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 السمخص

الخجمات االلكتخونية عمى جؾدة العسل البمجي  الى تحؾلالثخ أىجفت ىحه الجراسة الى بيان 
نذاء مشرات الكتخونية متشؾعة تعدز مؽ استخجاميا لغايات تدخيع الخجمات إوالحث عمى  والسجتسع

حضث تظخقت الجراسة الى التعخف عمى الخجمات الكتخونية وتكشؾلؾجيا السعمؾمات  السقجمة لمسؾاطشضؽ،
مختمف القظاعات الحكؾمية الحجيثة وأىسضتيا في رفع كفاءة السؤسدات وتعديد دور الذخاكة بضؽ 

 تعخف عمى مفاليؼ التحؾل االلكتخوني واالدارة االلكتخونية ومسضداتيا وخرائريا.وال والخاصة,

أن تذكل  االلكتخونية يسكؽ الخجماتلصالتحؾال وتؾصمت الجراسة الى عجة نتائج مؽ أىسيا أن
إعادة تؾزيع االختراصات التقمضجيةعؽ طخيق الخجماتالسذاكل والسعؾقات التي تؾاجي آلية لتجاوز
حضث أن التكشؾلؾجيا يسكؽ  ،لمسؤسدة وتشغيؼ العالقات التدمدمية داخل الييكل التشغيسي والسدؤوليات

خمي دون أن تخسؼ عالقات أفكية بجل العسؾدية بضؽ مختمف أجداء السشغسة أو السؤسدة وبذكل تجا
مؽ  تخفع مؽ درجة التشدضق بضؽ الؾحجات االدارية وذلػ االدارة االلكتخونية كسا أن ،حؾاجد أو عؾائق

خالل وضع أرشيف لمسعمؾمات السذتخكة يتؼ تبادليا بذكل سيل دون اتباع االجخاءات الؾرقية 
 السعقجة وىحا ما يزفي الظابع السخن و الفعال و الدمذ لإلدارة االلكتخونية.

 ، االردن.االدارة االلكتخونيةااللكتخونية،  الخجماتالكمسات السفتاحية : 
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Abstract 

This study aimed to demonstrate the impact of the shift to e-services 
on the quality of municipal work, and society. and to urge the establishment 
of various electronic platforms that enhance their use for the purposes of 
accelerating services provided to citizens Government and private. Learn 
about the concepts of electronic transformation and electronic management 
and their advantages and characteristics. 

The study reached several results, the most important of which is 
that electronic services can constitute a mechanism to overcome the 
problems and obstacles facing traditional services by redistributing 
specializations and responsibilities and organizing serial relationships within 
the organizational structure of the institution, as technology can draw 
horizontal relationships instead of vertical ones between the various parts 
of the organization or The organization and overlapping without barriers or 
obstacles. The electronic administration also raises the degree of 
coordination between the administrative units, by developing an archive of 
common information that is easily exchanged without following complex 
paper procedures, and this gives the flexible, effective and smooth nature 
of the electronic administration. 

Keywords: e-services, e-management, Jordan. 
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 مقدمة 

وبإيجاد الكيسة والفؾائج  ، بسجسؾعة مؽ االنذظة والخجمات بذكل عامتتسثل الخجمات االلكتخونية 
تخديشيا عمى شكل خؾارزمية تتشفح عؽ طخيق البخامج  لستمقي الخجمة مؽ خالل العسمية التي يتؼ

( : ىي عبارة 2007رضخفي، السترمة عبخ شبكة االنتخنت، اما الخجمة االلكتخونية كسا عخفيا ) ال
مؾجيو عؽ عسمية تخجسة األداء إلى ارقام خؾارزمية بؾاسظة شبكات ووسائل الكتخونية تكؾن 

 لمعسالء.

