والصحة والسكن واخلدمات العامة، حبيث حيصل املواطنون على مستوى مرتفع من 

 املعيشة الكرمية.
ختفيض درجة التفاوت يف توزيع الدخول: من خالل سياسات عادلة يف توزيع اإلعانات أو  .3

فرض الضرائب أو احلصول على فرص عمل، ويف النظام االقتصادي اإلسالمي حيصل الفقراء على 

 الزكاة من األغنياء، وهذا يضمن التوزيع العادل للدخل والثروة.
على مصدر واحد  االعتمادالدخل: وذلك يكون بعدم  حتقيق التنمية املتوازنة وتنويع مصادر .4

يف عاملية  تذبذباتللدخل، وجعل االقتصاد يف الدولة رهينة ماحيدث يف هذا القطاع من 

األسعار أو اإلنتاج أو الطلب، وهذا سيؤدي إىل حدوث أزمات اقتصادية بشكل مستمر. بينما يعترب 

من وسائل حتقيق األمن  مصدر ووسيلةأكثر من  منتنويع مصادر الدخل سبب يف زيادة اإليرادات 

 .االقتصادي
حتقيق تنمية متوازنة يف أقاليم الدولة: من خالل احملافظة على تنمية املناطق األقل منوًا،  .5

املوارد البشرية، وإجياد الوعي الكامل حنو التطبيقات التكنولوجية وبناء  إنتاجيةواالهتمام حبجم 

البنية التحتية هلا يف كل األقاليم، وإنشاء وتطوير االستثمارات ذات اجلدوى االقتصادية إلنتاج 

 السلع املفيدة يف مجيع املناطق وعدم الرتكز يف املناطق احلضرية فقط.

 أبعاد التنمية االقتصادية

تعريف السابق للتنمية االقتصادية ميكن حتديد أبعاده ذات الدور الكبري يف حتقيق من ال

 التنمية يف التالي:

قتصادية: ويقصد بذلك التغريات يف العملية اإلنتاجية واليت تشمل إنتاج السلع الا األبعاد .1

ي اإلمجالي واخلدمات التقليدية، والسلع واخلدمات املعرفية. ومساهمتها يف زيادة الناتج القوم

 وأثرها يف حتقيق النمو االقتصادي.
األبعاد التنظيمية واإلدارية: ويعكس هذا البعد العالقات اليت تربط اجلهاز احلكومي بأفراد  .2

 البريوقراطيةاجملتمع ومؤسساته، ودور احلكومة يف تسهيل املعامالت، ومدى املرونة ومستوى 

أن حتقيق التنمية االقتصادية غري ممكن يف ظل نظام إداري  اإلشارةاإلدارية لديها. والبد من 

 مرتهل يعاني من التعقيد.
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األبعاد االجتماعية: وتشمل التغريات اليت حتدث يف العالقات االجتماعية وتعكس مدى  .3

تطور اجملتمع وتقيس حجم هذا التطور، وتشمل أيضًا حتويل اجملتمع إىل جمتمع معلوماتي أو 

 ىل جمتمع املعرفة.رقمي، أو حتوله إ
األبعاد السياسية: وهي اليت تعكس عالقات النظام السياسي باجملتمع، ومستوى حتقيق  .4

الدميوقراطية والشفافية واالستقرار السياسي، والبد من اإلشارة بأن هذا البعد ذا أثر كبري يف 

 حتقيق التنمية االقتصادية.

 ية االقتصادية عالقة تطبيق الحكومة االلكترونية في تحقيق التنم

تعترب احلكومة االلكرتونية ذات أثر يف تطبيق الثورة التكنولوجية الشاملة يف مجيع التعامالت 

احلكومية، وكما استعرضنا سابقًا فهي تؤدي إىل بناء اقتصادي قوي يستطيع التعامل مع املشكالت 

ية اقتصادية شاملة تطبيق احلكومة االلكرتونية ميتد لتحقيق تنمكما أن أثر  اليت تواجهه.

 ميكن استعراضها كما يلي:

  تساعد احلكومة االلكرتونية يف التحول إىل اقتصاد املعرفة وجمتمع املعرفة، من خالل

مساهمتها يف التحول حنو اجملتمع الرقمي واملعلوماتي كخطوة أوىل. وبالتالي تطور اجملتمع 

اإلضافة إىل زيادة الرفاهية االقتصادية ب وحتسن مستواه االجتماعي والثقايف واملعريف والعلمي.

