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  مشروع احلكومة االلكترونية يف دولة الكويت
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  **و آخرون* فاطمة الدويسإن. د

   الكويت-اهليئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب
Abstract (e-government) 
It is the era of information, communication and technology. The whole 
world is full aware of desperate need to move toward sophistication. It 
becomes a must. A very flourishing example is E – Government. 
Based on that need, Kuwait Council of Ministers issued Act/nr. 759 
establishing the National Committee for applying sophisticated 
technology into public sector (chaired by the Prime Minister).  
As long as the matter is very important, the study tried to present the 
Kuwaiti experience in dealing with this project. With an emphasis on a 
real case from the public sector that proceed few steps toward entering 
the portal of Kuwait e-government. 
It is an effort to identify and evaluate an experience, through discussing 
the following elements: 
• Bases to move from manual to technological work. 
• Factors for successful e-government. To enhance positives and 
eliminate negatives.  
• Role of state, private, civil, and co-operative sectors. Or it is a 
state responsibility.  
• Phases should be followed to get the job done (e-government 
project design) 
Applying previous elements on a public organization (Zakat House). 
With reviewing supporting factors and obstacles facing the project. 

 
  ـــــــــــــ

 اهليئة العامة للتعليم - كلية الدراسات التجارية- رئيس جملس قسم اإلدارة و السكرتارية - أستاذ مساعد *
  nldashsb@yahoo.com: مايل.         الكويت. التطبيقي و التدريب

  .ثمان يوسف احلجي و الدكتور نوري بشري مباركالدكتور ع** 

  



   حالة عملية–بيت الزكاة . مشروع احلكومة االلكترونية يف دولة الكويت
 فاطمة الدويسإن  و آخرون.                                                       اد                        

 5عدد .                             جملة اقتصاديات مشال إفريقيا

 
252

   :مقدمة
     دخل العامل بأسره مرحلة متطورة ضمن آفاق عصر املعلومات دف االستفادة من 
التقنيات املتاحة يف جمال نظم وتقنية املعلومات واالتصاالت، كما بدأت دول العامل تعي أمهية 

ن الوسائل التقليدية إىل أجهزة وأنظمه احلاسب اآليل التحول يف معامالا ومعلوماا الرمسية م
من هذا املنطلق أصدر جملس الوزراء يف . وإنشاء ما تعارف على تسميته باحلكومة اإللكترونية

بشأن تشكيل اللجنة الوطنية العليا املكلفة بإدخال  ) 759( دولة الكويت القرار رقم 
كومية برئاسة مسو رئيس جملس الوزراء تأكيدا استخدام التكنولوجيا املتطورة يف األعمال احل

  . على أمهية املشروع وحساسيته
سعت الدراسة لإلجابة على جمموعة من األسئلة حتقيقا لألهداف : أهداف الدراسة وفرضياهتا

  :التالية
ما هي األسس اليت ينبين عليها التحول من العمل اليدوي إىل العمل التقين ؟ وذلك  

سس التحول من اجناز العمل بالطرق التقليدية إىل اجناز العمل بالطرق بغرض التعرف على أ
  .التقنية

ما هي عوامل جناح مشروع احلكومة االلكترونية؟ وذلك لتعزيز اجلوانب االجيابية  
  .واحلد من العوامل السلبية اليت تعيق مسرية العمل

أم أن املشروع ) العام، اخلاص، املدين، التعاوين(هل هناك أدوار لقطاعات الدولة  
يقتصر على الدور احلكومي؟ فهذه حماولة إلبراز أدوار قطاعات الدولة يف إجناح مشروع 

  .  احلكومة االلكترونية
ما هي املراحل اليت يفترض املرور ا إلجناح املشروع؟ ذلك دف حتديد األطر  

  .النظرية والفنية ملراحل تصميم مشروع احلكومة االلكترونية
لتطبيق العملي على إحدى املؤسسات العامة، وبيان العناصر الداعمة استعراض ا 

واملعوقات يف اجناز املشروع و ذلك بغرض إمكانية نقل التجربة ملؤسسات أخرى لتعميم 
 .الفائدة التطبيقية
بالنسبة لإلطار النظري فقد اعتمد على األسلوب املكتيب مستندا إىل جمموعة : منهج الدراسة
كما كان للتجربة امليدانية واملشاهدة املباشرة واخلربة . لعربية واألجنبية الرصينةمن األدبيات ا

أما بالنسبة لإلطار العملي فقد اعتمد على املتابعة . الفنية للباحثني دورا يف اجناز الدراسة
 إىل. املباشرة واملقارنة الفعلية التطبيقية بني اإلطار النظري وتنفيذ املشروع على أرض الواقع
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جانب دور الباحثني الفعلي يف تنفيذ إستراتيجية بيت الزكاة بصفة خاصة واملشروع بصفة 
  .عامة

  وقفة مع اإلدارة و احلكومة اإللكترونية: احملور األول

قبل الولوج يف املوضوع حمل البحث، نتوقف مع مفهوم حيتاج إىل شيء من اإليضاح وهو 
  . التشابك بني هذا املفهوم وموضوع الدراسةوذلك يعود ألمهية فك. اإلدارة اإللكترونية

  ) :املفهوم والتعريف والسمات األساسية(اإلدارة اإللكترونية : أوال

  :ميكن إعطاء التعريف التالية لإلدارة اإللكترونية:  مفهوم اإلدارة اإللكترونية-1

ة باملراجعني من  يقصد باإلدارة اإللكترونية القيام بإجراء مجيع املعامالت احلكومية املتعلق-
  .خالل االتصال اإللكتروين

 أو هي مبثابة حالة تغيري يف املعاجلة املتكاملة ألوعية املعلومات من األساليب التقليدية إىل -
أساليب رقمية متقدمة، واليت تتيح القيام بتنفيذ األعمال واملهام إلكترونياً و اتصالياً بطريقة 

