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 :ملخص
املعوقات اليت تواجه جتسيد و  تقييم إجنازات احلكومة االلكرتونية يف اجلزائرإىل  هتدف هذه الدراسة
 .مع تبيان مكمن اخللل يف عدم التقدم  يف اجناز هذا املشروع املشروع على ارض الواقع،

اجملهودات احلكومية املبذولة لتحقيق التحول االلكرتوين غري  أنالنتائج املتوصل إليها ، أهمومن 
 االتصالو  ضعف جاهزية اجلزائر يف استخدام تكنولوجيا املعلومات أثبتتمتثل ذلك يف مؤشرات و  فعالة،

إال ان هذا مل ، يواجه حتقيق هذا املشروع العديد من املعوقات إذ، التجارة االلكرتونيةو  كومةالتوجه حنو احلو 
مينع قطاع الضمان االجتماعي من تطبيق نظام الشفاء الذي حقق قفزة نوعية خلدمة الضمان االجتماعي 

 .يف اجلزائر رغم حمدودية خدمته 
احلكومة االلكرتونية، تكنولوجيا املعلومات، اقتصاد املعرفة، نظام  االلكرتونية، اإلدارة :الكلمات المفتاحية

 .الشفاء، نظام التصريح عن بعد
Résumé: 

Cette étude vise à évaluer les réalisations du e-gouvernement en 

Algérie et les obstacles auxquels le projet est confronté sur le terrain, en 

soulignant les défaillances dans son avancement. 

L'un des principaux résultats obtenus, c’est l’inefficacité des efforts 

déployés par le gouvernement en vue de concrétiser la transition numérique, 

et cela se traduit  dans des indicateurs témoignant la faiblesse de la capacité 

de l'Algérie dans l'usage des technologies de l'information et de la 
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communication , mais aussi une faible orientation vers l’e- gouvernement et 

l'e-commerce ,comme il fait face à de nombreux obstacles, mais cela n'a pas 

empêché le secteur de la sécurité sociale dans le lancement du système de 

"chifa", qui  constitue un saut qualitatif pour le service de la sécurité sociale 

en Algérie malgré son service limité. 

Mots clés: e-management, e-gouvernement,  technologie de l’information, 

économie de savoir , système chifa, système de déclaration à distance . 
 

:ةمقدم  
عصر املعلومات هبدف االستفادة من التقنيات  أفاقالعامل بأسره قد دخل مرحلة متطورة ضمن  إن

الذي تقاس به درجة  األساسياملعيار  أصبحالذي ، االتصاالتو  تقنية املعلوماتو  املتاحة يف جمال نظم
كانت حىت   أساليبو  قد احدث هذا التطور انقالبا يف مفاهيمو  العشرين،و  يف القرن احلادي األممتقدم 

التعامل على مستوى  أساليبالتطور السريع غري املفاهيم السائدة يف فهذا ، يوم قريب من املستحيالت
، املكاينو  مسح بتجاوز البعد الزمين، و العامل قرية صغرية مرتابطة أصبححبيث  األفرادو  املنظماتو  الدول

 1.مؤثرا يف تنفيذ هذه املعامالتو  ليشكل جزءا حيويا فاعال
 يف العاملية املستجدات مع يتوافق مبا احلكومية األجهزة تطوير ضرورة املعلومات تقنية اقتضت فلقد

 أو الدولة لنهضة امرادف تقنية من الدول متتلكه ما وأصبح، اخلدمات إدارة تطوير يف التقنية النظم استخدام
 تسعى اليت الدول من العديد هدف هو احلكومية األعمال كافة يف املعلومات تقنية إدخال وأصبح، ختلفها
 عليه أطلق جديد مفهوم بظهور احلكومية األجهزة يف املعلومات تقنية استخدام ارتبط ولقد، والرقي للتقدم

 اجلهاز  تطوير إعادة وسائل من وسيلة املفهوم هذا ويعد،  (E-Government) اإللكرتونية احلكومة
 مبا، االلكرتوينيعتمد على االسلوب  للدولة اخلدمية األجهزة داخل جديد عمل أسلوب وتبين احلكومي

 األهداف مقدمة يف والسرعة الشفافية ووضع احلكومي باألداء املتعلقة املفاهيم من مجلة تغيري يضمن
 اخلدمية األجهزة أولويات سلم قمة على اخلدمة من املستفيد املوظف أو املواطن جعل مع احلكومية

                                                 
 5ص   0202، االردن، دار اسامة، ، الطبعة االوىل" االدارة المعاصرةو  الحكومة االلكترونية"، حممود القدوة   1
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 خدمات تقدمي خالل من اجملتمع فئات مجيع مع التعامل يف العدالة ملعاين اجمسد املفهوم هذا ويأيت، للدولة
 .املواطن ورضا اإلجناز سرعة حيقق مبا حمدودين ووقت وتكلفة وجهد قياسي زمن يف متكافئة
:بحثال إشكالية  

 اندماج هذه التقنيات يف احلياة، و الواقع الذي فرضته افرزات عصر التقنيات الرقمية العالية هذا أمام
فان ، يف حتقيق الرفاهية للمجتمع ككل األكيدةو  تزايد القناعة بنتائجها القطعيةو  الواسعقبوهلا اجلماهريي و 

ذلك بغرض مسايرة و  0202احلكومة اجلزائرية قامت بتسطري مشروع اجلزائر االلكرتونية مع افاق سنة 
ما و  ملشروعما يسمح لنا بتقييم ما حتقق من هذا ا، قد انتهت املدة احملددة للمشروعو  هذه املستجدات،

 .املستقبلية اليت ترهن جتسيدهو  حجم التحديات الراهنةو  ينتظر حتقيقه على ارض الواقع
:التايل البحث يف السؤال اجلوهري إشكاليةتتمحور  إذ  

؟رض الواقع أوصل تجسيد مشروع الحكومة االلكترونية في الجزائر على  أين  
  : التالية ومن خالل السؤال السابق ميكن طرح االسئلة الفرعية

 ؟ ما هية احلكومة االلكرتونية -
 ؟يف ضوء التقارير العاملية  0202ما هي االجنازات احملققة من مشروع اجلزائر االلكرتونية  -
 ؟إلجناح هذا املشروع   ن ترفعها السلطات املسؤولةأهم التحديات اليت جيب أما هي  -
قطاع الضمان االجتماعي من خالل املشروع الرائد نظام الشفاء  هل ميكن اعتبار مشروع عصرنة -

 ؟خطوة عمالقة حنو ارساء احلكومة االلكرتونية يف اجلزائر
ميكننا صياغة الفرضيات التاليةاإلشكالية املطروحة على  ولإلجابة: فرضيات البحث   

 ؛االتصالو  املعلوماتجناح احلكومة االلكرتونية  يف اجلزائر مرهون بتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا  -
هداف نية يف اجلزائر يبقى بعيدا عن األحد االن من مشروع احلكومة االلكرتو إىل  ان ما حتقق -

 واإلدارية؛ التقنيةذ يواجه هذا املشروع يف اجلزائر العديد من املعوقات إاملسطرة، 
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 عصرنة قطاع الضمان االجتماعي من خالل نظام الشفاء ساهم يف اختزال االجراءات االدارية -
  .حتسني اخلدمات املقدمةو 

 :همية البحثأ
ما قد ، و يف حد ذاهتا باعتبارها املشروع احللمن امهية الدراسة تنبع من امهية احلكومة االلكرتونية إ

 ما مت الوصول حتقيق رفاهيته، اذا و  للحكومة اجلزائرية يف خدمة املواطن اجلزائريفعالية  و  حتققه من كفاءة
 .تطبيقها باملعايري املعمول هبا يف الدول املتقدمة إىل 

:هندف من خالل هذا البحث إىل : البحثهداف أ  
 ؛مهيةاألو  االهداف، املبادئالتعرف على ماهية احلكومة االلكرتونية من حيث احملتوى  -
 ؛التحديات اليت تواجههاو  تسليط الضوء على جتربة اجلزائر يف ارساء احلكومة االلكرتونية -
 ؛البحث عن مكمن اخللل يف عدم تطبيق اجلزائر للحكومة االلكرتونية بالسرعة املطلوبة -
 العناصر وبيان، التصريح عن بعدو  تقييم جتربة قطاع الضمان االجتماعي ممثلة يف نظام الشفاءو  عرض -

لتعميم الفائدة  أخرى ملؤسسات التجربة نقل إمكانية بغرض ذلكو  املشروع اجناز يف واملعوقات اعمةالد
 .العملية

  :البحثمنهج 
 ،الوصف والتحليل بأداتيه اعتمدنا على املنهج االستنباطي، وعن املنهج املستخدم يف الدراسة

 .شكالية البحثإطبيعة الدراسة مع و  تناسبهذلك بسبب و 
  :البحثهيكل 

 املطروحة  مت تقسيم الدراسة كذا اختبار صحة الفرضياتو  طروحة قصد االجابة على االشكالية امل
، مفهومها، نظريا للمفاهيم املتعلقة باحلكومة االلكرتونيةحيث يتضمن االول عرضا ،ثالثة حماور إىل 

هم أو  ملشروع احلكومة االلكرتونية يف اجلزائراما احملور الثاين من البحث فجاء فيه تقومي ، متطلباهتا، نواعهاأ
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ما احملور الثالث فخصصناه أ، التقارير العامليةإىل  املعوقات اليت تواجه جتسيده وذلك باالستنادو  االجنازات
 . لعرض جتربة قطاع الضمان االجتماعي يف سياق ارساء احلكومة االلكرتونية يف اجلزائر

 

 المفاهيمي للحكومة االلكترونية اإلطار: ول المحور األ
هو و  ان نقف عند مفهوم حيتاج لإليضاح قبل احلديث عن موضوع البحث حمل الدراسة  ال بد 

 يطرححبيث ، موضوع الدراسةو  ذلك يعود ألمهية فك التشابك بني هذا املفهومو  اإللكرتونيةاالدارة 
-e اإللكرتونية األعمال مثلبصورة مرتادفة مع مصطلحات اخرى  اإللكرتونية اإلدارة مصطلح

