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عرف العالم الحديث تطورات سريعة في عدة قطاعات، وتوجهات جديدة لدول العالم سواء كانت 

املعلومات واالتصال، فقد أثرت وبشكل كبير متقدمة أو نامية، فرضتها العوملة والتطور املتسارع لتكنولوجيا 

على تطور الفرد وازدياد حاجاته وتعددها وتطورها، وأنتجت مفاهيم ومصطلحات اجتماعية واقتصادية 

حديثة، والتي أفرزت آليات جديدة إلدارة املجتمعات ومنها الحكومة اإللكترونية، وقد خطت العديد من دول 

ال لالنتقال من الحكومة التقليدية إلى الحكومة اإللكترونية،وتسعى الجزائر العالم خطوات كبيرة في هذا املج

هي األخرى إلى مواكبة هذا التحول وإقامتها، عبر إحالل نظام إلكتروني شامل، وتعميم استخدام اإلنترنت من 

 ". خالل إطالق مشروع "الجزائر اإللكترونية

طاعاتها الحكومية واإلدارية والنهوض فقد أطلقت الجزائر هذا املشروع رغبة في عصرنة ق

باقتصادها، من خالل كسر حاجزي الزمان واملكان في التعامل مع مختلف الجهات واألطراف الحكومية، من 

حتى تصبح هذه الخدمات أكثر توفرا وقربا من عمالئها  ورقمنتها خالل تبادل املعلومات بين أجهزتها،

ادات وخفض في التكاليف وتحسين في األداء الحكومي وزيادة في ومواطنيها، لتحقق بذلك زيادة في اإلير 

االنتاجية، ورفع في كفاءة مواردها البشرية وكذا للرفع من درجة الشفافية في معامالتها لتقريب الفرد أكثر 

 فأكثر من حكومته.

ركب التطور ومن هذا املنطلق، لم يعد أمام أي دولة في العالم إال أن تدخل السباق وأال تتخلف عن 

نحو املجتمع االلكتروني والتكنولوجيا الرقمية، وأن تسعى جاهدة ملسايرة عصر الثورة الحكومية، ونظرا إلى 

أن هذا التوجه يعتبر توجها استراتيجيا دو مزايا مادية ومالية وبشرية ارتأينا تسليط الضوء في دراستنا هذه 

ومدى قدرتها على التحول إلى حكومة إلكترونية من خالل  إلى واقع مشروع الحكومة اإللكترونية في الجزائر

معرفة القدرات واإلمكانيات الكفيلة إلنجاح هذا املشروع االستراتيجي وانعكاساته على االقتصاد الوطني، 

ومعرفة  1620إلى غاية سنة  1661وكذا من خالل التصنيف العالمي للجزائر بين الفترة املمتدة من سنة 

 كومة االلكترونية الصادر عن إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية لألمم املتحدة وكذامؤشر تطوير الح

معرفة اإلرادة السياسية في تجسيد هذا املشروع من خالل تقييم البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات 

 ة التالية:واالتصال واالتصاالت السلكية والالسلكية وانطالقا من هذا ارتأينا  أن نطرح اإلشكالي

  مشروع الحكومة االلكترونية في الجزائر للنهوض باالقتصاد الوطني؟ مساهمةما مدى 

  وإنطالقا من اإلشكالية السابقة يمكننا طرح التساؤوالت التالية

 ما هو الفرق بين الحكومة التقليدية والحكومة اإللكترونية؟ 

 ما هي األبعاد االقتصادية للتحول إلى حكومة إلكترونية؟  

 والبنى التحتية التي تتوفر عليها الجزائر إلنجاح هذا التحول الرقمي؟ ما هي املقومات 

o إقتصادية، من خالل تطبيقاته إن تبني مشروع الحكومة االلكترونية يؤذي إلى تحقيق أبعاد 

 االلكترونية كالتجارة االلكترونية وفتح قطاعات اقتصادية جديدة لتطوير االقتصاد الوطني.

o  الحكومة االلكترونية في الجزائر لم يصل بعد إلى مرحلة النضج الكامل لتحقيق األهداف مشروع

 االستراتيجية املسطرة رغم مرور أكثر من عقد من الزمن.

o  ضعف البنية التحتية لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال وغياب اإلرادة السياسية سببين حقيقين وراء

 تخلف مشروع الجزائر االلكترونية. 
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 باب اختيار املوضوع:أس .1

 لقد تم اختيار هذا املوضوع ألسباب ودوافع عدة منها موضوعية ومنها ذاتية نذكر منها:

 :الدوافع املوضوعية 

 حداثة املوضوع ومواكبته لألحداث الراهنة. -

 الضرورة امللحة للتعريف بهذا املوضوع من كل جوانبه. -

واالتصال والتكنولوجيات الرقمية على التعرف على التطور الحاصل في تكنولوجيات اإلعالم  -

 املستوى العالمي والوطني.

 التعرف على واقع الحكومة االلكترونية في الجزائر -

 :الدوافع الذاتية والشخصية 

 والرقمنةاالهتمام الشخص ي بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال -

 أهداف الدراسة: .0

كذا االجتماعية للتحول نحو أردنا من خالل هذه الدراسة الكشف عن األبعاد االقتصادية و 

الحكومة االلكترونية، وواقع تطبيق هذا التحول االلكتروني والرقمي على الجزائر، باعتباره مشروع استراتيجي 

فريد من نوعه ملسايرة الدول األخرى، وكذا معرفة واقع تكنولوجيا اإلعالم واالتصال واملؤشرات التي تصنف 

النتائج املحصلة عليها تحليلها وأهم املعوقات وكذا اقتراح حلول مناسبة الجزائر ضمن دول العالم، وتقديم 

 لها.

 صعوبات الدراسة: .3

 واجهنا أثناء إجراء هذه الدراسة مجموعة من الصعوبات و العقبات نذكر منها : لقد

و قلة املراجع املتعلقة ضعف مستوى املراجع على املستوى الوطني على عكس الدول العربية،

 باملوضوع على مستوى املكتبات الجامعية 

قلة الدراسات السابقة املشابهة للموضوع و ضيق الوقت املخصص إلعداد املذكرة الشيئ الذي حد 

 .من قدرتنا على ا إملام بكل جوانب املوضوع

 أسلوب الدراسة واألدوات املستعملة: .4

سلوب الوصفي في جانبه النظري لتوضيح بعض املفاهيم ملعالجة هذا املوضوع سيتم اعتماد األ 

النظرية األساسية املتعلقة بالحكومة االلكترونية، وأسلوب تحليلي في الجانب اآلخر املتعلق بالنتائج 

 والدراسات واالحصائيات.

 أما فيما يتعلق باألدوات املستعملة، فقد استطعننا في بحثنا هذا بإحصائيات وطنية ودولية إضافة

 إلى تقارير ومراجع متعلقة باملوضوع.

 حدود الدراسة: .5

بالنسبة للحدود املكانية فقد تناول البحث دراسة حالة الجزائر، بينما تم تحديد الفترة الزمنية من 

 ، باعتبار أن هذه الحدود الزمنية تتعلق بتاريخ إطالق املشروع إلى غاية يومنا هذا1620إلى غاية  1661سنة 

 السابقة:الدراسات  .2
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لقد لقي هذا املوضوع اهتمام العديد من الباحثين سواء على املستوى املحلي أو العربي أو 

 نذكر منها:الدولي

 شهادة لنيل الجزائر"،مذكرة العربية "حالة الدول  في االلكترونية الحكومة بسام،واقع شريف أحمد 

 .1622-1626،  60الجزائر  واالتصال،جامعة االعالم في املاجستير

 لنيل الجزائر،أطروحة في العمومية الخدمات أداء تحسين في االلكترونية الحكومة عطية،دور  العربي 

 1626-1665بسكرة،  التسيير،جامعة علوم في الدكتوراه شهادة

 تحليلية  دراسة– اتالتقنية واالشكال السياسية اإلرادة بين الجزائر في االلكترونية يعقوب،الحكومة حنان

 إدارة تخصص لسياسية ا في العلوم املاستر لشهادة لني "،مذكرة1620االلكترونية  الجزائر "استراتيجية

 1620-1620الجلفة  والعلوم،جامعة البشرية،كلية الحقوق  املوارد

  سحقي نعيمة ،االقتصاد الرقمي في الجزائر الفرص والتحديات دراسة حالة الجزائر،مذكرة لنيل شهادة

 1621-1622ية،جامعة البويرة، املاستر في العلوم التجار 

 أقسام الدراسة: .7

 تمت معالجة هذا البحث وتقسيمه إلى قسمين:

  الفصل األول تطرقنا فيه إلى الجانب النظري، إذ تطرقنا فيه إلى دراسة موضوع الحكومة االلكترونية من

 مباحث.كل جوانبه النظرية والتعمق في مفاهيمه وعناصره، والذي بدوره ينقسم إلى خمسة 

  أما الفصل الثاني فخصصناه إلى دراسة واقع الحكومة االلكترونية في الجزائر اعتماد على عرض

 االحصائيات واملؤشرات املحلية والدولية وتحليلها واستخالص النتائج منها، وتم تقسيمه إلى أربع مباحث.
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  تمهيد:

شهد العالم املعاصر تقدما مذهال في تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ويعد هذا التطور عامال             

أساسيا من عوامل التنمية الشاملة، إذ تتسابق الدول املتقدمة في تطوير هذه التكنولوجيا والحصول على 

ما ساهم في تنمية وتطوير الريادة فيها لتنمية اقتصادياتها والذي بات يعرف بما يسمى باقتصاد املعرفة، 

العديد من القطاعات االقتصادية، الخدماتية، األمنية، التعليمية، الصحية وغيرها، األمر الذي عجل بظهور 

مفهوم الحكومة االلكترونية، التي تعتبر بمثابة أسلوب جديد إلدارة الدولة وأجهزتها وقطاعاتها وتدبير 

طة عادية إلى أنشطة إلكترونية من خالل التفاعل مع املواطنين الشؤون العامة للبالد، واالنتقال من أنش

واالقتراب منهم وتمكينهم من الحصول على املعلومة، كما أنها تشجع التفاعلية بين مؤسسات الدولة ومختلف 

القطاعات األخرى، وإضفاء نوع من الشفافية ومنح تسهيالت إدارية وخدماتية، وتحقيق الجودة في تقديم 

 العمومية. الخدمات 

 مباحث كما يلي: ثالثوعلى هذا األساس سنقوم بتقسيم هذا الفصل إلى 

 ؛االلكترونية الحكومة حول عامة  مفاهيماملبحث األول: 

 ؛أقسام الحكومة االلكترونيةاملبحث الثاني: 

 .االلكترونية الحكومة وأبعاد ومزايا أهدافاملبحث الثالث: 
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 ؛االلكترونية الحكومة حول عامة  مفاهيماملبحث األول: 

 تمهيد:

يمكن اعتبار الحكومة االلكترونية بأنها استخدام لتكنولوجيا املعلومات بهدف تغيير أداء الحكومة من             

خالل جعلها أكثر كفاءة وفاعلية، مع استخدام واسع لتقنيات االتصال واملعلومات لتشجيع العمل الحكومي 

الخدمات العامة من قبل مختلف الجهات سواء كانت أفراد ومواطنين أو خواص أو  وتسهيل الوصول إلى

األجهزة التابعة للحكومة، وتوفير للوقت والجهد واملال والتقليل من الحواجز الجغرافية والزمنية وزيادة في 

 الشفافية والرفع في مستوى الجودة والكفاءة. 

 االلكترونية الحكومة عن تاريخية نبذةاملطلب األول: 

م عندما أثيرت 2501كية عام ظهرت الفكرة األولى للحكومة اإللكترونية في الواليات املتحدة األمري            

املشكلة يتمحور حول كيفية  كان موضوع هذهو جتماعي، قانون الضمان اال إثر صدور جدول الرواتب مسألة 

ـ ريكي، هذا األمر تطلب مساحة لحفظ الوثائق تقدر بـ مليون عامل أم10أرقام الضمان االجتماعي لـ إصدار 

الكم الهائل من الـأوراق عاب هذا يقدم مربع، حيث ال يوجد أي مبنى في مدينة واشنطن يمكنه استألف  10

وفي بداية الخمسينات من القرن املاض ي عملت مؤسسة الضمان حيث الوزن أو املساحة،سواء من 

ات الحفظ على إنشاء أول حاسوب معد لخدمIBMوبالتعاون مع شركة جتماعي في الواليات املتحدة اال 

خدمات متعددة هذه الاستلمت املؤسسة أول مبرمج للقيام ب،خدمات الضمان االجتماعي و تقديموالتخزين 

 .1The IBM705م ،  أهمها استالم االشتراكات أطلق عليه اسم 2511في شهر أوت من عام 

، وكانت انطالقتها األولى عندما بدأت هيئة 2551على املستوى العالمي في عام الفعلي و وبدأ استخدامها              

            البريد املركزي في والية فلوريدا األمريكية بتطبيقها على إدارتها، 

ية املنعقد كان امليالد الرسمي للحكومة االلكترونية في مؤتمر االتحاد األوربي في مدينة لشبونة االسبان             

بي قرارا يقض ي بوضع كل البرامج املتاحة الستخدام و ، حيث تبنى فيه االتحاد األور 1666 مارس سنةفي 

جدر اإلشارة إلى ، توإعداد كل الخطط الالزمة لذلك نية وإتاحتها ملواطني أوربا على االنترنتالحكومة االلكترو

ومنذ ، القوانين الخاصة بتنظيم عمل الحكومة االلكترونيةبية قامت بتشريع و تعد أول دولة أور  نلندةأن ف

 .ذلك التاريخ بدأ انتشار قيام وتنظيم الحكومات االلكترونية وتطبيقاتها عامليا

كما تبنت الدول العربية هي أيضا للحكومة االلكترونية واستجابت  لقرارات وتوصيات مؤتمر القمة              

دولة من مختلف بقاع  202وقد حضره ممثلو  1660والذي عقد في جنيف سنة العاملية ملجتمع املعلومات 

دولة عربية وهم العراق وقطر واإلمارات العربية ومصر والسودان وسوريا  21العالم، وشارك ممثلون عن 

واململكة العربية السعودية واألردن والكويت وليبيا وتونس واملغرب وعمان واليمن وموريتانيا وجزر القمر 

والبحرين والجزائر، وقد تمخض عن املؤتمر مقررات وتوصيات عديدة لخدمة العملية التربوية والحكم 

 الرشيد والتي تصب في األساس في الحكومة االلكترونية كإطار عام لتحقيق ذلك.

 

                                                           
 في اإللكترونية  الحكومة إرساء متطلبات حول  الدولي اإللكترونية،امللتقى بالحكومة املتعلقة األساسية املفاهيم نوال،بعض صبايحي، راضية بغدود1

 .26، ص دحلب،البليدة سعد اإللكترونية،جامعة الحكومة ماهية: املداخلة  محور " الدول  بعض تجارب عرض" الجزائر
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 اإللكترونية الحكومة تعريفاملطلب الثاني: 

اإللكترونية نعرف أوال الحكومة التقليدية بما أنها ذلك الكيان قبل التطرق إلى التعريف الحكومة               

التنظيمي الذي تشكله الدولة من أجل إدارة شؤون البالد واتخاذ القرارات االستراتيجية املتعلقة باملستقبل 

السياس ي واالقتصادي واالجتماعي، حيث تغطي هذه اإلدارة مجاالت التخطيط االستراتيجي االقتصادي 

ي واألمني وتنمية الناتج القومي وتعليم املواطنين واملحافظة على صحتهم وتحسين ظروف معيشتهم والعسكر 

 1وإدارة األزمات وتنمية عالقات البالد مع العالم الخارجي إلى غير ذلك من املهام املتعددة األخرى.

طلح الحكومة اإللكترونية، حيث ال يوجد تعريف محدد ملص أما بالنسبة لتعريف الحكومة اإللكترونية             

تعدد مستخدميها لتختلف نتيجة  إذأنه في الواقع توجد تعاريف كثيرة ومتباينة للحكومة اإللكترونية، 

تنفيذها باإلضافة لألبعاد التقنية واإلدارية والتجارية واالجتماعية التي تؤثر  لىواملستفيدين منها والقائمين ع

 .الفقهي املستوى  تعريفها سواء على املستوى الدولي،أو علىعليها،وقد اختلفت اآلراء حول 

 "استخدام اإلنترنت والشبكة :بأنها األمم املتحدة الحكومة االلكترونيةها عرفت 1661في العام ف

 العاملية العريضة لتقديم معلومات وخدمات الحكومة للمواطنين

"الحكومة اإللكترونية :1660( في عام OECDمنظمة التعاون والتنمية في املجال االقتصادي )وعرفتها 

 اإلنترنت للوصول إلى حكومات أفضل"
ً
 2.هي استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخصوصا

عملية استخدام املؤسسات : "للحكومة اإللكترونية بأنها تعريفا 2005 معا البنك الدوليوقد قدم 

وشبكة املعلومات العريضة وغيرها، والتي لها القدرة على تغيير لتكنولوجيا املعلومات مثل شبكات االنترنت 

،وهذه التكنولوجيا تقدم خدمات أفضل واطنين ومختلف املؤسسات الحكوميةوتحويل العالقات مع امل

 ".، مما يوفر مزيدا من الشفافية وإدارة أكثر كفاءة للمؤسساتمن الوصول للمعلوماتهمللمواطنين وتمكين

عملية استخدام ى أنها: "رفت الحكومة اإللكترونية عل، فقد عربية للتنمية اإلداريةاملنظمة العأما 

واالتصال عبر الهاتف الجوال، المتالكها القدرة على تغير وتحويل العالقات مع  ،لألنترنتاملعلومات العريضة 

 3".املواطنين ورجال األعمال ومختلف املؤسسات الحكومية

، أنها تلك E-Govما تقدم ذكره يمكننا تعريف الحكومة االلكترونية أو كما تسمى الـومن خالل                 

الحكومة التي تقوم بتقديم خدماتها كما تفعلها الحكومة التقليدية لكن الفارق يكمن في كيانها االلكتروني 

لتقليدية التي نعرفها بدال عن التعقيدات اإلدارية واألوراق، أي أنها نسخة افتراضية عن الحكومة الحقيقية ا

نحن، غير أنها تعيش محفوظة في أجهزة الكمبيوتر املعقدة "السيرفر" الخاصة بمراكز حفظ البيانات للشبكة 

تكنولوجيا املعلومات  الكترونيا بحيث تستخدم التقنيات الحديثة من وتدارالعاملية لالنترنت، 

مع إحداث تغييرات ،واالقتصادية واالجتماعية والقانونية ،كأدوات لتحقيق أهدافها السياسية،واالتصاالت

                                                           
 .111، ص  1626-1665 ،60 العدد الباحث األعمال،مجلة مؤسسات علىEGااللكترونية الحكومة تطبيق عيشاوي،أثر بن أحمد1

 واإلدارية،العدد االقتصادية للعلوم الغري  العراق،مجلة-البصرة جامعة الزراعة كلية االلكترونية، للحكومة االقتصادية حسين،األبعاد رشيد خولة2

  61 ص 1622 سنة 06
 1620 الجزائر،- سعيدة السياسية والعلوم الحقوق  ،كلية"األفاق-املعوقات" الجزائر في اإللكترونية الحكومة تطبيق صغير،إشكالية بن املومن عبد3

 60ص 
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للوفاء  ،جذرية في النظم واملمارسات اإلدارية املطبقة في هذه املنظمات بما يتفق مع الدور الجديد للدولة

، وتحاكي أعمال الحكومة التقليدية املواطن بالرفاهية وجودة الحياة بمتطلبات عصر املعرفة مما يعود على

في أجهزة الدولة، ومن خالل هذا كله فالحكومة االلكترونية ليست دة في شكل حقيقي ومادي ملموس املتواج

 بديال عن الحكومة التقليدية لكنها الوجه الرقمي لها.

 ي:من خال ل التعاريف السابقة ما يلنستنتج 

  ال تقتصر الحكومة اإللكترونية على استخدام تكنولوجيا املعلومات لتقديم الخدمات

االجتماعية و  للمواطنين،إنما هي فكر متطور يعيد صياغة املؤسسات بشكل جديد له أبعاده اإلدارية

 .ةوالسياسي

  إن الحكومة اإللكترونية ال تقتصر على تقديم خدمات إلكترونية للمستفيدين،وإنما تمثل أساليب

الديمقراطية هي أحد األهداف الرئيسية نجاز كافة األعمال التي تتم داخل وخارج املؤسسات،وأن إلكترونية إل 

 .للحكومة اإللكترونية،وهي العمل على مشاركة املستفيدين من خالل مشاركتهم عبر تلك اآلليات

 ن،حيث يتحول املستفيد يإللكترونية تمثل عقدا جديدا بين املؤسسات واملستفيدة االحكوم إن

 قرار.إلى مشارك في صنع ال بموجب هذا العقد من متلقي

 ن الحكومة اإللكترونية هي استخدام نتاج الثورة التكنولوجية في تحسين مستويات األداء في إ

املؤسسات الحكومية ورفع كفاءتها وتعزيز فعاليتها في تحقيق األهداف املرجوة منها، وتشمل كذلك االستفادة 

وفرة  الخدمات العامة،من حيثمن تراكم املعرفة والتقدم التقني املرافق لها في توسيع قاعدة املستفيدين من 

طالع عليها في أي زمان ومكان على أساس تلك الخدمات وأساليب تقديمها بوسائل إلكترونية تمكن من اال 

 ن.املساواة والعدالة بين املعنيي

 :اإللكترونية والحكومة التقليدية الحكومة بين الفرق  - 0

ن الفرق بين الحكومات التقليدية والحكومات اإللكترونية في أن األولى تركز جل جهودها على بناء ميك            

نها تنقل املجتمع من عصر الثورة الزراعية إلى عصر أأي  ،للمجتمع الذي تعمل فيهالبنية التحتية األساسية 

التعامالت وهي بذلك تنقل املجتمع ما الحكومة اإللكترونية فإنها تركز على بناء شبكات ، أالثورة الصناعية

فالحكومة اإللكترونية هي 1،البشري الذي تعمل فيه من عصر ثورة الصناعات إلى عصر ثورة االتصاالت

 .املرحلة التالية للحكومة التقليدية

 الحكومة اإللكترونية من خالل املعايير التالية:التقليدية و براز الفرق بين الحكومة ويمكن إ

 :ة الدولة على جميع القطاعات، سياسية، هيمن إبرازتعمل الحكومة التقليدية على  حسب الهدف

الجميع ومساهمتهم تعمل على مشاركة ف، أما الحكومة االلكترونية اقتصادية، أمنية، ثقافية، خدماتية ...

 هذه الدولة.أنشطة الفعالة في 

 :روقراطي الوظيفي الطويل يالب الهيكل لتقليدية هوهيكل الحكومة ا حسب نوع الهيكل التنظيمي

ق الذي يعتمد على الوحدات اإلدارية، أما هيكل الحكومة اإللكترونية هو هيكل مسطح شبكي يعتمد على فر 

 .العمل ويقوم على مبدأ املشاركة

                                                           
 1660 سنة 25 األعمال،العدد ورجل املدير كتب خالصات إدراة مجلة االلكتروقراطية، إلى البيروقراطية من: االلكترونية هيكس،الحكومة ريتشارد1

 .60 ، ص
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 :تكون إدارة الحكومة التقليدية من خالل القواعد والتعليمات، في حين إدارة  حسب املبادئ اإلدارية

 لكترونية فهي مرنة تعتمد على فرق عمل مع وجود تنسيق مركزي.الحكومة اإل

  يدية هرمي من إن نمط االتصال الداخلي في الحكومة التقل الخارجي:حسب نوع االتصال الداخلي و

محدود، في حين نمط االتصال الداخلي الخارجي هو اتصال مركزي، رسمي و  نمط االتصالأعلى إلى األسفل، و 

 االتجاهات، أما االتصال الخارجي رسمي وغير رسمي. اإللكترونية شبكي متعددفي الحكومة 

 :تقدم الخدمة في الحكومة التقليدية عبر وثائق وإلى الشخص نفسه،  حسب أسلوب تقديم الخدمة

 في حين يتم توصيل الخدمة إلكترونيا في الحكومة اإللكترونية.

 :تقليدية عالية جدا، أما تكلفتها في الحكومة تكلفة الخدمة في الحكومة ال حسب تكلفة الخدمة

 اإللكترونية فهي منخفضة.

 :ومنخفضة في الحكومة في الحكومة التقليدية،  عالية حسب نسبة األخطاء عند تقديم الخدمة

 .اإللكترونية

 :متوفرة في الحكومة التقليدية، أما في الحكومة اإللكترونية تحتاج إلى تشريعات. حسب الخصوصية 

  توفرة على متوفرة في الحكومة التقليدية، أما في الحكومة اإللكترونية فهي م درجة السرية:حسب

 قلها إلى الشبكة.مستويات طلب الخدمة ون

 :الحكومة  تكون األعمال في الحكومة التقليدية روتينية متكررة، أما األعمال في حسب نمط األعمال

 متجددة. االلكترونية فهي أعمال ابتكارية

 ركزية من خالل مراكز السلطة رات في الحكومة التقليدية ماتكون القر  يفية اتخاذ القرار:حسب ك

على قواعد جامدة، أما القرارات في الحكومة االلكترونية هي قرارات تشاركية بين الحكومة  بناء

 1واملواطنين.