علومات املتكاملة داخل املنظمة أو خارجها من خالل تفاعلية بني القائمني ومنظومات امل
  .أنظمة اتصالية 

 أو هي عبارة عن حمصلة من األنظمة املعلوماتية واالتصالية واإللكترونية املدجمة، داخل دائرة -
  .مقننة لتنفيذ أعمال أو أنشطة ختص كافة األعمال اإلدارية واملكتبية يف املنظمات املعاصرة 

  :تتسم اإلدارة اإللكترونية مبا يلي:  اإللكترونية  مسات اإلدارة-2

  .عدم وجود عالقة مباشرة بني طريف املعاملة  •

 .عدم وجود وثائق ورقية إمنا هي وثائق إلكترونية  •

 .التفاعل اجلمعي أو املتوازي  •

 .إمكانية تنفيذ كافة املعامالت إلكترونياً  •
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  :مفهوم احلكومة اإللكترونية :ثانيا

 احلكومة االلكترونية حول تقدمي كافة اخلدمات واملعامالت احلكومية عرب يتركز مفهوم
  .أو غريها) اإلنترنت ( وسائط إلكترونية سواء كانت عرب شبكة املعلومات الدولية 

هي قدرة اإلدارات والقطاعات احلكومية املختلفة على :  تعريفات احلكومة اإللكترونية-1
 واإلجراءات احلكومية بوسائل إلكترونية لألفراد أو توفري وتقدمي اخلدمات واملعامالت

( مؤسسات األعمال أو للجهات واإلدارات احلكومية ذاا يف إطار من الشفافية والوضوح 
" أو هي  ) 45صـ  : 2003حجازي، ( كما يعرفها  ) . 1 صـ2001سامي عطا اهللا 

 ومهامها فيما يتعلق خبدمة حتول املصاحل احلكومية وجهات القطاع اخلاص حنو قضاء وظائفها
اجلمهور، أو فيما بينها وبعضها البعض، بطريقة إلكترونية، عن طريق تسخري تقنية املعلومات 

هي تقدمي اخلدمات : فيقول ) 2 صـ2000حممد املتويل، ( أما " . ووسائل االتصال احلديثة 
ه من الوسائط وغري) اإلنترنت ( احلكومية وإداراا عرب شبكات املعلومات الدولية 

احلكومة اإللكترونية  ) 5، صـ2000عبد اهللا السبيل، ( كما يعرف . اإللكترونية األخرى
بأا االنتقال من العمل اإلداري التقليدي إىل تطبيق تقنيات املعلومات واالتصاالت يف البناء 

يل لربط التنظيمي واستخدام التقنية احلديثة بأشكاهلا املختلفة ومنها شبكات احلاسب اآل
الوحدات التنظيمية مع بعضها يف املنظمة واجلهاز املركزي مع فروعه، لتسهيل احلصول على 
البيانات واملعلومات الختاذ القرارات املناسبة داخل وخارج هذه األجهزة وإجناز أعماهلا 

  .وتقدمي اخلدمات للمستفيدين بكفاءة وفاعلية وبأقل تكلفة وبأسرع وقت ممكن 
  :من مزايا احلكومة اإللكترونية ما يلي: بيق احلكومة اإللكترونية  مزايا تط-2
 تساعد على سرعة االستجابة لطلبات املنتفعني والعمالء إذا ما قورنت باملعامالت الورقية -1

  .األخرى اليت تستغرق وقتاً أطول 
  ساعة24 متكن العمالء من التسوق والتعرف على اخلدمات احلكومية املقدمة طوال -2

  .يومياً على مدار العام فال جمال لإلجازات والعطالت 
 تساعد األفراد ومؤسسات األعمال على التعرف على العديد من اخلدمات اإللكترونية -3

  .املتنوعة واختيار أنسبها يف أقل وقت ممكن 
 متكن املؤسسات احلكومية من االتصال باملواقع املختلفة للحصول على التوريدات الالزمة -4

  .بأنسب وأفضل العروض 
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 تساعد احلكومة اإللكترونية على توفري نظم املعلومات الالزمة لدعم اختاذ القرارات -5
اإلدارية من خالل نظام تبادل املعلومات بدقة وبطريقة علمية حتقق القدرة على الرقابة 

  .والضبط احملاسيب 
 تعتمد على استخدام عدد كبري  تغيري صورة املنظمات احلكومية من الصور التقليدية اليت-6

من العمال وإنشاء مباين فخمة واستخدام هياكل تنظيمية معقدة إىل الصورة اإللكترونية اليت 
  .حتتاج إىل عمالة قليلة دون تقيد بوجود مواقع جغرافية أو مباين كبرية 

  . تساعد على حتقيق مبدأ الالمركزية-7
  .ية  الترويج للمشروعات االستثمارية التنمو-9
يتطلب تطبيق مشروع احلومة :  متطلبات تطبيق مشروع احلكومة اإللكترونية-3

  :اإللكترونية ما يلي
من الصعوبة مبكان تصور حكومة إلكترونية دون توفر احلواسيب :  إنشاء احلاسب اآليل -1

يها اآللية يف الوقت الراهن، وقد يفهم إن املقصود فقط هو احلاسب اآليل بصورته املتعارف عل
حجازي ( إال إن متطلبات احلكومة اإللكترونية تتجاوز احلاسب اآليل نفسه كما يراها 

  :لتشمل عنصرين رئيسيني ومها  ) 2003
شبكات احلاسب اآليل وما حتتويه من حمطات عمل والربجميات والشبكات احمللية والشبكات 

  .الواسعة النطاق 
 من إحدى الركائز األساسية اليت نقوم عليها زيادة استخدام اإلنترنت:  انتشار اإلنترنت-2

إن زيادة انتشار استخدام اإلنترنت يولد نطاقاً فاعالً لتأسيس اتصال . احلكومة اإللكترونية 
بني مستخدمي اإلنترنت سواء كان ذلك بني القطاعات احلكومية أو اخلاصة على حد سواء 