Business ،e-Commerce  اإللكرتونية التجارة ،e-Government  وغريها اإللكرتونية احلكومة 
 .االتصالو  تكنولوجيا املعلومات واستخدام األنشطة بني تربط اليت املفاهيم من

االلكرتونية عالقة الكل  واألعمال احلكومة االلكرتونيةو  حيث تعترب العالقة بني االدارة االلكرتونية
فضاء رقمي حيتضن كل االعمال االلكرتونية للداللة و  باجلزء، ان االدارة االلكرتونية هي منظومة متكاملة

 . احلكومة االلكرتونية للداللة على االدارة االلكرتونية لألعمال احلكوميةو  على االدارة االلكرتونية لألعمال،
 توجد يف االدب االداري حماوالت متعددة لتعريف احلكومة االلكرتونية : مفهوم الحكومة االلكترونية-1
لكنها ترتبط بصفة عامة خبيط منهجي يتمثل بفكرة ، تنطلق من مداخل خمتلفةو  مربراهتا،و  حتليل ابعادهاو 

ساعة يف  02توزيعها الكرتونيا خالل و  اخلدماتو  املعلومات إنتاجان احلكومة االلكرتونية تعين ببساطة 
 2. األعمالو  بطريقة ترتكز على تلبية احتياجات املواطنني، و األسبوعيام يف أ 7، اليوم

 واإلدارية التقنية لألبعاد نظرا اإللكرتونية احلكومة ملصطلح حمدد تعريف يوجد ال بأنه املصادر تشري
 جهة من أكثر من اإللكرتونية للحكومة تعريفات عدة وهناك، عليها تؤثر اليت واالجتماعية والتجارية

                                                 
 .52ص  0222الطبعة االوىل ،عمان  ، ، دار املسرية" االدارة االلكترونية"، محدأحممد مسري   2
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 العاملية والشبكة اإلنرتنت بأهنا استخدام اإللكرتونية احلكومة املتحدة األمم عرفت 2002 ففي عام، دولية
 3.للمواطنني احلكومة وخدمات معلومات لتقدمي العريضة

عملية استخدام : "بأهنامفهوما امشل للحكومة االلكرتونية ( 0225)كما قدم البنك الدويل 
 أساليب، و شبكة االنرتنت، و شبكات املعلومات العريضة: املؤسسات احلكومية لتكنولوجيا املعلومات مثل 

 رجال االعمالو  حتويل العالقات مع املواطننيو  اليت لديها القدرة على تغيريو  االتصال عرب اهلاتف احملمول 
يا ميكنها ان ختدم عددا كبريا من االهداف مثل تقدمي وهذه التكنولوج.خمتلف املؤسسات احلكومية و 

متكني املواطنني ، و جمتمع الصناعةو  التفاعل مع رجال االعمالو  حتسني التعامل، و للمواطنني أفضلخدمات 
كما ان نتائج ،  ادارة اكثر كفاءة للمؤسسات احلكوميةو  من الوصول للمعلومات مما يوفر مزيدا من الشفافية

ختفيض ، و تعظيم العائد ككل، و زيادة الشفافية، و حتجيم الفسادإىل  ميكن ان تؤديهذه التطبيقات 
 4."وزيادة قناعة املواطن بدور املؤسسة احلكومية يف حياته، النفقات

استخدام نتاج الثورة التكنولوجية يف  :ميكن تعريف احلكومة االلكرتونية بأهنا بناءا على ما سبق 
تعزيز فعاليتها يف حتقيق االهداف املرجوة و  حتسني مستويات االداء يف املؤسسات احلكومية ورفع كفائتها

إىل  جل تسهيل الوصولأهذا من ، و تسهيل التفاعل مع املواطننيو  ذلك بدعم االعمال احلكوميةو  منها،
 .املساواة بني املواطننيو  على اساس العدلو  مكانو  اخلدمات احلكومية يف كل زمان

                                                 
املؤمتر السادس جلمعية ، "االستراتيجية االمنة للحكومة اإللكترونية  " مداخلة بعنوان، منال صبحي حممد احلناوي  3

 .2ص  0202التطبيقات، الرياض و  املعلومات السعودية حول بيئة املعلومات االمنة املفاهيم التشريعاتو  املكتبات
مصر ، اإلدارية، املنظمة العربية للتنمية "متكامل إداريالحكومة االلكترونية  مدخل "عبد احملسن زكي،  إميان  4

 .02ص ،0222
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من النظام الكالسيكي اي ، احلكومة االلكرتونيةإىل  ان التحول :هداف الحكومة االلكترونيةأ-2
حيقق ، اسلوب عمل جديد يعتمد على التكنولوجيا احلديثةإىل  االدارة احلكوميةو  التقليدي يف التنظيم

 5:فيما يلي جمموعة من االهداف تتمثل
اخلدمة يف اي وقت طوال اليوم دون االلتزام إىل  زيادة الوقت املتاح لتأدية اخلدمة حبيث ميكن الوصول -

 ؛بساعات عمل رمسية حمددة
النماذج املطلوبة مبا ميكن من استكماهلا قبل الذهاب ملكان و  حتديد متطلبات احلصول على اخلدمة -

 ؛ألداء اخلدمةاجلهد الالزم و  من مث ختفيض الوقتو  داء اخلدمةأ
 ؛االرتقاء بثقافة ووعي املواطنني من خالل تشجيعهم على استخدام وسائل التكنولوجيا احلديثة -
اليت حتول دون جذب   واإلجراءات توفري مناح مالئم لالستثمار يعمل على ختفيض املعوقات -

 ؛مبا يوفر عامل جذب للشركات العاملة يف جمال التكنولوجياو  املستثمرين
 .لالندماج يف النظام العاملي ملواكبة نظم املعلومات احلديثة املتبعة واإلعداد ة االداء احلكوميرفع كفاء -
ترشيد االنفاق احلكومي حيث يتم ختفيض عدد املوظفني باإلضافة الستبدال استخدام املستندات  -

 ؛يةلبالتحول حنو استخدام احلاسبات اآلاملستندات و  املخازن املتكدسة بالوثائقو  الورقية
 ؛سوء االدارةو  التخلص من بعض صور الفساد -
 ؛املواطننيو  حتقيق الشفافية من خالل اتاحة املعلومات بصورة متكافئة لكافة املؤسسات -
 .مشروعاهتا التنموية املطلوبةو  الرتويج للخطط املستقبلية للدولة -
 
 
 

                                                 
، امللتقى الدويل حول متطلبات " الحكومة االلكترونيةإلى  معوقات التحول"مداخلة بعنوان ة،آخرونو  محدأعالش   5

 ،         0202، اجلزائر–جتارب بعض الدول، جامعة سعد دحلب البليدة  -رساء احلكومة االلكرتونية يف اجلزائرإ
 .2-2ص ص
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 6 :تيةالعناصر اآلكومة االلكرتونية يف تتمثل حماور احل :محاور الحكومة االلكترونية -3
 ؛املواطنني -
 ؛عمالمؤسسات األ -
 ؛جهزة احلكوميةاألو  الوزارات -
 .االدارات الداخلية -

متكني املواطنني من خالل اتاحة إىل  تؤدي احلكومة االلكرتونية : إقامة الحكومة االلكترونيةمزايا -2
حتسني تنفيذ خدمات إىل  تؤديو  الصناعةو  حتسني التفاعل مع شركات التجارةو  املعلوماتإىل  وصوهلم

 تتمثل الفوائد النامجة عن ذلك يف تسهيل التعاملو  .زيادة كفاءة االدارة احلكومية و  احلكومة للمواطنني
زيادة امكانيات إىل  كلها امور تؤديو  احلد من الفسادو  زيادة الشفافيةو  حتسني كفاءة النظام االقتصاديو 

 7 .نبيةاألجالبلدان النامية يف جذب االستثمارات 
ي مشروع أن أنه شأن مشروع احلكومة االلكرتونية شإ : متطلبات اقامة الحكومة االلكترونية – 5

حتقيق التنمية يف املتمثلة يف جوهرها و  ،هداف املنتظرة منهيئة البيئة املناسبة لكي حيقق األهتإىل  حيتاج
 8:اذ يتطلب توفري جمموعة من العوامل ميكن تلخيصها فيما يلي ، الشاملة

  ؛البنية التحتية -
 ؛توافر الوسائل االلكرتونية -
 ؛توافر عدد البأس به من مزودي اخلدمات باالنرتنت -

                                                 
دراسة  –متطلبات ارساء الحكومة االلكترونية  في الجزائر "  " مداخلة بعنوان، غردي حممدو  بن نذير نصر الدين  6

جتارب بعض الدول،   -اجلزائرامللتقى الدويل حول متطلبات ارساء احلكومة االلكرتونية يف ، " –تجارب بعض الدول 
 .4،ص  0202جامعة سعد دحلب البليدة ، العلوم التجاريةو  كلية العلوم االقتصادية

العدد ، االداريةو  ، جملة الغري للعلوم االقتصادية" االبعاد االقتصادية للحكومة االلكترونية" خولة رشيج حسن،  7
 . 6-5ص ص 0202بغداد ، جامعة الكوفة، الثالثون

 .22-22،  ص ص مرجع سبق ذكره القدوة،حممود   8
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 ؛بناء القدراتو  التدريب -
 ؛توافر مستوى مناسب من التمويل -
 ؛السياسية  اإلرادةتوفر  -
 ؛القانونيةالنصوص و  وجود التشريعات -
 ؛السرية االلكرتونيةو  االلكرتوين األمنتوفري  -
 ؛خطة تسويقية  دعائية شاملة للرتويج -
بطاقات ) وضع عدة نظم للسداد النقدي مقابل اداء اخلدمات من خالل االنرتنت  -

 9.....(االئتمان
تساعد على التقنية اليت و  العناصر السابقة الذكر جيب توفري بعض العناصر الفنيةإىل  باإلضافة

منها توحيد اشكال و  تسهيل استخدام احلكومة االلكرتونية مبا يتناسب مع ثقافة مجيع املواطننيو  تبسيط
كدليل جلميع ( بوابة الكرتونية)نشاء موقع شامل إو  توحيد طرق استخدامهاو  واإلدارية املواقع احلكومية