التقليدية،  ومما سبق يمكننا القول أن الحكومة االلكترونية هي النسخة االفتراضية للحكومة

 2ويمكننا تبيان ذلك من خالل الجدول التالي الذي يوضح لنا الفرق بينهما:

 

 

 

 (: أوجه االختالف بين الحكومة التقليدية والحكومة االلكترونيةI–1الجدول رقم )                

                                                           
 60ص  مرجع سابق، نوال، صبايحي، راضية بغدود1
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 0222هرة املنظمة العربية للتنمية القا املصدر: إيمان عبد املحسن زكي: الحكومة االلكترونية مدخل إداري متكامل

نالحظ من خالل الجدول أعاله أوجه املقارنة بين الحكومة التقليدية و الحكومة اإللكترونية حي             

 :تختلف الحكومات في مجموعة من النقاط نذكر أبرز منها

القطاعات عكس الحكومة اإللكترونية على جميع تعمل الحكومة التقليدية على إبراز هيمنة الدولة              

مة التقليدية هو نهج بيروقراطي الدي و بالنسبة للنهج املعتمد من طرف الحك، تعمل على مشاركة الجميع

يعتمد على الوحدات اإلدارية أما الحكومة اإللكترونية تعتمد على النهج إدارة األعمال حيث يعتمد على غرق 

  .العمل و يقوم على مبدأ املشاركة

 ، خصائصها ومبادئها ةاإللكتروني الحكومة ظهور  أسباباملطلب الثالث: 

 :أسباب ظهور الحكومة اإللكترونية – 1

، ال سيما في العقود األخيرة على جل لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالتثرت التقنيات الهائلة أ                           

على التحول ميادين الحياة، ودفعت إلى إحداث تغيرات هائلة ومؤثرة على مستوى الحكومة التقليدية حملتها 

 :فيما يلي لكذ، ويمكن إيجاز إلى النمط اإللكتروني

 تمثلت أساسا في: أسباب سياسية: 

السيما في املجتمعات  ديم خدمات أسهل،تنافس السياسيين حول كسب رضا الجمهور من خالل تق -

 .املتقدمة

 وتطورها. العوملةمفهوم ظهور  -

 .دعم البنك الدولي ملشاريع الحكومة اإللكترونية في الدول النامية -

 وأهمها: سباب تكنولوجيةأ: 

 .ظهور شبكة االنترنت -

 .أصبحت أسعار عتاد املعلوماتية جد معقولة -

 .البيانات،بحيث أصبحت الثقة بالشبكة وأمنها ممكناتطوير مستويات عالية من تشفير  -

 .ابتكار تقنية اإلمضاء اإللكتروني -

 وأهمهااقتصادية: سباب أ: 

 .ظهور التجارة اإللكترونية -

 .استغالل الحكومات ملا توفره التكنولوجيات الحالية في خفض مستويات التكاليف -

 .تلف القطاعاتالتوجه نحو مشاريع الخصخصة، وما يتطلبه من تواصل مع مخ -

 

 :ةاإللكتروني الحكومةخصائص ومبادئ  - 0

،مبني أساسا على استخدام تقنيات إن االختالف بين الحكومة االلكترونية والحكومة التقليدية

 ي:تتميز بجملة من السمات والخصائص يمكن إجمالها فيما يل هايجعلو املعلومات واالتصاالت،

 .للمؤسسة وكأنها وحدة مركزيةدارة ومتابعة اإلدارات املختلفة إ -

 .تركيز نقطة اتخاذ القرار في نقاط العمل الخاصة بها،مع إعطاء دعم أكبر في مراقبتها -

 التبادلية في املعلومات التعامل الحكومي
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تجميع البيانات من مصادرها األصلية بصورة موحدة،وتقليص معوقات اتخاذ القرار عن طريق توفير  -

 .البيانات وربطها

 .وبناء ثقة مؤسسية ايجابية لدى كافة العاملينتوفير تكنولوجيات املعلومات من أجل دعم  -

التعلم املستمر وبناء املعرفة، وتوفير املعلومات للمستفيدين بصورة فورية، مع زيادة الترابط مع العاملين  -

 .واإلدارة العليا، واملتابعة واإلدارة لكافة املوارد

ساعة متواصلة، األمر  12ال زمان إذ تستمر بفي الحكومة االلكترونية دارة فاإل صفة التواصل الدائم، فهي  -

 .ويرفع من جودة الخدمات املقدمة للمواطن، الذي ينهي معاناة األفراد في طابور االنتظار

مرونة تنظيمية يعكسها طابع املؤسسات الشبكية، واملؤسسات الذكية، باعتبارها تعتمد على صناعة  -

 .املعرفة

اإللكترونية مرونة على التنظيم اإلداري، ويوفر الخدمات بشكل مباشر،  الحكومةكما يضفي تطبيق             

ويسمح بالتخلص من التبعية اللصيقة باملؤسسة العامة، والخاصة، وحتى طبيعة الخدمات، وبفضل املهام 

ق نوعية رفيعة في معالجة البيانات، ياملنوطة بها تسمح اإلدارة اإللكترونية برقمنة جميع الوثائق، وتحق

 .حدودةر املخدمات غيلخفض عدد العناصر الهامة الضرورية لو 

، والقيام بالوظائف اإلدارية ا من الترابط في انجاز املعامالتاإللكترونية تحقق مزيد حكومةوبذلك فال

بشكل يخلق مزيدا من التشاركية، بين مختلف القطاعات الحكومية، والعمل على زيادة املصداقية في تقديم 

الخدمة املدنية، واكتمال عنصر الشفافية، إذا ما تم تعزيز عالقة الدولة باملواطن من خالل الخدمات العامة 

اإللكترونية مدخال تكامليا الستثمار الجهد والوقت، والكينونة  لحكومةااإللكترونية، إضافة إلى ذلك تمثل 

 .عمل مستمراالقتصادية وتعزيز الخدمة، وتحقيق الرضا للجميع، فضال على أنها 

وتقليل  متابعة عمليات اإلدارة املختلفة،الحكومية بتقليل أوجه الصرف في  الحكومةحيث تتميز 

ير قاعدة البيانات، وربطها بمراكز اتخاذ القرار، وتوظيف تكنولوجيا معوقات اتخاذ القرار عن طريق توف

 1.ناملعلومات لدعم وبناء ثقافة مؤسسية ايجابية لدى كافة العاملي

 يالحظ أن تطبيق نظام الحكومة اإللكترونية سوف يوفر العديد من املزايا تتمثل في اآلتي: 

 :سرعة أداء الخدمات 

حيث أنه بإحالل الحاسب اآللي محل النظام اليدوي التقليدي، حدث تطور في تقديم الخدمة 

للجمهور حيث قلت الفترة الزمنية الالزمة ألداء خدمة يعود ذلك إلى سرعة تدفق املعلومات والبيانات من 

هذا فضال  الحاسب اآللي بخصوص الخدمة املطلوبة، ومن ثم يتم القيام بها في وقت محدد قصير جدا.

عن اإلنجاز اإللكتروني للخدمة يخضع لرقابة أسهل وأدق من تلك التي تفرض على املوظف في أداء 

 أعماله في نظام اإلدارة التقليدية.

 :تخفيض التكاليف 

يالحظ أن أداء األعمال اإلدارية بالطريقة التقليدية يستهلك كميات كبيرة جدا من األوراق 

الكتابية. هذا فضال على أنه يحتاج إلى العرض على أكثر من موظف وذلك لالطالع عليه واملستندات واألدوات 

                                                           
 .60ص  مرجع سابق، صغير،  بن املومن عبد1
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والتوقيع ما يفيد ذلك وإحالته إلى موظف أخر. ومن شأن ذلك كله ارتفاع تكاليف أداء الخدمة، وذلك نظرا 

 الرتفاع أثمان وأسعار املواد الالزمة ألداء الخدمة.

 ختصار اإلجراءات اإلداريةا: 

العمل اإلداري التقليدي السائد اآلن يتسم بالعديد من التعقيدات اإلدارية وذلك ألنه يحتاج  ال شك

على العمل املطلوب، هذا فضال عن السمات التي تلحق  إداريةفي معظم األحيان إلى موافقة أكثر من جهة 

له ومن ثم يتعطل أداء باملوظف القائم بأداء الخدمة والذي قد يحصل على إجازة أو ال يتواجد في مكان عم

 الخدمة من يوم إلى أخر. 

وللقضاء على هذه البيروقراطية فإنه إتباع طريق الحكومة اإللكترونية يمكن تبسيط هذه اإلجراءات،   

وإنجازها بسرعة وسهولة توفيرا للوقت والجهد والنفقات وذلك خاصة فيما يتعلق بأماكن اإلدارات وأعداد 

 1.العاملين

  ة:اإللكتروني الحكومةمبادئ  - 3

لقد وضع مجلس التميز الحكومي في الواليات املتحدة األمريكية سبعة مبادئ إرشادية حول ماهية 

 :يالحكومة االلكترونية، وتتلخص فيما يل

الفرد أو املواطن أو األشخاص مهما كانت طبيعتهم "طبيعية أو من خالل ربط سهولة االستعمال: -2

 .حسب احتياجاتهم ورغباتهمالرقمية بحكوماتهم  معنوية"

يجب أن تكون متاحة للجميع في املنزل، العمل، املدارس، املكتبات، لتمكن إذ اإلتاحة للجميع: -1

 .االلكترونية أومن أي موقع يناسب املستخدم تهمالتواصل مع حكومالجميع من 

في إطار  ملصداقية،التمتع بمعايير الخصوصية والسرية املناسبة واألمن واالخصوصية واألمان: -0

احترام لحقوق اإلنسان والحريات الشخصية للمواطن من خالل التشريعات والقوانين املعمول 

 .والتطوير في مجال خدمات الجمهور  األمر الذي يؤدي إلى النمو بها،

االتصاف بالسرعة األفكار وتجسيدها في أرض الواقع،  تحويل التحديث والتركيز على النتائج: -2

 .لتغيرات والتطورات الحديثة واملتطورةملواكبة ا

غير  الفاعلة في املجتمع من هيئات حكومية، أو طرافمشاركة كافة األ  التعاون واملشاركة: -1

 .في وضع الحلول املجتمعة واملتطورة كل حسب خبرته وتجربتهعامة  خاصة أوالحكومية،

تحقيق الكفاءة واألداء املستمر،  من خالل االستراتيجيات االستثمارية التي تؤدي إلى قلة التكلفة: -0

 .مما يؤدي بدوره إلى تقليل التكاليف

يعتبر أسلوب العمل الحكومي ليس لتمويل املمارسات التطبيقية الحالية فقط  التغيير املستمر: -0

وذلك من خالل العمل على استخدام التقنية وتطبيقها وتحقيقها على املستوى الفردي 

 2.السطحيو 

 اإللكترونية الحكومة وأنواع نماذج: رابعاملطلب ال

                                                           
: حول  الدراسيين اليومين أشغال ضمن مقدمة مداخلة الجزائر، في واملعوقات البناء عوامل االلكترونية عالل،الحكومة  قاش ي،  القادر يعبد شالل1

 .62ص  1622 فيفري  10 البليدة، السياسية،جامعة والعلوم الحقوق  الجزائر،كلية في اإللكترونية الحكومة مستقبل

 60ص   مرجع سابق، عالل قاش ي، عبدالقادر شاللي2
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 نماذج الحكومة اإللكترونية: .2

للحكومة  للحكومة اإللكترونية،إذ أنه من غير املمكن أن نجد نموذجا أمثل توجد نماذج عديدة

لكن الكل يعمل على تحقيق ك مجموعة من النماذج، كل نموذج وظرفه املناسب، و اإللكترونية، بل هنا

 :نذكر منها، أهداف معينة

 :النموذج البؤري  

تعتبر أن الخدمات الحكومية وخدمات البنية التحتية تنصب في البؤرة املركزية للحكومة، يتميز هذا            

 النموذج بالهندسة الحكومية الجذرية والذي ينتج عنه مركزية الخدمة الحكومية.

 :النموذج الشبكي  

بطريقة إدخال األنظمة الجديدة دون إحداث تغيير جذري في هيكلة يتعامل هذا النموذج مع الحكومة            

الحكومة، ويسمى بالنموذج الشبكي ألن الوزارات واإلدارات تتواصل مع بعضها البعض في جميع االتجاهات 

 .بشكل شبكة، من أجل تنفيذ الخدمات الحكومية املطلوبة

 :النموذج الطبقي  

اإللكترونية إلى طبقات، يتم وضع هذا النموذج في الوسط بين النموذج  يقسم هذا النموذج الحكومة           

 البؤري والنموذج الشبكي، فهو ال يتطلب تغييرات جذرية، بل يتطلب زيادة األقسام على الهيكل.

 النموذج الهرمي : 

ومية، وبذلك تعتمد استراتيجية هذا النموذج على مبدأ فصل الخدمات اإللكترونية والسياسات الحك           

       يصبح باإلمكان إنشاء وزارات للمواطن والقطاع الخاص والحكومة، ووزارات للسياسات االقتصادية واألمنية. 

هذا النموذج يساعد مسؤولي التخطيط ورسم السياسات على التركيز على مستواهم االستراتيجي، كما           

 سالمة الخدمة.يساعد مسؤولي التنفيذ في التركيز على جودة و 

 أنواع الحكومة اإللكترونية .1

 ي:ثمانية أنواع من الحكومات االلكترونية يمكن تلخيصها فيما يل وتندرج تحت هذه النماذج

 الحكومة للمواطنG2C:  توفر الدفع الذاتي لتقديم الخدمات العامة مباشرة وخاصة من خالل

 توصيل الخدمة االلكترونية لتقديم املعلومات واالتصاالت.

 املواطن للحكومةC2G: وخاصة من خالل  ،توفر الدفع الذاتي لتقديم الخدمات العامة مباشرة

 توصيل الخدمة االلكترونية لتبادل املعلومات واالتصاالت.

 الحكومة لألعمالG2B: مثل الحيازة االلكترونية  ،تقوم بمبادرات الصفقات التجارية االلكترونية

ناقصات الحيازة الحكومية من خالل الطرق بموفتح سوق الكتروني ملشتريات الحكومة والقيام 

 االلكترونية لتبادل املعلومات والبضائع.

 األعمال للحكوميةB2G: مثل الحيازة االلكترونية  ،جارية االلكترونيةتقوم بمبادرات الصفقات الت

وفتح سوق الكتروني ملشتريات الحكومة والقيام بمناقصات الحيازة الحكومية من خالل الطرق 

 االلكترونية لبيع البضائع والخدمات.
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 الحكومة للموظفينG2F:  اإلقدام على مبادرات تسهل إدارة الخدمة املدنية واالتصاالت الداخلية

حتى يمكن جعل تقديم طلبات الوظائف االلكترونية دون ورق في املكتب  ،الحكومة مع موظفي

 االلكتروني.

 الحكومة للحكومةG2G:  ،تزود أقسام أو وكاالت الحكومة بالتعاون واالتصاالت بصورة مباشرة

وبقواعد بيانات حكومية هائلة للتأثير على الكفاءة والفعالية، وتشمل أيضا التبادل الداخلي للمعلومات 

 واملعدات.

 تزود الحكومة املنظمات الالربحية، واألحزاب السياسية الحكومة للمؤسسات الالربحية :

 ات االجتماعية والهيئات التشريعية باملعلومات.واملنظم

 :تبادل املعلومات واالتصاالت بين الحكومة واملؤسسات الالربحية  املؤسسات الالربحية للحكومة

 واألحزاب السياسية واملنظمات االجتماعية والهيئات التشريعية.

 أقسام الحكومة االلكترونية: ثانياملبحث ال

 تمهيد:

الحكومة اإللكترونية إلى أربعة أقسام رئيسية بحيث تصب معظم أعمال تلك  يمكن تقسيم عمليات

الحكومة في أحد تلك األقسام، وكما نعلم فإن الحكومة اإللكترونية تتطرق إلى تقديم الخدمات اإللكترونية 

لف عبر اإلنترنت وتحقيق الكفاءة الداخلية وقبض األموال املستحقة على الخدمات وجباية الضرائب بمخت

أنواعها وسوف يكون من السهل على اإلدارة أن تتعامل مع مجموعة تلك الخدمات على أنها كيانات تنظيمية 

وتتضح ، فيصبح باإلمكان تعيين مسؤولين مختلفين عن كل قناة خدمية أو قسم من الحكومة اإللكترونية

التي تقوم بها والتي تنقسم األهمية القصوى للحكومة االلكترونية من خالل طبيعة العمليات األساسية 

 :بدورها إلى أقسام منها

 

 

 

 

 

 املطلب األول: الخدمات والديمقراطية االلكترونية

 الخدمات اإللكترونية: - 1

والقوانين املعمول  ضمن التشريعات هاواطنيوتشمل جميع الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة مل                  

، إصدار شهادات امليالد، التصريح عن الدخل، االستعالم عن سيارةتجديد رخصة الذلك مثال بها في البالد، و 

 حالة الطقس، الخدمات القطاعية على اختالفها مثل الصحية اإللكترونية، التعليم اإللكتروني وغيرها. 

 لطبيعة الحكومة اإللكترونية فإنها من املمكن أن تقدم تلك الخدمات 
ً
م وعلى ساعة في اليو  12ونظرا

 ما يتم بناء بوابة إلكترونية موّحدة للدخول إلى تلك الخدمات التي يتم تنظيمها وتجميعها 
ً
مدار السنة، وعادة

ضمن باقات خدمية تعكس حاجات املواطن ومؤسسات األعمال وليس الجهة الحكومية التي تقدمها، 

 منها عبر قنوات وباإلضافة إلى اإلنترنت كوسيلة لطلب تلك الخدمات فمن املمكن للحك
ً
ومة أن تقدم جزءا
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أخرى كالهاتف الجوال وأكشاك املعلومات العامة أو عبر مكاتب معتمدة في حالة املواطنين الذين ال يملكون 

 1.ثقافة التكنولوجيا

 الديمقراطية اإللكترونية: - 0

الديمقراطية ويهتم هذا الشق من الحكومة اإللكترونية بقضايا حساسة على مستوى البالد وصورتها 

وهو يعالج موضوعات مشاركة املواطن في عملية املحاسبة واملساءلة عبر تقديم املعلومات الكافية عن أداء 

الحكومة عبر اإلنترنت ووسائل التكنولوجيا املختلفة، من جهة أخرى، ومع وجود نظام حماية عالي الكفاءة 

رنت مما يؤدي إلى زيادة نسبة املشاركة وسرعة إصدار فمن املمكن للمواطنين املشاركة باالنتخابات عبر اإلنت

 2ت.إلدارة عمليات االقتراع والتصوي النتائج باإلضافة إلى تخفيض استهالك املوارد البشرية املطلوبة

ومن الخدمات التي يمكن للحكومة أن تقدمها في هذا املجال نذكر: منتديات النقاش اإللكترونية 

املواطنين الذين يرغبون في إبداء رأيهم في السياسات الحكومية، الحمالت السياسية الهادفة إلى توسيع دائرة 

 حول قضايا خالفية قد تهم املواطن، نشر وتوثيق محاضر الجلسات 
ً
اإللكترونية، استطالع الشعب إلكترونيا

لكترونية من الحكومية والبرملانية عبر اإلنترنت وغيرها. وال شك أن موضوع الديمقراطية واملشاركة اإل

املواضيع الشائكة املطروحة على ساحة النقاش ألنها تعالج قضايا أساسية في صميم عملية الحكم وأي 

تطبيق خاطئ أو منقوص قد يعّرض ثقة الجمهور بالحكومة إلى الخطر، وبما أن العملية الديمقراطية قائمة 

تلك الديمقراطية في حال كانت  الشعبي يصبح من الضروري ألدوات-املؤسساتي-على املثلث السياس ي

 .إلكترونية أو مادية أن تصل إلى كل فئات وعناصر ذلك املثلث

، وهو أحد املؤشرات التي تصدر كل سنتين E-Participationونعني بها أيضا املشاركة االلكترونية 

ت إلكترونية تقدمها عن إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية بهيئة األمم املتحدة، حيث عرفتها بأنها خدما

الحكومة االلكترونية بغرض فتح قنوات للمشاركة االلكترونية في الشؤون العامة، ويقاس مؤشر املشاركة 

 االلكترونية من املعايير الثالث التالية:

  املعلومات االلكترونيةE-Information:.مدى توفير املعلومات االلكترونية وسهولة تداولها 

 يةاالستشارة االلكترونE-Consultation هي تلك األساليب والطرق االلكترونية التي توفرها :

 الحكومة االلكترونية لتمكين املواطن من التفاعل في اتخاذ القرارات السياسية.

 اتخاذ القرارات إلكترونياE-Prise de decision يسمح هذا املؤشر بقياس التأثير املباشر للمواطنين :

 النتخاب االلكتروني مثال".على القرارات السياسية "ا

 اإلدارة االلكترونية: - 3

ن أالدراسات إلى  قد توصلتف الفقري للحكومة اإللكترونية، تمثل اإلدارة اإللكترونية العمود

وتعني تحويل من الحكومة االلكترونية، هي عالقة الجزء بالكل، فاإلدارة االلكترونية جزء هما العالقة بين

رونية باستخدام التطورات طبيعة الكت عمليات ذات إلىدارية ذات الطبيعة الورقية جميع العمليات اإل 

 .وتعمل على تطوير البنية املعلوماتية داخل املؤسسة ،وراقأبال  دارةو اإل "أالعمل االلكتروني"الحديثة التقنية

                                                           
 .62ص  مرجع سابق،عالل،  قاش ير،القاد عبد شاللي1
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نتائجها من  وهي تشكل العمليات الداخلية والتي ال تظهر للمواطن أو املؤسسة بشكل مباشر بل عبر

ظمة التكامل ووصوال إلى قبيل إدارة عالقات املواطنين واملؤسسات وربط اإلدارات العامة والوزارات عبر أن

كامل الوظائف األساسية للحكومة الكالسيكية، ومن املمكن الحديث في هذا املجال عن أنظمة قواعد  رقمنة

تسيير املوارد ومات الجغرافية، األنظمة املالية، أنظمة ف وإدارة الوثائق، أنظمة املعليرشالبيانات، أنظمة األ 

 .، ومختلف األنظمة املعلوماتية التي تهدف إلى دعم عمليات الحكومة اإلداريةالبشرية

وتحتاج هذه املوجة االلكترونية.  دارة االلكترونية هي مرحلة سابقة من الحكومةن اإل أوهذا يعني 

على مستوى  كوينهممهارات املسؤولين عن مشاريع الحكومة اإللكترونية وت تطويرالجديدة من اإلدارة إلى 

املدراء واملوظفين العاديين من أجل قيادة التغيير، وقد اتبعت بعض الدول منهجيات محددة لالرتقاء بإدارتيها 

 ة.ة إلى مهارات اإلدارة اإللكترونيمن مهارات اإلدارة الكالسيكي

 لكترونيةاملطلب الثاني: التجارة اال

بدأت فكرة التجارة االلكترونية بالواليات املتحدة األمريكية، خالل فترة السبعينات مع ظهور تطبيق 

التحويالت االلكترونية لألموال والودائع املصرفية، وفي مطلع الثمانينات تطورت تطبيقات التجارة 

بادل الحكومي للبيانات والبريد االلكترونية لتصبح أكثر انتشارا بين الشركات واملؤسسات بأسلوب الت

االلكتروني، ليتسع هذا التطبيق من مجرد معامالت مالية إلى معامالت أخرى كإرسال وتسليم الوثائق 

 والفواتير.

ومع ظهور الشبكة العاملية لالنترنت التي لعبت دورا أساسيا في نشر املعلومات وطبعها، جعلت 

تقريبها وتزايد إمكانية الوصول إليها من طرف األفراد وأصحاب  التجارة االلكترونية أرخص وأسهل خاصة مع

 األعمال واملؤسسات االقتصادية، فأصبحت معظم الشركات تملك موقعا على األنترنت.

وأحد األسباب التي أدت إلى النمو الكبير في عدد تطبيقات التجارة االلكترونية، هو بسبب تطوير 

املنافسة بين الشركات، مما ساعد على إطالق تطبيقات مبدعة تمثلت في الشبكات والبرمجيات، وزيادة لحدة 

 اإلعالنات على النت واملزادات وإنشاء مواقع مليئة باملعلومات.

فقد اختلف املفكرون في إعطاء تعريف موحد للتجارة االلكترونية وسنحاول ابراز بعض هذه 

 1التعريفات كما يلي:

 والتكنولوجيا والرقابة تعرف الهيئة األوروبية للمعلوماتEITO  التجارة االلكترونية بأنها النشاط

 الذي يؤدي إلى تبادل القيم عن طريق شبكات االتصال

  ويمكن تعريف التجارة االلكترونية على أنها عملية توظيف تكنولوجيا املعلومات ونظم االتصاالت

 .دولية الحديثة في املعامالت واملبادالت التجارية، سواء كانت محلية أو

  ويمكن تعريفها أيضا أنها مجموع العمليات واملبادالت التجارية التي تتم في وسط إلكتروني قائم على

 أساس استخدام تكنولوجيا االعالم واالتصال في التعامل سواء بين املنتجين أو املستهلكين أو بين األفراد.

                                                           
 .16ص ، االلكترونية الجزائر استراتيجية" دراسةتحليلية-التقنية واالشكاالت السياسية اإلرادة بين الجزائر في االلكترونية يعقوب،الحكومة حنان1
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 ائمة على التبادل التجاري للسلع وتعرف التجارة اإللكترونية أيضا على أنها تلك العمليات الق

والخدمات التي تتم بين املنتجين وبعضهم البعض، أو بين املنتجين واملستهلكين محليا أو دوليا من خالل 

 استعمال لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال في إطار سوق عاملية هي شبكة اإلنترنت.