) شبكة االتصاالت ( ون البنية التحتية أو االثنني معا مهما تباعدت مواقعهم اجلغرافية، وتك
  .مبثابة الوسيلة املمكنة لربط خمتلف القطاعات 

 وهذا بدورة يتطلب إعادة : تعزيز البنية التحتية املتعلقة بتقنية املعلومات واالتصاالت-3
النظر يف البنية التحتية لألجهزة واملعدات والربجميات لتحديثها كي تستجيب للتغيري املنشود، 

  .ع إعادة النظر يف شكل ومضمون إجراءات العمل احلكوميةم
  :واليت تكفل حتديد اآليت:  املتطلبات التشريعية -4
  .املبادئ األمنية كما مت تعريفها من قبل احلكومة  •
 .األدوار والواجبات ضمن اهلياكل األمنية  •
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 .واجبات املستخدمني  •
بني كل من القطاع احلكومي واخلاص ويقصد بذلك التعاون :  تعاون القطاعات املختلفة-5

  .ومؤسسات اجملتمع املدين فلكل واجبه ودوره يف تلك العملية
 ويقصد بذلك التفهم واإلسناد من القيادة السياسية يف الدولة لضمان : الدعم السياسي-6

  . تسهيل عمل املشروع وإزالة املعوقات اليت ستواجه املشروع
  . املتطلبات التنظيميةوتعزيز تأهيل الكوادر البشرية -7
  : مراحل تصميم مشروع احلكومة اإللكترونية -4

مرحلة عرض املعلومات عن طريق نشر املعلومات العامة على موقع إلكتروين : املرحلة األوىل 
و تسمى أيضا مرحلة ) مناذج طلب احلصول على اخلدمة(ووضع النماذج القابلة للطباعة 

  .النشر اإللكتروين
ويف هذه املرحلة يتم تنفيذ املعامالت جزئياً أو كلياً عن طريق االستفادة أو : نية املرحلة الثا

تبادل املعلومات أو التحاور وملء االستمارات ما بني طالب اخلدمة وموقع جمهز للخدمة على 
  .الشبكة من خالل نظام االتصاالت املتبادلة

بني اجلهات احلكومية مع عمالئها من ويف هذه املرحلة يتم تبادل املنفعة : املرحلة الثالثة 
حيث احلصول على البيانات واملعلومات من العميل وختزينها للرجوع إليها بكل سهولة 

  .ويسر
ويتم فيها اإلجراء الكامل للمعامالت على اإلنترنت ودون احلاجة النتقال : املرحلة الرابعة 

  .املواطن إىل مراكز أداء اخلدمة
  : خطوات تنفيذ املشروع-5
  .تعريف اخلدمات احلالية ومن يقوم ا  •
 .وصف كل خدمة من اخلدمات احلالية بالتفصيل  •
 .حتديد عالقة تداخل اإلجراءات بني الوزارات أو املؤسسات املختلفة بالتفصيل  •
اإلجراءات حيث يتم حذف األجزاء اليت ال تتناسب مع ) هندسة ( إعادة تصميم  •

 .مضمون اخلدمة اجلديدة 
 ل اإلجراءات اجلديدة على موقع اإلنترنت يف األماكن املخصصة لإلجراءنشر تفاصي •
  .خطوات ومراحل تصميم مشروع احلكومة االلكترونية-6
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     من خالل االطالع على العديد من الدراسات املتعلقة مبشروع تطبيق احلكومة 
( هللا ودراسة عطا ا ) Cohen and Eimike( اإللكترونية ومنها دراسة كوهني واماك 

Attalah ( ومشروع الدراسة املقدم من قبل شركة مايكروسوفت إىل مؤمتر القادة احلكوميني
 م بشأن تطبيق احلكومة اإللكترونية 2000 أبريل عام 4املنعقد يف والية سياتل يف أمريكا يف 

 ميكن القول إن من أكثر الدراسات عمقا ومشوال يف جمال حتديد اخلطوات األساسية حنو تطبيق
 ) 6( مشروع احلكومة اإللكترونية هي دراسة كوهني واماك، وقد بينت هذه الدراسة إن 

موقع هي اليت قدمت مفهوما حقيقيا إلدارة األعمال احلكومية على ) 50(مواقع فقط من بني 
اإلنترنت، وأشارت إىل أهم اخلطوات املتعلقة باستخدام اإلنترنت يف تقدمي اخلدمات 

  :ميكن إجيازها مبا يلي اإللكترونية واليت 
يعترب تطوير إستراتيجية الويب واحدا من أهم عوامل : إنشاء إستراتيجية الويب .1

تطوير التطبيقات التكنولوجية الناجحة، ويفترض يف هذه اإلستراتيجية إن تكون شاملة 
وبسيطة ومتضمنة لدراسة وحتليل املشكلة والغرض وحتديد األولويات الواضحة، وحتديد 

  .ني على العمل أو أصحاب األدوار الرئيسية والتحليل التنظيمي املبدئي القائم
  .تعريف ووصف وحتليل اخلطوات التشغيلية لتسليم اخلدمات املعتمدة على الويب .2

عندما يتخذ القرار باستخدام الويب يف تقدمي اخلدمات اليت يتم إجنازها حاليا حبضور 
طريق الربيد تكون اخلطوة األوىل هي تطوير الشخص إىل مركز اخلدمة أو باهلاتف أو عن 

وصفا كامال ومن مث حتليال للطرق اليت يتم مبوجبها إجناز اخلدمة حاليا، وذلك عن طريق 
إجراء املقابالت مع األشخاص املعنيني بتقدمي اخلدمة و إجراء املخططات االنسيابية خلطوات 

عدها بتم حتديد أهداف تسليم اخلدمة العمل دف تقليص اجلهد والكلفة والوقت يف إجنازها ب
  .على الويب 