 .عناوين املراكز احلكومية  االدارية يف البالد
حكومة الكرتونية مبراحل إىل  مير حتول احلكومة التقليدية :الحكومة االلكترونيةإلى  تحولمراحل ال – 6

، التخلي عن اساليب عمل احلكومة التقليديةو  احلكومة االلكرتونيةإىل  حبيث يتم االنتقال تدرجيا، متتالية
احلكومة إىل  دراسات كثرية ذات الصلة مبوضوع احلكومة االلكرتونية  مقرتحات للتحول وأوردت

إال انه جند تشاهبا  يف  أخرىإىل  اإللكرتونية حبيث اختلفت مراحل التحول من حيث العدد من دراسة
 10:احلكومة االلكرتونية يتم عرب املراحل التالية إىل  ووفقا لدراسة هيئة االمم املتحدة فان التحول .املضمون

 ؛emerging présence))مرحلة الظهور الناشىء  -
 ؛(enhanced présence)الظهور املتقدم  مرحلة -

                                                 
، مؤمتر احلكومة االلكرتونية حول االدارة العامة " التطبيق العمليو  الحكومة االلكترونية بين النظرية"، علي لطفي 9

 .6ص ،  0227االمارات العربية املتحدة ، ديب، احلكومة االلكرتونيةو  اجلديدة
 22ص  ،0200االردن ، دار اسامة، الطبعة االوىل، تكنولوجيا الحكومة االلكترونية، سوسن زهري املهتدي 10
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 ؛( interactive présence)مرحلة الظهور التفاعلي  -
 ؛(transactionnal présence)مرحلة الظهور التباديل  -
 .(network présence)مرحلة الظهور الشبكي  -

 

 استراتيجية الجزائر االلكترونية :  المحور الثاني
 اطلقت احلكومة اجلزائرية من خالل وزارة الربيد:مشروع اقامة حكومة الكترونية في الجزائر -1
، 0202 -0222هو برنامج اجلزائر االلكرتونية و  احد امللفات الكربى، االتصالو  تكنولوجيا املعلوماتو 

 اخلواصو  العمومينياملتعاملني االقتصاديني و  العمومية واإلدارات الذي مت التشاور فيه مع املؤسسات
اذ ، االتصالو  عالمتكنولوجيا اإلو  اجلمعيات املهنية اليت تنشط يف جمال العلومو  مراكز البحثو  اجلامعاتو 

ان اهلدف االساسي من  أشهرمناقشتها خالل ستة و  شارك اكثر من ثالمثائة شخص يف طرح االفكار
 11:هو 0202مشروع اجلزائر االلكرتونية 

 ذلك بتسهيل، و ان تكون متاحة للجميعو  تقدمي اخلدمات احلكومية للمواطننيضمان الفعالية يف  -
 ؛احلصول على وثائق او معلوماتإىل  تبسيط املراحل االدارية اليت يسعى من خالهلاو 

 ؛اهليئات الرمسيةو  التنسيق بني خمتلف الوزارات -
 ؛مكافحة البريوقراطية اليت تشكل كبحا لتنمبة البالد -
املسامهة كذلك يف جتسيد و  اخلدمات املقدمة للمواطنني يف خمتلف جماالت حياة جمتمعناحتسني نوعية  -

كذا حتقيق السياسة الوطنية اجلوارية عن طريق تقريب و  املساواةو  على ارض الواقع العدالة االجتماعية
 ؛االدارة من املواطن

كذا ظاهرة و  نظمة العابرة للحدودباألخص اجلرمية املو  بالدنا ضد افة اجلرمية املنظمةو  محاية جمتمعنا -
 .جواز السفر كوسيلة النتشارها و  تقليد وثائق اهلويةو  اليت تستعمل غالبا تزويرو  االرهاب

                                                 
 01ص ، مرجع سبق ذكرهخرون، آو  دأمحعالش   11
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مت حتقيق العديد من االجنازات يف اطار التحول  :انجازات مشروع الحكومة االلكترونية في الجزائر -2
 12:سبيل املثال ال احلصرعلى نذكر ، و 0202االلكرتوين اجلزائر االلكرتونية 

هي نظام شامل يتضمن و  (RIG)اليت اختصارها و   Intranetتنصيب شبكة حكومية داخلية  -
 ؛جمموعة الوسائل احلديثة لالتصال على مستوى احلكومات العاملية

  IDARAعلى مستوى مصلحة املوارد البشرية مت وضع برنامج  و  على مستوى الوظيف العمومي -
مت تنصيب شبكة معلومات تربط االدارات ، اما فيما خيص التسيري التنبؤي لعمال الوظيف العمومي

 ؛احمللية املكلفة بالوظيف العموميو  مع اهلياكل املركزية
 ؛اطالق جواز السفر البيومرتيإىل  االلكرتونية  باإلضافةو  اطالق بطاقة التعريف الوطنية البيومرتية -
 ؛املتعلقة مبختلف الدوائر احلكومية .ابعة امللفات القضائيةمتو  اعداد نظام تسيري -
 ؛اعداد شبكة الصحة اجلزائرية مع ربط خمتلف املؤسسات الصحية -
باإلضافة إلنشاء موزعات بنكية  ، احلسابات الربيديةو  اعداد نظام الدفع البنكي -

TPE ,DAB ,CAB   ؛الدفع االلكرتوينو  توزيع بطاقات السحبو 
 ؛التعليم املتوسطو  شبكة لإلطالع على نتائج امتحانات شهاديت البكالوريا -
امتتة العديد من املعلومات  املتعلقة مبختلف الدوائر احلكومية عرب مواقع الويب مثل موقع ادارة  -

 ؛اخل...الضرائب، موقع وكالة تطوير االستثمار
لى شكل شهادة رقمية دائمة هذا السجل الذي سيكون ع" اصدار السجل التجاري االلكرتوين -

هذا املكسب العصري سيسمح حبل  ،على اخلط يعوض الصيغة الورقية اليت ستختفي بشكل هنائي

                                                 
امللتقى  ،" الحكومة االلكترونية في الجزائر إلى  تحديات التحول"  مداخلة بعنوان ، خرونآو  بلعريب عبد القادر  12

مارس ، املركز اجلامعي مخيس مليانة، انعكاساته على االقتصاديات الدوليةو  العلمي الدويل اخلامس االقتصاد االفرتاضي
 . 00-00ص ص ، 0200
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مشاكل عدة أمهها القضاء على البريوقراطية وتسهيل احلصول على املعلومة فضال عن مواجهة 
 14؛0202وقد دخل حيز التنفيذ يف مارس 13".لظاهرة الغش واالحتيال يف استعمال السج

هولة خدمة ما توفره من مزايا فيما خيص س، و خدمة بطاقة الشفاء يف قطاع الضمان االجتماعي -
 .حناء الوطنأمكانية استعماهلا يف مجيع إو  دويةاملؤمن هلم يف شراء األ

 تقريرتعمل منظمة االمم املتحدة على اصدار  :مشروع الحكومة االلكترونية في الجزائر  تقويم -3
هو تقرير يصدر كل عامني و  ،(e-government Survey)  خبصوص التقدم يف احلكومة االلكرتونية 

يعترب التقرير اهم مرجع ذي ، و لرصد مستوى التقدم  يف مسار احلكومة االلكرتونية يف خمتلف دول العامل
يقيم حالة تنمية احلكومة  يعد ايضا التقرير الوحيد عامليا الذيو  نطاق عاملي يف جمال احلكومة اإللكرتونية

يستمر يف الصدور منذ سنة  ، و دولة  022االلكرتونية يف الدول االعضاء يف االمم املتحدة البالغ عددهم 
 :فيما يلي نتناوهلا بالتفصيلو  خرى فرعيةأثالثة مؤشرات و  تتضمن هذه التقارير مؤشر رئيسو  ، 0222

 استعدادية لقياس اإللكرتونية تنمية احلكومة مؤشر يستخدم :الحكومة االلكترونية  تنميةمؤشر -3-1
 املعيار وهلذا .العامة اخلدمات لتقدمي االتصاالتو  املعلومات تقنيات الستخدام الوطنية اإلدارات وقدرة
 الكتساب اخلاص والقطاع املدين اجملتمع وممثلي والباحثني سياساتال اعصنو  احلكوميني للموظفني نفعه
 اخلدمات لتوفري اإللكرتونية احلكومة من ستفادةاال عند للدولة النسيب للوضع املقارنة للمعايري أعمق فهم

 15.املواطن على واملرتكزة ؤولةساملو  الشاملة

                                                 
 باملركز الوطين للسجل التجاري، من املوقع االلكرتوين اآليل اإلعالمتصريح مديرة قسم  13

http://www.mptic.dz/ar    20/25/0205تاريخ االطالع  
 
   20/25/0205تاريخ االطالع http://www.elbilad.net :ععلى املوق14
نشرة  ،" التوجهاتو  الممارسات أفضلالحكومة االلكترونية " ، أسيااالجتماعية لغريب و  اللجنة االقتصادية 15

املوقع /  8ص  0202، بريوت، املتحدة األمم، 02العدد ، االتصاالت للتنمية يف املنطقة العربيةو  تكنولوجيا املعلومات
 www.escwa.un.orgااللكرتوين  

http://www.mptic.dz/ar
http://www.elbilad.net/
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حتسب قيمة هذا املؤشر باملتوسط احلسايب البسيط لثالثة مؤشرات فرعية اخرى هي مؤشر الرأمسال 
 املمكنة القصوى القيمة دتوحدمؤشر اخلدمات االلكرتونية، و  مؤشر البنية القاعدية لالتصاالت، البشري

، حبيث كلما زادت قيمة املؤشر فإهنا بالصفر األدىن واحلد واحد، بالرقم اإللكرتونية احلكومة رتطو  ملؤشر
 .دليل على التحسن يف وضعية احلكومة االلكرتونية 

في مؤشر التقدم في الحكومة االلكترونية  بعض الدول المغاربيةو  موقع الجزائر : 11الجدول رقم 
(2112-2112) 