، B2B، وبين الشركات والشركات B2C أصناف فتتم بين الشركات والزبائن وللتجارة االلكترونية عدة

 .B2Aوبين الشركات واإلدارات الحكومية 

تتضمن عمليات الحكومة اإللكترونية معامالت قد ينتج عنها نتائج مالية مثل بيع األثاث املستعمل 

 الحكومي في املزاد اإللكتروني أو تنفيذ املشتريات الحكومية عبر اإلنترنت واستيفاء الرسوم الناتجة عن

 إلى بيع تذاكر املسابح العامة واملنتزهات مباشرة عبر الشبكة، ونستطيع أن نحص ي 
ً
الخدمات العامة وصوال

 مع املواطن أو 
ً
 أو مدينا

ً
 إما دائنا

ً
 تجاريا

ً
 ال يستهان به من املعامالت التي تكون فيها الحكومة طرفا

ً
عددا

كومة اإللكترونية تأمين وسائل الدفع مؤسسات األعمال، ومن أجل دعم هذه العمليات ينبغي على الح

 .اإللكترونية على املستوى التقني والتشريعي

إن تقديم الخدمات العامة اإللكترونية للمواطن من دون دعمها بوسائل وأساليب التجارة 

اإللكترونية من وسائل الدفع ومراجعة ما بعد الخدمة سوف لن يحقق النتيجة املنشودة من كفاءة وفعالية 

هية. من جهة أخرى، سوف تساعد خدمات التجارة اإللكترونية الحكومية على تخفيض كلفة إدارة ورفا

 للتوفير الحاصل في وقت املدراء الذين تستغرقهم عمليات البحث في الكتالوجات 
ً
املشتريات بصورة كبيرة نظرا

 .ومقارنة األسعار فترات زمنية طويلة

وعلى صعيد آخر، يمكن للحكومة تطوير نموذجها التجاري إلى حد كبير مع محيطها باعتماد مبدأ 

 إلى 
ً
مزود الخدمات الحكومية اإللكترونية، وتستطيع الحكومة أن تقوم ببيع األخبار، بيانات املناخ، وصوال

كومية ويمكن على سبيل تأجير أماكن لإلعالنات التجارية على مواقعها بحيث ترتبط بطبيعة الخدمات الح

 املثال أن تقوم الحكومة ببيع إعالنات منتجات األطفال في نفس املكان الذي تعرض فيه خدمة إصدار وثيقة

والدة، وبيع إعالنات مؤسسات القرطاسية والكتب في مكان تقديم خدمات التعليم اإللكترونية وإلى ما هنالك 

 1.من أفكار أخرى 

 (: مراحل التجارة االلكترونيةI– 1الشكل رقم )

 

 

 

 

 

                                                           
،مجلة 1620 االلكترونية الحكومة الجزائر مشروع: التطبيق إلى االستراتيجية من االلكترونية الحكومة العادل،مشاريع غز1

ً
 Cybrariansأنموذجا

Journal61ص 1622 ،مارس02 ،العدد 

 الزبون:
 املستهلك

 :العميل
 الشركة

ستمارة اال مليء 

 لكترونيةاإل

 Catalogueالنموذج 

 

 دفع قيمة السلعة
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 .من إعداد الطالبين بناء على التعاريف السابقةاملصدر:    

 حيث أن:

  االلكترونيةمجاالت التجارة: 

 :الشركة للشركة -1

وهي البيع والشراء ما بين الشركات، وأغلب معامالت التجارة االلكترونية تنصب في هذه الخانة وفي 

 مجملها هي أنظمة املعلومات ما بين املنظمات وتعامالت األسواق االلكترونية ما بين الشركات.

 :الشركة للمستهلك -0

املنتجات والخدمات من الشركات للمستهلك، وتعامالتها من خالل بيع التجزئة للمستهلك،  وهو بيع

 وبيعها للكتب للمستهلك عبر األنترنت.أمازونكمثال على ذلك نذكر شركة 

 املستهلك للمستهلك  -3

 تعتبر رائدة في مجال املزايدات، Ebayوتتمثل في بيع املستهلك ملستهلك آخر بصورة مباشرة، وشركة 

 إذ أنها تقوم بوضع إعالنات في موقعها على اإلنترنت من أجل بيع أغراض شخصية أو خبرات أو غير ذلك.

 

 مراحل التجارة االلكترونية: 

 1وتتم عملية تنفيذ املعامالت في التجارة االلكترونية عبر اإلنترنت خالل ثالث مراحل وهي كاآلتي:    

  /إلكترونيا:العرض والطلب املرحلة األولى 

حيث يقوم الزبون بالتعرف من خالل القوائم االلكترونية "كاتالوج" على مواصفات السلع والبدائل 

 املوجودة، وكذا أماكن تواجدها وطلب السلعة عن طريق اإلنترنت في أي مكان في العالم.

 /تسليم البضائعاملرحلة الثانية: 

البضاعة االلكترونية من خالل اإلنترنت، بينما وترتبط بنوع البضاعة إذ يمكن تسليم بعض أنواع 

 تسلم األنواع األخرى باليد أو عن طريق مندوب املبيعات.

  /تسديد القيمة:املرحلة الثالثة 

ويتحقق سداد القيمة إلكترونيا وتسوية املدفوعات املتعلقة بالصفقة، حيث يقوم الزبون بمليء نموذج 

ج إليه ويتم بعد ذلك نقل البيانات املوجودة في النموذج بواسطة النت الشراء بعد اختياره للمنتوج الذي يحتا

 من حسابه إلى حساب البنك الذي يتعامل معه الزبون لتخصم قيمة الصفقة من حسابه.

 املراحل السابقة في النقاط التالية: ويمكن تلخيص 

                                                           
 01ص  1661 بسكرة، التسيير،قطب م علو دكتوراه الجديد،مدرسة االقتصاد جابر،مظاهر زيد و عامر داهينينبن1
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 اتصال الزبون بموقع الشركة على النت عن طريق البريد االلكتروني للشركة؛ -

 تصفح الزبائن للكاتالوج الذي يتضمن أنواع املنتجات؛ -

 وضع السلعة في السلعة االلكترونية؛ -

 مليء االستمارات االلكترونية عبر الويب مع تحديد طريقة الدفع ثم إرسال النموذج؛ -

 استقبال الشركة للنموذج وفحص املعلومات االئتمانية للزبون؛ -

 إتمام الصفقة؛ -

 املواقع العاملية للتجارة االلكترونيةاملطلب الثالث: أهم 

وهو موقع عالمي للسياحة، يقدم خدمات للسفر االلكتروني ويسمح :Expedia.comموقع  .1

مليون دوالر سنة  2للمسافرين بالبحث والتخطيط والشراء لخدمات السفر، ارتفعت عائداته من 

 ضعفا خالل سنتين فقط. 06إلى  2550

املتخصصة في التجارة االلكترونية عبر الويب،  ر املواقعوهو من أشه :Amazon.comموقع  .0

ويتميز بتقديمه لخدمات تتعلق خصوصا ببيع الكتب في جميع املجاالت، ويتمتع هذا املوقع 

بسمعة عاملية جيدة تمكننا من االعتماد عليه في شراء الكتب واستالمها في آجال تصل إلى يومين 

 شحن املختلفة.أو ثالثة فيجميع أنحاء العالم، وعبر وسائل ال

محرك البحث العالمي املشهور، وقوقل شركة عمالقة تساوي في سوق املال  وهو:Googleموقع  .3

بليون دوالر، متربعة على عرش شركات اإلنترنت ببرامجها وخدماتها، كما أنها  116العالمي أكثر من 

تصفح مواقع  تحصل على إيراداتها عن طريق االرتباطات الدعائية ملواقع األنترنت، فبمجرد

اإلنترنت وزيارتها فإن قوقل وبشكل آلي ستقتطع منك مبلغا بسيطا مقابل كل زيارة ملوقعك، 

فتحصل شركة قوقل على تدفقات مالية غير محدودة ليال ونهارا ومن جميع بقاع العالم، لتثبت 

 لنا أن عصر الرقمنة هذا يلغي جميع الحدود الجغرافية املعروفة.

 1للمشتري وللبائع على التوالي: لتجارة االلكترونيةن هذا كله فوائد لويمكننا استخالص م 

 :بالنسبة للمشتري 

 .السهولة والبساطة وتوفير للجهد -

 ساعة ولسبعة أيام دون انقطاع. 12إمكانية املتاجرة إلكترونيا  -

 اختصار املكان والزمان. -

 الشراء ال يتم بمواعيد محددة أو طوابير. -

 السلعة أو الخدمة املعروضة مع معرفة خصائصها وثمنها وكافة بياناتها.إمكانية االطالع على  -

 إمكانية التعامل مع عدة بائعين واالطالع على منتوجاتهم املعروضة. -

إمكانية االطالع على مختلف السلع واملنتوجات والخدمات مع عرض موسع عن بياناتها وكذا عن  -

ة من خالل صور وفيديوهات وإحصائيات وأرقام تهم بيانات البائع أو الشركة التي تعرض هذه الخدم

 املشتري.

 السرعة في طلب السلعة وإرسال الطلبية للعميل، والحصول على رد في أسرع وقت. -
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 الوصول إلى أفضل األسعار من خالل التجارة االلكترونية، مما يخلق منافسة في األسعار. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: فوائد التجارة االلكترونية بالنسبة للمشتري I– 0الشكل رقم )

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

معلومات 

 أكثر

أسعار 

 أفضل

من مزيد 

 الراحة

منتوجات 

حسب رغبات 

 الزبون 

أختيارات 

 أفضل

 E-Comفوائد 

 على املشت

املطلب الثالث: أهم 

املواقع العاملية 

للتجارة االلكترونية 

 ري 
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 املفاهيم السابقةبناء على   الطالبيناملصدر: من إعداد  

 :بالنسبة للبائع 

 القدرة على خدمة الزبون بدون حدود زمنية أو مكانية. -

 سهولة عرض العديد من السلع واملنتجات أو الخدمات واملعلومات املختلفة. -

 االحتفاظ بعالقة حسنة مع الزبون عن طريق اتصاالت تسويقية متبادلة. -

ون مما يمكنهم من تحقيق نوع من الرضا لدى الزبون تصميم السلع والخدمات بما يناسب رغبات الزب -

 واإلسهام في وضع سمعة ووالء للشركة.

تخفيض للتكاليف الخاصة بالدعايات التسويقية واإلشهارات واملراسالت البريدية، وتكلفة التوزيع  -

 والتصنيع وأجور العاملين، والبريد والطباعة، واألوراق.

 ات بكفاءة عالية.توسع األسواق وتسويق للسلع والخدم -

 تقليل املخاطر املرتبطة باالحتفاظ بكميات من السلع واملنتوجات في املخزون، وكذا مخاطر إتالفه. -

 الولوج إلى أسواق عاملية دون قيود. -

 

 

 

 د التجارة االلكترونية بالنسبة للبائع(: فوائI–3الشكل رقم )
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 بناء على املفاهيم السابقة الطالبيناملصدر: من إعداد 

 متطلبات التحول إلى الحكومة االلكترونية: ثالثاملبحث ال

التقليدية إلى الحكومة االلكترونية نقطة تحول جوهرية في يعتبر انتقال الحكومات من الحكومة 

أنظمة الحكم املتعارف عليها، لذا فان األمر يستلزم مجموعة من املتطلبات الجوهرية من الضروري توفيرها، 

كما أن املفهوم الواسع للحكومة االلكترونية والذي يعني تعدد وتنوع مجاالت تطبيقها كان من الضروري 

 خالل مراحل متدرجة يمكن التطرق اليها بشكل من االختصار. تنفيذها من

 املطلب األول: متطلبات بناء الحكومة االلكترونية

ثمة هناك العديد من املتطلبات التقنية والتنظيمية واإلدارية والقانونية والبشرية لبناء حكومة 

تحتية الضرورية إلقامة هذا املشروع إلكترونية، وتعتبر هذه املتطلبات من األساسيات التي تشكل البنية ال

 1ويمكن تلخيصها كما يلي:

 :جدية التوجه نحو إنشاء مشروع الحكومة اإللكترونية 

يستلزم على الدولة أن تأخذ على عاتقها بناء الرؤية االلكترونية في إطار واسع لتكنولوجيا املعلومات            

كاستراتيجية وطنية مستقبلية شاملة، إذ أن هذا األمر حيوي ومهم لكل نشاط وقطاع، وفي مجال الحكومة 

ه التزامات كثيرة،فهو يحتاج إلى الجهد االلكترونية يعتبر هذا األمر توجها بالغ في األهمية نظرا ألنه يترتب عن

واملال والوقت واملورد البشري، فكلما ازداد هذا التوجه عمقا واتساعا انعكس ذلك على كل الخطوات، 

وخاصة أن هذا املشروع يعتبر مشروعا استراتيجيا، األمر الذي يستلزم تشكيل فريق عمل على شكل هيئة 

دعم السياس ي والتمويل الالزم لتنفيذه، وتكون هذه الهيئة على عدة عليا تتولى دراسة املشروع، وتتلقى ال

مستويات؛على مستوى الحكومة ثم على مستوى كل وزارة ثم على مستوى كل هيئة أو منظمة أقل منها، وتقوم 

هذه الهيئة املكلفة باملشروع باحتضان الفكرة وبلورتها وتوفير اإلمكانيات الالزمة وتطويرها وتقسيمها حسب 

القطاعات، كما تقوم بوضع الخطط الرئيسية والفرعية وتحديد املنافد االلكترونية املوحدة بحيث يكون 

 هناك موقع واحد لجميع الوزارات.

 :توفير البنية التحتية الالزمة لالتصاالت واملعلوماتية  

له عبر شبكات االتصال إن استخدام تقنيات املعلومات لتحميل أعمال الحكومة اإللكترونية يتم ك            

ولهذا فإن املسؤولية األكبر في هذا السياق تقع على عاتق الوزارة املكلفة بتسيير االتصاالت أو املواصالت 

أوتكنولوجيا املعلومات في السهر على توفير وصيانة هذه الشبكات باستمرار، ويعتمد ذلك انسياب املعلومات 

وتهيئة باقي املتطلبات التقنية والبشرية من مبرمجين ومحللين ومهندسين وتوفير األنظمة املعلوماتية اإلدارية، 

مؤهلين ومدربين على أنظمة معالجة البيانات ونظام إدارة قواعد البيانات وشبكات الربط االلكتروني وغيرها 

 من الخدمات السائدة.

 :ضرورة انتشار اإلنترنت 

مة االلكترونية التي بواسطتها يتم تأمين االتصال بين تعد هذه الوسيلة األساس في بناء الحكو            

مستخدمي الشبكة على مستوى جميع القطاعات الحكومية أو غير الحكومية واملواطنين ضمن بيئة رقمية 

 عالية التخصصات.
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 :ضرورة إتاحة جهاز الكمبيوتر 

 بديل عنه، األمر الذي بما أن مجمل الخدمات االلكترونية تتم عبر هذا الجهاز فإنه يعد مطلب ال     

 يستلزم استطاعة املواطن على اقتنائه من جهة واإلملام باستخداماته من جهة أخرى.

  :ضرورة توفير التشريعات والتنظيمات الالزمة 

وهذا يتطلب توفير جملة من القوانين التي تعمل على صون وضمان األمن وسرية البيانات والوثائق            

االلكتروني وغيره من الجوانب الحساسة في هذا الشأن، إعطاء الصبغة القانونية لهذه وحماية التوقيع 

األعمال اإللكترونية وتحديد النشاطات املسموح بها وضبطها وكذا العقوبات املفروضة عليها، وتحديد األمن 

روني والبصمة الوثائقي للحفاظ على سرية العمل االلكتروني وخصوصيته، ادخال استخدام االمضاء االلكت

االلكترونية واالعتراف بالوثائق الشخصية وتسهيل املعامالت، وكذا املراجعة الدورية واملستمرة لهذه 

 القوانين.

  :إعادة هندسة إجراءات العمل في الحكومة 

يتطلب بناء مشروع الحكومة اإللكترونية إعادة هندسة جميع اإلجراءات املتعلقة بأعمال الحكومة            

ملختلفة وإحداث تغييرات في الهيكل التنظيمي لتحقيقها ليتم التوافق مع متطلبات الحكومة ا

 الخطوات التالية: إتباع االلكترونيةوتحويلها للنظام الرقمي وهذا من خالل

 وصف كل خدمات الحكومة بالتفصيل ومن يقوم بهذه الخدمات. -

 واجتناب تداخل اإلجراءات. تحديد العالقة بين الوزارات ومختلف الدوائر بالتفصيل -

 إعادة تصميم اإلجراءات حيث يتم حذف اإلجراء الذي ال يتناسب مع هذا األسلوب الجديد. -

 نشر تفاصيل اإلجراءات الجديدة على موقع اإلنترنت. -

 تحديد املتطلبات املادية والبشرية واملالية للموارد اإللكترونية. -

 وتحديد الوظائف الجديدة التي تحتاجها هذه اإلدارة.إجراء التغييرات التنظيمية الالزمة  -

 املطلب الثاني: مراحل االنتقال إلى تطبيق الحكومة االلكترونية

هناك مراحل متعاقبة لتحول الحكومة التقليدية إلى حكومة إلكترونية، وتبعا لهذه املراحل ترتقي            

 اللكترونية التي تعتبر تطويرا للحكومة التقليدية.الحكومات شيئا فشيئا حتى تصل إلى مرحلة الحكومة ا

ال يمكن للحكومات التقليدية القفز عبر هذه املراحل واختزالها دون املرور بها مرحلة تلوى األخرى، 

 1والتي نسردها على النحو التالي:

 املرحلة األولى:

وفيها تقتصر املؤسسة الحكومية على حفظ البيانات وتحديثها وعرضها بوسيلة مالئمة على املواطن             

الذي يطلبها، ولكن دور الحكومة يتوقف عند هذا الحد، فهي تعجز عن تقديم أية خدمات تتجاوز عرض 

م وتشغيلها وإخراج نتيجة املعلومات، فال توجد خدمات تفاعلية تتضمن استقبال البيانات من املستخد

جديدة بل تكتفي املؤسسة الحكومية بعرض ما لديها من بيانات، الحكومات في هذه املرحلة تقدم للمواطنين 

 خدمات من قبيل االستعالم عن فواتير الهاتف أو مخالفات السيارات عبر اإلنترنت.
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 :ثانيةاملرحلة ال

تقديم خدمات وتعامالت بسيطة للمستخدم،  تنتقل الحكومة اإللكترونية في هذه املرحلة إلى

والتفاعل مع املستخدم هنا يكون في اتجاه واحد فقط، فالخدمات تتضمن استقبال بيانات خاصة من 

املستخدم واعتمادها وتسجيلها لدى أرشيف املؤسسة الحكومية، وهذا يعني السماح للمستخدم بتطوير 

الذين كانوا يقومون بكل العمل في املرحلة السابقة، ففي املرحلة  بياناته بذاته، وليس بيد املوظفين الحكوميين

الثانية يبدأ تمكين املواطن ليحل محل املوظف الحكومي، وتقدم الحكومات في هذه املرحلة للمواطنين 

خدمات من قبيل استقبال قرارات الضرائب وطلبات الترخيص والدفع عن طريق اإلنترنت بواسطة بطاقات 

 االئتمان.

 رحلة الثالثة:امل

ترتقي الحكومة خطوة أخرى حيث تتخذ الخدمات والتعامالت التفاعلية بين املؤسسة الحكومية 

واملستخدم شكال ثنائيا في االتصال، فيتم السماح للمستخدم بإدخال بيانات محددة، ثم تقوم املؤسسة 

، ففي هذه املرة يتم اتصال من العامة بتشغيل هذه البيانات إلكترونيا، ثم تعطي املستخدم نتيجة جديدة

املواطن يتبعه رد من الحكومة عبر املوقع االلكتروني، وتقدم الحكومات في هذه املرحلة خدمات نذكر منها 

رسمية عبر األنترنت، وتكمن درجة الصعوبة في هذا  مثال: خدمات تجديد التراخيص، استخراج شهادات

 يد شخصيته ومكافحة عمليات التزوير وأمن املعلومات.املستوى في عملية التعرف على املستخدم وتأك

 

 

 املرحلة الرابعة:

وفيها تتقدم الحكومة على املراحل السابقة بوجود ربط شبكي بين املؤسسات الحكومية املختلفة، 

بحيث يتمكن املواطن "املستخدم" من الحصول على الخدمات العامة من مختلف الجهات الحكومية بشكل 

موقع إلكتروني واحد، وهنا تتميز الحكومة اإللكترونية بإمكانية تقديم خدمات حكومية مفصلة تفاعلي ومن 

طبقا الحتياجات املواطن "املستخدم" عبر منفذ إلكتروني واحد يستطيع املستخدم من خالله أن يستخرج 

داد التزاماته األخرى، مثال شهادة ميالده باإلضافة إلى تجديد رخصة سيارته واالستعالم عن فاتورة الهاتف وس

 دون أن يضطر إلى مفارقة املوقع اإللكتروني ليدخل إلى موقع جديد.

هذا يعني أن هناك ربطا شبكيا بين املؤسسات الحكومية املختلفة التي تقدم خدمات عامة ومتنوعة 

 للمواطنين واملستخدمين، مع الجمع بينهما في منفذ إلكتروني متكامل.

 املرحلة الخامسة:

اوز الحكومة في هذه املرحلة ما سبق بين قنوات االتصال املختلفة بين املؤسسات الحكومية تتج

واملستخدم، فهنا تبادر املؤسسات الحكومية باالتصال باملواطنين عبر وسائل االتصال التي تالئمهم، دون أن 

اتف الخلوي لتذكيره بميعاد تنتظر منهم أن يبادروا هم باالتصال، فتقوم مثال بإرسال رسالة للمواطن عبر اله

تجديد رخصة السياقة أو دفع فاتورة الهاتف مثال، حتى يدخل بعض البيانات التي تمكنه من الحصول على 

 الخدمة العامة في الوقت املناسب، فيحصل على الرخصة أو يسدد فاتورة الهاتف من جهاز الهاتف املحمول.
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لعمالء "املواطنين" وبالشركات الداخلية والخارجية، ففي هذه املرحلة تكون الحكومة ربطت نفسها با

ويبدأ الجميع بالعمل في منظومة إلكترونية واحدة ومتكاملة، بحيث يتالش ى دور املوظفين الحكوميين 

 الوسطاء تماما، ويصبح األداء رقمي بنسبة مئة باملائة.

 الدراسات التي تناولت مراحل تطبيق الحكومة االلكترونية (:I– 3الجدول رقم )

 مراحل التطبيق الدراسة

 الظهور الناش ئ  املتحدة دراسة هيئة األمم

 الظهور املتقدم 

 الظهور التفاعلي 

 الظهور التبادلي 

 الظهور الشبكي 

 الحضور  Baum & Dimaio دراسة 

 التفاعل 

 التبادل 

  التحول 

 املوقعانشاء   0222دراسة جارتنر 

 التفاعل 

 اجراء املعامالت 

  اجراء التحول 

 نشر املعلومات  0221دراسة دلويت 

  التفاعل في

 االتجاهين

 تكامل املواقع 

 املواقع الشخصية 

  التنسيق بين

 الخدمات

  تكامل املنظمات

 الحكومية

 اتاحة املعلومات  0220دراسة مون 

  التفاعل في

 االتجاهين

  املعامالت املالية

 والخدمية



 مدخل إلى الحكومة االلكترونية  :الفصل األول 

27 
 

 

 ملصدر: من إعداد الطالبين بناء على املفاهيم السابقةا                                       

وتبعا لهذه  الدراسات التي تناولت مراحل تطبيق الحكومة االلكترونيةنميز من خالل الجدول أعاله             

املراحل ترتقي الحكومات شيئا فشيئا حتى تصل إلى مرحلة الحكومة االلكترونية التي تعتبر تطويرا للحكومة 

 التقليدية.

 

 

الحكومة اإللكترونية يقتصر في مجموعة  مراحل التطبيقاملتحدة  دراسة هيئة األممحيث أثبتت 

وفيها تقتصر  الظهور الشبكي الظهور التبادلي الظهور التفاعلي الظهور املتقدم الظهور الناش ئمن النقاط 

 بالنسبةاملؤسسة الحكومية على حفظ البيانات وتحديثها وعرضها بوسيلة مالئمة على املواطن الذي يطلبها، 

وتقدم الحكومات في هذه املرحلة خدمات نذكر منها مثال: خدمات تجديد  Baum & Dimaioراسة لد

التراخيص، استخراج شهادات رسمية عبر األنترنت، وتكمن درجة الصعوبة في هذا املستوى في عملية التعرف 

 على املستخدم وتأكيد شخصيته ومكافحة عمليات التزوير وأمن املعلومات.