قارن مؤسستك أو خدمتك مع اخلدمات املماثلة يف مؤسسات أو دول أخرى  .3
  ) .القياس املقارن (
بإمكان . تطوير مشروع جترييب الختبار استخدام الويب يف واحد من عناصر اخلدمة .4

 اخلدمة بكاملها يف موقع جغرايف احلكومة القيام بتجربة الختبار تقدمي عناصر من اخلدمة أو
  .حمدد لضمان تكامل إجراءات تقدمي اخلدمة 

  .حتليل نتائج املشروع التجرييب  .5
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ميكن التأكد من إن نسخة اخلدمة املعتمدة على الويب مناسبة وكفؤة من خالل توجيه 
  :األسئلة التالية 

  مدى قناعة العميل باخلدمة االلكترونية ؟ 
 النماذج األخرى من اخلدمة ؟كيف ميكن مقارنتها مع  
 ما هي كلفة الوحدة من اخلدمة االلكترونية ؟ 
 كيف ميكن مقارنتها مع كلف اخلدمة بالطرق األخرى ؟ 
 هل يدرك أفراد املنظمة كيفية عمل اخلدمات االلكترونية ؟ 
 ما هي التحسينات املطلوبة قبل تقدمي اخلدمة االلكترونية بصيغتها النهائية ؟ 

  .ات التأسيس لتقدمي اخلدمة االلكترونية تطوير اختيار .6
شكل : من املفترض أن يتولد عند حتليل املشروع التجرييب عددا من االختيارات متمثلة يف

وتصميم املوقع أو سبل الوصول إىل خمتلف قواعد البيانات أو الربيد االلكتروين وكذلك 
روابط اإلنترنت وبرجميات إدارة اختبارات التحميل والطباعة وإشكال املواد املطبوعة وخمتلف 

  .املوقع وحاسوب اخلدمة كما يتم التركيز على أمهية التدريب املستمر
  .إجراءات حتليل الكلفة واملنفعة لالختيارات  .7

قبل اختاذ القرار بشأن االختيار البد من إجراء حتليل للكلفة واملنافع البديلة، كما جيب 
علما بأن كلفة الوحدة سوف تنخفض كلما . ليديةمقارنتها مع كلفة اخلدمة بالطرق التق

كما جيب إن يتضمن التحليل . ارتفع إدراك األفراد و كانوا أكثر مهارة يف استخدام الويب
أيضا عوامل أخرى تتعلق بالسرعة والدقة يف تقدمي اخلدمات ورضا العميل املتزايد من حيث 

ذا ما جيعل املنظمات أكثر انفتاحا إتاحة سبل أكثر للوصول إىل قواعد بيانات املنظمة وه
  .وأكثر شفافية

  .انتقاء أحد االختيارات املطروحة  .8
مبجرد أن يكتمل التحليل جيب إن يتم االختيار املناسب ومن مث البدء فيه ويشمل هذا 
االختيار تغيريات يف تكنولوجيا احلاسب والسعة والربجميات وتصميم الرسوم ويفترض هنا 

  .مي اخلدمة باستمرار إلجراء التغيريات املطلوبةقياس أداء نظام تقد
  :تطوير نظام جلمع البيانات املتعلقة باألداء التشغيلي للخدمة وكلفتها ومنافعها .9

مع اخلدمة االلكترونية يصبح من الضروري تطوير آليات ومقياس األداء جلمع البيانات 
  .وحتليلها دف قياس كلفة ومنافع اخلدمة 
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  .فة و منافع األداء حتليل بيانات وكل .10
لذا فإن على القائم بالتحليل إن يهيئ . من األمهية استمرارية متابعة و حتليل أداء نظام اخلدمة

  .حتليال دوريا على أن يقوم بتحديد فرص النجاح ومعوقات العمل
إجناز مراجعات دورية لتسليم اخلدمة ومن مث تعديل شكل وعمليات املوقع على  .11
ف من نظام قياس األداء هو إتاحة فرصة لإلدارة لتحسني األداء وضمان حيث إن اهلد. الويب

أن تلك التحسينات منبثقة من البيانات اليت مت مجعها وحتليلها على أن يؤخذ بعني االعتبار 
تواجد فنيني مع فريق املراجعة ملوقع الويب لتوضيح التعديالت املطلوبة وخصوصا فيما يتعلق 

 .نيةبتسليم اخلدمة اإللكترو

  )احلالة العملية(بيت الزكاة و مشروع احلكومة اإللكترونية : احملور الثاين

 وذلك للتماشي مع مشروع تطبيق متطلبات احلكومة اإللكترونية يف بيت الزكاةكان إقرار 
مساعي احلكومة الكويتية الرامية إىل املسامهة يف تطوير العمل يف املؤسسات احلكومية مبا 

ات املقدمة للمواطنني وتسهيل التواصل معهم من خالل تعدد قنوات يضمن حتسني اخلدم
  .تقدمي اخلدمات واملعلومات

املكونات : إستراتيجية بيت الزكاة حنو تطبيق برنامج احلكومة اإللكترونية:أوال
  : وهي تعرب عن 2008 – 2004اإلستراتيجية لبيت الزكاة واليت تنطلق من 

  .الرؤية  •
  .دمة فريضة الزكاة والعمل اخلريي حمليا وخارجيا الريادة والتميز يف خ  

  .الرسالة  •
تنمية موارد الزكاة واخلريات وإنفاقها يف مصارفها الشرعية بأعلى مستوى من   

  .الكفاءة والتميز 
  .الغايات اإلستراتيجية  •

  .تنمية موارد الزكاة واخلريات  
 .تطوير وتنويع خدمات وأوجه اإلنفاق  
 .لزكاة تطوير النشاط العلمي ل 
 .رفع كفاءة االداء املؤسسي وتطوير البناء التنظيمي للبيت  