 السنوات
 المغرب تونس الجزائر

 الترتيب الدولي قيمة المؤشر
قيمة 
 المؤشر

الترتيب 
 الدولي

قيمة 
 المؤشر

الترتيب 
 الدولي

2112 0.3242 002 0.3310 000 0.2774 028 
2112 0.3515 000 0.3458 002 0.2944 022 
2111 0.3181 020 0.4826 66 0.3287 006 
2112 0.3608 020 0.4833 022 0.4209 002 
2112 0.3106 136 0.5390 75 0.5060 82 

Source: Etabli par les chercheurs en se référant à: United Nations, E-

Gouvernement Survey : 2005, 2008, 2010, 2012 et 2014.                           
 : نالحظ أن (20)رقم  اجلدولمن خالل 

إىل  0225ملحوظ يف قيمة املؤشر على مدى السنوات املذكورة يف اجلدول من  حتسنهناك 
 0225كانت االستثناء حبيث اخنفض املؤشر مقارنة بالسنوات السابقة    0202ن سنة أ، إال 0200

 – 0225سنة  2.2020 املالحظ ايضا ان هناك حتسن يف قيمة هذا املؤشر حيث انتقلت من، و 0228و
 0202سنة  2.2080إىل  مث تراجعت 2.2505إىل  -0202أي قبل اطالق مشروع احلكومة االلكرتونية 

املغرب حيث كانت قيمة مؤشر  و  ذا عملنا مقارنة مع تونسإو  .0200سنة  2.2628إىل  لرتتفع من جديد
 0200سنة  2.2022و 2.2822إىل  انتقلو  0225على التوايل سنة  2.0772و 2.2202كل منهما 
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هذا التحسن يف قيمة املؤشر  أنميكن القول  إذ. للمغرب % 50و لتونس % 26أي زيادة نسبية بــــــــ 
 .املغربو  دون املستوى الذي بلغته الدول اجملاورة مثل تونس اجلزائر يبقىللحكومة االلكرتونية يف 

أي بعد سنة من التاريخ املربمج إلمتام مشروع احلكومة االلكرتونية اجلزائر  ،0202ويف سنة 
املغرب و  باملقارنة مع تونسو  ،0200مقارنة بسنة  % 02.20نالحظ ان املؤشر قد اخنفض بنسبة ، 0202

مبعدالت مرتفعة على عكس املؤشر للجزائر الذي يتأرجح بني و  فان املؤشر هلذه الدول يف حتسن دائم
 (.0202-0225)االخنفاض على مدى الفرتة و  تفاعاالر 

ن الرتتيب العاملي للجزائر املتعلق بالتقدم إالتحسن الطفيف املسجل يف قيمة املؤشر املذكور، ف رغم
 026املرتبة إىل  0225دولة سنة  072من ضمن  002يف احلكومة االلكرتونية قد سجل تراجعا من املرتبة 

 .0202دولة سنة  022من ضمن 
تونس حتسن ترتيبهما يف الرتتيب الدويل للتقدم يف و  ن كل من املغربأجند ، ما سبقإىل  باإلضافة

من املرتبة  0202و 0225ذ جند ان تونس سجل ترتيبها حتسنا ملحوظا بني سنيت إ، احلكومة االلكرتونية
سنا ملحوظا يف عامليا، نفس الشيء بالنسبة للمغرب الذي هو عرف ايضا حت 75املرتبة إىل  لتصل 000

 .عامليا 80املرتبة إىل  ليصل 028من املرتبة  0202و 0225املرتبة بني سنيت 
 املؤسسي الطابع أضفت اليت أفريقيا مشالو  األوسط الشرق يف الدول أوىل من واحدا املغرب  يعدو 

 كبرية خطوات حقق وبذلك والالسلكية، السلكية االتصاالت قطاع يف املنافسة لتعزيز التنظيمية البيئة على
 اسرتاتيجية تطوير مت، 1999 أوائل ويف .السوق يف والنجاح للدخول العاملة الشركات أمام اجملال متهيد يف

اساسا  بعد فيما أصبحت   واليت الدولة، يف واالتصاالت املعلومات تقنية ؤيةر  قواعد إلرساء وطنية
 Digital" “ اآلن الرقمي واملغرب ” e-Morocco “ اإللكرتوين املغرب مثل الالحقة، للخطط

Morocco ” .16 
 

                                                 
16

 United Nations, E-Government Survey 2014, op.cit, p 73. 
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   :المؤشرات الفرعية قراءة عربية  لوضعية الحكومة االلكترونية في الجزائر من خالل -3-2
 17:مؤشرات هي ةيضم تقرير االمم املتحدة اربع

  املواقعحيسب هذا املؤشر الفرعي من خالل معاينة عدد من  :االلكترونيةمؤشر الخدمات 
 وتشمل هذه.  املتحدة األمم يف األعضاء البلدان من كل يف االنرتنت على الوطنية اإللكرتونية والبوابات

 والعمل التعليم وزارات مثل املعنية، الوزارات من عدد ومواقع اإللكرتونية الرئيسية احلكومة بوابة املواقع
 اخلدمات وتطور ونوعيته احملتوى جودة تقييمإىل  وباإلضافة .والبيئة واملالية الصحةو  االجتماعية واخلدمات
 املواقع هذه قدرة مدى اختبار جيري ،)اإلطار( التطور من مراحل أربع وفق االنرتنت عرب املقدمة احلكومية

 شبكات احتاد كتيب يف جاء ما وفق وذلك واملعوقني، اخلاصة االحتياجات لذوي املعلومات تقدمي على
 لذوي باالو  حمتوىإىل  النفاذ  إرشادات" حول( World Wide Web Consortium) العاملي باالو 

 . اخلاصة االحتياجات
 مؤشرات مخسة من مركب حسايب متوسط هو االتصاالت مؤشر :مؤشر البنية التحتية لالتصاالت 

 هذه وتشمل .وحساهبا مجعها لالتصاالت الدويل االحتاد يتوىل االتصاالت،و  املعلومات بتكنولوجيا متعلقة
 100 لكل الثابت اهلاتف خطوط وعدد السكان، من فرد 100 لكل االنرتنت مستخدمي عدد املؤشرات

 اشرتاكات وعدد السكان، من فرد 100لكل  النّقال اهلاتف خدمة مشرتكي وعدد السكان، من فرد
 االنرتنت خدمة تقدم اليت العامة املرافق وعدد السكان، من فرد 100 لكل الثابت االنرتنت خدمات

 .السكان من فرد 100 لكل احلزمة العريض الثابت
  فرعيني مؤشرين من كبر م حسايب متوسط هو البشري املال رأس مؤشر :البشري المال رأسمؤشر: 

 والعايل والثانوي االبتدائي التعليم مبراحل اإلمجايل االلتحاق ونسب الكتابة؛و  بالقراءة البالغني إملام معدل 
صص حبيث الفرعية مؤشراته لكل من خمتلفة أوزان بتحديد املؤشر قيمة هذا وحتسب .جمتمعة  األوزان ثلثا خيخ

                                                 
 .02-8ص ص  ،ذكرهمرجع سبق ، سياآاالجتماعية لغريب و  اللجنة االقتصادية  17
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 وتتوىل .التعليم مبراحل اإلمجايل االلتحاق بنسبة الباقي الثلث ويتصل الكتابة،و  بالقراءة البالغني إملام ملعدل
 .وحتصيلها الفرعية املؤشرات هذه مجع )اليونسكو( والثقافة العلمو  للرتبية املتحدة األمم منظمة
  عشرين و  يتكون مؤشر املشاركة االلكرتونية من نتائج قياس احدى 18اإللكترونيةمؤشر المشاركة

، التعليم :هيو  الأيف ستة جماالت  كية هادفة للتيسري على املستفدينتشار و  خدمة الكرتونية معلوماتية
جمال عام غري حمدد يتاح لكل دولة تقدمي افضل إىل  ضافةإ، التوظيفو  املاليةو  الرفاهة االجتماعية، الصحة

 .ما لديها من جناحات
الالفت للنظر ان دول جملس التعاون اخلليجي قد احتلت صدارة التقرير حيث احتلت دول 
اجمللس املراكز االوىل عربيا، وكانت دول مشال افريقيا يف وسط الرتتيب حبيث تصدرت هذه اجملموعة تونس، 

الدول العربية خاصة الدول االفريقية منها فقد تذيلت الرتتيب، وميكن ارجاع هذا االختالف بني اما باقي 
االوضاع االمنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية هلذه الدول  اليت اثرت إىل  الدول العربية يف الرتتيب 

 .على درجة اهتمام حكومات الدول بربامج وسياسات احلكومة االلكرتونية 
عامليا، تليها االمارات العربية  08دول جملس التعاون اخلليجي، تتبوأ مملكة البحرين املرتبة  وضمن

املتحدة واململكة العربية السعودية وقطر وعمان، وقد انشات مملكة البحرين اللجنة العليا لتقنية املعلومات 
خطيط لتطوير وتنفيذ اسرتاتيجية ، وتأسست هيئة احلكومة االلكرتونية لتتوىل الت(SCICT)واالتصاالت 

 19.احلكومة االلكرتونية الشاملة
 
 

                                                 
مم الوطن العربي من خالل مؤشرات األ واقع الحكومة االلكترونية في"خرون، مداخلة بعنوان آو  حواس صالح 18

، امللتقى الدويل حول متطلبات ارساء احلكومة االلكرتونية يف اجلزائر جتارب بعض الدول، جامعة سعد " المتحدة
  00ص ،0202دحلب البليدة 

 
19

 United Nations, E-Government Survey 2014, op.cit., p 46. 
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 2112ترتيب الدول العربية حسب تقرير االمم المتحدة للحكومة االلكترونية  :( 12)الجدول رقم 

 الدول
مؤشر 

الخدمات 
 االلكترونية

مؤشر البنية 
التحتية 

 لالتصاالت

مؤشر التنمية 
 البشرية

المؤشر  
 العام

 الترتيب
العالمي 
2112 

الترتيب 
العربي 
2112 

 0 08 2.8282 2.7822 2.7255 2.2272 البحرين
 0 20 2.7026 2.6657 2.5220 2.8802 االمارات ع م