لجدول أعاله فال يمكن للحكومات التقليدية القفز عبر هذه املراحل وكذا الدراسات التي نالحظها في ا

 واختزالها دون املرور بها مرحلة تلوى األخرى 

  لكترونيةاإل حكومةال إلى التحول  أسباباملطلب الثالث: 

 مع تزايد الخدمات التي يريد املواطن الحصول عليها ومع تزايد حجم األعمال الحكومية، اضطرت             

الحكومات إلى التفكير بجدية إليجاد حلول جذرية لتسهيل آليات تقديم هذه الخدمات وتوفيرها بسهولة 

األسباب ،ومن أهم التحول من نمط الحكومة التقليدية إلى نمط الحكومة اإللكترونية للمواطن، عن طريق

 1:جملة منها نذكرها كاآلتي Gilbert & Balestini, 2004الدافعة إلى هذا التحول ذكر 

 :رفع مستوى الكفاءة والفعالية للعمليات واإلجراءات داخل القطاع الحكومي وذلك عن طريق 

                                                           
 116صفحة  مرجع سابق،، عيشا بن أحمد1

 

  التكامل الرأس ي

 واألفقي

 مرحلة انشاء املواقع  0225دراسة كانغ سيو 

 مرحلة التفاعل 

  مرحلة اجراء

 املعامالت

  مرحلة التحول 

  مرحلة

يموقراطية دال

 االلكترونية
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 تحسين مستوى الكفاءة في استخدام تقنيات املعلومات وتوظيفها. -

 تقليل الوقت املستغرق في أداء اإلجراءات ضمن كل إدارة. -

 األعمال.االستفادة من أفضل املمارسات في أداء  -

 الدقة في إنجاز الوظائف املختلفة. -

  حكومية( حكومية  –تقليل التكاليف الحكوميةG2G:وذلك عن طريق) 

 تحسين وتطوير وإعادة هندسة إجراءات األعمال. -

 تسهيل تدفق وسريان األعمال بشفافية وسهولة عالية. -

 تقليل اإلجراءات واملعلومات املتكررة. -

 ادل اآلتي للبيانات.تشجيع الوحدة والتكامل والتب -

  حكومية( مواطن  –رفع مستوى رضا املستفيدين عن الخدمات التي تقدم لهمG2C وذلك عن )

 طريق:

 تسهيل استخدام الخدمات الحكومية. -

 تقليل الوقت املستغرق في حصول املواطن على الخدمة التي يحتاج إليها. -

 تقديم بيانات دقيقة في الوقت املناسب حسب الحاجة. -

  حكومية( أعمال  –مساندة برامج التطوير االقتصاديG2B:وذلك عن طريق ) 

 تسهيل املعامالت بين القطاعات الحكومية والقطاع األعمال. -

 تقليل تكاليف التنسيق واملتابعة املستمرة. -

 زيادة الفرص الوظيفية. -

 زيادة العوائد الربحية للتعامالت الحكومية مع قطاعات األعمال. -

 نشر بنى تحتية لتقنية املعلومات عالية الكفاءة.تشجيع بناء و  -

 فتح فرص استثمارية جديدة خاصة بقطاع املعلومات. -

تحقيق درجة عالية من التكامل بين املشاريع الحكومية والقطاعات الخاصة فيما يخدم االقتصاد  -

 الوطني.

  لكترونيةاإل حكومةال إلى التحول املطلب الرابع: معوقات وأثار 

 :لكترونيةاإل حكومةال إلى التحول معوقات  - 1

واملعوقات هناك مجموعة من العقبات إن التحول إلى الحكومة االلكترونية مسعى ال بد منه إال أن 

 1:تمس عدة جوانب منهاتعترض طريق تحقيقه البد من معرفتها و 

 :الجانب القانوني 

التقدم التكنولوجي السريع يمثل الشأن، ففي هذا متخصصة ونصوص قانونية يتطلب إصدار تشريعات 

من الصعب مواكبة تغيرات القوانين، األمر الذي يتطلب تأهيل عقبة أمام الجهات القانونية، حيث أنه 

 وتكوين القضاة واملحامين وفقا ملا يتطلبه التقدم الرقمي الحاصل.

                                                           
 156صفحة  مرجع سابق،، عيشا بن أحمد1
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 :السداد اإللكتروني  

قبة أمام بعض املواطنين الذين ليس لديهم الدراية أو ال يمكن تعميم هذه العملية ألنها تعتبر ع     

 الغائبين عن الصورة.

 :نظم املعلومات  

التحول إلى الحكومة اإللكترونية يحتاج إلى ميكنة نظم املعلومات، و لكن انعدام معايير و مواصفات              

 هذه العملية يعتبر عائقا أساسيا لعملية االتصال.

 :العامل املالي  

عدم توفر املبالغ املالية الكافية لتمويل البنية األساسية التي تحتاجها عملية التحول إلى الحكومة              

 اإللكترونية يعيق هذا التحول.

 :عامل الثقة  

إلنجاح تطبيق الحكومة اإللكترونية ال بد أن تكون ثقة املواطنين واملؤسسات قوية ومرسخة في              

 ولذلك فعدم توفرها سوف يشكل عائقا كبيرا لهذا التحول. أذهانهم،

 :العامل االجتماعي  

لتطبيق الحكومة اإللكترونية يتوجب بالضرورة االعتناء باملواطن وأفراد املؤسسات وتكوينهم وتأهيلهم 

 للتعامل مع استخدامات التقنيات الحديثة.

 

 :الوصول إلى الخدمة 

الفرد هي الوصول إلى الخدمة،فاالنتشار املحدود لإلنترنت خاصة في  يواجهها التيمن بين العوائق               

 األماكن البعيدة، يعد سببا مهما لذلك.

 :تجاهل مفهوم الحكومة اإللكترونية  

هناك العديد من القيادات اإلدارية يجهلون موضوع الحكومة اإللكترونية، ويعتبرونه أمرا غامضا               

 عنهم كل البعد، حتى أنه يوجد من لم يسمع بهذا املصطلح أصال.بعيدا 

 :مقاومة التغيير  

التحول إلى الحكومة اإللكترونية يستلزم التغيير في القيادات اإلدارية، وكذلك التغيير في املراكز               

 التغيير.اإلدارية، كل هذا سيؤدي إلى ظهور مقاومة التغيير باعتبار اإلنسان يخاف ويرفض 

  :األمن املعلوماتي 

املعوقات التي تجابه تطبيق الحكومة االلكترونية حيث هناك مجموعة  همأمن املعلوماتي من يعد األ              

من فخصوصية املستفيدين وسريتهم،ليترتب عليه فقدان ،وهذا الختراق املنظومة املعلوماتية ساليبمن األ 

 .تدميرها وأمن املعلوماتي سرية املعلومات وسالمتها وضمان بقائها وعدم حذفها مظاهر األ 

 لكترونيةاإل حكومةال إلى التحول آثار  - 0

، منها ما هو إيجابي، ومنها ما هو سلبي يمكن تلخيصها آثاريترتب عن التحول إلى حكومة إلكترونية 

 فيما يلي:
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 :اآلثار اإليجابية 

 اتخاذ القرارات اإلدارية مع أكبر فعالية للرقابة من خالل نظم تبادل املعلومات. علىالقدرة  تحقيق  -

 الخدمة الحكومية املقدمة.   رفع مستوى -

 اإلجراءات التي تؤدي إلى تخفيض التكاليف.تبسيط  -

 ية.على تنمية العالقة بين املواطن والحكومة والقطاع الخاص، املبنية على الديمقراطية والشفاف  تساعد-

 اإللكترونية هي وسيلة تواصل بين املواطنين والحكومة واختصار للمسافة بينهما. الحكومة -

 أداء العاملين من خالل سهولة ودقة انتقال املعلومات.  رفع مستوى -

 توفير الوقت والجهد للعاملين في الحكومة.-

 زيادة في دقة البيانات واملعلومات.-

 األعمال األكثر إنتاجية.استغالل الطاقات البشرية في -

 التخاطب بين القطاعات الحكومية لتقديم خدمات موحدة. إمكانية - 

 في تقديم الخدمة بذات الكفاءة والجودة مما تزيد من رفاهية املواطن. العدالة- 

 اآلثار السلبية: 

والهواتف املحمولة، مما قد التقليل من استخدام املوارد البشرية نتيجة لالعتماد على األجهزة والحواسيب -

 يؤدي إلى زيادة في معدالت البطالة.

الشعور بالعزلة لدى املوظفين نتيجة افتقارهم للعالقات اإلنسانية والذي سيؤدي سلبا على حالتهم -

 النفسية، وهذا ما يؤثر على أداءهم وكفاءتهم.

 تماد الكامل على التكنولوجيا.فقدان العالقات االجتماعية نتيجة التفكك االجتماعي في حالة االع-

زيادة ضغوط العمل بسبب الخوف من عدم القدرة على مواكبة املستجدات، والذي سيؤدي إلى الخوف من -

 الفشل أو فقدان العمل.

 مع التقدم التكنولوجي يصبح الفرد أقل رضا عن عمله بسبب ارتفاع أو انخفاض عبء عمله.-

 ترونية بالحكومة الذكية واإلقتصاد الرقمي املطلب الخامس: عالقة الحكومة اإللك

 عالقة الحكومة اإللكترونية بالحكومة الذكية: - 1

في العالم املتصل اليوم أصبحت الكثير من الخدمات الحكومية إلكترونية ثم تحولت هذه الحكومات             

االلكترونية، وفي الوقت الذي كانت فيه ، فالحكومة الذكية هي التطور الطبيعي لنموذج الحكومة إلى ذكية

هذه األخيرة تبرز خدماتها االلكترونية عبر اإلنترنت من خالل تطبيقات الويب والبوابات االلكترونية وغيرها، 

تأتي الحكومة الذكية وتطبيقاتها لكي تكمل ما تم بناؤه واالستثمار فيه عبر االقتراب أكثر من املواطن 

وقد تزامن من الداتا املنتشرة في املجتمع ومكوناته االقتصادية واالجتماعية واألمنية،والتفاعل املباشر وامل

ة األمنية في املدن وأجهزة والتي ترتبط باإلنترنت مثل كاميرات املراقبة رت أدوات وأجهزة االستشعار الذكيتطو 

  املناخ  ستشعارا

رنت الحكومة، وغيرها من األدوات ستهالك الطاقة والكهرباء املرتبطة بشبكة إنتاوأجهزة قياس 

االستشعارية الذكية وساعدت في تطوير بيئة إلكترونية جديدة من املمكن أن تستفيد منها الحكومة في 
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تشغيل وصيانة خدماتها بطريقة أكثر فعالية وأقل كلفة وأقل عرضة لحصول األخطاء البشرية أو التجاوزات 

 .اإلدارية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ر الحكومة الذكيةو (: دI– 4الشكل رقم )

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 املصدر: من إعداد الطالبين بناء على املعطيات السابقة

الحكومة 

 الذكية

تنشر خدماتها على األجهزة 

الجوالة والهواتف الذكية 

 بطريقة فعالة وآمنة

تستوعب الطلب املتزايد على 

الطاقة الحاسوبية ومتطلبات 

 التخزين بطريقة ديناميكية

تلتقط البيانات املنتشرة حولها من 

مختلف القطاعات األمنية الصحية 

الطاقوية ...عبر أجهزة االستشعار 

 الذكية

تتفاعل مع جمهورها 

بشفافية وتشارك في الحراك 

 االلكتروني واالجتماعي
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وقد  ،ذكيةحكومات  إلى  تحولت الحكومية إلكترونيةخالل التمعن في الشكل أعاله يتضح لنا أن من          

ة األمنية في املدن وأجهزة والتي ترتبط باإلنترنت مثل كاميرات املراقبة رت أدوات وأجهزة االستشعار الذكيتطو 

  املناخ  ستشعارا

ستهالك الطاقة والكهرباء املرتبطة بشبكة إنترنت الحكومة، وغيرها من األدوات االستشعارية اوأجهزة قياس 

 إلكترونية جديدة من املمكن أن تستفيد منها الحكومةالذكية وساعدت في تطوير بيئة 

 :الرقمي قتصاداالب اإللكترونية الحكومة عالقة-  0

مع التطور التكنولوجي الحاصل واالنتشار الواسع للتقنيات الحديثة في مجال املعلومات واالتصاالت 

الفرد أو املواطن بصفة عامة والتوسع الهائل في استعمال االنترنت وتطورها، لتشمل جميع نواحي حياة 

واالقتصادية بصفة خاصة، شاع مصطلح ما يطلق عليه باالقتصاد الرقمي أو االلكتروني الذي يعتمد على 

وسائل االتصاالت الحديثة واإلنترنت كوسيلة أساسية وضرورية، لذا يطلق عليه أيضا اقتصاد اإلنترنت، 

 قليدي.باعتباره مفهوم جديد يتميز به عن االقتصاد الت

لظاهرة جديدة ضمن مفهوم يتعلق باقتصاديات اآلونة األخيرة مصطلح جديد  ييتردد كثيرا فو 

في ، فDigital economyاالقتصاد الرقمياملعلومات وعصر املعلومات ومجتمع املعلومات وأطلق عليه اسم 

ن التطور في تكنولوجيا املعلومات الذي قاده أمريكية من خالل تقرير لها الحظت وزارة التجارة األ  2551العام 

كثر صحة مما كان متوقعا له، واستنادا إلى هذا أالنمو في استخدام االنترنت قد ساهم في خلق اقتصاد 

ذا صح التعبير في خلق ثورة صناعية إن تساهم الثورة املعلوماتية أيين ئصاخكثيرون من األ التقرير توقع ال

وأهميته تنبع من كونه يتعلق هذا املصطلح في الواليات املتحدة األمريكية،  وقد ظهرواقتصادية جديدة،

، وهو اقتصاد قائم على اإلنترنت، ويسهم في تطوير نظامها االقتصاديبموضوع يهم الفرد والدولة باألساس 

واألبنية إلى  ويتعامل مع الرقميات أو املعلومات الرقمية، إذ أن جوهر إنشاء الثروة انتقل من املواد واآلالت

رقميات، فاالقتصاد الرقمي تطور بسرعة غير معهودة، لهذا يبدو اليوم هو األقوى في 1املعلومات واملعرفة وال

االقتصاديات من حيث حجم االستثمارات، نماذج األعمال، اإلنتاجية األعلى، استخدام أملع العقول 

 2واألفراد...

وتكون هذه ،التقنية الرقميةب لصلةذات ا األنشطة االقتصادية قطاعل تصور  هو الرقمي االقتصادف

  .الكالسيكية أو الحديثة النماذج االقتصادية األنشطة مبنية على

تعود نشأة هذا املصطلح إلى فترة الستينيات مع التطورات االقتصادية التي شهدتها أمريكا والنمو و 

 االقتصادي املتواصل باعتبار أن اقتصادها أكبر اقتصاد في العالم.

قتصاد املرتبط بمفهوم مجتمع املعلومات الذي يعبر قتصاد الرقمي على أنه "ذلك االكما يّعرف اال

قتصاد والعالقات البشرية ككل متجسدة عن رؤية مستقبلية لعالم تكون فيه املعلومات الركيزة األساسية لال

 ".في بنية تحتية رقمية عالية كفيلة بتحقيق ذلك في شتى مجاالت الحياة

                                                           
 62 – 60ص   مرجع سابق،صغير، بن املومن عبد1

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
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قتصاد اقتصاد الرقمي على نشر "مجتمع املعلومات واملعرفة"، أو ما يطلق عليه يعمل االكما 

، ،يشير االقتصاد الرقمي إلى االقتصاد القائم على اإلنترنت تمع الالسلكي، أو املجتمع الشبكي أو املجاملعرفة

مية، الزبائن أو الويب، وهو االقتصاد الذي يتعامل مع الرقميات أو املعلومات الرقمية، الشركات الرق

الرقميين، مثل االتصاالت عن بعد، التكنولوجيا الخلوية، باإلضافة إلى املنتجات الرقمية مثل قواعد 

 البيانات، البرمجيات...،

(:"هو املجتمع 1660أما التعريف الذي تبناه مؤتمر القمة العالمي ملجتمع املعلومات واملعرفة )جنيف 

ستخدامها وتقاسمها بحيث يمكن اعلومات واملعارف والنفاذ إليها و ستحداث املاالذي يستطيع فيه كل فرد 

اتهم في النهوض بتنميتهم املستدامة وتحسين نوعية يألفراد واملنتجات والشعوب من تسخير كامل إمكانا

 حياتهم".

، E-Governmentنتشار مجتمع املعلومات واملعرفة على تشجيع بناء الحكومة اإللكترونية اويساعد 

-E، واإلدارة اإللكترونية E-Commerce، والتجارة اإللكترونيةE-Banking وك اإللكترونيةوالبن

Management شركة املساهمة اإللكترونية، وكذاE-Corporation  ويحتاج كل ذلك إلى التطوير املستمر في ،

ستخداماتها في املعامالت ا، و مؤشر مجتمع املعلومات واملعرفة عن طريق زيادة أعداد الحواسيب اإللكترونية

ستخدام البرمجيات في اوتطوير Internetوالوظائف وزيادة عدد املشتركين في الشبكة الدولية للمعلومات 

 نشطةقتصادية والتجارية واإلنتاجية واملالية والتسويقية وإدارة املوارد البشرية واالإدارة األنشطة اال

 مي عدة تسميات نذكر منها:.ويتخذ االقتصاد الرقالتعليمية والتدريبية

 االقتصاد الجديد 

 اقتصاد املعرفة 

 اقتصاد اإلنترنت أو الويب 

 االقتصاد االلكتروني 

 االقتصاد االفتراض ي 

ويرتكز االقتصاد الرقمي على التجارة االلكترونية وتقنية املعلومات، أما قطاعات االقتصاد الرقمي 

 أو االقتصاد الجديد هي كاآلتي:

 : قطاعات االقتصاد الجديد(I– 5)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 األول القطاع 

o  الزراعة، الغابات، التدخين، الصيد البحري 

o املقالع، الخامات، النفط 

o التصنيع 

 

 الثانيالقطاع 

o املنافع 

o التشييد والبناء 

o التمويل بالصيرفة 

 

 الثالثالقطاع 

o النقل واالتصاالت 

o السفر 

o الخدمات الشخصية واالجتماعية 

 

 الرابعالقطاع 

o املعلومات 

o املعرفة 

o  الفنون 
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 العربية الحرة التجارة منطقة حالة الحرة التجارة مناطق تفعيل في االلكترونية التجارة دور  يشفوزية، هبا املصدر:

 .61صفحة  1621-1622 االقتصادية،الشلف، العلوم في املاجستير شهادة لنيل الكبرى،مذكرة

يعتبر القطاع الرابع الركيزة األساسية لالقتصاد الرقمي الذي تؤذي فيه املعرفة واملعلومات دور و             

الحجر األساس، حيث أنه يرتبط بالتعزيزات الكثيرة التي تجري في البيئة الصناعية وخاصة ما يتعلق 

أن التكنولوجيا هي التي تلعب الدور األساس ي  بتكنولوجيا املعلومات واالنترنت، االتصاالت والشبكات مما يعني

 1في تطوير االقتصاد الرقمي.

الحكومة االلكترونية عملية تحول  بالحكومة االلكترونية تتمثل في كون أن صاد الرقميأما عالقة االقت            

وإعادة صياغة طريقة عمل الحكومة، وأن التقنية هي أداتها ملساعدة املواطنين واملؤسسات بصفة عامة، كما 

هو متعارف عليه في العالم اإلداري واالقتصادي الحالي، ولكنها ليست عملية سهلة وهي مكلفة، وتتطلب تغيير 

داريين وكيف يتشاركون في نقل املعلومات بين مختلف الدوائر واملؤسسات طريقة تفكير وعمل املوظفين اإل 

واألفراد،لذا فهي تستلزم إعادة هندسة أسلوب العمل الحكومي سواء داخل املؤسسة الواحدة أو فيما بين 

 2املؤسسات الحكومية املتعددة.

القتصاد الرقمي في العالم ومن هنا تعتبر الحكومة االلكترونية طرفا فاعال يساعد في تنامي وتوسع ا

االفتراض ي االلكتروني، فالحكومات تسعى إلى تنفيذ أغلب الصفقات االفتراضية من خالل شبكة اإلنترنت، 

وفي نفس الوقت اعتماد الحكومات في تنفيذ هذه الصفقات على العمل االلكتروني من شأنه ضبط صفقاتها 

تقليل تكلفة هذه الصفقات وتنفيذها في وقت قصير وفرض االقتصادية الرقمية االفتراضية، حيث يتسنى لها 

الرقابة عليها، وتكمن خطورة تدخل الحكومة االلكترونية في ممارستها لصفقات افتراضية في إيجاد حالة من 

للقيام  الوهم االقتصادي قد يصدقها ويتصرف بناء عليها حتى كبار االقتصاديين والسياسيين، ما يدفعهم

ما من مقدراتهم الحقيقية، وقد تكون ملثل هذه األعمال أثار إيجابية مؤقتة خاصة إذا كانت بمشاريع أكبر حج

 هذه املشاريع داخلة في حقل التنافس مع الغير.

 

 

 

                                                           
 60ص  مرجع سابق، ،فوزية هبايش1

 وانعكاساته االفتراض ي االقتصاد الدولي العلمي االفتراض ي،امللتقى االقتصاد مخاطر مواجهة في االلكترونية الحكومة القادر،متطلبات عبد العاطف2

 65-61ص الشلف، الدولية،جامعة االقتصاديات على
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 خالصة الفصل:

تطبيق مفهوم الحكومة االلكترونية سيغير من املفهوم من خالل ما عرفنا في هذا الفصل، أن 

ذا توفرت إال ميز شعارها، وال يتم هذا التطبيق إفي أسلوب عملها، ويجعل الجودة والتالتقليدي للحكومة 

ى األفراد واملجتمع مفهوم وأهمية هذه األخيرة لد بات واملرور بمراحل حتى يتم ترسيخمجموعة من املتطل

 ر.صدم مع مقاومة التغييككل، حتى ال نن

ال انعكاسات لتحوالت إفي اآلونة األخيرة، ما هي ها وبروز  مصطلح الحكومة االلكترونية راوانتش وظهور 

وتطورات كثيرة ومتشعبة يشهدها العالم منذ فترة فرضتها التكنولوجيا الرقمية، مما أدى الى املزيد من 

الضغوط على القطاع العام، بحيث أصبحت الحاجة ملحة الى تحديث االدارة الحكومية بشكل ينعكس على 

ؤسسات الدولة، في صورة انجاز الخدمات بصورة أكثر فاعلية، وبذلك تكون املواطنين، بل على كل م

 محض. معلوماتي لتحويل املجتمع الى مجتمعالحكومة االلكترونية واحدة من الدعائم األساسية 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
 واقع االقتصاد الوطني في ظل الحكومة االلكترونية
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 تمهيد
 اتيتقني ف االستثمار اهمفاد ةيأساس فكرة حول  ةياإللكترون الحكومة بناء مشروع تمحور ي

ي املدن املجتمع ومنظمات األعمال ومؤسسات ةيالحكوم واملؤسسات طنااملو  وربط واالتصاالت املعلومات

 ملؤسسات حققيو  ف،يوالتكال والوقت دهالج وفري املعامالت مختلف إجراء حيت، يموحدي إلكترون بنسق

 ضمن املتعددة اهوظائف أداء مستوى  من ترفع ةيمهاأل  ةيغاي ف ايمزا الخصوصه وج على األعمال

 ذاه ذيتنف تحاول ي الت ةيالنام الدول  إحدى والجزائر، ياالفتراض ي الرقم لالقتصاد زةياملتم االستخدامات

  واملزايا. اتيجابيال ا من االستفادة من تتمكن ،حتى املشروع

يندرج ضمن الرؤية الرامية إلى بروز مجتمع العلم ،الجزائرومنه فمشروع الحكومة االلكترونية في 

واملعرفة الجزائري الذي ينهض باالقتصاد الوطني، ليطرح بدائل لسياسة الريع املعتمدة على النفط املفروضة 

 في غياب التنمية، عن طريق تعزيز أداء الشركات واإلدارة وتسعى إلى تحسين قدرات التعليم والبحث واالبتكار 

 كما يلي:ثالث مباحث هذا األساس سنقوم بتقسيم هذا الفصل إلى  وعلى             

 ؛في الجزائر االلكترونية الحكومة واقع تطبيق األول: املبحث

 .تقييم مدى امكانية تطبيق الحكومة االلكترونية في الجزائراملبحث الثاني:
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 في الجزائر ةيااللكترون الحكومة واقع تطبيق األول: املبحث

تبنت الجزائر تجربة الحكومة االلكترونية استجابة لقرارات القمة العاملية ملجتمع املعلومات 

بجنيف سويسرا، والذي تمخض عنه قرارات وتوصيات عديدة لخدمة الحكم الرشيد،  1660املنعقدة سنة 

 والتي تصب أساسا في الحكومة االلكترونية

 الجزائر في ةيااللكترون الحكومةاملطلب األول: مشروع 

من أهم املشاريع التي تم اقتراحها والتخطيط لها، فهو  1620يعتبر مشروع الجزائر االلكترونية 

يهدف إلى ربط كل مؤسسات الدولة ومكونات الجماعات املحلية وجميع القطاعات الوزارية ذات االتصال 

 املباشر مع املواطنين بشبكة وطنية للتواصل بواسطة تقنية الرقمنة. 

أطلقت الجزائر من خالل وزارة البريد وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال مشروع برنامج الحكومة حيث 

الذي تم التشاور فيه مع املؤسسات واإلدارات  ،«E-Algérie»"1620-1661الجزائر االلكترونية "االلكترونية: 

العمومية واملتعاملين االقتصاديين العموميين والخواص والجامعات ومراكز البحث املتخصصة والجمعيات 

ثالثة مئة شخص  066املهنية التي تنشط في مجال العلوم وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال، إذ شارك أكثر من 

محورا تحدد األهداف الرئيسية والخاصة واملزمع  20ا خالل ستة أشهر وتضمن في طرح األفكار ومناقشته

. ويهدف هذا املشروع حسب مضمونه إلى جعل املجتمع املعلوماتي واالقتصاد الرقمي 1620إنجازها إلى غاية 

 في الجزائر أداة تأثير فاعلة في النمو االقتصادي لبالدنا.