   حالة عملية–بيت الزكاة . مشروع احلكومة االلكترونية يف دولة الكويت
 فاطمة الدويسإن  و آخرون.                                                       اد                        

 5عدد .                             جملة اقتصاديات مشال إفريقيا

 
260

واذا نظرنا إىل الغاية الرابعة وهي رفع كفاءة األداء املؤسسي وتطوير البناء التنظيمي للبيت 
  :جندها حتتوي على مخسة برامج وهي 

  .2008 – 2004رفع مستوى االداء املهين للعاملني يف البيت خالل السنوات  
 2008 – 2004ير وحتسني إجراءات العمل وفق معايري اجلودة اإلدارية خالل تطو 

. 
 .2008 – 2004اإلنشاء اجلغرايف ملكاتب احملافظات والفروع االيرادية خالل  
  .2008 – 2004تطوير البناء التنظيمي للبيت خالل  
 – 2004تطبيق متطلبات احلكومة االلكترونية خلدمات وأنشطة البيت خالل  

2008.  
لذلك جند إن الربنامج اخلامس ينص على تطبيق متطلبات احلكومة اإللكترونية خلدمات 

  :وأنشطة البيت ويندرج حتت هذا  الربنامج ثالثة مشاريع وهي كالتايل 
  .عرض وتسويق خدمات وأنشطة البيت عرب البوابة االلكترونية  
 .استكمال إنشاء املنظومة اآللية ألعمال وأنشطة البيت  
ع كفاءة األنظمة اآللية املطبقة وتطوير البنية التقنية ونظم إجراءات الصيانة رف 
 .الوقائية

إن برنامج احلكومة اإللكترونية يف بيت الزكاة يركز بالدرجة األوىل على ضرورة حتسني 
اخلدمة و إعادة هندسة اإلجراءات لتوفري الوقت وضمان تقدمي مستوى عايل للخدمة بشكل 

  .ها على مدار الساعة وذلك باستخدام افضل واحدث التقنياتمعياري وتوفري
 ولعل من أهم األهداف اليت يسعى برنامج احلكومة اإللكترونية يف بيت الزكاة لتحقيقها 

  :هي
  .إعادة هندسة إجراءات العمل املتعلقة باملعامالت اليومية مع سائر مؤسسات الدولة 
وذلك باستخدام احدث االجهزة تطوير وحتسني البنية التحتية التكنولوجية  

 .والربجميات 
تدريب املوظفني على املهارات األساسية الستخدام احلاسوب ومهارات خدمة  
 .اجلمهور

 .تطبيق متكامل لنظام الرد االيل على مكاملات املراجعني  
 .ميكنة العمليات اليومية املتعلقة باملعامالت احلكومية  
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 .لى شبكة اإلنترنت تسويق موقع البوابة االلكترونية ع 
التوسع يف خدمات الربيد االلكتروين اخلارجي مع وزارات ومؤسسات الدولة احمللية  
 .واخلارجية 
التدريب عن بعد لضمان التحسني املستمر وذلك باستخدام احدث التجهيزات  
 .التدريبية

 .توفري ضمان احلماية والسرية الكافية للبيانات واملعلومات اخلاصة ا  
  افع بيت الزكاة يف سعيه لتطبيق برنامج احلكومة اإللكترونية  دو-2

  .سرعة االستجابة لتنفيذ طلبات العمالء سواء كانوا داخل أو خارج الكويت  
 .متكني العمالء من التعرف على خدمات بيت الزكاة 
مساعدة األفراد ومؤسسات األعمال على التعرف على العديد من اخلدمات  

 .دمها بيت الزكاة واختيار أنسبها يف اقل وقت ممكن االلكترونية اليت يق
متكني بيت الزكاة من االتصال يف املواقع املختلفة للحصول على افضل التوريدات  

  .teejary.comالالزمة بأنسب وأفضل العروض وذلك عن طريق االشتراك يف موقع 
ا البيت بواسطة سهولة اداء املدفوعات املترتبة على تبين بعض املشاريع اليت يقدمه 

 .الدفع االلكتروين 

  عوامل جناح تطبيق برنامج احلكومة اإللكترونية يف بيت الزكاة: ثانيا
  :جنملها يف جمموعتني من العوامل

 وهي العوامل اليت جيب توفرها للتأكد من جناح تطبيق احلكومة : عوامل التحكم -1
  :اإللكترونية وهي 

  .ل الربنامج االستراتيجي تبين اإلدارة العليا للمشروع من خال 
 .اسناد مسئولية تنفيذ هذا املشروع إىل مركز نظم املعلومات  
توفري بنية أساسية للمعلومات بأحدث التقنيات كي تتناسب مع متطلبات احلكومة  

 .االلكترونية 
 توفري مستوى مناسب من التعليم والتثقيف للموظفني 
 . يف بيت الزكاة توفر روح القيادة والرؤيا من قبل املسئولني 
 .ميكنة األعمال اإلدارية بشكل كبري مما ساعد على تكامل بيئة العمل التقنية  
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 مما جعلها حترص على حتسني اخلدمات ISO 9001حصول البيت على شهادة  
 .املقدمة للعمالء 

 .توفر اجهزة احلاسب االيل لكل موظف مع متطلباا  
بيت الزكاة والفروع االيرادية والذي تقدر  نظام آيل بني 29وجود الربط االيل مع  

 .فرع  ) 27( بـ 
 .الربط االيل مع بعض اجلهات احلكومية يف دولة الكويت  
 .الربط اآليل مع مجعيات النفع العام الكويتية لتبادل اخلربات واملعلومات  

هذه  وهي العوامل اليت ميكن من خالهلا قياس هذا النجاح أو التقدم و: عوامل القياس -2
  :العوامل هي 

 .توفر مواقع على شبكة اإلنترنت سوف تقوم بقياس هذا العامل 
قياس عدد الزوار الذين يستخدمون املوقع للقيام بأعمال متعلقة باحلكومة  