 2 26 2.6222 2.7260 2.5502 2.7707 السعودية
 2 22 2.6260 2.6670 2.5872 2.6525 قطر

 5 28 2.6072 2.6602 2.2872 2.7202 سلطنة عمان
 6 22 2.6068 2.7022 2.5860 2.5728 الكويت
 7 75 2.5222 2.6707 2.2272 2.6278 تونس
 8 72 2.5067 2.7020 2.2022 2.5027 االردن
 2 82 2.5002 2.5200 2.2570 2.5226 مصر

 02 80 2.5262 2.2220 2.2252 2.6202 المغرب
 00 82 2.2280 2.7272 2.2222 2.2522 لبنان
 00 000 2.2752 2.7800 2.2080 2.2057 ليبيا

 02 022 2.2020 2.5082 2.0072 2.0262 العراق
 02 025 2.2022 2.5825 2.0220 2.0575 سوريا
 05 026 0,3106 2.6522 0.1989 0,0787 الجزائر
 06 052 2.0702 2.2822 2.0022 2.2270 اليمن

 07 052 2.0626 2.2252 2.0827 2.0202 السودان
 08 072 2.0822 2.2580 2.0606 2.2272 موريتانيا
 02 022 2.2022 2.2222 2.2052 2.2057 الصومال

 0202باالعتماد على تقرير االمم املتحدة للحكومة االلكرتونية  الباحثني عدادإمن  :المصدر
 

دول يف غريب آسيا نظرا الرتفاع  02وحتتل دول جملس التعاون اخلليجي الست مراتب ضمن اعلى 
الرغبة احلريصة من قبل و  اخنفاض اعداد السكانو  الكتابةو  معدالت االملام بالقراءةو  الناتج احمللي االمجايل
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بالتايل يزود املواطنون باخلدمات االلكرتونية و  اإللكرتونيةتطوير بواباهتا الوطنية و  حكوماهتا لالستثمار
لكافة دول جملس التعاون اخلليجي بواباهتا االلكرتونية املرتبطة و  ى املعلومات،يسهل احلصول علو  املتقدمة

 20.املعلوماتإىل  الوصولو  ببعضها البعض، مما يسمح ملواطنيهم بسهولة التصفح
تبدو ضعيفة جدا مقارنة  0202بالنسبة لقيمة مؤشر البنية التحتية لالتصاالت يف اجلزائر يف سنة 

هي ايضا اقل من ، و قطرو  السعودية، ماراتاإل، على الرتتيب مثل البحرينأاردة يف مع الدول اخلليجية الو 
 .املغرب و  نظريهتا كل من تونس

 ن معظم الدول العربية تعاين ضعف يف مؤشر البنية التحتية لالتصاالت باستثناء البحرينأنالجظ 
 من كل معاينة تشري، يف العامل العريب  هم املعوقات يف تطبيق احلكومة االلكرتونيةأذ يعترب من إ، ماراتاإلو 

 معظم أنإىل  ىحد على لالتصاالت الفرعي املؤشر حساب يف تدخل اليت الفردية االتصاالت مؤشرات
 من فرد 100 لكل الثابت االنرتنت خدمات اشرتاكات عدد يف حاد اخنفاض من تعاين املنطقة دول

 .الدول هذه يف االتصاالت مؤشر قيمة على سليب بشكل يؤثر الذي األمر السكان،
مسجلة ضعف جد واضح يف مؤشر اخلدمات ، وامللفت لالنتباه ان اجلزائر تذيلت الرتتيب عربيا

 .الدول املغاربيةو  سورياو  العراقو  مؤشر  البنية التحتية لالتصاالت مقارنة مع الدول اخلليجيةو  االلكرتونية
 ما العربية، املنطقة يف اإللكرتونية احلكومة تطوير صعيد على التقدم من بالرغم إنه إذا القول ميكنو 

 االتصاالت،و  املعلومات لتكنولوجيا األساسية البنية لتطوير أكرب جهود بذل املنطقة بلدان مجيع على زال
 21.األمية وحمو مراحله، جبميع التعليم وتعزيز البشرية، القدرات وبناء

مم املتحدة للحكومات االلكرتونية مؤشر املشاركة تقرير األدرج ي، املؤشرات السابقةإىل  باإلضافة
 متكنيإىل  فهذا املؤشر يعترب من اهم املؤشرات حبيث يهتم باملمارسات الرامية، االلكرتونية كمؤشر مستقل

ان هذا املؤشر يقيس مدى إىل  باإلضافة، تعزيز مشاركة املواطنني يف عمليات صنع القرار الدميقراطيو 
تطوير و  التواصل مع مجهور املواطنني يف صياغة السياساتو  كومة لالنرتنت يف ممارسة الشفافيةاستخدام احل

                                                 
20

  United Nations, E-Government Survey 2014, op.cit., p 47. 
 00ص ، سيا، مرجع سبق ذكرهآاالجتماعية لغريب و  اللجنة االقتصادية  21
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 العمليات تصميم وإعادة اخلدمات حوسبة على تقتصر ال اليوم اإللكرتونية فاحلكومة 22،اخلدمات
 وحشد احلوكمة، يف االخنراط من املواطنني متكن اتيةمو  بيئة إنشاءإىل  رئيسي بشكل   هتدف بل الداخلية،

 القرارات صنع عند آرائهم واستطالع مواطنيها مع احلكومات تواصل وتشجيع العامة، للسياسات الدعم
 دةاملزوّ  احلكومية املواقع على االجتماعي التواصل أدوات استخدام عرب ذلك وجيري، مستقبلهم يف تؤثر اليت

 هذه وتتيح ،وغريها وتويرت وفيسبوك، واملنتديات، والدردشة، نات،املدو  مثل 2.0 باالو  بتكنولوجيا
 23.العامة للسياسات الدعم وحشد واملالحظات اآلراء تلقي واألدوات التطبيقات

 يف العاملية املرتبة تقودان كوريا ومجهورية هولندا قد متكنت كل من ،0202و يف تقرير سنة 
 أوروغواي أن حني يف فريقيا،إ يف متسابقتني أوىل مها وكينيا واملغرب .أورغواي تليهما لكرتونيةإلا املشاركة

 مجهورية مها آسيا يف اإللكرتونية شاركةملل املنفذة الدول وأعلى ،األمريكيتني يف املراتب تتصدران شيليو 
 .أوقيانوسيا تقودان ونيوزلندا اسرتاليا تزال ال ،أخرياو  .واليابان كوريا

اذ يبقى ضعيف جدا مقارنة ، 2.2782بقيمة  070لجزائر فقد احتلت املرتبة بالنسبة ل أما
 2.8222عامليا بقيمة  07عامليا او املغرب الذي احتل املرتبة  02مرتبة  2.8025بالبحرين بقيمة 

للمواطن اجلزائري يف صنع  مما يدل على ضعف املشاركة االلكرتونيةالصدارة على املستوى اإلفريقي، و 
 .القرار

 :معوقات تطبيق الحكومة االلكترونية في الجزائر -2
 :ما يليإىل  عامليا يف املؤشرات املذكورة سابقاو  و ميكن ارجاع هذا التأخر املسجل بالنسبة للجزائر عربيا

 قطاع تكنولوجيا  يلعبه الذي للدور الرئيسي نظرا : االتصاالتو  ضعف جاهزية شبكة المعلومات
 للقطاع التحتية البنية وتطوير عامة بصفة التنمية االقتصادية لعملية رئيسي كمحركاالتصاالت  و  املعلومات

 خالهلا من يبني السنوية تقاريره العاملي االقتصادي يصدر املنتدى" خاصة  بصفة األعمال وملؤسسات

                                                 
 02ص ، اخرون، مرجع سبق ذكرهو  حواس صالح  22
 12ص ، سيا، مرجع سبق ذكرهآاالجتماعية لغريب و  اللجنة االقتصادية  23
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 .املشاركة للدول Readiness for Network Word املعلومات واالتصاالت شبكة جاهزية مدى
 اإلعالم تكنولوجيات استخدام حول العاملي االقتصادي املنتدى عن الصادر التقارير أفادت ولقد

 وعربيا، عامليا األخرية املراتب حتتل اليت الدول بني من اجلزائر أن التاسعة طبعاته يف العامل عرب واالتصال
 24؛اجملاورة العريب املغرب ودول اجملاورة العربية الدول عن بذلك متأخرة
  حبيث نسبة ، حمدودية انتشار استخدامات االنرتنت يف اجلزائر :ضعف عدد مستخدمي االنترنت

هذه التقنية الواسعة االنتشار عامليا الزال ضعيفا مقارنة بدول ( نسبة مئوية من عدد السكان)مستخدمي
ت يف اجلزائر ال تتعدى نسبة مستخدمي االنرتن 0202يف احصائيات سنة ، و جماورة او افريقية او عربية

 صلتو  ما املغرب فقدأ،  % 26.0إىل  يف حني يف دول جماورة مثل تونس وصلت فيها النسبة % 07.0
البشرية على سبيل املثال و  قد سجلت نسب مرتفعة يف دول تتميز بقلة امكانياهتا املاديةو  ،% 60.2إىل 

  25؛% 26.2على نسبة عربيا قدرت بــــــ أسجلت البحرين و  ،% 70إىل  يف مايل
 نت أنديكس"صنفت مؤسسة  26:ضعف تدفق االنترنت" سنة  األمريكية يف تقريرها األخري

اجلزائر يف ذيل قائمة الدول يف جمال سرعة تدفق األنرتنت لتنزل بثالث مراتب عن تصنيف العام  0202
حيث تبلغ سرعة حتميل  دولة مشلتها الدراسة، 020من أصل  077واحتلت اجلزائر املرتبة ، 0202

، حيث 28ميغابايت لكل ثانية، وبالنسبة خلدمة األنرتنت عرب املوبايل فتحتل املركز رقم   0.6 البيانات هبا
بعد   ميغابايت لكل ثانية، وهو ما أهلها لتكون يف املراتب األخرية يف التصنيف، 0.2 تبلغ سرعة التحميل

 .اكل من ليبيا اليت أهنكتها احلرب األهلية والسودان املقسوم وموريتانيا اليت احتلت املركز الثاين عربي

                                                 
بعد عشرية .... تكنولوجيا االعالم في الجزائر و  تقييم قطاع  االتصاالت" اخرون ،مداخلة بعنوانو  حممد شايب 24