إلى أن  1661في أواخر شهر ديسمبر  "0213ر االلكترونية "الجزائوخلصت اللجنة االلكترونية عن 

املعرفة الرقمية وتدعيم الرأسمال البشري أساسا للرهانات التي تطرحها التنمية االقتصادية واالجتماعية مع 

وجوب تبني مقربة ناجعة وفعالة لتنمية الرأسمال الفكري الذي تكمن قوامه الرئيسية في: البحث، التطوير، 

ر، التربية والتكوين، وعليه يجب بدل املجهودات صوب املعلمين واآلباء لجعلهم يساهمون في نشر االبتكا

 الثقافة الرقمية، وتطوير معدات النفاذ إلى اإلنترنت ذي الدفع السريع.

، وثيقة اقتصرت 1660قدمت الحكومة الجزائرية في قمة مجتمع املعلومات التي عقدت بجنيف سنة 

لنوايا الحسنة والتمنيات، وما تنوي الحكومة الجزائرية فعله، وهذا أكثر من تقديمها ألهداف فيها على إظهار ا

 محددة بدقة ووفق مخططات مضبوطة يمكن التحقق من درجة انجازها في امليدان. 

 0213املطلب الثاني: إستراتيجية الجزائر اإللكترونية 

ارات واملتعاملين االقتصاديين العموميين قامت الحكومة الجزائرية بالتعاون مع املعاهد واإلد

 العمل خطة وتتمحور ، "0213 ةيااللكترون الجزائر ةيجيستراتا"والخواص بإعداد مخطط أطلق عليه اسم 

 ديتحد مع محور  لكل بالنسبة للوضع جرد قائمة إعداد تم ثيا،حيسيرئ محورا عشر ثالثة حول ه ذه

وتتمثل ، 1620إلى  1661من الخمس السنوات مدى على اهقيتحق املزمع الخاصة دافهواأل  ةيسيالرئ دافهاأل 

 1يلي: ر في مااملحاو ه ذه

 

                                                           
 علوم في الدكتوراه لشهادة لني ،أطروحة الجزائر في العمومية الخدمات أداء يتحسين ف االلكترونية الحكومة ،دور  عطية العربي1

 116ص 1626-1665 بسكرة، ،جامعة التسيير
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 : العمومية اتدار في اإل  واالتصال اإلعالم تكنولوجيات استخدام تسريع -

يسمح تسريع استعمال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في اإلدارات العمومية بتقديم خدماتها للمواطن  

بطريقة جيدة وسهلة، عن طريق توفير مختلف الخدمات على شبكة االنترنت، ويعتبر هذا تحوال مهما في 

االنترنت فضاء  األساليب التنظيمية وطرق العمل، وتوفر تكنولوجيا اإلعالم واالتصال وخاصة فضاء

للتواصل املستقل عن الوجود املادي، ويعتمد على ال مركزية املعلومات واحتكارها في تحسين نوعية صنع 

 القرار والرفع من جودة اتخاذ القرارات.

  : الشركاتو  املؤسسات مستوى  على واالتصال اإلعالم تكنولوجيات استعمال تسريع -

تكنولوجيا اإلعالم واالتصال تمثل اليوم الضمان الوحيد ملتابعة إن وسائل التسيير املتمركزة على 

ومسايرة املؤسسات والشركات ملتطلبات العوملة، فبفضل اإلنترنت أصبحت فكرة السوق ذات بعد عالمي 

ضمن نمط اقتصادي أصبحت فيه املعرفة قيمة أساسية، ورفع القدرة التنافسية واغتنام الفرص 

 تتيحها سوق واسعة وأكثر حركية. ومصادر جديدة للدخل التي

 وشبكات تجهيزات من االستفادة من املواطنين بتمكين الكفيلة التحفيزية واإلجراءات اآلليات تطوير  -

  : واالتصال اإلعالم تكنولوجيات

تسهيل وتوسيع استعمال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال للسماح للمواطنين عبر كامل إقليم الدولة 

مختلف الخدمات االلكترونية، بما في ذلك البيانات واملعرفة التي توفرها شبكة اإلنترنت،  باالستفادة من

وكل هذا يتم من خالل برنامج لتطوير التدفق العالي لإلنترنت وبرامج للتكوين وذلك لتسريع إجراءات 

تصال تعميم استعمال هذه التكنولوجيا، مثال ذلك تدعيم برنامج "أسرتك" والرفع من فضاءات اال

 كمقاهي االنترنت، املدن التكنولوجية، دور الشباب ودور الثقافة ...

   : الرقمي االقتصاد لنحو التحول  دعم -

، إذ أن مكثفا تطويرا واالتصال اإلعالم تكنولوجيات صناعة لتطوير املناسبة الظروف تهيئة خالل من 

ويرتكز على ثالث مقومات رئيسية وهي: التطبيقات  ،االقتصاد الرقمي يعتمد على اقتصاد املعرفة

 والبرمجيات  الخدمات والتجهيزات. 

 :  السرعة والفائق عيالسر  التدفق ذات لالتصاالت ةياألساس ةيالبن زيتعز  -

مع احترام معايير السالمة واألمن املعلوماتي، حيث تشكل أرضية لجميع النشاطات والخدمات الحكومية 

لصالح املواطن واملؤسسات واإلدارات العمومية، ويتطلب هذا األمر: إعادة تأهيل البنية االلكترونية 

التحتية الوطنية لالتصاالت، تأمين الشبكات الحالية، تحسين جودة الخدمات االلكترونية، التسيير 

 الفعال للمواقع الجزائرية .

 :  البشريةوالقدرات  الكفاءات تطوير-

تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال وللوصول إلى هذا الهدف يجب دعم وهذا باملوازاة مع 

التكوين في مجال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال سواء على مستوى التعليم العالي أو على مستوى التكوين 

 املنهي والتمهين، وكدا تعميم تدريس تكنولوجيا اإلعالم واالتصال لكل فئات املجتمع.
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  دعيم أنشطة البحث والتطوير واالبتكار و اإلبداع :ت-

ألن االقتصاد املؤسس على املعرفة مرتبط بالبحث والتطوير واالبتكار الذي يضمن منتجات ذات قيمة        

 إضافية في ميدان تكنولوجيا االتصال واإلعالم من خالل تكثيف نشاطات البحث والتطوير واإلبداع.

 وضبطه على املستويين التشريعي والتنظيمي:  القانوني الوطني اإلطارتأهيل -

يسمح بتغطية املسائل القانونية الناجمة عن استعمال وتطوير تكنولوجيا اإلعالم واالتصال والتحكم في    

مجتمع املعلومات، ومن هذا املنطلق وجب صياغة إطار تشريعي يتماش ى واملمارسات الدولية ومتطلبات 

 ة، فهذا املشروع يتطلب توفير محيط ثقة مالئم تضمنها النصوص التشريعية والتنظيمية.مجتمع املعرف

كعاملين لهما دور أساس ي في ترقية االقتصاد الرقمي، فاإلعالم يشكل قيمة رئيسية وآلية  اإلعالم واالتصال:-

نمية االقتصادية للتحسيس بأهمية دور تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في تحسين جودة حياة املواطن والت

 .واالجتماعية، لذا من الواجب وضع مخطط لالتصال ضمن خطة بناء مجتمع املعرفة في الجزائر

  تثمين وتعزيز التعاون الدولي في ميدان تكنولوجيا اإلعالم واالتصال : -

الحوار  ، ويسهم هذا في املشاركة الفعالة في« Meda II »وبالخصوص مع االتحاد األوروبي في إطار برنامج

 واملبادالت الدولة، وإقامة شراكات استراتيجية بهدف تملك التكنولوجيات واملهارات.

 اإلجراءات التنظيمية: -

ويكون ذلك من خالل تشكيل لجنة وزارية تدعى اللجنة االلكترونية يترأسها رئيس الوزراء مهمتها التوجيه 

وكذا تدعيم قدرات التدخل على املستوى القطاعي وتدعيم االنسجام والتنسيق بين القطاعات والتنفيذ، 

 والهيئات املتخصصة.

 : واملتابعة التقييم آليات-

إذ أنها تتسم بالدقة والفعالية للتحكم في مجتمع املعرفة واالقتصاد املبني على املعرفة،حيث تشكل هذه 

اإلطار التصوري لنظام مؤشرات اآلليات ضمان الفعالية البرنامج االستراتيجي للحكومة االلكترونية،إعداد 

الجودة وإعداد قائمة باملؤشرات املالئمة للمتابعة والتقييم تسمح بقياس تأثيرات تكنولوجيا اإلعالم واالتصال 

 .1620على التنمية االقتصادية واالجتماعية، والتقييم الدوري ملشروع الجزائر االلكترونية 

  :  املالية املوارد

وهي تغطي  ،، ولذا فقد ثم تخصيص ميزانية خاصة لتطبيق البرنامجامج أموال طائلةنر الب تنفيذ حيث يستلزم

 .1620إلى  1661جميع مراحل تنفيذ االستراتيجية ، وفقا للميزانية العامة للسنوات من 

  املطلب الثالث: أهداف الجزائر اإللكترونية

" 0213ةيالجزائراإللكترون " ةياإللكترون الحكومة مشروعوراء إنجاز  منة ياألساس فادهاأل  إن

 1تتمثل في النقاط اآلتية:

 لهيبتس ،وذلك عيللجم متاحة تكون  ،وأن نيللمواطن ةيالحكوم الخدمات ميتقدي ف ةيالفعال ضمان

 .معلومات أو وثائق على لحصول لإلدارية التي تسعى من خاللها ا املراحل طيوتبس

 اإلعالم واالتصال وتقريبها للمواطن.عصرنة اإلدارة عن طريق إدخال تكنولوجيا 
                                                           

 011ص مرجع سابق،، عطية العربي1
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 دعم القطاع االقتصادي عن طريق إدخال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال.

 .الرسمية والهيئات راتاالوز  مختلف بين التنسيق

 إنجاز منشآت االتصاالت ذات التدفق العالي وفائق السرعة، مؤمنة وذات نوعية جيدة.

 العالي والتكوين املنهي في مجال تكنولوجيا اإلعالم.إعداد برنامج يمنح األولوية للتكوين 

 .البالد التنمية كبح التي تشكل البيروقراطية مكافحة

 ديتجسي ف كذلك مةهواملسا مجتمعنا اةيح مجاالت مختلفي ف نيللمواطن املقدمة الخدمات ةينوع نيتحس

 قيطر  عن ةيالجوار  ةيالوطن اسةيالس قيتحق كذلكو  واملساواة ةياالجتماع العدالة مبادئ الواقع أرض على

 .املواطن من اإلدارة بيتقر 

 ظاهرة وكذا للحدود العابرة املنظمة الجريمة وباألخص املنظمة الجريمة آفة ضد وبالدنا مجتمعنا حماية

 .النتشارها كوسيلة والسفر الهوية وثائق تقليد و تزوير غالبا والتي تستعمل اإلرهاب

  العملية الخاصة بتطبيق الجزائر اإللكترونيةاملطلب الرابع: آليات 

 الجزائر "ستراتيجيةا تتضمنها التي باملحاور  الخاصة التفصيلية العملية اآلليات تتمثل

، حدا على محور  بكل الخاصة باألهداف املتعلقة التفصيلية اإلجراءات من مجموعة في"  2013االلكترونية

 :التالية التقاطمن خالل 

استخدامها ووضع مختلف  العمومية وتعزيز تكنولوجيات اإلعالم واالتصال في اإلدارةدخال إ -

اإلطار وضع  خدماتها على شبكة االنترنت وتوفير املعلومات في أي وقت وفي أي مكان،وتم في هذا

أهداف خاصة وأخر ىمشتركة لكل دائرة وزارية الستكمال البنى األساسية املعلوماتية و نشر 

وتنمية الكفاءات البشرية ، وتطوير الخدمات االلكترونية لفائدة  اعية متميزة،قط تطبيقات

 املواطنين والشركات والعمال واإلدارات األخرى.

 أداء الشركات وتحسين واالتصال اإلعالم تكنولوجيات المتالك واملتوسطة الصغيرة املؤسسات دعم -

 االستثمار الكترونية، وإرساء مصارف ضعو  منها العمليات من عدد تنفيذ خالل خدماتها،من وتطوير

 االلكتروني، التجاري  واستحداث السجل االلكتروني التموين و ، االلكترونية األعمال ،وإدارة االلكتروني

 اإلنتاج لرفع الفالحية املستثمرات في اإلعالم واالتصال تكنولوجيات إدخال سيتم كما. االلكترونية التجارةو 

 السياحية. الوكاالت نشاط واملتوسطة، وفي الصغيرة الصناعات وفي واإلنتاجية،

التدفق  ذات التوصيل وخطوط الفردية الحواسيب توفير خالل من"أسرتك"عملية بعث إعادة -

 ملف إعداد اإلطار،  هذا في يجري  املجتمع،و فئات من بكلفئة خاصة مضامين وتقديم التكوين وتوفير السريع

 العاملين لصالح من الحواسيب باالستفادة أخرى،تسمح ملفات العملية،وإعداد لهذه الجديدة املقاربة حول 

 في اندماجها لتسهيل املعوقين وفئة الحرة، املهن ،وأصحاب ،والصحة التربية وقطاع اإلدارات، بمختلف

 .للبلد والثقافي واالجتماعي والسياس ي االقتصادي النشاط

مواصلة  في تتمثل ،و املتوخاة األهداف تحديد تم واالتصال، اإلعالم تكنولوجيات لتطوير صناعة -

 االلكترونية، وتوفير بالحكومة الخاصة الجوانب في االستراتيجية إعداد عملية عن الناتج والنقاش الحوار

 والخدمات البرمجيات إنتاج مجال في الوطنية والتقنية العلمية الكفاءات بتثمين الخاصة الشروط

 .املضامين إنتاج على تشجع إجراءات والتجهيز،وإقامة
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تجهيزات  باستبدال تدريجيا لالتصال،القيام الوطنية املنشآت مستوى  تأهيل إطار في سيتم -

 2009السنة،بين  في خط ألف900  ماليين،بمعدل  4عددها والبالغ التحوي  مراكز في املركبة املشتركين

 مجموع خماس ي لتطوير برنامج وإعداد املحرومة، املناطق لصالح جديدة نفاذ جهيزات ،واقتناء 2013و

 في سلكية بسط شبكات خالل من إضافي مشترك مليون  ملشتركين،وتوصيل لربطا السلكية الشبكات

 إنجاز إلى ،باإلضافة اتصاالت الجزائر بشبكة املوصولة غير الجديدة السكنية أواملناطق السكانية التجمعات

 على لإلشراف نظام وإقامة منفذ، بسعة مليون  واألرصفة والعمارات باملنازل  موصولة البصرية لأللياف شبكة

 املحلي الربط شبكات وتحويل ،2013آفاق في في الشهر عطل آالف5  بتصليح ،يسمح األعطال وكشف الشبكة

 الشبكة مستوى  تأهيل إلى الريفية،باإلضافة املناطق املدنية نحو العمرانية املناطق في املركبة الالسلكي

 تحسين مسألة االعتبار بعين االستراتيجية املعلومات. وتأخذ وطني ملعالجة مركز الخدمات،وإنشاء املتعددة

 باسم تسيير وكالة وإنشاء« DZ. »للرمز فعال تسيير اعتماد خالل من االنترنت يخص فيما الجزائر رؤية

 .املذكور  النطاق

األولوية  يمنحا برنامج تضع االستراتيجية فان البشرية الكفاءات بتطوير املرتبط الجانب يخصا فيم -

 لكافة التكنولوجيات هذه واالتصال،ويلقن اإلعالم تكنولوجيات مجال في املنهي والتكوين العالي للتكوين

 .االجتماعية الشرائح

يحث  مسعى خالل اعتماد من واملهارة واملعرفة التكنولوجيات نقل عملية تنظيم إلى باإلضافة -

 تشجيعية تحفيزية و إجراءات إقرار و الجزائر في لبحث نشاط في االستثمار على للدول  العابرة الشركات

 السوق  على مستوى  املتواجدة ميكروسوفت،أوراكل،وسيسكو منها الجنسيات املتعددة للشركات

 ،والتعجيل هللا عبديدي  س بمدينة واالبتكار التكنولوجيات نقل مجال في الجزائر في الجزائرية،لالستثمار

 طريق عن املعرفة ونقل تحويل عملية لتنظيم واالتصال اإلعالم تكنولوجيات مجال في ابتكار مركز بإنشاء

 .العلمي اون لتعا ،وتطوير الجزائريين والعلميين املهندسين مستوى  تأهيل

 القطاعات الوزارية من عدد التشريعي،بإشراك باإلطار املتعلق دراسة،الجانب تمت آخر من جانب -

 جو مجتمع املعلومات. ولتوفير متطلبات و الدولية املمارسات مع يتماش ى التنظيمية،بشكل النصوص إلعداد

 ،بإدخال االلكترونية جانب املؤسسة إلى األخيرة هذه االلكترونية،ستقوم الحكومة إقامة وتعزيز الثقة من

 خاص تنظيم تفعيل و إعداد من خالل االلكترونية لالوسائ على مبنية والتبادل التعامل في جديدة طرق 

 باملبادالت خاص آخر ،وتنظيم الكتروني وتكون بتوقيع الشركات و باألفراد خاصة وحيدة االلكترونية بالهوية

 سرية لضمان الشخصية املعطيات بحماية خاص وضع تنظيم إلى عليها،باإلضافة مصادق االلكترونية

 إلى ،باإلضافة فقط املؤهلة إلداراتا على استعمالها وحصر باملواطنين والشركات الخاصة املعلومات وسالمة

 بهذا املرتبطة املخالفات ومكافحة بالوقاية  خاصة قانونية تنظيمية وأخرى  نصوص استصدار

 .   االلكترونية العقود ونجاعة صالحية تحديد إلى باإلضافة مجتمع املعلومات خدمات املجال،وتطوير

 

 

 الخامس: برنامج عمل تنفيذ الحكومة اإللكترونية املطلب
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ية الجزائر  حكومةال اهاتتبني الت ةيالتنمو  عيواملشار  املبادرات ضمن ةيااللكترون الحكومة برنامجي أتي

 الحكومة مشروع ذيتنف عمل برنامج تمثلياة،و يالح جوانب مختلفي ف املستدامة ةيالتنم قيلتحق

 1في: ةيااللكترون

 ةيااللكترون ةيالحكوم املعامالت نظمي ،قانون  إعداد تضمني يوالذ عات:يالتشر  ريتطو  برنامج (1

 القائمة. عاتيالتشر  ريتطو و 

 .مرونة أكثر لتصبح،ايمال املؤسسات ريتطو  على البرنامج عملي : ةياملال ةيالبن ريتطو  برنامج (0

 املقرر  اتهالجي ف العمل بيأسال ريتطو  شملي يوالذ :يذيوالتنفي اإلدار  ريالتطو  برنامج (3

 ة.استخدامها للمعامالت االلكتروني

 ةيالحكوم اتهالجي ف ةيالرقم ايالتكنولوج استخدام على البرنامج ذاه ركزي :يالفن ريالتطو  برنامج (4

ي والت ةيليالتشغ الكفاءة نيبتحس البرنامج تميه ،كذلك املشروع إلنجاز الالزمة والقدرات الطاقات ريلتطو 

 و لالتصاالت ةياألساس ةيالبن ثيوتحد اناتيالب قواعد وأنظمة واملعدات زةهاألج أحدث استخدام تتضمن

 .املعلومات

 مع تالءمي بما ةيالحكوم اداتيالق فكر ريتطو  على العمل خالل من : ةيالبشر  الكوادر ةيتنم برنامج (5

 اتهالج عيجم من اهنيتكو  تمي يالت العمل فرق  بيلتدر  مناسبة خطة وإعداد ة،يااللكترون الحكومة ومهمف

 .هاختصاص حسب كله إدارت على القدرة دفهب ةيااللكترون الحكومة مشروعي ف تشاركي الت ةيالحكوم

 إلى التحول  ايبمزا املجتمع فيتعر  خطة إعداد البرنامج خالل من تمي : ةيالتوع و عالماإل  برنامج (2

 .ةياإللكترون الحكومة مشروع من االستفادة ةيفيوكي الرقم املجتمع

 الثاني: تقييم مدى إمكانية تطبيق الحكومة االلكترونية في الجزائر املبحث

للتأكد من جاهزية الحكومة االلكترونية في الجزائر، أن دور السلطات العليا في البالد حاسم في قيادة             

هذا التحول، والذي يعتبر قرارا يحمل طابعا سياسيا، فهي الجهة املخولة لإلسراع في تبنيه، وتوفير أرضية 

من األساليب التقليدية ومن إعداد البيانات  مالئمة وبيئة مناسبة تساعد على ذلك، من خالل االنتقال

ومسك الحسابات والعمليات املالية وما إلى ذلك إلى الوسائل االلكترونية عبر استخدام أنظمة الحاسب اآللي 

 .بدال من األوراق واملستندات

 املطلب األول: البنية التحتية للحكومة االلكترونية في الجزائر

ر في تقنيات االستثما اهمفاد ةيأساس فكرة حول  تمحور ي ةيتروناإللك الحكومة بناء مشروع إن

 ومؤسسات ةيالحكوم واملؤسسات طنااملو  وربط ،ي البشر  للعنصر الالزم ري،والتحضتواالتصاال  املعلومات 

ف األطراه ذه نيب املعامالت مختلف إجراء حيت، يموحدي إلكترون بنسقي املدن املجتمع ومنظمات األعمال

 حققي،و  مما يوفر الجهد والوقت والتكاليفلتهيئة األرضية الالزمة لذلك، ،املطلوبةجميعا بالسهولة والسرعة 

 ضمن املتعددة اهوظائف أداء مستوى  من ترفع ةيمهاأل  ةيغاي ف ايمزا الخصوصه وج على األعمال ملؤسسات

 .ياالفتراض ي الرقم لالقتصاد زةياملتم االستخدامات

                                                           
 202ص الجزائر ،البيض1621  ،أكتوبر61 العدد واملجال االنسان الجزائر،مجلة في االلكترونية الحكومة نظام ،تقييم سعيد حاج هللا عبد1
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األساس أصبح من أولويات الحكومة الجزائرية، التعجيل باستعماالت تكنولوجيا اإلعالم وعلى هذا 

واالتصال في اإلدارات واملؤسسات وعرض الخدمات عبر االنترنت وتعميم استعماالتها في مختلف القطاعات، 

على أساس تطوير  وكذا تعميم االستفادة منها عبر الفضاءات املعلوماتية، ويقوم هذا البرنامج االستراتيجي

الكفاءات البشرية وتأهيل املنشآت وتهيئة األطر القانونية والتشريعية، كما تسعى الحكومة جاهدة التخاذ 

جملة من التدابير التي ترمي إلى تحسين مؤشرات خدمات الهاتف الثابت والهاتف املنقول واالنترنت، وهذا ما 

 سنوضحه في النقاط التالية:

I. ي دعم التحول االلكتروني:اإلرادة السياسية ف 

باللجنة لدعم مشروع الحكومة االلكترونية، قامت الحكومة الجزائرية بتنصيب لجنة وزارية سميت 

، وهي تحت إشراف رئيس الحكومة، وتضم ممثلين عن جميع الوزارات، األمر الذي يعتبر مؤشرا ةيااللكترون

املشروع، وتترجم نوع التوجه السياس ي واإلرادة إيجابيا يعكس نية الحكومة وعزمها على تنفيذ هذا 

 1السياسية.

فهذه اللجنة مكلفة بمتابعة تطبيق برنامج الحكومة االلكترونية، وتنفيذ برنامج تحديث اإلدارة 

العمومية وإدخال تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، خاصة أن اللجنة تم تدعيمها بلجنة تقنية تضم خبراء 

جيا اإلعالم واالتصال، لتوفير الدعم الفني، وتحديد برنامج ميزانية خاص باستراتيجية في تقنيات تكنولو 

وفقا ملراحل تنفيذية مرتقبة، يتم عرضها سنويا، إلى غاية استكمال  E-Algérie2013الجزائر االلكترونية 

توسيع الخدمة كما يمكن تسجيل مبادرة الوزارة الخاصة ب 1620إلى غاية سنة  1661البرنامج أي من سنة 

العامة بواسطة تسهيل النفاذ لالنترنت، ومحاولة تسريع إدخال تكنولوجيا املعلومات واالتصال في 

استخدامات اإلدارات العمومية، بالشكل الذي يعيد النظر في كيفية تسييرها، وتنظيمها وتكييف الخدمة التي 

 تقدمها مع املتطلبات الرقمية.

II. لتحول االلكتروني:اإلطار القانوني والتشريعي ل 

 اإلعالم ايتكنولوجي ف الحاصل التطور  رةيمسا ةيالقانون النصوص من ديالعدي ف املشرع حاول 

 تدخلي والتوالنصوص التنظيمية  نيالقوان من ديالعد سن خالل من املعرفة مجتمع بناء فاالتصال بهدو 

تهيئة بيئة تشريعية مرافقة ، وهذا من خالل ةيااللكترون الحكومة لفكرة تؤسسي الت اتياآلل ضمن

 الستراتيجية الحكومة االلكترونية.

فقد أقرت الجزائر منظومة من التشريعات والتنظيمات باملوازاة مع التطور الحاصل في ميدان 

تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، وباعتبارها من املتطلبات األساسية لهذا التحول نحو الحكومة االلكترونية إذ 

في تسيير الشأن العام للدولة وتقديم الخدمات املختلفة للفاعلين معها، وتحضير املجتمع يعد نمط حديث 

قصد الولوج إلى اقتصاد مبني على املعرفة وبناء مجتمع املعلومات، أقرت الدولة الجزائرية جملة من 

وفيما يلي بعض  1620النصوص القانونية من شأنها تعزيز املحاور الرئيسية لتطبيقات الجزائر االلكترونية 

 منها:

 :  1222أوت  25املؤرخ في 075-22املرسوم التنفيذي رقم 

                                                           
 .202 ، ص مرجع سابق سعيد حاج عبدهللا1
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املرسوم احتكار الدولة لقطاع  أنهى هذا وقد والذي يضبط شروط وكيفيات ممارسة خدمات االنترنت         

اط االنترنت مما سمح بظهور مزودين جدد عموميون وخواص، وتشجيع االستثمار في هذا الجانب من النش

 1وتسهيل النفاذ إلى هذه الخدمات.