كسا تعخف تكشؾلؾجيا السعمؾمات: أنيا مجسؾعة مؽ األدوات الخئيدة التي يدتثسخىا االندان في 
لمسؾاطشضؽ لسؾاجية التظؾرات نؾاحي مختمفة مشيا السؤسدات التي تعسل عمى تقجيؼ الخجمات 

 (.2020والتغضخات السحيظة بيؼ لغايات تقجيؼ افزل الخجمات )الدعاريخ والظالب، 

لخجمات االلكتخونية عسمية تغضضخ في البشية التحتية لمسؤسدات والذخكات ويسثل التحؾل الى ا
 جؾدة الخجمات السقجمة لمسؾاطشضؽ. باستخجام التكشؾلؾجيا الحجيثة لتحدضؽ

( إطار 2025-2021في االردن تؾفخ االستخاتيجية الؾطشية لمتحؾل الخقسي والخظة التشفضحية )و  
استخاتيجي لمتحؾل الخقسي لالردن لخسدة أعؾام، وتؾضح التغضخات والستظمبات االستخاتيجية الالزمة 

رفع كفاءة يا لتحدضؽ تقجيؼ الخجمات الحكؾمية و مؽ اجل مؾاكبة عجمة التقجم في التحؾل الخقسي عالس
األداء الحكؾمي بسا يحقق متظمبات السدتفضجيؽ مؽ حكؾمة ومؾاطشضؽ ومكيسضؽ وسياح ورواد االعسال 

 وغضخىؼ، وتحدضؽ نؾعية الحياة بذكل أكثخ فعالية واستجامة ومؾثؾقية.

( والدياسة العامة لمحكؾمة في قظاعات االتراالت 2025واستشادا الى رؤية االردن )
( باالضافة الى السخخجات واالتجاىات العالسية والسسارسات 2018مات والبخيج )وتكشؾلؾجيا السعمؾ 
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( قامت وزارة االقتراد الخقسي 2030وتساشيا مع اىجاف التشسية السدتجامة ) ،الجولية في ىحا السجال
 والخيادة بإعجاد ىحه االستخاتيجية وبالتذاور مع الذخكاء واصحاب العالقة والسيتسضؽ مؽ كافة شخائح

 السجتسع.

وتتزسؽ االستخاتيجة رؤية الحكؾمة خالل خسذ سشؾات لتحفضد مديجا مؽ التحؾل الخقسي وتشسية 
االقتراد الخقسي في السسمكة االردنية الياشسية باالعتساد عمى مجسؾعة مؽ االجخاءات والسسكشات 

ة تعتسج عمى ة متظؾر خار ببشاء بشية تحتية رقسياالساسية لتحقضق الخؤيا الحكؾمية ومؽ بضشيا االستس
التقشيات الحجيثة بسا في ذلػ تقشية الجضل الخامذ لالرتقاء بسدتؾى الخجمات الحكؾمية الخقسية مؽ 

مشرة خجمات تفاعمية مخكدية تديل الحرؾل عمى الخجمات الحكؾمية، وتؾلي الحكؾمة  لخال
التي يتيحيا التحؾل  االردنية الذباب الجانب األكبخ في ىحه االستخاتيجية نغخا لمفخص الزخسة

يعدزوا جؾانب االبتكار وريادة األعسال في السسمكة ) سبجورىؼ  ؽالخقسي لقظاع الذباب الحي
 .((2025-2021)االستخاتيجية الؾطشية لمتحؾل الخقسي،

 

 ا المعلومات واالتصال في البلدياتأهمية تكنولوجي 

خاد ومؽ بضؽ التظؾرات التي تحجث ساىؼ التظؾر العمسي والتكشؾلؾجي في تحقضق الخفالية لألف
ذكل مدتسخ تمػ التظؾرات الستعمقة والخاصة بتكشؾلؾجيا السعمؾمات واالترال، وما ليا مؽ أىسية ب

مؽ ناحية تؾفضخ الخجمات بسختمف أشكاليا وتؾفضخ السعمؾمات الالزمة لألشخاص والسؤسدات، حضث 
السعمؾمات في أي وقت وأي مكان مؽ يدتظيع األفخاد االترال بالسؤسدات بكل سيؾلة وتبادل 

خالل استخجاميا عبخ شبكات االنتخنت، ومؽ خالل تكشؾلؾجيا السعمؾمات واستخجاميا في مجاالت 
يسكؽ تقجيؼ الخجمات بأفزل شكل عؽ  ،كالبمجيات الحياة السختمفة وخاصة في السؤسدات الخجمية

ذلػ ما دفع صة بيحه السؤسدات، و طخيق تؾفضخ كافة البيانات والخجمات مؽ خالل السؾاقع الخا
تعشي قجرة القظاعات السختمفة عمى تؾفضخ الخجمات : ان اإلدارة االلكتخونية ( الى القؾل2009)نجؼ،
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لمسؾاطشضؽ وانجاز السعامالت باستخجام شبكة االنتخنت بدخعة ودقة وبتكاليف وجيج أقل. ويتفق معو 
التي يتؼ تشفضحىا إلكتخونيا إلنجاز األعسال  ( في أنيا: مشغؾمة األعسال واألنذظة2005)ياسضؽ،

 باستخجام الشغؼ والؾسائل االلكتخونية عبخ الذبكات.