 االستثمارو  انعكاساهتا على التشغيلو  ثار برامج االستثمارات العامةآ، املؤمتر الدويل حول تقييم " من االصالحات
 .00ص  0202اجلزائر ، 0جامعة سطيف ، 0202-0220النمو االقتصادي خالل الفرتة و 

25
 http://www.internetworldstats.com/stats1.htm     02/20/0202 تاريخ االطالع على املوقع  

26 http://www.echoroukonline.com/ara/articles/214198.html  02/26/0205 تاريخ االطالع على املوقع   
    نت اندكس هي شركة امريكية متخصصة يف وضع الدراسات العاملية يف جمال االنرتنت.  

http://www.internetworldstats.com/stats1.htm
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/214198.html
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ميغابايت لكل ثانية، أما  02وبالنسبة للمعايري الدولية فإن متوسط سرعة التحميل العاملية تبلغ 
  .ميغابايت لكل ثانية 8,7لعاملية اإلنرتنت عرب املوبايل فتبلغ متوسط سرعة التحميل ا خدمةفيما خيص 

بني الدول األسرع يف خدمات  اعاملي 22يا واحتلت املركز رقم وجاءت اإلمارات يف املرتبة األوىل عرب
ميغابايت لكل ثانية، وبالنسبة خلدمة األنرتنت عرب  02.6األنرتنت، حيث تبلغ سرعة حتميل البيانات هبا 

رتبة ميغابايت لكل ثانية، لتليها قطر يف امل 05.0حيث تبلغ سرعة التحميل املوبايل فتحتل املركز الثالث،
، واألردن 144ا، يليها املغرب يف املركز عاملي 022فيما احتلت العراق املركز رقم  .اعاملي 77والثانية عربيا، 

 .اعاملي 085كز رقم احتالهلا املر ، لتغلق سوريا قائمة الدول العربية ب068مث تونس يف املركز  050يف املركز 
 معوقات بشرية: 

خاصة االمين و  االجتماعيو  هجرة أالف املهندسني يف االعالم االيل يف ظل الوضع السياسي -
 ؛ثر يف فقدان كفاءات قادرة على اجناح املشروعكان له األ،  الصعب يف العشرية السوداء

يقتصر تدريبهم على الشرح حيث ، عدم كفاية التدريبات الالزمة للعاملني يف االجهزة احلكومية -
 ؛النظري دون العملي

 .بل تبني مواقف سلبية منها، تطبيقاهتاو  و ضعف الوعي بأمهية التكنولوجياأانعدام  -
 األمية أكرب وبشكل التعليمية األمية من اجلزائر تعاين حيث: المعلومات مجتمع ضعف 

 التعليمية الربامج ضعف الدخل، معدل اخنفاض منها عديدة اعتباراتإىل  ذلك ويرجع التكنولوجية،
 اإللكرتوين التحول مواكبة على قادر جمتمع على تكوين سلبا أثر ما وهو خمتلفة، تعليمية أطوار يف

 جمتمع مصطلح تداول من وبالرغم اجلزائر أن إذ اخلدمة، داخل مؤسسات التغيري ثقافة يف ويساهم
بناء االطار العام هلذا  مشكل من تعاين تزال ال أهنا إال الرمسية، من اخلطابات العديد يف املعلومات

  27    .اجملتمع

                                                 
التجربة –دور االدارة االلكترونية في ترشيد الخدمة العمومية " مداخلة بعنوان ، اخرونو  عبد الفتاح عالوي 27

، ، امللتقى العلمي حول جودة اخلدمة االلكرتونية يف ظل احلوكمة االلكرتونية  حالة البلدان العربية"الجزائرية كنموذج
 15، ص 0202اجلزائر ، جامعة بومرداس
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 تدريب جمموعة و  الذي يتطلب اصدار تشريعات متخصصة يف هذا الشأن  :معوقات تشريعية
 28 .احملامني وفق ما يتطلبه التعامل الرقميو  مناسبة من القضاة

 من  اإللكرتونيةيعد االمن املعلومايت من اهم التحديات اليت تواجه تطبيق احلكومة  :منيةمعوقات أ
ما يرتتب عنه من فقدان ، و اخرتاق للمنظومة املعلوماتية من قبل قراصنةإىل  حيث امكانية التعرض

 .و تدمريهاأعدم حذفها و  ضمان بقائهاو  سالمتهاو  سرية املعلومات و  اخلصوصية
 كذا و  هناك فئات واسعة من املتعاملني االقتصاديني" :مالت االلكترونيةضعف الثقة في التعا

املواطنني يتخوفون من استعمال البطاقة املغناطيسية يف سحب امواهلم  بسب كثرة االخطاء النامجة عن 
 29."التأخري الكبري يف حتيني حساباهتمو  جهاز السحب االلكرتوين

 

 في سياق ارساء الحكومة االلكترونية الضمان االجتماعيقطاع تقييم تجربة : المحور الثالث 
شهد قطاع التأمني االجتماعي يف  :قطاع الضمان االجتماعي في ظل الثورة الرقمية عصرنة -1

السنوات األخرية استحداث أنظمة عمل جديدة مكنت املستفيدين من احلصول على تعويضاهتم يف أسرع 
وبصورة منظمة ومبسطة من خالل إدخال أنظمة اإلعالم اآليل وخاصة بطاقة الشفاء ، وقت ممكن
فقد مشل برنـامج العصرنة الذي شرع يف تطبيقه خالل  ،اإللكرتونيةهبدف تطبيق االدارة  اإللكرتونية

 30 :عدة حماور من بينها السنوات األخيـرة 
مما مسح برفع  خالل التكوين وحتسني املعارفتثمني املوارد البشرية هليئات الضمان االجتماعي من  -

تكوين إصدارات يف ختصصات دقيقة وتطوير إىل  عون باإلضافة 02222مؤهالت أزيد من 
 ؛ضمان االجتماعيالالدراسات االستشرافية يف جمال 

                                                 
جامعة ، العدد السابع، ، جملة الباحث" اثر تطبيق الحكومة االلكترونية على مؤسسات االعمال" ،امحد بن عيشاوي 28

 022، ص 0222/0202، اجلزائر، قاصدي مرباح، ورقلة
 .022ص ، مرجع نفسه  29
 00مبناسبة انطالق عملية التصريح عن بعد يوم  وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي لوح؛كلمة السيد طيب    30

 .0200ديسمرب 
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 ؛هيكل تابع هليئات الضمان االجتماعي 0222عصرنة املنشات القاعدية مع هتيئة اكثر من  -
مما ، (intranet)وإنشاء شبكات التواصل الداخلي ، تعميم استعمال تكنولوجيا اإلعالم االتصال -

حيث انتقل عدد مراكز احلساب من ، مسح بتوسيع حظرية اإلعالم اآليل هليئات الضمان االجتماعي
من  ارية االستعمالارتفع عدد أجهزة احلاسوب اجل، و 0200مركز سنة  82إىل  2000سنة مركز  17

 ؛0200سنة  02.222أكثر من إىل  0222وحدة يف سنة  5225
إىل  0222هيكل يف سنة  222ياكل اليت مت ربطها بشبكات التواصل الداخلي من اهلوارتفاع عدد  -

 ؛0200هيكل يف سنة  252أكثر من 
الصندوق  إدخال نظام بطاقة الشفاء للمؤمن اجتماعيا ويعد أهم اجناز على اإلطالق يف جمال عصرنة -

 ؛ضمان االجتماعيلالوطين ل
ول بطاقة الشفاء حاليا حق كافة واليات الوطن وختيف    0200فقد أصبح نظام بطاقة الشفاء يف سنة  -

وقد مت تعميم استخدامها منذ شهر أوت  ،االستفادة من نظام الدفع من قبل الغري بالنسبة لألدوية
فادة من نظام الدفع من قبل الغري يف إطار جهاز أعضاء عائالهتم باالستو  وتسمح للمتقاعدين 0200

الطبيب املعاجل، كما أصبح نظام الشفاء منذ هذه السنة يستخدم يف نظام الدفع من قبل الغري بالنسبة 
رات الطبية لفائدة األطفال يف سن التمدرس وما قبله من ذوي حقوق املؤمنني اجتماعيا اللنظ

 ؛وأصحاب الدخل الضعيف
ضمان االجتماعي من خالل تكوين أعوان األرشيف وفق معايري معقدة اليئات عصرنة أرشيف ه -

وفتح  ،ري أرشيف هيئات ضمان االجتماعييلدى املركز الوطين لألرشيف وتطوير برجميات يف جمال تس
ثالثة مراكز جهوية خمتصة يف حفظ األرشيف الصندوق الوطين للتقاعد مدعمة بتجهيزات عصرية يف  

 .غردايةو  أم بواقيو  تكل من عني متوشن
يعترب مشروع نظام الشفاء الطموح الذي يعتمد على  :قطاع الضمان االجتماعينظام الشفاء في -2

يأيت هذا النظام يف إطار و  والذي ينتج بطاقة ذات شرحية تسمى الشفاء" الدقيقة "التكنولوجيات  استعمال
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 .عربياو  اذ تعترب اجلزائر السباقة يف العمل به قاريا االجتماعي، الشاملة لقطاع الضمانالعصرنة 
فهو نظام معقد سواء من الناحية التقنية أو العملية أو الوظيفية، متعدد األبعاد ذو انعكاسات هيكلية    

 .بيئتهو  على سري الصندوق
ن مشروع البطاقة االلكرتونية الشفاء يندرج ضمن تسيري هيئات الضما :نشأة نظام الشفاء-2-1

يعد ادخال البطاقة االلكرتونية و  من االجنازات اليت مت حتقيقها يف جمال عصرنته، يكمل سلسلةو  االجتماعي
حيث مت شراء املشروع من ،باألخص التامني الصحي منه و  الشفاء اصالحا عميقا للتامني االجتماعي

احداث ما هو معمول إىل  يهدف املشروع عموماو  مليون اورو، 06الفرنسية مببلغ  GIMALTOشركة 
 31.به يف الدول اليت ادخلت هذه التكنولوجيا يف التسيري