 : 075  -22 رقم لمرسومل املعدل 0222أكتوبر  14املؤرخ في  327-2000املرسوم التنفيذي رقم 

والذي حدد شروط ومعايير تنظيم االنترنت واالستفادة منها وحقوق والتزامات مقدمي الخدمة          

سحبها كما أشار إلى ضرورة تشكيل لجنة منح الرخص واإلجراءات املتبعة للحصول على الرخصة وحاالت 

 2لتقديم خدمة االنترنت.

  :0221ماي  22املؤرخ في  103- 21املرسوم التنفيذي رقم 

املتعلق بنظام االستغالل املطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها الالسلكية الكهربائية وعلى              

السلكية، لقد تم إدراج ثالث مواد من هذا املرسوم لتلبية الحاجات املتعلقة مختلف خدمات املواصالت 

بالتوقيع االلكتروني، لتعطي الصالحيات لسلطة الضبط بمنح الرخص املتعلقة بوضع استغالل خدمات 

 3املصادقة االلكترونية.

 : 0222أوت  25املؤرخ في  0222 -23القانون 

العامة املتعلقة بالبريد واملواصالت السلكية والالسلكية و الذي يكرس الفصل والذي يحدد القواعد              

فإعادة هيكلة وزارة البريد واملواصالت سمح بتحديد إطار  بين وظائف املتعامل البريدي ومتعامل االتصاالت،

 قانوني لسلطة ضبط مستقلة وحرة وفتحت األبواب للمستثمرين الخواص وتكفلت بمنح الرخص للقطاع

 4الخاص سواء املتعلقة بالهاتف النقال أو الثابت وترخيصات موزعي خدمات االنترنت.

  :0223أوت  02املؤرخ في  11-23األمر رقم 

 05املتعلق بالنقد والقرض، الذي يبرز فيه اعتراف القانون الجزائري بوسائل الدفع، ففي نص مادته            

وني هي كل األدوات التي تمكن الشخص من تحويل األموال مهما كان والتي تنص على أن وسائل الدفع االلكتر

 5السند أو األسلوب التقني املستعمل.

 : 0224نوفمبر  12املؤرخ في  15-24القانون رقم 

أمام الفراغ القانوني في مجال الجريمة االلكترونية تم إصدار هذا القانون املعدل واملتمم لقانون            

ي ينص على الحماية الجزائية لألنظمة املعلوماتية من خالل تجريم كل أنواع االعتداءات التي العقوبات والذ

                                                           
املتعلق بضبط شروط وكيفية إقامة خدمات االنترنت واستغاللها الجريدة الرسمية العدد  2551أوت 25املؤرخ في 101-51املرسوم التنفيذي رقم 1

 61ص  10/61/2551الصادر بتاريخ  00

الذي يضبط شروط وكيفيات إقامة خدمات االنترنت  101-51 املعدل ملرسوم رقم 1666أكتوبر  22املؤرخ في  060-2000رقم  التنفيذي املرسوم2

 21ص  21/26/1666الصادر بتاريخ  06الجريدة الرسمية العدد  –واستغاللها 

املتعلق بنظام االستغالل املطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها الالسلكية  1662ماي  65املؤرخ في  210-62املرسوم التنفيذي رقم 3

 20ص  20/1/1662الصادر في  12الجريدة الرسمية العدد  -ئية وعلى مختلف خدمات املواصالت السلكية الكهربا

 21الجريدة الرسمية العدد –املحدد للقواعد العامة املتعلقة بالبريد وباملواصالت السلكية والالسلكية  1666أوت  61املؤرخ في  1666-60القانون 4

 60ص  60/61/1666الصادر بتاريخ 

 60ص  10/61/1660الصادر بتاريخ  11الجريدة الرسمية العدد  -املتعلق بالنقد والقرض  1660أوت  10املؤرخ في  22-60األمر رقم 5
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تستهدف أنظمة املعالجة اآللية للمعطيات كالدخول غير املشروع لألنظمة املعلوماتية، تغيير أو إتالف 

 ...1املعطيات 

 :  0225جوان 02املؤرخ في  12- 25القانون رقم

الورقي في اإلثبات إلى النظام النظام املتمم واملعدل للقانون املدني حيث انتقل املشرع من خالله من             

مكان ضمن قواعد اإلثبات في القانون املدني الجزائري  االلكتروني حيث أصبح للكتابة في الشكل االلكتروني

ذات التسلسل في األوصاف أو األرقام  مكرر ويقصد  هبا الكتابة في الشكل االلكتروني  323لنص املادة طبقا

 2كانت طرق إرسالها. االلكترونية املستعملة ومهما أو أية عالمات أو رموز ذات معنى مفهوم مهما كانت الوسيلة

          : 103 -21املعدل واملتمم للمرسوم التنفيذي رقم  0227ماي 32املؤرخ في   120-27املرسوم التنفيذي رقم 

ملتعلق بالتصديق االلكتروني،وهو ترخيص تمنحه سلطة ضبط البريد و االتصاالت السلكية و ا             

الالسلكية وهذا الترخيص يكون مرفق بدفتر الشروط الذي يحدد حقوق وواجبات مؤدي الخدمات 

واملستعمل لها واألشخاص الذين يجوز لهم قانونا ممارسة هذا النشاط يجب أن تتوفر فيهم نفس شروط 

مي خدمة االنترنت في الجزائر وبالتالي فإن نشاط مقدمي خدمات التصديق يعتبر نشاطا اقتصاديا مقد

 3يخضع للقيد التجاري طبقا للقانون التجاري.

  :0222أوت  25املؤرخ في  24-22القانون 

املتصلة لقد تم سن قانون الجريمة االلكترونية املتضمن القاعدة الخاصة للوقاية من الجرائم            

 4بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها.

  :0215فبراير  21املؤرخ في  24-15القانون رقم 

الذي يهدف إلى تحديد القواعد العامة املتعلقة بالتوقيع والتصديق االلكترونيين، والذي عرف              

روني مرفقة أو مرتبطة منطقيا ببيانات التوقيع االلكتروني في مادته الثانية على أنها بيانات في شكل إلكت

 5إلكترونية أخرى، تستعمل كوسيلة توثيق.

  :0212ماي  12املؤرخ في  24-12القانون 

الذي يحدد القواعد العامة املتعلقة بالبريد واالتصاالت االلكترونية، ويهدف هذا القانون إلى تحديد            

البريد واالتصاالت االلكترونية وترقية تطوير االتصاالت  الشروط التي من شأنها تطوير وتقديم خدمات

                                                           
 02الجريدة الرسمية العدد  –واملتضمن قانون العقوبات  210 -00املعدل واملتمم لألمر رقم  1662نوفمبر  26املؤرخ في  21 -62القانون رقم 1

 61ص  26/22/1662اريخ الصادر بت

الصادر بتاريخ  22الجريدة الرسمية العدد  –املتضمن القانون املدني  11-01املتممواملعدللألمر 1661جوان  16املؤرخ في  26-61القانون رقم 2

 20ص  10/60/1661

املتعلق بنظام االستغالل املطبق على كل  210-62املعدل واملتمم للمرسوم التنفيذي رقم  1660ماي  06املؤرخ في  201-60املرسوم التنفيذي رقم 3

الصادر  00الجريدة الرسمية العدد  –نوع من أنواع الشبكات بما فيها الالسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات املواصالت السلكية والالسلكية 

 21ص  60/60/1660بتاريخ 

 –املتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها  1665أوت  61املؤرخ في  62-65القانون 4

 61صفحة  20/61/1665الصادر بتاريخ  20الجريدة الرسمية العدد 

 60الجريدة الرسمية العدد  –لقة بالتوقيع والتصديق االلكترونيين املحدد للقواعد العامة املتع 1621فبراير  62املؤرخ في  62-21القانون رقم 5

 60ص  26/26/1621الصادر بتاريخ 
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االلكترونية وتحديد الشروط العامة الستغالل نشاطات البريد واالتصاالت االلكترونية، ويطبق هذا القانون 

 1على نشاطات البريد واالتصاالت االلكترونية.

 :0212ماي  12املؤرخ في  25-12القانون 

جارة االلكترونية، والذي يحدد القواعد العامة بالتجارة االلكترونية للسلع والخدمات، إذ املتعلق بالت            

نصت املادة الثانية منه على: "يطبق القانون الجزائري في مجال املعامالت التجارية االلكترونية في حالة ما إذا 

قامة شرعية في الجزائر أو شخصا كان أحد أطراف العقد االلكتروني متمتعا بالجنسية الجزائرية أو مقيما إ

 2معنويا خاضعا للقانون الجزائري أو كان العقد محل إبرام أو تنفيذ في الجزائر".

III. :أرضية تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في الجزائر 

إن بناء مجتمع املعلومات وفق منطق التحول االلكتروني أصبح أحد ضروريات االنفتاح على تطبيق             

تكنولوجيا املعلومات واالتصال في الحياة اليومية للمواطنين، وفي ظل االعتماد على التكنولوجيا، واعتبارها 

ا مع هذا أولت الجزائر اهتماما أساسيا يدعو املنطلق األساس ي واملحوري الذي يشغل قضايا التنمية، وتماشي

عام  221إلى تعزيز القدرات واملساعدة التقنية التي جاء بها االتحاد الدولي لالتصاالت بموجب القرار رقم 

، ضمن هذا اإلطار ركزت مطالب الجزائر في املنتدى العالمي لسياسات االتصاالت بالجزائر في أفريل 1660

ملعرفة والخبرة لصالح البلدان النامية، التي هي بأمس الحاجة لتحسين مستواها على ضرورة نقل ا 1665

بهدف إقامة مجتمع معلومات عالمي شامل، كما التزمت بمبادرة وخطة جنيف وبرنامج عمل تونس بشأن 

مجتمع املعلومات وبالتالي سعت الجزائر إلى وضع لجنة قيادة مجتمع املعلومات، هدفها البحث عن آفاق 

 واالتصال اإلعالم اتيتكنولوج باستعمال ليالتعج الحكومة اتيأولو  نيب منمية التكنولوجيا في الجزائر،و تن

ي ف واالتصال اإلعالم اتيتكنولوج استعمال ميوتعم عبراالنترنت الخدمات واملؤسسات،وعرض اإلدارةي ف

 املجموعات، فضاءات عبر اهمن االستفادة مين،وتعميوالتكو  ميالتعل و ةيالترب مايالقطاعات،الس مختلف

 .يةالقانونف ر واألط املنشآت لهيوتأ ةيالبشر  الكفاءات ريتطو  أساس علىي جياالسترات البرنامج ذاه قوميو 

 إعادة هيكلة قطاع البريد و املواصالت في الجزائراملطلب الثاني: 

 جاءي والذ 2000 أوتي ف للقطاع ديجد قانون  سني ف املواصالتو  ديالبر  قطاعنا ليتعد تجسدت لقد

 رييوتس واستغالل ميالتنظي نشاط نيب الفصل مدعما، املواصالت و ديالبر  لنشاطات الدولة احتكار من حديل

 تكفلي ماهاحد ني،ومتعامل اي،ومال ايإدار  مستقلة ضبط سلطة إنشاء تم املبدأ ذاهل قايالشبكات،وتطب

 .االتصاالتوآخر  ة،يديالبر  ةياملال ة،والخدماتيديالبر  بالنشاطات

 املؤسسة إلى واملواصالت ديالبر  وزارة ونشاطات وظائفي ف الحاصل رييالتغ عن تولدي وبالتال

 وفق ةيالالسلكو  ةيالسلك املواصالت متعامل والىي، وتجار ي صناع الطابع ذات كمؤسسة ديللبر  ةيالعموم

 ي:اآلت

  ي وتجار ي صناع طابع ذات ةيعموم كمؤسسة اهفصل تم: الجزائر ديبر(EPIC) 

 ةياقتصاد ةيعموم مؤسسةهي : الجزائر اتصاالت(EPE) ، شركة ذات األسهمSPA 
                                                           

الصادر  10الجريدة الرسمية العدد  –املحدد للقواعد العامة املتعلقة بالبريد واالتصاالت االلكترونية  1621ماي  26املؤرخ في  62-21القانون 1

 60ص  20/61/1621بتاريخ 

 .62ص  20/61/1621الصادر بتاريخ  11الجريدة الرسمية العدد  –املتعلق بالتجارة االلكترونية  1621ماي  26املؤرخ في  61-21 القانون 2
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 :نظام سيتأس إلى كضرورة ناه كانت االتصاالتي ف االستثمار سوق  فتح أمام اذ سلطةالضبط 

 .الضبط بسلطة ا،تعرفهل مقرا العاصمة الجزائر من تتخذ خاصة سلطة

 الشبكة العامة لالتصاالت:

على زيادة توجه أي مجتمع نحو مجتمع املعلومات هو توفر شبكات االتصاالت  من أهم الدالئل

الهاتفية الثابتة والنقالة، والتي يتم من خاللها النفاذ إلى االنترنت، وتطبيقات الحكومة االلكترونية، فضعف 

 هذه الشبكات ال يقدم أي دعم فعال لشبكات األعمال وال يلبي متطلبات األعمال االلكترونية.

 ديبالبر  املتعلقة العامة القواعد حددي يالذ 1666 أوت 61ي ف املؤرخ 1666- 60قانون صدور ال فبعد

، االتصاالت متعامل وي ديالبر  املتعامل وظائف نيب الفصل كرسي يالذ و ةيالالسلك و ةيالسلك تواملواصال 

والذي جاء إلنهاء احتكار الدولة لنشاطات البريد و املواصالت، ووضع حدا فاصال بين نشاطي التنظيم 

 تعتبري والت" واالتصاالت ديالبر  ضبط سلطة إنشاء تم القانون  ذاه صدور  ومع، الشبكات إدارةواستغالل أو 

ا بين الجهات املختلفة، وهيمنت على سوق االتصاالت شركة "اتصاالت الجزائر" وهي حكم مستقلة سلطة

 تكن لم اه،ولكن واملحمولة الثابتة ةياتفهال االتصاالت خدماتالشركة األم والتابعة للحكومة والتي تقدم 

 على ةياملصر  أوراسكوم شركة حصلت ثيح الجزائري ف املحمول  اتفهال خدمات قدمتي الت األولى الشركة

 لالتصاالت ةيالجزائر  تطلق أن قبلي" جيز " اهرشركت عب الجزائري ف املحمول  اتفه الليلتشغ رخصة أول 

ه ذه ،ونجحت"نجمة" شركة خالل من ثالث كمشغل"  ةيتيالكو  ةيالوطن"  شركة رايوأخ" سيليموب" اهشركت

ي املحمول،ف اتفهال خدماتل مشترك ون يمل13 بعدد الوصول ي ف سنوات أربع تتجاوز  ال فترة خالل الشركات

مليون مشترك األمر الذي يؤثر بشكل واضح على  1.0 الثابتة واتفهالي مشترك عدديه ف تجاوز ي الي الذ الوقت

 1انتشار خدمات االنترنت.

 :الثابت مستخدمي الهاتف

نوعي حيث فاق تجه عدد مشتركي الهاتف الثابت في الجزائر في الثالث سنوات االخيرة نحو استقرار ي

 . كما هو موضح في الجدول أدناه.1621الثالث ماليين مشترك منذ سنة 

االستغناء عن تكنولوجيا الهاتف الثابت الالسلكي الذي خصص للمناطق  1620كما عرفت سنة 

 .الريفية وذلك راجع الى استراتيجية الدولة بتزويد هذه املناطق ببنية تحتية لالتصاالت أكثر نجاعة

وفي ℅ 07,50نسبة  1620كما نجد ان كثافة الهاتف الثابت عرفت انخفاضا حيث بلغت في سنة 

 .النقال الهاتف الى املواطن لتوجه ذلك ويرجع℅ 1210نسبة  1620سنة 

 0217-0212(: تطور عدد املشتركين في شبكة الهاتف الثابت خالل الفترة II– 1جدول رقم ) 

 مشتركي الهاتف الثابت 

 السلكي

مشتركي الهاتف الثابت الالسلكي 

WLL 

 إجمالي مشتركي الهاتف الثابت

0212 1.100.120 011.111 0.611.205 

                                                           
 161 ص ،  مرجع سابق، سعيد حاج هللا عبد1

1-“e-learning eleed and education” http://eleed.campussource.de/archive/3,seen on:14/05/2021 

 

http://eleed.campussource.de/archive/3,seen
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0211 1.122.101 121.602 0.202.601 

0210 1.010.206 100.100 0.102.001 

0213 1.020.011 212.115 0.201.522 

0214 1.111.110 101.506 0.651.010 

0215 0.620.206 112.201 0.100.151 

0212 0.202.015 115.516 0.262.065 

0217 0.206.656 6 0.206.656 
 https://www.mpttn.gov.dz/ar بناء مؤشرات الهاتف الثابت الطالبيناملصدر: من إعداد 

 النقال: مستخدمي الهاتف

أوت  61املؤرخ في  60-1660 بالجزائر إثر إصدار القانون رقمم فتح سوق الهاتف النقال للمنافسة ت

متعاملين للهاتف النقال داخل  60املحدد للقواعد العامة املتعلقة بالبريد واملواصالت، وينشط حاليا  1666

 .السوق الجزائرية

شهدت خدمات الهاتف النقال في الجزائر تحسنا ملحوظا، حيث تجاوزت نسبة تغطية السكان 

 25210وهذا ما يفسر االرتفاع املستمر لعدد املشتركين حيث وصل إلى  1620عام  %51الهاتف النقال  بشبكة

 % 0261أي بزيادة قدرها  1620مليون مشترك سنة  20.62ل مقاب 1620مليون مشترك سنة 

وفي شهر واحد فقط ، 1620في الجزائر في ديسمبر عام3Gبدأت خدمة الهاتف املحمول الجيل الثالث

وصل إلى أكثر من  1620في عام ، و1622 مرة في عام 10مشترك، وتضاعف هذا الرقم  061625تسجيل  تم

 .مليون مشترك 10

في إطار التحديث ونشر شبكة االتصاالت في البالد لتوجيه البالد نحو االقتصاد الرقمي، اعلنت و

االنطالق  1620أكتوبر  2الرقمنة، يوم السيدة وزيرة البريد واملواصالت السلكية والالسلكية والتكنولوجيات و 

حيث 1620 مشترك سنة 25150126 للهاتف النقال في الجزائر حيث تم تسجيل4Gالرسمي للجيل الرابع 

 .٪10251يمثل عدد االشتراكات املدفوعة مسبقا نسبة 

 لم يتغير الترتيب منذ سنين، حيث في ،GSMحول توزيع حصة السوق بين متعاملين الهاتف النقالو 

 ثم سالجزائر لالتصاالت موبيلي ، تليها%05205الصدارة بـ  ، تتولى شركة أوراسكوم تليكوم الجزائر1620عام 

، موبيليس تقود املتعاملين 4Gالرابعالجيل و 3Gأما بالنسبة لسوق الجيل الثالث، الوطنية التصاالت الجزائر

 ي.على التوال ٪00212و  ٪21221بـ 

 الكمبيوتر: أجهزة

أجهزة الحاسوب وملحقاتها وأنظمة البرمجيات التي من األفضل للهيئات مهما كانت  يقصد بها

العالم ومسايرة آخر التطورات التكنولوجية  طبيعتها امتالك أحدث ما توصل إليه صانعوا العتاد في

 الحاصلة، بما يتوافق مع الخدمات املقدمة من طرفهم.

، كان من الضروري توفير جميع العوامل التي 1620فمن أجل تفعيل مشروع الجزائر االلكترونية 

تتيح للجزائر فرصة حقيقية لتبني املعامالت االلكترونية الحديثة، ومن بينها أجهزة الحاسوب. فقد شرعت 

كمبيوتر شخص ي لكل عائلة،  "1 أسرتكالجزائر في تعميم استعمال الحاسوب من خالل تنفيذ برنامج "

https://www.mpttn.gov.dz/ar
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، وقد بدأ الحديث عن هذا البرنامج 1626والذي يهدف إلى تجهيز العائالت الجزائرية بكمبيوتر وذلك في آفاق 

على إثر توقيع اتفاقية ما بين البنوك الجزائرية، موزعي الكمبيوتر، ووكاالت التأمين،  1661جويلية  21في 

 الت والذي تم في وزارة البريد وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال.موزعي البرمجيات والجزائرية لالتصا

ماليين  0، وكان الهدف املرسوم للبرنامج هو تجهيز 1661وبدأ تنفيذ هذا البرنامج رسميا في سبتمبر 

، ويتم تجهيزهم عن طريق اقتناء العائالت الجزائرية للكمبيوتر 1626عائلة جزائرية بكمبيوتر شخص ي بحلول 

شهرا، وتتراوح األسعار ما  00و 21، أو عن طريق قرض بنكي يسدد في فترة ما بين «Cash»د فوري إما بتسدي

 دج، شرط أن يكون الفرد مواطنا جزائريا لديه دخل وحساب بنكي أو بريدي جاري. 26.666و 20.166بين 

والتوصيل كما يهدف هذا املشروع بعد االنتهاء من التجهيز املادي للعائالت بأجهزة الكمبيوتر 

باالنترنت، إلى قياس نوعية وجودة هذا التوصيل من خالل ما تقدمه التكنولوجيا املستخدمة، القدرات 

املتوفرة أو الواجب توفيرها حتى تمكن من استعماله وكذا نوع التوصيل باالنترنت، وفي هذا املجال سيحرص 

 1القانون على ما يلي:

هامة في مجاالت: الصحة، األمومة، الطفولة،  املحتوى يجب أن يعطي مدخال نحو معلومات -

 التغذية، حقوق اإلنسان، حماية البيئة، تكنولوجيات اإلنتاج، التعليم، التكوين، العمل، ....

جمع املعلومات حول نوع املحتويات املستهلكة )الترفيه، املحتويات االجتماعية، العائلية، التكوينية،  -

 ي فئة )السن، الجنس، االنتماء، ...(.االقتصادية، السياسية(، ومن طرف أ

التعرف على القدرات الشخصية من أجل التعرف على نوع ومستوى التكوينات التي تسمح بالتعامل  -

 هذه التكنولوجيات.

إال أن هذا البرنامج لم يلق نجاحا كبيرا، وبالتالي لم يحقق األهداف املرجوة منه، وذلك لعدة أسباب 

 ولوجيات اإلعالم واالتصال فيما يلي:يلخصها وزير البريد وتكن

 أن استراتيجية التسويق لم تكن مناسبة. -

 نسب الفائدة والتكاليف املالية املرتفعة، وكذا البطء في معالجة امللفات على مستوى البنوك. -

الرسوم املفروضة من طرف الديوان الوطني لحقوق املؤلف والحقوق املجاورة على وسائط تخزين  -

 مما يؤثر مباشرة على السعر النهائي لألجهزة.املعلومات، 

 غياب املحتويات، خاصة التكوين. -

 1621وعلى إثر ذلك ومن أجل تدارك النقائص املسجلة، أدرج مخطط نشاط الحكومة لسنة 

ومخطط نشاط وزارة البريد وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال مجموعة من الخطوات العملية ذات البعد التقني 

، وتدارك النقائص واألخطاء وإزالة "0"أسرتكادة بعث هذا البرنامج في صيغة جديدة تحت مسمى من بينها إع

، ومرافقة ذلك بإنشاء مراكز ملحو األمية الرقمية لتكوين "1"أسرتك العراقيل التي سجلت في البرنامج السابق 

بحيث تتماش ى مع كل فئة  ألف ساكن سنويا، مع رفع نسبة ربط املؤسسات واإلدارات بخدمة اإلنترنت، 166

من فئات املجتمع )أساتذة، طلبة، تالميذ، موظفون، ممارسو الصحة، أصحاب املهن الحرة، األشخاص دوي 

 االحتياجات الخاصة ...(.