 .االلكترونية مما حيدد سرعة وسهولة استخدام املوقع 
 إمكانية حصول املواطنني واملقيمني على املعلومات املطلوبة 

  احل تطبيق احلكومة اإللكترونية يف بيت الزكاةمر: ثالثا

من خالل االستعراض السابق للمراحل العملية املطلوبة لتطبيق مشروع احلكومة اإللكترونية  
  :نشري هنا إىل أهم املراحل اليت مت تطبيقها يف بيت الزكاة وهي 

ات على املوقع وهي إتاحة اخلدمات واملعلوم) النشر اإللكتروين( مرحلة :املرحلة األوىل
حيث يتم توفري املعلومات  . www.zakathouse .gov.kwاإللكتروين لبيت الزكاة وهو 

التعريفية عن بيت الزكاة وجتديدها، عرض قائمة باألخبار واإلعالن عن اخلدمات واملشاريع 
كما مت إضافة . تزويد املوقع مبحرك حبث وصور متحركة وباتر إعالين متحرك. واإلجراءات

  .حيث يتم فيه نشر مجيع أوراق عمل مؤمترات وندوات الزكاة) ركز العلمي للزكاةامل(
  .يكون نظام االتصال يف هذه املرحلة ذو اجتاه واحد أي من املستخدم طالب اخلدمة

ويكون يف هذه املرحلة تنفيذ املعامالت جزئيا أو كليا عن طريق االستفسار :   املرحلة الثانية
أو التحاور ما بني طالب اخلدمة وموقع جمهز اخلدمة على الشبكة ويكون أو تبادل املعلومات 

االتصال يف هذه احلالة ذو اجتاهني، وبيت الزكاة يف هذه املرحلة قام بتجهيز البنية األساسية 
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لقد مت االنتهاء من املشروع  .webمن أجهزة وبرامج متطورة لكي تتماشى مع بيئة الويب 
  :التجرييب وهو 

مثل اهليئات اخلارجية اليت تكفل هليئات اخلارجية اليت يتعامل معها بيت الزكاة  خدمة ا-
األيتام وتبين املشاريع اخلريية يف العامل اإلسالمي حيث مت االنتهاء من متكني اهليئات اخلارجية 
من االطالع على األيتام املسجلني واملعتمدين واملكفولني وإمكانية تعديل وحتديث البيانات 

كما جيري حاليا إمكانية االطالع على الدفعات املالية احملولة هلذه . علومات اخلاصة م وامل
اجلهات وتأكيد استالمهم هلا فعليا من البنك كما يتم حاليا تسجيل األيتام وإيقاف اليتيم، 

  .تسجيل تقرير دوري، تعديل بيانات تقرير دوري وتضمنت صورة لليتيم وحتديثها 
 بريد االلكتروين لكل هيئة لتبادل املعلومات مع ادارة املشروع يف إىل جانب توفري  

  .بيت الزكاة 
  : خدمة موظفي مشروع كافل اليتيم ويتم من خالهلا ما يلي -

تعريف اهليئة والعاملني يف جمال رعاية األيتام ومتكينهم من عملية الدخول على  
  .قاعدة البيانات واستخدام النظام 

 .جلديد وطلب تعديل بعض بياناته أو اعتماده تدقيق سجل اليتيم ا 
 .تدقيق سجل تقرير دوري وطلب تعديل بعض بياناته أو اعتماده  

  : خدمة املتربعني، وهذا النظام ميكن املتربعني من احلصول على املعلومات التالية -
  .الدخول على موقع خاص للمتربعني 
 .االطالع على كافة املشاريع املنفذة 
كافة الدفعات اليت سأهم ا سواء كانت هذه الدفعات شهرية أو االطالع على  
 .سنوية

 .االطالع على تقارير االيتام املكفولني 
 .االطالع على تقارير املشاريع اليت تربع هلا  
 .التراسل مع إدارة املتربعني  
 .االطالع على أي مشاريع جديدة لبيت الزكاة  
 .online givingإمكانية التربع املباشر  
 .االطالع على املشاريع اجلاهزة للتسويق 
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خدمة حتصيل التربعات عرب اإلنترنت وهي إما فورا عرب بطاقات الدفع أو االئتمان  
 .أو عن طريق طلب مندوب التحصيل السريع 

  .خطوات ومراحل الربط اآليل مع اجلهات احلكومية : رابعا

احلاجة إليها، بناء عليه حيث مت حتديد نوعية املعلومات ومدى : األجهزة احلكومية -1
  : مت حصر تلك األجهزة وكانت كالتايل

وذلك لالطالع على البيانات األساسية لألسر احملتاجة اليت :  اهليئة العامة للمعلومات املدنية-ا
الوضع . أمساء وعدد أفراد األسرة : البيانات املطلوبة . تقوم بتقدمي طلبات للمساعدة

الوضع املايل ألفراد . عنوان السكن ) . اخل .... املتزوجون ( االجتماعي ألفراد األسرة 
 ) .راتب رب االسرة واالفراد العاملني ( األسرة 

وذلك فيما يتعلق ببيانات املدين املهدد بدخول السجن .  إدارة التنفيذ– وزارة العدل -ب
  .لصور حكم قضائي ضده 

ذي يوضح مبلغ املديونية وسببها واجلهة شهادة من واقع امللف التنفي:      البيانات املطلوبة
عدد القضايا الصادرة ضده . صورة عن احلكم الصادر . الدائنة واملبلغ املتبقي من املديونية 

 .واسباا وتارخيها واجلهات الدائنة ومبلغ كل منها 
للتعرف على مدى وجود رخص جتارية فعالة لدى املتقدم .  وزارة التجارة والصناعة-ج

  .ساعدة بطلب امل
الرخص التجارية املسجلة باسم طالب املساعدة وعددها و نشاط كل : البيانات املطلوبة 