يستفيد من نظام الدفع من قبل الغري للمواد الصيدالنية كل مؤمن له  :المستفيدون من النظام -2-2
 اي صيدلية متعاقد معها عرب كل واليات الوطنإىل  ذلك بالتوجهو  اجتماعيا حائز على بطاقة الشفاء،

 .مركز انتسابهإىل  يبقى املؤمن له اجتماعيا تابعاو  مهما كانت وكالة االنتساب،و 
 :ساسيتنيأمت جتسيد هذا النظام عرب مرحلتني  :مراحل تجسيد نظام البطاقة االلكترونية الشفاء-2-3

 0227اليت انطلقت يف ، و متثلت يف وضع االسس اليت يرتكز عليها نظام الشفاء :ولىالمرحلة األ -

ليات اليت تكفل السري اآلو  دواتعلى وضع كافة األ، عكف خالهلا القطاع 0200لتنتهي يف 
 ؛التطبيقات املعلوماتيةإىل  قامة شبكة معلوماتية وصوالانطالقا من التجهيز مرورا بإ، احلسن للنظام

فيفري  22املتعلقة بتعميم استعمال بطاقة الشفاء عرب مجيع واليات الوطن منذ  :المرحلة الثانية  -
ي مؤمن له اجتماعيا استعمال بطاقة الشفاء القتناء الدواء من اي أ، حبيث اصبح مبقدور 0202

 .صيدلية متعاقد معها داخل الوالية اليت يقيم فيها او خارجها يف اي والية من واليات الوطن
 

                                                 
نشرية لوزارة ، اجللسة العامة باجمللس الشعيب الوطين، حول مشروع قانون التأمينات االجتماعيةالطيب لوح، مداخلة  31

  .7-6ص ص ، 0227كتوبر أ، اجلزائر، الضمان االجتماعيو  التشغيلو  العمل
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 : داءات املقدمة عن طريقحتسني نوعية األ :أهــدافــه-2-2
 ؛ السريعةو  التعويضات املنتظمةو  يف احلصول على األداءات املنتهجة اإلجراءات بسيطت -
 ؛حتسني العالقات فيما بني مقدمي اخلدمات الصحية، مبا فيهم الصيادلة واألطباء واهلياكل الصحية -
مكافحة كل أشكال إىل  التحكم يف التسيري سواء عن طريق القوة اإلنتاجية والدقة يف املراقبة، إضافة -

 .التجاوزاتو  الغش
ي يرتكز على آليات تقنية ر يعرف نظام بطاقة الشفاء بكونه نظام عص :التعريف ببطاقة الشفاء-3

دونت فيها كل املعلومات اليت 32،شرحية إلكرتونية فهي بطاقة حتتوي على ،تستعمل فيها تقنيات حديثة
اليت تسمح هلم باحلصول وعلى ذوي احلقوق كما حتتوي على املعلومات  تسمح بالتعويض على املؤمنني

 .حمل تلك اليت كانت حبوزهتم سابقاوتستعمل هذه البطاقة ،يف تعويض أداء الضمان االجتماع على حقهم
كمل نصوص يل 0228جانفي  02ه املوافق لـ  0202حمرم  05املؤرخ يف  20-28وجاء قانون       

املتعلق بالتأمني االجتماعي ويعترب هذا القانون الوعاء التشريعي الذي يقوي تطبيق  00-28القانون 
 33.استعمال بطاقة الشفاء

 موجهة مهنية برجميات األجراء للعمال االجتماعية للتأمينات الوطين الصندوق صمم السياق، هذا ويف
 من ميكنهم الذي الصحيني املمارسني مبفتاح تزويدهم يتم الذين الصحيني املمارسني قبل من لالستعمال

 .الطبية راتالنظا صانعي الشفاء الطبيب، الشفاء الصيديل، الشفاء :التالية الربجميات استعمال
 ملختلف الفاعلني يف القطاعوتتمثل أمهية هذه البطاقة بالنسبة :أهمية استخدام بطاقة الشفاء -3-1

       :فيما يلي
 

                                                 
تاريخ ،  .http://www.cnas.dz./index.php.syschifa: تعريف بطاقة الشفاء متحصل عليه من املوقع   32

 .0205/20/00طالع اإل
33 http://www.cnas.dz./index.php.syschifa ، 0202/25/00 اإلطالعتاريخ. 
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 استخدام بطاقة الشفاءأهمية  :( 13)الجدول رقم 
 لشركاء الضمان االجتماعي للمؤمن االجتماعي ضمان االجتماعياللهيئات 

 .سني نوعية األداء حت - -
ضمان لإنشاء بنك معلومات دقيقة ل - -

 .االجتماعي
التسيري مبا يسمح متابعة أفضل  صرنةع - -

 .ومراقبة أحسن لألداء 
التحكم اجليد يف و  معاجلة ملفات التعويض - -

 .املصاريف الصحية 
تسري تطبيق نظام التعاقد مع اهلياكل  -

الصحية ومع املؤسسات العمومية 
 .للصحة 

االستغناء عن املستندات الورقية  - -
 .املستعملة املكلفة بالعالج

سرعة احلصول على التعويضات  - -
 .املستحقة 

ختفيف اإلجراءات وإلغاء إجراءات  - -
ضمان الالتعويض على مستوى مراكز 

 االجتماعي 
تسهيل االنطالق يف حلقة املوالية  - -

د مع عاقام التظلإلصالحات وتطبيق ن
 .األطباء 

 شركاء الضمان ريعصرنة تسي - -
 .االجتماعي 

حتسني نوعية اخلدمات املعروضة على  - -
 .املؤمنني االجتماعيني 

مقدمي  بني عالقة فيماالحتسني  - -
اخلدمات الصحية مبا فيهم الصيادلة 

 .واألطباء واهلياكل الصحية
د مع عاقام التظتسري عملية االنضمام لن - -

عالقة بالضمان الخمتلف اهليئات ذات 
 .االجتماعي

 المصدر : من اعداد  الباحثين باالعتماد على:
http://www.cnas.dz./index.php.syschifa 

قسم ، رسالة ماجستري غري منشورة". بطاقة الشفاء مستقبل الضمان االجتماعي"نسرين خيلف وآخرون ؛  -
 .07ص ،0200الم واالتصال جامعة املدية، علوم اإلع

ضمان االجتماعي من أنظمة عمل جديدة أي بطاقة الباستفادة قطاع  :مزايا بطاقة الشفاء-3-2
 ديد من األطباءعال عاقدانضمام وتو  ،يدةأقبل عدد كبري املؤمنني عليها بسب مزاياها العد ،الشفاء

وذلك من خالل تسهيلها على املستفيدين مهمة الدفع  ،ضمان االجتماعيالالصيادلة مع صندوق و 
واسرتجاع مستحقاهتم دون الوقوف لساعات طويلة يف طوابري االنتظار لتصميمها الدقيقة فهي تسمح 

حتمل معلومات خاصة وبيانات طبية وتقنية مما تساعد  هاوهذا جيعل ،بالتعويض أكرب قدر من املعلومات
 .استعماهلا وتسهل على ممتهين الصحة طريقة
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 :عيوب بطاقة الشفاء -3-3
نه يسمح حلامل أذ إ، دج 2222يشتكي معظم مستخدمي بطاقة الشفاء من اخلدمة املسقفة مببلغ  -

هذه االلية و  وان ال تفوق الفاتورة املبلغ املذكور سابقا، أشهرالبطاقة شراء الدواء مرتني يف كل ثالثة 
 تقليدية يف تعويض مصاريف الدواء؛الطريقة الإىل  املؤمن هلم اللجوءبعيدة متاما عن الواقع مما حيتم على 

 la)فأهنا تفرض على االطباء احرتام تسعرية املعاينة األطباءفيما خيص االتفاقيات املربمة مع  -
consultation  ،رفض العمل إىل  مما ادى، ذ يعتربها االطباء منخفضة جدا إاحملددة يف االتفاقية

 .هبا
تكوين إىل  تسهيل تطبيقه مث اللجوءو  بغرض تعميم نظام الشفاء :نظام المحاضرات المرئية عن بعد-2

هذا من خالل استغالل الوسائط االلكرتونية الذي يعترب يف حد ذاته احد تطبيقات و  العنصر البشري
 امة حماضراتهذا من خالل استغالل وسائل تكنولوجيا املعلومات من خالل اقو  احلكومة االلكرتونية

صطلح على تسميته بنظام اهو ما و  الرفع من كفاءة العنصر البشريإىل  ملتقيات تكوينية هتدفو 
الذي اطلق على مستوى الصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية للعمال و  احملاضرات املرئية عن بعد

،اعالم املؤمن هلم اجتماعيا عرب الشبكة بتكوين املستعملني الفيديوو  االجراء عن طريق ادراج نقل الصورة
 .كذا مراقبة مواقع الصندوق عن بعدو  مبراكز الدفع

 الضمان اتاكباشرت  التصريح نظام ميثل :نظام التصريح عن بعد باشتراكات الضمان االجتماعي-2
 آجال مااحرت  قصد ،العمل أرباب احتياجات وفق ومكيفة وسريعة بسيطة وسيلة بعد عن االجتماعي
 اخلدمات نفس بتقدمي وذلك انتساهبم لواليات الصندوق وكاالتإىل  التنقلإىل  احلاجة دون االستحقاق

 .العادي التصريح مهاديق اليت
 للخدمة املتواصل التحسني وكذا االجتماعي الضمان قبل من املنتهجة العصرنة اسرتاتيجية إطار يف

 العمال لفائدة االجتماعي الضمان باشرتاكات التصريح إجراءات تسهيل جمال يف سيما العمومية وال
 أرباب لفائدة جديد اجراءات بإطالق األجراء للعمال االجتماعية للتأمينات الوطين الصندوق قام، ءار جاأل
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 الضمان باشرتاكات بعد عن التصريح بنظام األمر ويتعلق الوطين الرتاب كافة مستوى على العمل
 34.تاألنرتن طريق عن االجتماعي
 ،2014 أفريل 15 تاريخ من ابتداء العمل أرباب تصرف حتت وضع الذي النظام هذا يسمح حيث