هد واملال اليت يدفعها اجملتمع للحصول اخلدمات من خالل ختفيض تكاليف الوقت واجل

 واملعلومات احلكومية الالزمة لتيسري حياته.
  تساعد احلكومة االلكرتونية يف حتويل االبتكار واإلبداع واالخرتاعات إىل سلع وخدمات

 النمو االقتصادي.الفرص االستثمارية و مما يساهم يف زيادةذات عوائد اقتصادية، 
 العامل يف القطاع سواء  زيادة إنتاجية املورد البشري )تساعد احلكومة االلكرتونية يف

نتيجة رفع القدرات للعاملني ومدى معرفتهم، مما يؤدي إىل رفع حجم األداء  (احلكومي أو اخلاص

 القطاع اخلاص.ذلك يف مؤسسات احلكومة ووزيادة اإلنتاجية تبعًا ل يف العمل.
  التكامل بني القطاعني العام واخلاص من خالل بناء شراكة قوية بينهما وذلك يف جمال

 املعلومات وإجناز األعمال واإلنتاج.
  يعمل تطبيق احلكومة االلكرتونية على تنمية اجملتمع بالكامل من خالل حث مجيع أفراده

طة والفعاليات املختلفة يف كل اجلوانب االقتصادية واالجتماعية على املشاركة يف مجيع األنش

 مساهمة اجملتمع يف عملية صنع القرار وإبداء الرأي. زيادة والسياسية. كما يساعد يف 
  يؤدي تطبيق احلكومة االلكرتونية إىل حدوث تسهيالت كبرية يف إجناز تكوين مؤسسات

العوامل اجلاذبة إىل تكوين مؤسسات أعمال  األعمال وتسهيل معامالتها، وهذا يعترب أحد

جديدة، واستقطاب االستثمار األجنيب، وزيادة التجارة االلكرتونية، مما يؤدي إىل زيادة إنتاج 
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السلع واخلدمات وحتقيق النمو االقتصادي ومعاجلة مشكلة البطالة وبالتالي حتقيق تنمية 

 اجملتمع.
 عدالة والشفافية لكل أفرد اجملتمع بدون استثناء، حيقق تطبيق احلكومة االلكرتونية مبدأ ال

الفرص اليت  اخلدمات أو املميزات أواملعلومات أو ويستفاد من ذلك تساويهم يف احلصول على 

متنحها احلكومة. مثل الشفافية يف اإلعالن عن فرص العمل أو املناقصات احلكومية. وهذا حيقق 

  ساهم يف تطور اجملتمع يف كافة اجلوانب.اجملتمعية ويوحتقيق العدالة  دورًا يف احلد من الفساد
  يساهم تطبيق احلكومة االلكرتونية يف خلق جمتمع منضبط وملتزم بتنفيذ القانون، من

وهذا يكون  خالل ربط تقديم اخلدمات احلكومية بسداد الرسوم أو الغرامات أو الديون والقروض.

 إلفراد اجملتمع ككل دون استثناء نتيجة الربط االلكرتوني.

تقييم تجربة تطبيق الحكومة االلكترونية في تحقيق التنمية االقتصادية في المملكة 
 العربية السعودية

على تطوير البنية التحتية اخلاصة باالتصاالت  2030نصت خطة اململكة العربية السعودية 

وتقنية املعلومات من خالل الشراكة مع القطاع اخلاص ويستهدف ذلك توسيع تغطية خدمة 

% يف املناطق 66% من املنازل يف املدن ذات الكثافة السكانية العالية و90النطاق العريض لتصل نسبة 

للتحول من االقتصاد التقليدي إىل  والكبري أدركت حكومة اململكة األثر الفعالرى. وقد األخ

االقتصاد املعريف بشكل عام ومن ذلك توفري كل التطبيقات والتعامالت الالزمة هلذا التحول. 

وقد حققت  يف حتقيق التنمية االقتصادية الشاملة.ودورها احلكومة االلكرتونية  ومنها تطبيق

، م2014يف عام عامليًا  36اململكة تقدمًا يف نطاق اخلدمات املقدمة من املواطن لتصل إىل املرتبة 

إال أن  .مم املتحدة للحكومة االلكرتونيةم وذلك حسب مؤشر األ2004عام  90بينما كانت يف املرتبة 

مجيع مدن وحمافظات تطبيقها مازال يواجه عائق عدم اكتمال البنية التحتية لألنرتنت يف 

اململكة العربية السعودية، وقد تعاني بعض احملافظات من ضعف جودة خدمات االنرتنت، أو عدم 

وجودها يف اهلجر البعيدة نتيجة مساحة اململكة العربية السعودية الكبرية وترامي أطرافها، 

مج احلكومة ويولي برنا ووجود بعض اهلجر يف مناطق صحراوية يصعب توفري اخلدمات فيها.