                                                           
 https://www.mpttn.gov.dz/arموقع وزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال:  1
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 االنترنت: شبكة .1

 فترضي ،همن جزءا ةياإللكترون التجارة تعد يالت و املعرفة اقتصاد نحو التحول  يف الجزائر غبةر  إن

 بيتقر  إلىي ؤدي يإلكترون طيكوس تياإلنترن وتطور  نضوج مع الواقع أرض على تتجسد و تتحقق أن اهل

 .املعامالت إنجاز يف السرعة و الكفاءة ورفع فيالتكال ضيتخف و الحواجز وإزالة املسافات

ه ذه قيلتحق املّتخذة الخطوات أولى التحول،وكانت ذاه بضرورة ةيالجزائر  الدولة يوع زاد ولقد

ملركز   2550سنة ةيالدول بالشبكات اهوربط ةيوطن شبكة إنشاء مهام إسناد هي تاإلنترن ةيتقن ميتعم و الرغبة

ي، وكان االنطالق العلم والبحث يالعال ميالتعل لوزارة التابع، «CERIST»البحث واإلعالم العلمي والتقني 

طريق إيطاليا. حيث كانت سرعة الخط عن  2552الفعلي الرتباط الجزائر بشبكة االنترنت في مارس سنة 

آنذاك ضعيفة جدا، ومع مرور الوقت بدأت تنمو وتتطور بفضل ربط الجزائر بواشنطن عن طريق القمر 

 2551.1الصناعي األمريكي سنة 

 سنة اهعدد صليل ئةهي 206ي بحوال2550  سنة االنترنتي ف املشتركة ئاتهيال عدد وقدر

 يف150 و ياالقتصاد القطاع يف500 و يالطب القطاع يف50 و يالجامع القطاع يف100    اهمن ئةهي 166إلى1999

 باملرسوم واملعدل1998 أوت25 خيبتار 110  -51 رقمي ذيالتنف املرسوم صدور  وبعد األخرى  القطاعات

 االنترنت لخدمة استغال توضع ايفيوك شروط حددي يالذ و2000  أكتوبر14 خيبتار 1666  -060رقمي ذيالتنف

 إلى أدى مما يوالتقن يالعلم اإلعالم يف البحث مركز جانب إلى ون يوعموم خواص نيمزود ور هظ إلى أدى ما

 2الشبكة. يمستخدم ادةيز 

أما فيما يخص تقديم خدمات االنترنت فقد ظل القطاع محتكر من قبل الدولة حتى صدور القانون 

 يمزود أمام اواسع، الذي حرر هذا القطاع وأنهى احتكار الدولة وفتح مجاال 2551أوت  11في  51-110

 يمستخدم عددر تطو  يف ملحوظ بشكل مهسا ممام،هنشاط ملمارسة نييوالعموم الخواص تياإلنترن خدمات

 ن،ييالجزائر  تياإلنترن

طار عصرنة البنية التحتية والخدمات، تتواصل عمليات الربط بشبكة األلياف البصرية، ففي وفي إ

من أجل تلبية حاجيات مستخدمي االنترنت ، تم ربط كل البلديات بشبكة األلياف البصرية 1620واخر سنة أ

يتوقف النطاق الدولي عن التطور بحيث بلغ في اواخر سنة لم .فنوعيةالجزائريين وكذا تقديم خدمة ذات 

 .يجابايت/ثانيةج 126.211 حوالي 1620

 0217-0210: مؤشرات شبكة اإلنترنت في الجزائر خالل الفترة (II– 0)الجدول رقم 

 0217 0212 0215 0214 0213 0210 املؤشرات   /   السنوات

 12101 00122.10 06066 02110 16166 20102 طول األلياف البصرية )كم(

عدد البلديات املوصولة 

 باأللياف البصرية

2666 2612 2115 2012 2220 2122 

 162666 - 056666 021666 201612 206666عرض نطاق األنترنت الوطنية 

                                                           
 .161 ص ، مرجع سابق،سعيد حاج هللا عبد1

 .161 ص مرجع سابق، يعقوب،  حنان 2
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 )ميغابايت/ثانية(

عرض نطاق األنترنت الدولية 

 )ميغابايت/ثانية(

262221 200666 101666 211211 216006 126211 

 /https://www.mpttn.gov.dz/ar املصدر: موقع وزارة البريد واملواصالت السلكية والالسلكية والتكنولوجيات والرقمنة

شبكة األنترنت، من خالل الجدول أعاله نالحظ تزايد مستمر في جميع املؤشرات املتعلقة بتطوير                    

 12.101إلى  1621كم سنة  20.102فنالحظ زيادة في طول األلياف البصرية على املستوى الوطني إذ انتقل من 

 2666، نفس الش يء بالنسبة لعدد البلديات املوصولة باأللياف البصرية والتي ارتفعت من 1620كم سنة 

املجهودات التي تبدلها الوزارة املعنية لربط ، مما يدل على 1620بلدية سنة  2122إلى  1621بلدية سنة 

املواطنين في كافة ربوع الوطن بشبكة األنترنت، كما نالحظ أيضا االرتفاع املتزايد في عرض نطاق األنترنت 

 .1620إلى غاية  1621الوطنية باملوازاة مع عرض نطاق األنترنت الدولية خالل الفترة 

 0215واب وخدمات األنترنت خالل السداس ي األول لسنة : مؤشرات مواقع ال(II– 3)الجدول رقم 

 )السداس ي األول( 0215 املؤشرات

 DZ 0221.عدد مواقع االنترنت 

عدد املواقع املؤسساتية )الوزارات 

 والهيئات التابعة لها(

110 

 101 عدد االستمارات املتوفرة

 15 عدد االجراءات املتوفرة على االنترنت

 /https://www.mpttn.gov.dz/arذالبريد واملواصالت السلكية والالسلكية والتكنولوجيات والرقمنة املصدر: موقع وزارة

مما يكرس ملفهوم  DZ.نميز من خالل الجدول أعاله ارتفاع في استعمال املواقع التي تحمل تسمية            

نية ووضع مواقع أنترنت مؤسساتية من أجل تقريب املواطن أكثر فأكثر والسماح له تطوير الحكومة االلكترو

 بالوصول إلى مختلف املعلومات الضرورية والتفاعل مع اإلدارة.

    0217-0213(: تطور مشتركي األنترنت في الجزائر خالل الفترة II– 4الجدول رقم )

 0217 0212 0215 0214 0213 مشتركي األنترنت

 ADSL 2110122 2121015 1838492 2083114 2246727مشتركي 

 4G LTE - 16050 423280 775792 919368مشتركي 

 WIMAX 205 120 100 002 012مشتركي 

 3G 061625 8509053 18021881 25214732 23701023مشتركي 

 4G - - - 1464811 10968495مشتركي 

 37836425 29539110 20283886 10108591 2152205 مشتركي االنترنت الثايت والنقال
 /https://www.mpttn.gov.dz/arاملصدر: موقع وزارة البريد واملواصالت السلكية والالسلكية والتكنولوجيات والرقمنة
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مشتركي االنترنت في تزايد مستمر على مستوى  نأ لنا ّتضحي السابق الجدول  يف التمعن خالل ومن    

مليون سنة  00كل أنواع االشتراكات إذ بلغ عدد مشتركي االنترنت عبر الهاتف الثابت والنقال إلى أكثر من 

، ومن املتوقع أن يرتفع الرقم أكثر مع استقدام تكنولوجيا التدفق العالي الالسلكي للهاتف الثابت 1620

4GLTEبال ا لكبير على تكنولوجيات الجيل الثالث والرابع خاصة عند إطالق هذا األخير ، كما نالحظ االق

هذا كله املجهودات املبدولة من طرف  ترجميو إذ قفز قفزة نوعية خالل سنتين فقط،  1620خالل سنة 

 .املحّقق ةيجابياإل  النتائج خالل منالدولة 

 مزودي خدمات االنترنت ومقاهي االنترنت:

لعل من أهم املؤشرات الدالة على مستوى تقدم الجزائر في استخدام االنترنت وتطبيقاته هو نمو 

سوق االنترنت وزيادة استخدامه، وزيادة عدد مزودي خدمات االنترنت، وعدد مقاهي االنترنت التي تعد 

 الجزائرية.  النافدة لكثير من الجزائريين للوصول إلى االنترنت، وكذا مدى تطور مواقع االنترنت

 مزودي خدمات االنترنت:

الذي يبين شروط وكيفيات وضع واستغالل خدمات االنترنت  110-51بعد صدور املرسوم التنفيذي 

سمح ملزودين آخرين بالظهور، حيث كان الشرط األساس ي ملنح الترخيص هو الجنسية الجزائرية وتقديم 

ى الرخصة هو مؤسسة البث اإلذاعي والتلفزيون طلبات لوزير االتصاالت فقط، وكان أول مزود حصل عل

 2555.1ماي  60في  TDAالجزائري 

تشهد السوق الجزائرية تزايد عدد الشركات التي تقوم بمهمة التزويد بخدمات االنترنت كما يوضحه 

 الجدول التالي:

  0212- 0213: الجزائري فاملتعاملين ومقدمي الخدمات في مجال االتصاالت  :عدد(II– 5)رقم الجدول 

 0212 0215 0214 0213 املتعاملين

 2 2 2 2 الهاتف الثابت

 GSM 2 2 2 2الهاتف النقال 

 3G 0 0 0 0الهاتف النقال الجيل الثالث 

 4G - - - 0الهاتف النقال الجيل الثالث 

 FAI 17 16 10 11(ISP)موفر الدخول لألنترنت
 املصدر: موقع وزارة البريد واملواصالت السلكية والالسلكية والتكنولوجيات                                              

 /https://www.mpttn.gov.dz/arوالرقمنة

  موفري خدمة االنترنت جدد، دخل السوق الجزائرية ثالثة 1621خالل السداس ي االول من عام. 

 نشاط موفري خدمة اإلنترنت (ISP) ال تزال تشهد نموا ملحوظا في الجزائر مع إدراج ثالثة (ISP)  جدد

 .1620وخمسة آخرين في عام  1621في السوق خالل عام 

 فضاءات األنترنت:

                                                           
 161 ص مرجع سابق، يعقوب،  حنان 1
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ن تياإلنترن هيمقا فيتعر  مكني
ّ
 ةيترق إلى باألساس دفه،ت ةيثقاف ةيتربو  ةيعلم مؤسسات: "اهأ

 عبر املتنوعة والخدمات للمعلومات والدائم يالجماع ميللتنظ فضاءات وتمثل، رهيالجما أوساط يف املعرفة

نوايل ةيالعمر  الفئات مختلف من تيواإلنترن مستعمل األماكن هذه قصديو  ،"عيللجم واملتاحة الشبكة
ّ
 تمك

 ديالبر  اإلنترنت،خدمة استعراض: مثل متنوعة خدمات على والحصول  تياإلنترن بشبكة االرتباط من

 خدمات إلى ت،باإلضافةياإلنترن بروتوكول  خالل من ةياتفهال ،املكاملات ديالبر  ذاهل نيعناو  وإنشاء يإللكترونا

 ميتصم مثل الثابتة األعمال مي،تصم املستندات ريوتصو  النصوص معالجة برامج غرار على املكتب

 .ذلك إلى وما والشعارات البطاقات

 ريتوف محاولة إلى ولجأت ةيالتقن هذه ةيمهأل  الجزائر إدراك ،زادهب تمامهاال  ادةيوز  اإلنترنت تطور  مع

 القتناء واملؤسسات األفراد تسابق بالفعل ،وزاد الحاسوب زةهأج نشر خالل من اهلتطور  الالزمة اتياإلمكان

 ،تيباإلنترن واالتصال زةهاألج هذه
ّ
 عيالجم متناول  عن دةيبع تبقى واالتصال االقتناء ذاه فيتكال أن إال

ي لنوادــاب عرف اإلنترنتوت خدمات تقدم دةيجد مؤسسات ور هظ أمام واسعا مجاالفسح  مما األفراد خاصة

 1.اإلنترنتهي اإلنترنت،مقا ة،فضاءاتياإللكترون

 (: تطور عدد فضاءات األنترنت في الجزائرII– 2الجدول)

 0212 0215 0214 0213 املؤشرات

 - KMS - 24786 24065 عدد األكشاك املتعددة الخدمات

 - 5548 - - عدد مقاهي االنترنت
 

 /https://www.mpttn.gov.dz/ar املصدر: موقع وزارة البريد واملواصالت السلكية والالسلكية والتكنولوجيات والرقمنة                                  

  بدال من  12601، إلى 1621من املالحظ أن عدد األكشاك املتعددة الخدمات قد انخفض سنة

وهذا ما هو قائم عامليا حيث انخفض عددها مع تطور وتعميم خدمات الهاتف  1622في  12010

 ل.النقا

 تّم إحصاء ، عبر مديرياتها الوالئية بعد دراسة أجرتها وزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

 .1621ني خالل سنة مقهى انترنت ينشط عبر التراب الوط 1121حوالي 

 في حياة املقاهي هذه أهمية زيادة على دليل الجزائر في اإللكترونية للنوادي الواسع االنتشار هذا وإن

 أكثر من هذه األخيرة أصبحت عليها،حيث إقبالهم فشيئا شيئا ،وزاد املقاهي بهذه كثيرا تعلقوا الذين املواطنين

 الكتشاف من املواطنين كبيرة لنسبة الوحيدة النافذة بمثابة فهي زيارة، والتدريب االجتماعي التفاعل أماكن

دت دراسة املنازل،وقد في املنخفض اإلنترنت اختراق معدل إلى بالنظر اإلنترنيت
ّ
 مستخدمي لسلوك أك

 للولوج اإللكترونية النوادي على يترددون  % 21.2الدراسة  محل املستخدمين هؤالء نصف حوالي أن اإلنترنيت

 الشبكات. شبكة إلى

اإللكترونية  تطوير التجارة في كبير بقدر تساهم اإلنترنت فضاءات فإن التجاري  الصعيد وعلى

 املعدالت املعرفة ورفعه الجزائريين، اإلنترنت ملتصفحي اإلمكانيات من كبير الحيز لتقديمه الجزائرية،نظرا

                                                           
 122 ، ص، مرجع سابق سعيد حاج هللا عبد1
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 جنسهم،عمرهم،مستواهم الثقافي اختالف على الجزائريين لكّل  عظيمة الفرصة ومنحه التكنولوجية

 العاملية إلى الشبكة  الولوج كيفيةاستعمالها( و حول  صائح الحاسوب )معتقديمن أجهزة الستخدام...واملادي

الع
ّ
 .اإللكترونية الصفقات إبرام و التجارية الفرص على لالط

  ،يالقانون ديالصع على أما
ّ
مي حيصر  قانون  وجدي اله فإن

ّ
 ياإلنترنهي مقا نشاط نظ

ّ
  ت،إال

ّ
 وخالله أن

صدر 1661سنة 
ُ
 من األولى السنوات دتهش كماليل.ال منتصف بعدهي املقا نشاطيه ف حظري مرسوم أ

 إصدار تم ثيح 2009 سنةي اإللكترونية، وفي النواد نشاط على والرقابة قييالتض من نوعا اإلنترنت انتشار

 حمالت إجراءو ، واالتصاالت املعلومات بمراقبة اميالق جواز على ،نص ةيااللكترون مةيبالجر  متعلق قانون 

 .الجرائم عن الكشفي ف تساعدي الت املعلومات وحجزي النواده ذهل شيتفت

 الجزائر:ي ف املعلومات ايبتكنولوج املكلفة ةيالوطن ئاتهيال .0

إن وضع األسس األولية ملجتمع املعلومات يتطلب خطة عمل وطنية، ال بد أن تكون نتيجة بحث من 

طرف هيئات وطنية متخصصة. في هذا الصدد، قامت الحكومة الجزائرية بصفة عامة ووزارة التعليم العالي 

مات واالتصال في سنة والبحث العلمي بصفة خاصة بتعيين لجنة وطنية مختصة في تكنولوجيات املعلو 

 1، وأسند إلى هذه اللجنة مجموعة من املهام التي تأتي على ذكرها:1662

تنشيط النشاطات واللقاءات على املستوى الوطني حول املواضيع الخاصة بتكنولوجيات املعلومات  -

 واالتصال.

 مات واالتصاالت.فتح مجاالت التفكير الشاملة، والعمل كجهاز استشاري في ميدان تكنولوجيا املعلو  -

 املشاركة في وضع سياسة وطنية حول تكنولوجيات اإلعالم واالتصال. -

من جهة أخرى، ورغم حداثة إنشائها، تلعب الوكالة املكلفة بتثمين البحث والتطور التكنولوجي 

ANVREDT .دورا مهما في تدعيم الجهود في البحث والتطور التكنولوجي 

ر، تم أيضا إنشاء هيئات ولجنات قطاعية في إطار التشاور إضافة إلى الهيئات السابقة الذك

 والتنسيق الوطنيين لترقية مجتمع املعلومات.

IV. في الجزائر اإلعالم واالتصالكنولوجيات ية لقطاع البريد وتقتصاداالؤشرات امل 

اصبحت  عتبر تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت والرقمنة أحد عوامل نمو اقتصاديات الدول، حيثت

 جتماعية والثقافية ... وتمثل أحدالتكنولوجيا والرقمنة في كل مكان وفي جميع األنشطة االقتصادية واال 

 2وامل القدرة التنافسية لالقتصاديات الحديثة.ع

والرقمنة له أهمية اإلعالم واالتصال الالسلكية وتكنولوجيات املواصالت السلكية و إن قطاع البريد و 

فإنه من الضروري اليوم رصد وقياس وتنميتها، وعليهالنشاطات األخرى نظرا لتأثيره على جل القطاعات و  بالغة

وزارة البريد واملواصالت السلكية األساس قامت على هذا ،و الرقمنةاقتصاد البريد واقتصاد التكنولوجيا و 

 :ليي بما وبتوفير اإلحصائيات املتعلقةبجمع  والالسلكية والتكنولوجيات والرقمنة

 د.مساهمة القطاع في الناتج املحلي اإلجمالي للبل -

                                                           
 10ص   مرجع سابق، ،  سعيد حاج هللا عبد1

 https://www.mpttn.gov.dz/ar/content:موقع وزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال2

https://www.mpttn.gov.dz/ar/content/%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84#dexp-accordion-item-1529249691--4
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عدد وتوزيع الشرکات العاملة في قطاع البريد وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وفقا لقائمة  -

 .النشاطات املستخدمة من قبل املرکز الوطني للسجل التجاري 

 .التجارة الخارجية لسلع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت -

 : يوضح املؤشرات االقتصادية لقطاع تكنولوجيات املعلومات واالتصال(II– 7)الجدول رقم 

 0213 0214 0215 0212 

 827,77 / 713,724 591,771 ج(لالستثمار ملشغلي شبكات الهاتف النقال )مليار داملبلغ التراكمي 

 211 101 255 215 ج(رقم أعمال قطاع االتصاالت )مليار د

 021 012.0 155.1 102.0 املحققة من خدمات الهاتف النقالاألرباح 

 / %0.20 % 1.56 % 1.16 معدل مساهمة قطاع االتصاالت في الناتج الخام
 

 /https://www.mpttn.gov.dz/ar املصدر: موقع وزارة البريد واملواصالت السلكية والالسلكية والتكنولوجيات والرقمنة

من خالل الجدول املوضح أعاله نالحظ إيرادات قطاع تكنولوجيات املعلومات واالتصال قدرت بنحو 

 .% 20.52أي بانخفاض قدره  1621مليار دج سنة  101مقابل  1620مليار دج سنة  211

 110تقدر بأكثر من  1620في عام التي قامت بها شركات االتصاالت النقالة الثالثة بينما االستثمارات 

 1621سنة  % 0.20ج، بينما معدل مساهمة هذا القطاع في الناتج الخام يعد ضئيال إذ أنه قدر بـ مليار د

مسجال بذلك ارتفاعا ملموسا، يعتبر هذا املؤشر مهما إذ يبين لنا مدى مساهمة  1620سنة  % 1.16مقابل 

الناتج املحلي اإلجمالي للبلد وكذا معرفة االستثمارات التي شهدها  قطاع تكنولوجيات املعلومات واالتصال في

 .القطاع ومدى اسهامه في االقتصاد الوطني

 املطلب الثالث: تطبيقات الحكومة االلكترونية في الجزائر

قد بدأت الجزائر بالفعل في تطبيق برنامج الحكومة االلكترونية، حيث تم تحقيق العديد من 

 1مستويات نذكر منها: العمليات على عدة

 

I. :على مستوى الحكومة 

وهي نظام شامل يتضمن مجموعة الوسائل الحديثة لالتصال  ةيداخل ةيحكوم شبكة بيتنصلقد تم 

 في مستوى الحكومات العاملية.

 16هذه الشبكة تسمح بتبادل املعلومات بين مختلف املؤسسات الحكومية وتتعلق بهذه الشبكة 

مناصب  26ات وطنية ومؤسسات عمومية كبيرة، وكل مؤسسة تابعة للدولة لها مؤسسة من وزارات، مؤسس

 مرتبطة بالبنية التحتية املركزية بالشبكة الحكومية الداخلية.

 ومن أهم هذه الخدمات التي تقدمها هذه الشبكة، نجد:

 البريد اآلمن واملوحد بين اإلدارات الحكومية. -

                                                           
 جامعة والسياسية القانونية العلوم الجزائر،مجلة في العام واملرفق العمومية الخدمة تطوير في االلكترونية اإلدارة موساوي،دور  اشد جيور  املكيدرا1

 120ص  1621 ،جانفي20 الوادي،العدد
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 نشر وتوزيع الوثائق. -

 املفكرة املشتركة. -

 تسيير الدليل السنوي. -

 تطبيقات التسيير. -

، البوابة الحكومية، البوابات Vidéo Conférenceتسيير النماذج االلكترونية، املحاضرات املرئية  -

 الوزارية والولوج لالنترنت.

مع اإلشارة إلى أن تنصيب شبكة االنترنت الحكومية ال يستثني البرامج القطاعية التي ساعدت على 

 .اإلصالحات املستندة على إدخال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال القيام ببعض

II. :وزارة الداخلية والجماعات املحلية 

 ةياملحل اإلداراتهي  ةيالعموم الخدمات على كثرةالطلب من ضغطه تواجي الت اإلدارات أكثر إن

 ة.يالوالئ اإلدارات ايثان ايهوتل ةيالبلد وخصوصا

الكبرى التي تمس هياكل ومهام الدولة واقتصاد البلد، قامت وزارة ففي إطار االصالحات الهيكلية 

الداخلية والجماعات املحلية بإطالق ورشة كبرى لعصرنة اإلدارة املركزية والجماعات املحلية وذلك بالوضع 

التدريجي لنظام وطني للتعريف املؤمن، الذي يرتكز على محورين أساسيين وهما: إطالق بطاقة التعريف 

 مترية وااللكترونية، وإطالق جواز السفر االلكتروني والبيومتري.البيو 

وتهدف هذه العملية الخاصة بعصرنة وثائق الهوية والسفر، إلى تنمية وبصفة متواصلة لسياسات 

تبسيط وتخفيف اإلجراءات اإلدارية وكذا مكافحة البيروقراطية التي تشكل كبحا للتنمية الشاملة، كما 

ين نوعية الخدمات املقدمة للمواطنين في مختلف املجاالت عن طريق تقريب اإلدارة من تهدف أيضا إلى تحس

 املواطن.

 :مشروع البلدية االلكترونية

 بيالو  على قيتطب وإنشاء ةياملدن الحالة مصلحة رقمنة الجزائري ف ةيااللكترون الحكومة عيمشار  من

 اناتيب قاعدة على ةياملدن الحالة وثائق و عقود مني الجزائر  باملواطن الخاصة اناتيالب بإدخال سمحي

 معلومات على الحصول  دفبه سواء الحقا اهاسترجاع تميل اهحفظو  ةيسيرئ زةهأج على متواجدة متطورة

 نسخ عرض من ةياملدن الحالة ضابط نيتمك اجل من أو ةيالبلد موظفيه جر ي بحث بواسطة قةيدق

 .اهطباعت أو اهحفظ من. تمكنيل باملواطن الخاصة ةياملدن الحالة عقودو  لوثائق االنترنت شبكة على ةيإلكترون

 شرق ) باتنةي في اإلدار ي الفرع باملقر2011 مارس 14ومي بالجزائر ةيالكترون ةيبلد أول  دشنت و

 ةيإمكان تجسد ةيتقنهي و ي االلكترون الشباك مستوى  على ثوان بضعي ف الديم ادةهش أول  وأصدرت( الجزائر

 للحالة يس يالرئ املقر إلى للتنقل املواطن ضطري أن دون  ةيالبلد فروع مستوى  على الوثائق ميتسلو  إعداد

 كافة إلى ةيالعمل ديتمد انتظار يف لوفاةاو  الزواج اداتهش الظروف نفس يف إصدار ضايأ عيتستطو  ةياملدن

 1.الوثائق

   :البيومترية الوطنية التعريف بطاقة
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 لتمكين التقنيات كذا ّو  اإلجراءات من جملة بإقرار ،في الجزائر املحلية الجماعات ّو  الداخلية وزارة قامتلقد 

 قبل وضعه من تم إلكتروني موحد تطبيق خالل من ذلك ّو  البيومترية الوطنية التعريف بطاقة على الحصول 

 من بداية الوثيقة على هذه الحصول  بإجراءات القيام من املواطن املحلية يمكن الجماعات ّو  الداخلية وزارة

 التطبيق عبر هذا استالمها موعد معرفة إلى معالجتها مراحل متابعة ّو  لطلب هذه الوثيقة االستمارة تحميل

 البصمات وكذا الصور  ألخذ البلدية مقرات إلى األكثر على واحدة مرة املواطن انتقال اإللكتروني،بحيث يتم

 .السواء حد على املوظف ّو  املواطن أمام العملية ويسهل الّوقت ّو  الجهد من ما يقلل ّوهذا

 ةيالعموم الخدمة أداء نيتحس ٍالى ادفهال الحكومة عمل املخطط ذيتنف ّو  اإلجراءاته ذه لهيلتس ّو 

ي ف امةه عيمشار  عدة ديبتجس ةياملحل الجماعات ّو  ةيالداخل وزارة قامت ةيالشفاف و ةيبالفعالي تتم اهوجعل

 نيتمك إلى اإلنجازات هذه مجمل دفهثة،تيالحد ةيالتكنولوج الوسائل باستعمال العام املرفق عصرنة مجال

 :يلي ما املجال ذاي هف اإلنجازات مهأ نيب ومن ةينوع و جودة ذات ةيعموم خدمة من املواطن

 ةياملدن للحالةي اآللي الوطن جلسال وإحداثي الوطن املستوى  على ةياملدن الحالة سجالت عيجم رقمنة -

 .هب ةيالقنصل الدوائر ّو  ةيالدبلوماس البعثات كذا و ةياإلدار  اهملحقات ّو  اتيالبلد كل وربط

 عبر ةيإدار  ملحقة أو ةيبلدي أ ةمنيآن بصفة ةياملدن الحالة وثائق كل استخراج من املواطن نيتمك -

 .التنقل عناء تكبدي أن دون  الوطن

 S12الخاص الديامل عقد على الحصول  طلب ميبتقد بالخارج مةياملق ةيالجزائر  ةيالجال نيتمك -

 .ايهف جلسامل ةيالقنصل أو ةيالدبلوماس ةياملمثل منيه عل الحصول  و األنترنت خدمة عبر مباشرة

 ميالترق بطاقات  على الحصول  من نياملواطن مكني الذ املركبات ميلترقي اآللي الوطن جلسال إنشاء -

 .ليجسالت ةيوال  إلى التنقل عناء تكبد ودون  ةيآن بصفة مهملركبات

 :البيومتري  السفر جواز

 منيه تعتر  ملا  1 ،ةياملحل الجماعات ّو  ةيالداخل وزارة تمامها من األسد حصة قةيالوثه ذه أخذت لقد

 ياإللكترون اهموقعي ف خاصا جانباه ل ّوخصصت املواطن، لدى بالغة ةيمهأ

http://passeport.interieur.gov.dz/Ar كل تضمنيوّ  السفر، لجوازي اإللكترون الطلبي ف ختصي 

 مراحل متابعة ةيإمكان ،وكذا الالزمة الصور  رييمعا املطلوبة، الطلب،الوثائق استمارة الالزمة،من املعلومات

 .مةهامل قةيالوثه ذه على الحصول 

الوطنية  ولإلشارة فإن من يملك جواز سفر بيومتري مسبقا يمكن له الحصول على بطاقة التعريف

 ة.أقل جهد ودون التنقل إلى املصالح اإلداريو  البيومترية بأسرع وقت

 املعلومات ألن ،وذلكي ومتر يب سفر جواز املواطن لدى كون ي أن جبي الخدمةه ذه من ولالستفادة

 ، ي ومتر يالب السفر جواز على املوجودة اهنفسهي  ةيومتر يالب ةيالوطن فيالتعر  بطاقة على اهطبع تميسي الت

ي تلق من املواطن تمكني يلك املحمول،وذلك اتفهال رقم ادخال جبيو  ،بدقة اإلقامة عنوان ديتحد جبي

 .ةيومتر يالب ةيالوطن فيالتعر  بطاقة استالم ومكان خيتار  عنه تعلم( SMS) رةيقص ةينص رسالة

 التسجيل االلكتروني للحج:
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وذلك  1660االلكتروني للحج سنة داخلية والجماعات املحلية في عملية التسجيل شرعت وزارة ال

عبر كافة بلديات الوطن، وساهم هذا االجراء في تخفيف العبء على املواطنين في التنقل واستخراج الوثائق 

 واالنتظار لدى شباك البلدية.