 هذه، www.cnrss.dz   :االلكرتوين املوقع عرب بعد عن االجتماعي الضمان رتاكاتباش بالتصريح
 . أيام 7 على أيام 7، ساعة 24 على ساعة 24 مدار على متوفرة عالية بدرجة املؤمنة اخلدمة

 معاجلة عملية ءجراإ بواسطة ءجراواأل لألجور السنوي التصريح وحتليل بتحميل أيضا يسمح كما
 أن بعد االلكرتوين املوقع عرب اخلاصة هتماحسابإىل  الدخول العمل أرباب مبقدور أصبح واليومـ، واحدة

 باشرتاكات املباشر بالتصريح القيام قصد هبم اخلاصة السر كلمة االجتماعي الضمان مصاحل منحتهم
 .للعمال الفصلية أو الشهرية االجتماعي الضمان

 

 :خاتمـــــــــــة 
احلكومة االلكرتونية  إرساءان مشروع التحول االلكرتوين يف اجلزائر فيما خيص ثبتت التقارير العاملية أ

متثلت يف مؤشرات عكست ضعف جاهزية اجلزائر يف استخدام ، و يتقدم خبطوات متثاقلةو  اليزال يف مهده،
 .  التجارة االلكرتونيةو  التوجه حنو احلكومةو  االتصالو  تكنولوجيا املعلومات

امللموسة يف امليدان، مثل نظام الشفاء الذي ميكن و  نه ال ميكن امهال النتائج االجيابيةأيف حني 
  دفعة قوية خلدمة الضمان االجتماعي يف اجلزائر،و  جها اخرالذي اعطى و و  اعتباره مشروع رائد يف جماله،

 .دج 2222املسقفة مببلغ و  بتسهيله تعويض االدوية للمؤمن هلم اجتماعيا على الرغم من حمدودية خدمته
 :الدراسة ما يلي اهيلإ تلصو تومن أهم النتائج اليت 

لكن تبقى غري كافية من اجل اللحاق بركب الدول  ميكن القول ان جمهودات حكومية جادة تبذل، -
 ؛مارات يف العامل العريباإلو  املتفوقة يف هذا امليدان على سبيل املثال البحرين

                                                 
اطالق نظام التصريح عن بعد باشتراكات الضمان "، الصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء 34

 .06ص ،  0202، كتوبرأ، اجلزائر الوكالة املركزية،، 22، جملة جسور التواصل، العدد " االجتماعي

http://www.cnrss.dz/
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ضعف مؤشر التقدم يف احلكومة االلكرتونية للجزائر، دليل على عدم فعالية اجملهودات املبذولة من  -
 ؛طرف الدولة

برز املعوقات امام تطبيق احلكومة أمن  احلكومة االلكرتونية تيعاب مشروعضعف البنية التحتية الس -
 ؛االلكرتونية يف اجلزائر

حمدودية اخلدمات االلكرتونية املقدمة من طرف الصندوق الوطين للضمان االجتماعي مثل تسقيف  -
 اذ اصبح ميثل عائق بالنسبة حلاملي هذه أشهردج كل ثالثة  2222مبلغ التعويضات االدوية بـــــــ 

 .ثار استيائهم يف الكثري من االحيانأالبطاقة مما 
توفريها بتدفق عايل، مما يعرقل و  نرتنتعربيا يف تزويد املواطنني باألو  تبقى اجلزائر جد متأخرة عامليا -

 .اندماج اجلزائري يف احلياة الرقمية
هداف املسطرة باالجنازات تبقى املدة املسطرة إلرساء مشروع اجلزائر االلكرتونية غري كافية اذا قارنا اال -

 .احملققة
ترقية ثقافته يف استخدام و  برز التحديات اليت تواجه احلكومة اجلزائرية هي تدريب الفرد اجلزائريأمن  -

 .جمتمع املعرفة إىل  بالتايل حتقيق التحولو  االتصالو  تكنولوجيا املعلومات
 

 :قائمة المراجع
 :مراجع باللغة العربية

 :مؤلفات
 .0222الطبعة االوىل ،عمان  ، ، دار املسرية"االدارة االلكترونية "، محدأحممد مسري  .0
، املنظمة العربية للتنمية "الحكومة االلكترونية  مدخل اداري متكامل " ،اميان عبد احملسن زكي .0

 .0222مصر ، داريةاإل
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، ردنالطبعة االوىل، األ سامة،أدار ، االدارة المعاصرةو  الحكومة االلكترونيةحممود القدوة،  .7
0202.   

 . 0200ردن األ، وىلالطبعة األ، سامةأدار ، تكنولوجيا الحكومة االلكترونية، سوسن زهري املهتدي .4
 :مذكرات

غري منشورةـ، اجستري م مذكرة ،"بطاقة الشفاء مستقبل الضمان االجتماعي"؛ نسرين خيلف وآخرون .5
 .0200جامعة املدية، 

 :مقاالت
 جملة الغري للعلوم االقتصادية، االبعاد االقتصادية للحكومة االلكترونية، حسنخولة رشيج  .0

 . 0202بغداد ، جامعة الكوفة، العدد الثالثون، االداريةو 
، ، جملة الباحث" اثر تطبيق الحكومة االلكترونية على مؤسسات االعمال"، امحد بن عيشاوي .3

 .0222/0202، اجلزائر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، العدد السابع
، جملة اقتصاديات " مدخل استراتيجي :سبل تطبيقها و  الحكومة االلكترونية"سحر قدور الرفاعي  .8

 .0222جامعة الشلف ، العدد السابع، مشال افريقيا
 :مداخالت

ورقة حبثية مقدمة ملؤمتر  اإللكترونيةاالستراتيجية االمنة للحكومة "، منال صبحي حممد احلناوي .9
التطبيقات، و  املعلومات السعودية بيئة املعلومات االمنة املفاهيم التشريعاتو  جلمعية املكتبات السادس
 .0202الرياض 

ورقة حبثية مقدمة ملؤمتر احلكومة ، التطبيق العمليو  الحكومة االلكترونية بين النظرية، علي لطفي .02
 .0227االمارات العربية املتحدة ، ديب، "احلكومة االلكرتونية و  االدارة العامة اجلديدة" االلكرتونية 
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دراسة  –متطلبات ارساء الحكومة االلكترونية  في الجزائر ، غردي حممدو  بن نذير نصر الدين .00
جتارب  -مللتقى الدويل حول متطلبات ارساء احلكومة االلكرتونية يف اجلزائرا -تجارب بعض الدول 

  0202 بعض الدول، جامعة سعد دحلب البليدة
امللتقى الدويل حول متطلبات  اإللكترونيةالحكومة إلى  معوقات التحولآخرون، و  محدأعالش  .00

 . 0202جتارب بعض الدول ،جامعة سعد دحلب ،البليدة  -ارساء احلكومة االلكرتونية يف اجلزائر
دور الحكومة االلكترونية في تحسين جودة  الخدمات الحكومية حالة وزارة  ، وسيلة واعر .07

امللتقى الدويل حول ادارة اجلودة الشاملة بقطاع  -الجزائر–ماعات المحلية الجو  الداخلية
 . 0200ماي  00-02، جامعة منتوري قسنطينة، علوم التسيريو  كلية العلوم االقتصادية،  اخلدمات

 واقع الحكومة االلكترونية في الوطن العربي من خالل مؤشرات االمم"، خرونآو  حواس صالح .04
جتارب بعض  -مللتقى الدويل حول متطلبات ارساء احلكومة االلكرتونية يف اجلزائرا، " المتحدة

 . 0202 الدول، جامعة سعد دحلب البليدة
بعد .... تكنولوجيا االعالم في الجزائر و  تقييم قطاع  االتصاالت "خرون ،آو  حممد شايب .02

انعكاساهتا و  مارات العامة، املؤمتر الدويل حول تقييم اثار برامج االستث" عشرية من االصالحات
، 0جامعة سطيف ، 0202-0220النمو االقتصادي خالل الفرتة و  االستثمارو  على التشغيل

 .0202اجلزائر 
التجربة –دور االدارة االلكترونية في ترشيد الخدمة العمومية  "خرون ،آو  عالوي عبد الفتاح .00

امللتقى العلمي الدويل حول جودة اخلدمة االلكرتونية يف ظل احلوكمة االلكرتونية   ،"الجزائرية كنموذج
 0202اجلزائر ، جامعة بومرداس، حالة البلدان العربية

امللتقى  ،" الحكومة االلكترونية في الجزائر إلى  تحديات التحول"  ، خرونآو  بلعريب عبد القادر .03
املركز اجلامعي ، انعكاساته على االقتصاديات الدوليةو  العلمي الدويل اخلامس االقتصاد االفرتاضي

  . 0200مارس ، مخيس مليانة
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 :وثائقو  دوريات
اطالق نظام التصريح عن بعد باشتراكات "، األجراءاالجتماعية للعمال  للتأميناتالصندوق الوطين  .08

 .0202كتوبر أ، اجلزائر، 22جملة جسور التواصل، العدد  ،" الضمان االجتماعي
اجللسة العامة باجمللس الشعيب ، مشروع قانون التامينات االجتماعية الطيب لوح، مداخلة حول .09

 .0227كتوبر أ، اجلزائر، الضمان االجتماعيو  التشغيلو  نشرية لوزارة العمل، الوطين
 :تقارير
 التوجهاتو  الحكومة االلكترونية افضل الممارسات" سيا،آاالجتماعية لغريب و  اللجنة االقتصادية .02

، االمم املتحدة، 02 تصاالت للتنمية يف املنطقة العربية، العدداالو  املعلومات ، نشرة تكنولوجيا"
 .0202بريوت 

 :مواقع االنترنت 
 www.escwa.un.org-  االجتماعية لغريب اسياو  االقتصاديةاللجنة   
  موقع الصندوق الوطين للتأمينات االجتماعيةwww.cnas.dz 
 جريدة الشروق موقع: 

    http://www.echoroukonline.com/ara/articles/214198.html 
 االتصال و  تكنولوجيا املعلوماتو  موقع وزارة الربيد   http://www.mptic.dz/ar   
 موقع جريدة البالد   http://www.elbilad.net/ 

 

  :مراجع باللغة األجنبية
1. United Nations, E-Government Survey: 2005, 2008, 2010, 2012 et 

2014. 
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