االلكرتونية الذي يشرف عليه كل من وزير املالية ووزير االتصاالت وتقنية املعلومات وحمافظ 

كبريًا من حكومة اململكة يف تطبيق احلكومة  اهتمامًا على هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات

القطاع احلكومي،  االلكرتونية لتحقيق التنمية املستدامة والتطور يف مجيع اجملاالت، ورفع كفاءة

وخدمة اجلهات ذات العالقة. ويف إطار ذلك مت إنشاء برنامج التعامالت احلكومية ) يسر( عام 

ومن  وسهولة مع مرور الوقت. انتشارًام، وأصبح التعامل احلكومي مع اخلدمات احلكومية أكثر 2005

د إجيابية من االستثمار احلكومي، وزيادة عوائالقطاع وكفاءة زيادة إنتاجية برنامج يسر أهداف 

يف احلكومة االلكرتونية باإلضافة إىل توفري املعلومات واخلدمات الالزمة بفعالية وجودة كبرية. 

ويوفر برنامج يسر على حتقيق أكرب قدر ممكن من التنسيق بني اجلهات احلكومية وتقليل 

تشجيعية إلفراد اجملتمع  املركزية يف التعامالت احلكومية االلكرتونية، كما أنه مبثابة وسيلة

 ومن خالله يتم دراسة عوائق التطبيق ومعاجلتها. على تطبيق احلكومة االلكرتونية.
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الوحيدة  املنفذةوتقوم البوابة الوطنية للتعامالت االلكرتونية احلكومية واليت تعترب اجلهة 

تطبيق معايري فنية م ب2006واليت أنشئت عام  للخدمات االلكرتونية يف اململكة ) بوابة سعودي (

اليت إىل تطبيق كل التقنيات اجلديدة  باإلضافةعالية جدًا يف تطبيق احلكومة االلكرتونية، 

تعمل على إثراء احملتوى االلكرتوني وتسهل عملية الوصول إليه واالستفادة منه. وتعترب بوابة 

كومية يف اململكة ويشرف عليه برنامج يسر. سعودي املدخل االلكرتوني املوحد للخدمات احل

وتعمل البوابة على حتقيق التكامل بني اجلهات احلكومية، وتوفري معلومات االتصال االلكرتوني 

بها من خالل توفري الروابط اخلاصة بها، كما توفر معلومات شاملة عنها وعن اخلدمات اليت 

 954الكرتونية تقدم للمواطنني واملقيمني، و خدمة 2500وتزيد عدد اخلدمات املقدمة عن  تقدمها.

جهة  488خدمة تقدم لزوار اململكة، وتقدم هذه اخلدمات  34خدمة لقطاع األعمال، وأكثر من 

 حكومية 

وتقدم البوابة خدمات يف جمال التدريب والتعليم والثقافة والصحة واألمن والتأمني والتقاعد 

 . ويتوفر من خالهلا خدمة السداد االلكرتوني.علوماتقتصاد واالتصاالت وأمن املوالتجارة واال

والبد من اإلشارة إىل مفهوم مهم يف جناح وكفاءة تطبيق احلكومة االلكرتونية، وهو مفهوم 

تقديم يف  اهلدف من استخدام التطبيقات التقنيةذي يعترب لجاهزية احلكومة االلكرتونية وا

احلكومة االلكرتونية قدرة أنظمة تقنية املعلومات  اخلدمات احلكومية املختلفة، ويقيس جاهزية

واالتصاالت يف املساهمة يف حتقيق التنمية االقتصادية الشاملة. وتستخدم مؤشرات املشاركة 

االلكرتونية والبنية التحتية لالتصاالت وراس املال البشري لقياس مدى جاهزية احلكومة 

)حسب مؤشر األمم املتحدة للحكومة االلكرتونية 36إىل املرتبة  ويعترب وصول اململكة االلكرتونية.

دوله خالل  54حققت تقدمًا وقفزت لتحقق تقدمًا علىدولة، وأنها 193الذي ذكرناه سابقًا( من بني 

. وحسب 41م هو 2012سنوات، وعلى مخس دول خالل سنتني حيث كان ترتيبها خالل عام  10

دولة على مستوى العامل يف تقديم اخلدمات  20م ضمن أفضل 2014التقرير فإن اململكة تصنف عام 

دولة يف قارة أسيا يف تقديم التعامالت 47من بني  8احلكومة االلكرتونية، كما تعترب الدولة رقم 

 واملرتبة الثالثة خليجيًا بعد اإلمارات والبحرين. االلكرتونية. 