 

 فوائد التحول االلكتروني 

قجيسا استخجم االندان السعمؾمات ومع التقجم الدمشي والتظؾر االنداني حجثت تغضخات كبضخة في 
الضؾم، ليظمق عمى عرخنا الحالي مرظمح مجال استخجام السعمؾمات حتى وصمشا الى ما نحؽ عميو 

عرخ تكشؾلؾجيا السعمؾمات، وبدبب ىحا التظؾر الدخيع في مختمف السجاالت اصبح مؽ الزخوري 
 (.2014ججا مؾاكبة ىحه التغضخات ومؽ مختمف القظاعات )الخمحي والحيبة،

دة مدتؾى كفاءة (: تؾفضخ التكاليف االدارية وزيا2014ومؽ فؾائج التحؾل االلكتخوني )الخميج،
السؾعفضؽ مؽ خالل تؾفضخ الؾقت والجيج عشج قياميؼ بأعساليؼ االمخ الحي يشعكذ عمى رفع مدتؾى 

مؽ جية، ومؽ جية أخخى يديل التحؾل االلكتخوني عسمية حفظ  )البمجية( االداء داخل السؤسدة
حرؾل عمى الخجمة مؽ باالضافة الى سيؾلة ال البيانات الكتخونيا والخجؾع الضيا عشج الحاجة لحلػ

 . متمقضيا

 

 االدارة االلكترونية
 مفهوم اإلدارة اإللكترونية 

ىي عبارة عؽ ادارة مؤسدية بال اية اوراق مادية، تتكؾن مؽ ارشيف الكتخوني لحفظ البيانات 
لكتخونية، وايزا عبخ الخسائل الرؾتية االالتقشية وتجاوليا عبخ البخيج االلكتخوني واألدلة والسفكخات 

 (.2014الخميج،الحجيثة )ونغؼ الستابعة 
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 في العمل البلدي مميزات اإلدارة اإللكترونية 

الدارة االلكتخونية انيا غضخ محجدة بسكان جغخافي معضؽ، حضث يسكؽ لمسدتخجم ان مؽ مسضدات ا
دائخة يتابع ميام عسمو مؽ اي مكان باستخجام وسائل االترال الحجيثة، وبيحه الظخيقة يسكؽ ادارة اية 

، كسا انيا تداعج عمى تكامل العسل فيسا بضؽ مشاطق البمجية  ( بجون اي عؾائق24/7) او قدؼ
 .ا البعض وكحلػ بضشيا وبضؽ السخكد الخئيذ لمبمجيةبعزي

معالجة البضخوقخاطية  ومع رفع مدتؾى االداء  البمجي كحلػ خفض تكاليف العسل االداري  
الدخعة في انجاز العسل ، باالضافة الى و االدارات التقمضجية ،  والتخمص مؽ الفداد الحي قج يؾجج في

، مسا يشعكذ  بدبب تؾفخ السعمؾمات الجائؼ لجى متخحي القخاركفاءة اعمى بحيادية و اتخاذ القخارات 
ابيا عمى البمجية ومتمقي الخجمة ، كسا تداعج في االستغالل االمثل لمسؾارد وتسكضؽ جسيع االفخاد ايج

 مؽ تمقي الخجمات عمى وجو السداواة .