  .منها
للحصول على املعلومات اخلاصة بالوضع الوظيفي :  اهليئة العامة للتأمينات االجتماعية -د

  .واملايل ألفراد األسرة 
خ ومبلغ االستبدال للفرد املتقاعد من تاري. الوضع الوظيفي  ألفراد األسرة : البيانات املطلوبة 

 .افراد االسرة 
  . للحصول على البيانات املالية ألفراد األسرة ): مجيع البنوك (  البنك املركزي -هـ

تاريخ ومبلغ القرض املمنوح لرب . كشف حساب آلخر ستة شهور : البيانات املطلوبة 
 .عدد الودائع ومبالغها . االسرة والزوجة 
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ملعرفة اجلهات الدائنة ومبلغ املديونية وخصوصا للحاالت اليت : علومات االئتمانية شبكة امل-و
  .تتقدم بطلب قرض حسن 

  .معرفة  اجلهات الدائنة لطالب املساعدة ومبلغ املديونية واسباا وتارخيها: البيانات املطلوبة 
 .خطوات الربط اآليل مع اجلهات احلكومية  •

  :نية من خالل يتم التنسيق مع اجلهات املع
  .املكاتب / خماطبة االدارات   .أ 
 ) .حتديد اجلهة املتوقع التنسيق معها ( حصر االحتياجات   .ب 
 .عرض االحتياجات على اعضاء اإلدارة العليا لترتيب األولويات  .ج 
 .املكاتب املعنية / البدء باالتصال باجلهات بالتنسيق مع االدارات   .د 
يف حال إمكانية وجود فرصة لتبادل  ( حتديد موعد للزيارة األولية أو املقابلة  .ه 

 ) . خماطبة رمسية لعقد اجتماع رمسي –املعلومات، يتم االنتقال على اخلطوة التالية 
لالحاطة بالعلم والتنسيق ) مكتب / ادارة ( التنسيق مع اجلهة املعنية ببيت الزكاة   .و 

 .يانات خبصوص ترشيح من يرونه مناسبا واملوعد املناسب لالجتماع ولتحضري الب
عرض الفكرة وتبادل ( املكاتب / عقد اجتماعات حبضور املعنيني من االدارات   .ز 

 ) .املعلومات 
عرض النتائج على ( اعداد حماضر االجتماع وتقارير العمل وإرساهلا للمسئولني   .ح 

 اعضاء اإلدارة العليا –مكتب ونسخة للمعنيني /  ادارة –مسئويل اجلهة املعنية ببيت الزكاة 
 ) .مركز نظم املعلومات ورؤساء االقسام ومدير 

املكاتب الطالعهم على اإلجراءات / عقد اجتماعات داخلية مع املعنيني باالدارات   .ط 
 .املتفق عليها 

 .املكاتب بأمساء وهواتف املعنيني باجلهات احلكومية / تزويد املعنيني باالدارات   .ي 
 كاتب امل/ تتم املتابعة بعد ذلك من قبل املعنيني باالدارات   .ك 
نائب املدير العام للشئون املالية /  يف حال وجود أي عقبات ادارية يتم التنسيق مع السيد -ل

  .واالدارية 
معلومات من قاعدة البيانات، :  يف حال وجود أي متطلبات فنية للتنسيق للربط اآليل مثل -م

ين سواء مبركز ، يتم حتويل الطلب لإلدارة أو القسم املع...أجهزة ربط أو خطوط اتصال 
خماطبة إدارة الشئون اإلدارية لتوفري خطوط للربط لنقل (نظم املعلومات أو اجلهات األخرى 
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 –املعلومات وخماطبة القسم املعين مبركز نظم املعلومات ملتابعة تنفيذ اخلطوط الفنية للربط 
 ).االجهزة واألنظمة

  : املالحظات-2

 الربط بصفة عامة من ضعف جاهزية بعض اجلهات للتعامل مع عملية  - أ
  .حيث األنظمة أو شبكات االتصاالت فيتم التعامل معها بواسطة الفاكس أو اهلاتف 

 .حتفظ بعض اجلهات من حيث سرية املعلومات و البيانات   - ب
جناح املشروع يعتمد على التنسيق الالحق لالدارات أو املكاتب املعنية   - ت

لتقيد بأرقام اهلاتف أو الفاكس أو التحديث بتنفيذ ما مت االتفاق عليه مع اجلهات من حيث ا
 .الدوري للبيانات بالتنسيق مع مركز نظم املعلومات

  :التحديات اليت تواجه بيت الزكاة يف بناء مشروع احلكومة اإللكترونية : خامسا

  .حتديات الوصول إىل اخلدمة وإتاحتها للمستفيد النهائي من خدمات البيت -1
 .، هل تتناسب مع مستوى الطموح أم ال حتديات جودة اخلدمة املقدمة -2
 .التحقق من اهلوية عن بعد وما يتطلبه ذلك من إجراءات معقدة -3
 .إجياد طريقة آمنة للموقع اإللكتروين عن طريق البوابة اخلاصة يف بيت الزكاة  -4
عدم جاهزية أكثر اجلهات احلكومية يف الربط مع بعضها البعض ومع بيت الزكاة  -5

 .بشكل خاص 
 .قواعد البيانات والربامج والتطبيقات املشتركة بني القطاعات احلكومية اختالف  -6
 .توفري الكوادر البشرية املؤهلة  -7
البد من حتديد مدير ملشروع احلكومة اإللكترونية لكل جهة حكومية، والتنسيق مع  -8

 . للحكومة اإللكترونية ياجلهاز املركز
 بعضها البعض يف جمال عدم جاهزية أغلب اجلهات احلكومية يف التعامل مع -9

 .احلكومة اإللكترونية 
  :التوصيات

  .إصدار التشريعات املناسبة واملتخصصة لتنظيم عمل احلكومة املشروع -1
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ال بد من أجياد آلية مناسبة لتحليل البنية التحتية احلالية واملطلوبة لكل القطاعات  -2
 احلكومة اإللكترونية  مناسبة لتطبيق مشروعOne Platformاحلكومية، وإجياد بنية موحدة 