ال على أكرب قدر من اخلدمات وبفعالية وقد أدت هذه النتائج إىل حصول املواطنني وقطاع األعم

 أكرب. كما أدى ذلك إىل عمل احلكومة وجبدية على تسهيل إجراءات اخلدمات.

التقدم يف ترتيب اململكة يف تطبيق احلكومة االلكرتونية حسب مؤشر  ويوضح اجلدول التالي

 األمم املتحدة للحكومة االلكرتونية.

 منو احلكومة االلكرتونية يف اململكة العربية السعودية: (1جدول)

 ترتيب اململكة العام

2003 105 

2004 90 

2005 80 
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1016 

2008 70 

2010 58 

2012 41 

2014 36 

كما أنه من الضرورة أن نشري إىل الدور الفعال للحكومة االلكرتونية يف اململكة يف حتقيق  -

والتدريب والبحث والتطوير، وقطاع الصحة وتقديم خدمات صحية كفاءة أكرب يف قطاع التعليم 

متكاملة وشاملة حتى للزوار واحلجاج، ويعد تطبيق كلنا أمن الذي أنشأته وزارة الداخلية أخر 

تطبيق الكرتوني يهدف إىل أن يكون املواطن مساعدًا وداعمًا للحكومة يف مكافحة اإلرهاب 

 واجلرمية.

 االستنتاجات

  يؤدي تطبيق احلكومة االلكرتونية إىل حتقيق قدر عالي من توفري املعلومات واخلدمات

 بسهولة. 
 د كبرية وحلواًل ملشاكل يستعصي حلها مع أن تطبيق احلكومة االلكرتونية حيقق فوائ

 من حتقيق اإلصالح اإلداري الشامل.ومَيكن  ،(مثل الفساد والبريوقراطية)احلكومات التقليدية 
 يق احلكومة االلكرتونية يواجه عددًا من العوائق، وتعمل احلكومات على معاجلة هذه أن تطب

 العوائق يف خططها املستقبلية.

 الخاتمة والتوصيات 

 ا إلن املفهوم يعكس أبعاد البد من االهتمام بتطوير احلكومة االليكرتونية وتطبيقاته

 .واقتصادية سياسيةو اجتماعيةو إدارية
  من الثورة لتكنولوجية الكبرية واهلائلة وتوظيفها يف تطوير تطبيقات  االستفادةالبد من

 التحول لالقتصاد املعريف ومن ضمنها احلكومة االلكرتونية.
  .من أجل تنفيذ السياسات االقتصادية البد من تطوير التعامالت االلكرتونية احلكومية

 فهي متكن أيضًا من مراقبة األداء.
 لكبرية اليت تتحقق من تطبيق احلكومة االلكرتونية على التنمية نظرًا للفائدة ا

االقتصادية البد أن تكون خطوات التحول مدعومة ليس من الناحية الفنية فقط، وإمنا من 

الناحية املالية بشكل كبري. حيث الميكن تطبيق احلكومة االلكرتونية بدون وجود التمويل 

 الالزم.
البد للحكومات أن تعي أن الوقت الراهن يتصف بالثورة املعرفية،  ختامًا ونتيجة هلذه الدراسة

والسرعة اهلائلة يف تطور وسائل االتصاالت، وأنها البد أن تواكب هذا التطور وتسخر الثورة 

 التكنولوجية يف تقديم تنمية شاملة اقتصادية شاملة للمجتمع.



 

 

 

 املؤمتر العلمي الثالث لعلوم املعلومات

 الفرص والتحديات: للمجتمعاتاقتصاد املعرفة والتنمية الشاملة 

 م  2017أكتوبر  11- 10يف الفرتة من 
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1
اليقتصر ذلك على الدول النامية، فقد واجهت هذه املشكلة بريطانيا وأثارت غضبًا شعبيًا بسبب اخرتاق  

 املعلومات.
2

الفجوة الرقمية هي عبارة عن الفرق بني من ميتلك املعرفة ولديه قدرة على استخدام التقنية احلديثة ومن  

 الميتلكها.

3
أيضًا تكاليف املواصالت من قبل املواطنني، أو الغياب من العمل إلنهاء اإلجراءات املتعلقة بهم، أو  تشمل التكاليف 

 ري ممتدة من أجل إنهاء اخلدمات.لفرتات طويلة ويف طواب االنتظارتكاليف 