 خصائص االدارة االلكترونية 

يميا تقشيا بجال مؽ االكتفاء بحفغيا، كسا يسكؽ تيتؼ االدارة االلكتخونية بسعالجة السمفات وتعج
بجال مؽ طخيقة القخاءة التقمضجية، لالدارة االلكتخونية عخض اي محتؾى بذكل واضح سسعيا وبرخيا 

وايزا في االدارة التقمضجية يتؼ االستغشاء عؽ الؾثائق الغضخ سميسة مؽ خالل اتالفيا ومؽ ثؼ اعادة 
 دارة الحجيثة )االلكتخونية( ال يتؼ ذلػ.كتابتيا مخة اخخى، بضشسا في اال

ومؽ خرائص االدارة االلكتخونية انيا تتسضد بديؾلة تجيضد المقاءات واالجتساعات والشجوات 
السختمفة التي كانت بالساضي تحتاج الى تجضدات ومخاطبات وتشديقات لمتاكج مؽ حزؾر السجعؾيؽ 

 (.2017في الؾقت السشاسب )مشة،
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  الالورقيةالتحول الى 

يسكششا القؾل ان كل التقشيات ذات العالقة بالتحؾل الى مكتب بال اوراق مؾجؾدة ويتعمق األمخ 
) الخمحي باتخاذ قخار حاسؼ بالتحؾل، وىشالػ خظؾات تداعج عمى تحقضق ىحا التحؾل، مؽ أبخزىا

 :(2014والحيبة، 

 استخدام تطبيقات وثائق داخلية .1

مكتبية بؾاسظة االنتخنت بجال مؽ طباعة الؾثائق وتؾزيعيا  يسكؽ استخجام تظبيقات أو مشرات
وىؾ تظبضق متكامل لالعسال السكتبية  Google Docs“جؾجل دوكذ “عمى السؾعفضؽ، مثل تظبضق 

لبيانية وثالثا لمعخوض التقجيسية، حضث يتزسؽ بخنامج لسعالجة الشرؾص وآخخ لسعالجة الخسؾم ا
 عشج الحاجة الضيا وفي أي وقت.يسكؽ حفغيا عمى االنتخنت وتحسضميا 

 الرسائل والفواتير االلكترونية .2

الكيخباء، السياه، اليؾاتف، وغضخىا( الكتخونيا عبخ ؽ الشاس فؾاتضخىؼ السختمفة مثل )يجفع الكثضخ م
، كسا او عبخ التظبيقات الحكية الخاصة بيا بؾاسظة بخيجىؼ االلكتخونياالنتخنت بعج ان ترميؼ 
كذؾفات حداباتيؼ وبياناتيؼ السرخفية عبخ البخيج االلكتخوني او عبخ  واصبحؾ يحرمؾن عمى

بعض الذخكات الى استخجام ججاول رواتب كسا تمجأ  ،كحلػ التظبيقات الحكية الخاصة بالبشؾك
االقخارات الزخيبة الكتخونيا عبخ مؾقعيا االلكتخوني عمى  الكتخونية، كسا تتمقى دائخة ضخيبة الجخل

كل ىحا جدءا رئيديا مسا احجثتو التظؾرات الخقسية في العالؼ حاليا وبالتالي تؾسيع االنتخنت ويذكل 
 مجاالت السكاتب بال ورق.

 التخزين الدحابي .3
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تداعج تقشية التخديؽ الدحابي في الحفاظ عمى البضئة عؽ طخيق تؾفضخ كسيات ىائمة مؽ الؾرق 
التخديؽ الدابقة السمؾثة لمبضئة مثل في جسيع انحاء العالؼ، كسا تداعج عمى التخمص مؽ وسائل 

 االقخاص السخنة والسسغشظة واقخاص المضدر وفالشات التخديؽ السحسؾلة.

التي تقؾم بحفظ  ويخى الباحث ان التخديؽ الدحابي ىؾ أحج نساذج التخديؽ عمى شبكة االنتخنت
داحات تخديشية وتخديؽ السعمؾمات والبيانات في عجة خؾادم تتؾفخ مؽ طخف ثالث يقؾم بتأجضخ م

 لمسدتخجمضؽ حدب احتياجاتيؼ مثل شخكة مايكخوسؾفت.

 برامج الكترونية وذكية .4

البجء بعسمية التحؾل نحؾ " عالؼ خاِل مؽ الؾرق " كالبمجية يسكؽ ألي مكتب او شخكة او مؤسدة 
 بذكل مباشخ وفؾري وتكؾن البجاية بالشساذج او طمبات التعبئة الؾرقية التي يسكؽ تحؾيميا الى

مثل تحاكخ الدفخ الجؾي التي اصحبت متاحة لمسدافخيؽ بشدخة الكتخونية معتسجة  الكتخونية أو رقسية
 في جسيع مظارات العالؼ.