. 
ال بد من تعزيز البنية األساسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومراعاة التوزيع  -3

 .اخل ... اجلغرايف النسيب 
والربامج والتطبيقات املشتركة  ) Unified Database( توحيد قواعد البيانات  -4

 .واملتشاة بني القطاعات احلكومية 
رجية، جيب إن يراعى التنسيق لضمان عدم تعارض عند التعاقد مع جهات خا -5

 )Legacy Systems ( التقنيات املستخدمة مع التقنيات املوجودة باملؤسسات احلكومية
 . إجياد إجراءات ختاطب غري معقدة بني مجيع اجلهات املعنية باملشروع  -6
ة ال بد من توافر األساليب املناسبة ألمن املعلومات، وإجراءات حلماية الشبك -7

 .احلكومية من االختراق
 .إعادة النظر يف طريقة سري املعامالت احلكومية  -8
 .ميكنة أعمال الوزارات واهليئات احلكومية  -9

 .بناء القدرات والكوادر البشرية  -10
إعادة بناء اهلياكل التنظيمية لبعض املؤسسات مبا يضمن وجود إدارات بعينها  -11

 .كومية يف هذا االجتاه متخصصة يف هذه اجملاالت، ومبا يعزز اخلطط احل
ضرورة قيام احلكومة بوضع إستراتيجية شاملة وواضحة حتدد ما تريد إن تكون  -12

عليه يف جمال تقدمي اخلدمة اإللكترونية، وكذلك حتديد اخلطط والربامج والسياسات اليت 
 .تساعد يف تطوير وتنفيذ تلك اخلدمة إلكترونيا 

 .وإعداد أدلة موحدة للنشر تطوير حمتويات ومعلومات املوقع احلايل  -13
ضرورة إنشاء مؤسسة مستقلة للحكومة اإللكترونية تكون هلا السلطة على إدارة  -14

 .ومتابعة أوجه الربط مع مجيع اجلهات احلكومية بدولة الكويت 
على احلكومة إن تبدأ مبشاريع صغرية غري معقدة قبل تعميم بقية املشاريع على كافة  -15

 .القطاعات يف الدولة 
بد من تفعيل دور القطاع اخلاص يف عملية التحول مما خيفف العبء عن كاهل ال  -16

 .احلكومة 
 



   حالة عملية–بيت الزكاة . مشروع احلكومة االلكترونية يف دولة الكويت
 فاطمة الدويسإن  و آخرون.                                                       اد                        

 5عدد .                             جملة اقتصاديات مشال إفريقيا

 
268

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بيت الزكاة

وارتباطه

الجمعيات البنوك
ة

الهالل

المتبرعينلجان

الهيئات الخارجية التي 



   حالة عملية–بيت الزكاة . مشروع احلكومة االلكترونية يف دولة الكويت
 فاطمة الدويسإن  و آخرون.                                                       اد                        

 5عدد .                             جملة اقتصاديات مشال إفريقيا

 
269



   حالة عملية–بيت الزكاة . مشروع احلكومة االلكترونية يف دولة الكويت
 فاطمة الدويسإن  و آخرون.                                                       اد                        

 5عدد .                             جملة اقتصاديات مشال إفريقيا

 
270

  :قائمة املراجع العربية 

 من – ترمجة هدى يعقوب –احلكومة اإللكترونية، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي : عطا اهللا، سامي . 1
   .2001ط–تب برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف دولة الكويت مك
إدارة املوارد البشرية لتطبيق احلكومة اإللكترونية يف الدول العربية، الدليل اإللكتروين : حممد املتويل . 2

 .للقانون العريب
داري، وزارة الشئون  مدير عام التطوير اإل–التطوير اإلداري واحلكومة اإللكترونية  : السبيل عبد اهللا. 3

  .2003البلدية والقروية، اململكة العربية السعودية 
  .1998املرجع الكامل خلدمات اإلنترنت، دار شعاع للنشر والعلوم، سوريا، ط : درويش، أمين سيد . 4
  .1999 ط –عامل التجارة اإللكترونية، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية : رضوان، رأفت . 5
متطلبات احلكومة اإللكترونية الفاعلة والعقبات اليت تواجهها، حبث مقدم لدورة : مي، حممود الريا. 6

  .2003 عمان –احلكومة اإللكترونية يف مسقط 
  .2001التصاميم األساسية وخطة العمل، احلكومة اإللكترونية يف األردن، . 7
 برنامج – والتنمية املعلوماتية ب التدري استشاري–املدخل إىل احلكومة اإللكترونية : أمحد , ناصف . 8

   2006 الكويت –تدريب 
 خربات عاملية –دور التدريب املعلومايت يف بناء احلكومة اإللكترونية : والعجمي خبيته , حممد , خشبة . 9

 – حبث مقدم للمؤمتر العاشر جلمعية املكتبات املتخصصة فرع اخلليج العريب –لدعم التجربة الكويتية 
   .2001يت الكو
 املركز العريب للملكية – جمموعة عرب للقانون – اإلطار العام –احلكومة اإللكترونية : عرب، يونس . 10

  .الفكرية وتسوية املنازعات 
  ).2008-2004( اخلطة اإلستراتيجية لبيت الزكاة . 11

  :قائمة املراجع األجنبية
1. Cohen, Steven and William Eimick, the use of the Internet in Government 
service Delivery, Electronic, Government Series. Feb2001 , the Price Water house 
Coopers Endowment of the Business of Government. 
2.  http://www.endowment.pweglobal.co 
3. Hassan M. Makady : Strategic Planning for E-Government, Consultation and 
Training, Government Projects Manager, Ministry of Communication and 
Information Egypt 2003. 
4. http//:www.arablaw.org/e-government2htm. 
  

 