مكؽ عسمية االستغشاء عؽ الؾرق، أ ونغخا لتؾفخ أنغسة السعمؾمات والتظبيقات الالزمة في تدخيع
المجؾء الى ىحه التظبيقات والبخامج او اعجاد وتجيضد تظبيقات خاصة بيا لتشفضح مياميا  لمبمجيات

وتقجيؼ خجماتيا بأكسل وجو ومثال ذلػ لجؾء عجد مؽ الجول الى مفيؾم " الحكؾمة االلكتخونية " 
 ومفيؾم " الحكؾمة الحكية ". 

 

 بالورق  فوائداإلدارة 
 

ل إلى مكتب بال ورق يش ة الحفاظ عمى أمؽ الؾثائق ال شػ أن التحؾُّ ظؾي عمى فؾائج عجَّ
والسعمؾماتعبخ تؾفضخ أنغسة حفظ وتذفضخ خاصة، وتؾفضخ الؾقت والجيج والسال، وكفاءة عسمية 
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األرشفة، وسيؾلةالؾصؾل إلى السعمؾمات والبيانات، وتحدضؽ خجمة العسالء، وتؾفضخ مكان عسل 
 .صجيق لمبضئة

يداعج ىحا األمخ في خفض التكاليف في أي  البضئية خاراألضوالى جانب التخفيف مؽ 
لحفظ السدتشجات خدائؽ  جية عجم الحاجة إلى تؾفضخمؽ ، خرؾصًا او بمجية  مؤسدةاو  شخكة

والؾثائق الؾرقية، والتخمرسؽ بعض الؾعائف، مثل مؾعف األرشيف، أو مؽ خالل تؾفضخ 
لحفظ الؾثائق وما  وخدائؽو ممفات إلى تخريص غخفة أرشيف أالبمجيةالسداحات، فال سبب يجعؾ 

بؾاسظة ىحه إلى ذلػ. كسا أن مؽ شأنالخقسشة أو الالورقية أن تحسي الؾثائق مؽ الفقج أو الزياع، ف
إال إذا تؼ إعجاميا  الحجيث عؽ وثائق مفقؾدة كسا ىؾ الحال في الؾرقيةال يسكش التقشيات الحجيثة

 .إلكتخونياً 

 
 

 ُبعد اإلدارةعن 
 

ىحا واإلدارة بذكل عام وتظؾر بعج عيؾر تكشؾلؾجيا السعمؾمات تغضخ مفيؾم إدارة السذاريع 
كل بذسالضب التقمضجية السدتخجمة ألالتي بجورىا غضخت ا السفيؾم مع تظؾر تكشؾلؾجيا السعمؾمات

، اما االن وبؾجؾد فخق العسل واإلدارات والسؾاردفي مكان محجد جحري حضث كانت بالدابق محرؾرة 
لمسجيخ وفخيق العسل ان يتؾاجج كل مشيؼ في مكان أصبحت اإلدارة غضخ محجدة وبالتالي يسكؽ 

خضخ مثال عمى ذلػ أزمة كؾرونا التي فخضت عمضشا الحجخ السشدلي، ، و (2020)ياسضؽ، جغخافي
 .إنجاز الكثضخ مؽ األعسال مشدليااألمخ الحي أدى الى 

 
 

 خالصةال 
 

مدتقبمية تتشاول أثخ تحؾل الخجمات اإللكتخونية عمى العسل البمجي والسجتسع اجخاء دراسات  .1
 أصحاب القخار مؽ إدراك وتحقضق جؾىخ ىحا التحؾل. ؽلضتسكبذكل اعسق 
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تفعضل تظبضق التحؾل االلكتخوني عؽ طخيق زيادة مدتؾى االىتسام بو في كافة العسميات  .2
 .البمجياتواألنذظة والخجمات السقجمة مؽ 

وتبشي  في البمجيات تؾفضخ الستظمبات التي تداعج عمى تظبضق تحؾل الخجمات االلكتخونية .3
 إجخاءات حمؾل السعيقات التي قج تؾاجو تحقضق اىجاف التحؾل اإللكتخوني.

وتذجيعيؼ عمى طمب خجماتيؼ عؽ  عمى التؾاصل مع السؾاطشضؽ متمقي الخجمات حثالبمجيات .4
 .تخونية الخاصة بالبمجياتالتظبيقات أو السؾاقع االلكطخيق 
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