 البطاقة الرمادية ورخصة السياقة االلكترونيين:

للتزوير، كما أن تصميمها تم وفق  تم تصميمها وفق املعايير الدولية، وهي جد مؤمنة وغير قابلة

كما كشف وزير الداخلية أن عملية تعميم القارئات  ،سمع باستغاللها على املدى البعيدتكنولوجيات ت

االلكترونية عبر مصالح البلديات ستكون شهر ماي املقبل،حيث أكد على أهميتها في زيادة فاعلية تدخل 

، و سحب النقاط و دفع املخالفات عبر النظام مصالح األمن و الدرك عند معاينة املخالفات

اإللكتروني،وعليه سيكون بإمكان املواطن استخراج مختلف الوثائق باستعمال بطاقة تعريفه االلكترونية 

عبر الشباك االلكتروني، ما سيسمح بالقضاء نهائيا عن التعامل باألوراق مستقبال، كما سيجعل من البلدية 

 .التقنيات خدمة للمواطن ودة بأحدثمصلحة عصرية مز 

III. العدالة: قطاع 

 إطار يف ذلك دخليو  ةياإللكترون اإلدارة مشروع تبنتي الت القطاعات أولى من العدالة قطاع عتبري

 من و سرعة أكثر و ةيفعال بأكبر املواطن متناول ي ف عدالة إلى للوصول  ذلكو  العدالة إلصالح ةيالوطن الخطة

 1د:نج لذلك املتبعة الخطط مهأ

 :ISPاألنترنت ةيأرض إنجاز .1

 ة.ّرفيع ةينوع ذو األنترنت إلى الدخول  بممول  العدالة قطاع ديتزو  تم 2003نوفمبر فمنذ

 : إلكتروني موقع استحداث

 محتوى  أما الناس لعامة ةيقانون معلومات إعطاء إلىي رمي يالذ ّو  2003 نوفمبري فه إنشاؤ  تمي والذ

 معلومات علىي حتو ي كماه نشاطات ّو ه وبرامج  هامهوم  القطاع ميتنظ  حول  معلومات تضمني  وهف املوقع

 إلى بالخصوص هاملوج ّو  العدالة قطاعي ف INTRANE Tاألنترنت شبكة ريتطو  إلى باإلضافة عامة ةيقانون

 تتضمن ةيالقضائ للمجالسويب   إنجازمواقع تم2009  و2005 ي سنت نين،وبياملوظف نيبي الداخل االتصال

ي ّوالت2006 سنة للوزارة ةيالداخل الشبكة وضع تم املجالس،كماه ذه نشاطات حول  معلومات املواقعه ذه

 .ةيالقضائ املجالس ّو  الوزارة مصالح مختلف نيب املعلومات تبادلي ف مهتسا

 :القانون  بوابة إنشاء

 الوثائق كل القانون ي ف نياملتخصص تصرف تحت تضعي الت ّو 2003 نوفمبر أواخري ف اهإنشاؤ  تم

 بمحرك مزود املوقع ذاهو  ةيالدول داتهّواملعا اتياالتفاق ّو ي القضائ ادهم،االجتيع،التنظيبالتشر  املتعلقة

 جوان من ةيبدا ذااملوقعهلي الفعل العمل انطلق ّوقد مضغوط قرص على خسالن ةيوإمكان املوضوع حسب

1660. 

 :العدلية للسوابق وطني مركز إنشاء
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ه دفه اإلدارة وعصرنة ريلتطو  ةيقيحق ةيمرجع مثلي مشروع وه ّو 2004 ي فر يف06 ي فه استالم تم

 ظروف يف ةيالعدل السوابق فةيلصح60  رقم البطاقة منح ّو  ّوإعداد امةه ةيخدمةعموم أداء هو األساس

 :دفهب ذلك ّو  ةيالفعال و بالسرعة تتسم

 .للمواطن بالنسبة قةيالوثه ذه طلب ةيعمل لهيتس -

 .نياملساج مللفات الفعالة ّو  عةيالسر  املعالجة على اهتساعد ثيا،بحهنفس ةيالقضائ اتهالج ساعدةم -

 ،طلب ةيواملعنو  ةه املاديحقوق بكامل تمتعي جزائري  مواطن كل بإمكان ،أصبح2010سنة ةبداي وفي

 العدل وزارةبموقع  نموذج االنترنت،بتعبئة قطري عن ايإلكترون 03 رقم ةيالعدل السوابق ادةشه إصدار

 باملوقع قائمة في املختارة،الواردة املحكمة كونبي قةالوثي وسحب ،http://arabic.mjustice.dzالجزائرية: 

 إصدار بطلب املتقدم على جبي هبأن دتفي، ةإلكتروني رسالة بعد ورود ا،شخصي تقدمي أن املعني على نيتعي،و 

 وطابع ةالهوي إثبات بطاقة امالح اعليه الحصول  قصد محكمة اقرب إلى التقدم ةالعدلي السوابق ادةشه

 ةاألساسي املعلومات من مجموعة ابه توجد التي االستمارة تعبئة بعد ةالعملي ذهه وتتم، دج30 قيمته جبائي

 ... الخ. السكنى مقر بةمنالقري الد،املحكمةاملي ختاريكاالسم،اللقب، ادةالشه لطالب

 :لوزارةالعدل ةيالقطاع الشبكة .0

 ة،ياملعلومات قاتيالتطبي ف للتوسع مطلقة بصفة ةيّوضرور  ةيماد ةيتحت قاعدة عن عبارةهي 

ي ف اهميتعم تم قد( و رانهو  و  للجزائر ةيالقضائ اتهالج) نييسيرئ نيموقعي ف أوال ةيمحل شبكات تموضعو 

 ةيالقضائ للمؤسسات ةياملحل الشبكات ربط عيتوس اهعقب، و 1662 سمبريدي ف ةيقضائ ئةهي 222

 (.1660 سنة منذ ةياملركز  باإلدارة الدولة مجلس ّو  ايالعل ة،املحكمةيالقضائ املحاكم،املجالس)

 :ةيالقضائ امللفات ومتابعة رييتس نظام .3

 بما نياملتدخل كل ملفات معرفة من التمكن خالل من ايالقضا ةيّوموضوع ةيشفاف ضمني ما ذاهو 

ي ف النظام ذاه إنجاز تم لقد ّو ي اإللكترون والشباك ةياآلل االستشارة قيطر  عنيه ّومحامي املعن املواطن ميهف

 على املطروحة ايالقضا مسار حول  معلومات اعلىيآل ّو  ايآن بالحصول  للمواطن سمحي ما ّو وه 1660 سنة

 .ةيالقضائ اتهالج

والذي  1621فبراير  62املؤرخ في  60-21 وفي إطار عصرنة العدالة، صادق البرملان على القانون 

يهدف إلى عصرنة سير قطاع العدالة من خالل وضع منظومة معلوماتية مركزية لوزارة العدل وكذا إرسال 

الوثائق واملحررات القضائية بطريقة إلكترونية واستخدام تقنية املحادثة املرئية عن بعد في اإلجراءات 

 القضائية

 املؤقت الحبس عن ليكبدي اإللكترون السوار اعتماد وه العدالة قطاع مستي الت اإلصالحات وكآخر

 ليكبد وذلك العدالة قطاع عصرنة ضمن تندرج كخطوة ّو  ةيالجزائ اإلجراءات قانون  إصالح إطاري ف ذلكو 

 كان لقد ،ّو  املؤقت الحبسي لتفادي تحفظ كإجراء ضايأ ستعمله يأن كما ةيللحر  السالبة العقوبات قيلتطب

 ريوز  أكد ،ّولقد11/21/1620 خيبتار  بازةيت ةيلوال  ةياالبتدائ املحكمةي في اإللكترون للسوار استعمال أول 

 مني الذ الوطن محاكم عموم على اإلجراء ذاه استخدام ميتعم تميسه أن على لوح بيالط/ ديالس العدل

 من ذلك تمي ّو  ، ياطياالحت الحبس إجراء إلى اللجوء من الحد خالل من اإلنسان حقوق  احترام عزز ي أنه شأن

يز تمي وه بعد،ّو  عن نيمهاملت أماكن ديتحد من ةيالقضائ السلطات مكني الكاحلي ف سوار وضع خالل

http://arabic.mjustice.dz/
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 ّو  ةيسجالبنف فوّق  لألشعة مقاومه أن كما الفتح ّو  والقطع والتمزق  ةيالعال الحرارة ودرجات املاء بمقاومة

 .ةيالحساس من الكاحل ةيلحما القماش من مصنوع بعازل  مزود

، أخرّى  ةهج من اإلنسان حقوق  ّز يوتعز  ةهج من العدالة قطاع عصرنة إلى اإلجراءاته ذه دفهوت

 ايعرب األولى املراتب الحتالل الجزائر رشح ما وهو  ّوملموسا اضحا او يسع لذلك ةيالجزائر  الدولة سعت لقدو 

 .ةيالقضائ املتابعاتي في اإللكترون السوار اعتماد ايهبتبن

IV. قطاع التربية والتعليم 

 ي الثانو  ذيلتالم ،املخصصة الرقمیة باملدرسة سمىي ما « AEPAD»باديإ مؤسسة أطلقت

 ادةهش امتحانات على ني،للمقبل ي بدايتهف موجه االنترنت شبكة على خاص برنامج وضع خالل واملتوسط،من

 عن عبارة وهي،"تربیتك" اسم ةياالفتراض املدرسة هذه على أطلق ،وقدياألساس  ميالتعل ادةهش أو ايالبكالور 

 األطراف علجمي سمحي ومتكامل لشامل ح عن عبارة فهي، بعد عن للتعلم ساحة أو يافتراض  يداغوجيب فضاء

 مهائيأول و ذيللتالم بالخصوص هموج هألن ةأهمي األكثر يبعد،والثان عن ميالتعل يف التمدرس ةعملي يف الفاعلة

 1".تربیتك" وهو  سواء حد على ةيالتربو  املؤسسات و

 نيالذ ذيللتالم تسمح ةيافتراض ،مدرسة"تربیتك" البرنامج نفس داخل"إیباد"مؤسسة واستحدثت

 يالت املواد وتعد لالمتحانات، راتحضي ذاهو  افيه ليبالتسج اهخارج أو ةيالرسم املدرسة يف مهدروس تابعون ي

 خيتار  عودوي. ةيوزارةالترب طرف من املسطر يالرسم البرنامج مع متطابقة ةاالفتراضي املدرسة هذه يف تدرس

 متعمي ،على الشركة مستوى  علىي اآلل اإلعالممهندسو  عملي الصدد ذاي هوف، 1660سنة  إلى ذاه إطالق

 برامج استحداث انتظاري ف ،ي الثانو  مالتعلي من ةالثاني للسنة مخصص برنامج باقري طلقسي ثحي البرنامج

 األخر. اتاملستوي ةلبقي ةمستقبلي أخرى 

 سجلو ي تكتربي موقع إلى دخلي متوسط،أن والرابعةي النهائي ف ناملتمدرسي من ذي تلميأل  مكنوي

 والشرح، حالتصحي مع نتمري 4000إلى للمتوسط،إضافة درس300 وي ائللنه بالنسبة درس 300جدي ثحي

 على االطالعيمكنه  شروح،كما على حصللي ذاالبرنامجه على املادة بأستاذ تصلي أن ذالتلمي عويستطي

 عبر االطالع مجهته من اءلألولي مكنو ي. حبالتصحي ةي املاضياألساس  مالتعلي أوالبكالوريا  امتحانات عمواضي

 على طلعون ويالطفل، مستوى  وحتى اباتوالغي الدروس تتوقياملدرسة،ي ف ألبناء ابه قومي كلما على الشبكة

 على طلعي أن األستاذ مكتب خالل من"تكتربي"برنامج داخل األستاذ عيستطي كما.واملالحظات النقاط كل

 دروسه. وعلى ذالتالمي قائمة

 امنه دج ون ملي 266ي حوال العام راملدي سالرئي حاتلتصريا تبع ادايب ملؤسسةي الثان املشروع وكلف

 العام القطاع من ون جزائري ومتعاملون  شركات ابه متساه فقدي الباق أما ایباد طرف من مقدمة % 06

 ص.والخا

وزنه  عدىيت ال الوسائط متعدد محمول  وتركمبي ازبجه تكتربي مشروع تدعم آخر دصعي وعلى

 جعلي ما دج، ألف45  بسعر األساتذة متناول ي ف كون سي ني حي،ف الطلبة فائدة دجل  ألف 30 بسعر غ566

 تعمل أن نتظري للعلمي. املدرس  طي املحيفي جر ي بما والطلبة األساتذة لربط ةداخلي شبكة بمثابة ازالجه ذاه

                                                           
 200، مرجع سابق، ص بسام شريف أحمد1
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ي ف الحاصلة التطورات ملواكبة املستقبل الأجي رى تحضيعل ةرقمي مدرسة جادإلي ةالراميب التجاره ذه

 ةالبيداغوجي البرامج اتمحتوي رطويتي ف مستساه كما املعرفة قاعدة على تستندي الت و املعاصرة املجتمعات

م طرق  نلتحسي األقسامي ف وترالكمبي ازجه استعمال موتعمي
ّ
 مكتب) ةافتراضي نافذة "تكتربي"توفر.  و التعل

 .ةاالفتراضي املكاتب من مجموعة وتقدم ، ةالرقمي املدرسةي ف فاعل كوشر  طرف لكلي( افتراض 

V. التجارة االلكترونية 

مؤخرا على قانون يتعلق بالتجارة االلكترونية وفيما يتعلق بالتجارة االلكترونية فقد صادق البرملان 

 ، والذي يحدد القواعد العامة املتعلقة بالتجارة االلكترونية للسلع والخدمات.1621ماي  26املؤرخ بتاريخ 

ويقصد في مفهوم هذا القانون حسب املادة السادسة منه على أن التجارة االلكترونية هي النشاط 

وني باقتراح أو ضمان توفير سلع وخدمات عن بعد ملستهلك إلكتروني، عن الذي يقوم بموجبه مورد إلكتر

 طريق االتصاالت االلكترونية.

وحسب نفس املادة فاملستلم هو كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني سلعة أو خدمة عن طريق 

عنوي يقوم االتصاالت االلكترونية من املورد االلكتروني الذي يعرف هو أيضا على أنه كل شخص طبيعي أو م

بتسويق سلعة أو خدمة عن طريق االتصاالت االلكترونية، وتكون وسيلة الدفع مرخص تمكن صاحبها من 

 61-62القيام بالدفع عن قرب أو بعد عبر منظومة إلكترونية، وفقا لعقد إلكتروني يحكمه القانون رقم 

واملتزامن ألطرافه باللجوء حصريا املحدد للقواعد املطبقة على املمارسات التجارية دون الحضور الفعلي 

 لتقنية االتصال االلكتروني.

VI. مجال الضمان االجتماعي 

 آليات على يرتكز عصري  نظام بكونه نظامهذا ال يعرف، و الشفاء بطاقة اتنظام تطبيقويتعلق األمر ب

 إدارية معلومات على تحتوي بأحدث التكنولوجيات إذ  مزودة بطاقة فهي حديثة، تقنيات فيها تستعمل تقنية

 على تحتوي  أنها كما الكترونية صفيحة في مخزنة املعلومات هذهوكل  ، ويحقوقه يوذ االجتماع للمؤمن وطبية

 صفةعلى  التعرف ذلك،يتم خالل من و التأمين رقم هو ولقبه  كاسم للمؤّمن الشخصية املعلومات سائر

 -61 الصحة،وجاءالقانون  ممتنهي طرف من االلكترونية الشفاء بطاقة استعمال كيفية وة جتماعيال ا املؤمن

 هذا ويعتبر، االجتماعية بالتأمينات املتعلق 11-38القانون  نصوص لتكملة2008 جانفي23في املؤرخ62

 االنتقال إلى األساس في تهدف األخيرة الشفاء،هذه بطاقة استعمال تطبيق يقّر  الذي التشريعي الوعاء القانون 

 اآللية املعالجة على األساس في تعتمد حديثة تقنيات على يرتكز عصري  جديد نظام إلى القديم النظام من

 .االجتماعي الضمان لدي املتوفرة للمعلومات

 سهولةب التعويض ملفات معالجة وتيرة تحسين في ،فتتمثل الخاصة و العامة األهداف عن أما

 وذوي  املؤمن حقوق  إبراز جانب إلى الصحية املصاريف في الجيد ،والتحكم التعويض عملية في واإلسراع

 األطباء من الصحي املجال في العاملين لدى ،وذلك الغير قبل من الدفع نظام إطار في السيما وذويه الحقوق 

 داءاتاأل  وقوائم مدونات الصحة ممتنهي تصرف تحت يوضع ،كما والصيادلة العمومية والهيئات الخواص

 .االجتماعية للتأمينات الوطني الصندوق  طرف من املعوضة الصيدالنية املواد و الطبية الكشوفات وكذلك
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 هذه مع تأقلم من فهناك املؤمن طرف من الشفاء لبطاقة استعما مدى حول  اآلراء اختلفت

 البعض لدى التجاهل من نوعا نلمس حين في ، املزمنة األمراض ذوي  سيما للضرورة بسرعة التكنولوجيا

 .البطاقة بهذه درايتهم عدم و األخر

VII. قطاع البريد 

 (:اللون  صفراء) املغناطيسية البطاقة .1

 Distributeur Automatique»تعني  DABأن  ،حيثDAB &GABجهازي  من األموال لسحب جعلت

de Billet de banque»  وبين بينه الفرق وGAB«Guichet Automatique de Billet de  banque» ألول  أنا هو 

 شبكة لتسييربستعمل  جهاز فهو الثاني مباشر،أما منه السحب، ويكون البريد بشبكة فقط خاص جهاز

 نكأ أي مباشر غير بشكل هو منه والسحب إضافية ةسمك البريد شبكة بعد فيما له أضيف ولكن البنوك

 1.بعد فيما العملية لتكمل البريد أم البنوك شبكة هي هل الشبكة تحديد على األول  في مجبر

 رصيدي:خدمة  .0

، وهي تسمح لزبائن بريد الجزائر الذين يملكون RACIDIعلى هذه الخدمة خدمة رصيدي أطلق 

على رصيد الحساب البريدي الجاري من خالل سريحة الهاتف النقال حساب جاري بريدي ورقم سري االطالع 

مفتاح يليها مسافة  للمتعامل موبيليس، وذلك بإرسال رسالة نصية تحمل رقم الحساب البريدي الجاري بدون 

دج  16لتصله بعد لحظات رسالة نصية تعلمه برصيد حسابه الجاري مقابل اقتطاع  060ثم الرقم السري إلى 

 2دج من طرف مؤسسة بريد الجزائر مقابل إجراء هذه الخدمة. 26من طرف املتعامل موبيليس و

 (:الذهبية البطاقة) اإللكتروني الدفع طاقةب .3

 بإجراء تسمح التي" الذهبية"اإللكتروني الدفع بطاقة 1620ديسمبر  60بتاريخ  الجزائر يدبر  طلقأ

 بنظام تعمل التي( اإللكتروني للدفع الذهبية البطاقةالبطاقة ) هذه اإلنترنتوتتيح عبر املالية املعامالت مختلف

EMVاألنترنت،وتسديد عبر البريدية حساباتهم على األموال ودفع سحب عمليات مختلف لحامليها،إجراء 

 و املاء. الغاز و بالكهرباء الخاصة االستهالكية الفواتير

 تحميل بعد الوقود دفع خدمة على مستقبال الجزائر لبريد اإللكتروني الدفع لخدمة ستشم كما

 املكاتب داخل والشبابيك GABاآللي املوزع عبر األموال سحب البطاقة هذه لحاملي يمكن كما، نفطال تطبيق

 ة.البريدي

 حقيقة من التأكد يتم أن بعد الزبائن حسابات ويؤمن يحمي بمعيار الذهبية البطاقة وتعمل

 مستعمل هوية من التأكد يتم خالله من والذي الترميز بنظام الخاص السري  الرمز إدخال يتم هويتهم،حيث

 .البطاقة

VIII. :األمن الوطني 

 وفرتها التي التكنولوجيا أجهزة أحدث سمحت، الوطني األمن في االلكترونية الحكومة تطبيقفي إطار  

 مجال في ورائدة قيمة انجازات تحقيق،بالشرطة جهاز تحديث و عصرنة بهدف الوطني لألمن العامة املديرية

                                                           
 االقتصادية العلوم باتنة،مجلة جامعة والتجارية االقتصادية العلوم ،كلية والتحديات الواقع بين الجزائر في االلكترونية ،الحكومة يحياوي  إلهام1

 .20 – 20ص 1620 ، 20 العدد التسيير وعلوم

 260ص  1621 ،جانفي21 مليانة،العدد خميس جامعة الجديد االقتصاد الجزائر،مجلة في االلكترونية الحكومة جمال،تطبيقات رحماني بوزيان2
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 واملعادن،وأجهزة املتفجرات كشف بأجهزة الشرطة عناصر تزويد تم كما.األمن وتحقيق الجريمة مكافحة

 1الجيبي الشخص ي الحاسوب

 إرساء أجل من خطوات قيادتها أعدتها التي املستقبلية الرؤية بفضل الجزائرية الشرطة حققت وقد

 املؤسسات كافة مقصد جعلها مما االحترافية، على تقوم القانون  دولة فيظل وعصرية متطورة شرطة دعائم

 املواطن حماية، و الجريمة مكافحة مجال في وخبراتها تجاربها من لالستفادة استثناء دون  الدولية األمنية

 .الوطن في واالستقرار األمن وتحقيق وممتلكاته

IX. لتصريح الجبائي:ا 

، وفي إطار عصرنة اإلدارة الجبائية الجزائرية قامت 1621من قانون املالية لسنة  11وفقا لنص املادة 

، وهي « JIBAYATIC »جبايتكبإطالق تطبيق إلكتروني تحت مسمى  1621وزارة املالية ابتداء من جانفي 

خدمة موجهة للتصريح الجبائي، وتعتبر بوابة إلكترونية نحو تحول استراتيجي تسعى من خالله املؤسسة 

الجبائية الجزائرية التقرب أكثر فأكثر من املؤسسات والشركات، من خالل تسهيل وتبسيط عملية التصريح 

خالل التسجيل في موقعها االلكتروني  الجبائي بمختلف الضرائب والرسوم عن طريق األنترنت، من

www.jibayatic.dz  ويكون الدفع عن طريق الدفع البنكي االلكتروني ،E-Banking  إلكترونية خدمة وهي

 .مقدمة من قبل البنوك الجزائرية

X. إنشاء املؤسسات عن طريق األنترنت 

الخدمة ستسمح لك هذه ، فالبوابة الجزائرية إلنشاء املؤسساتية سمة تأطلق على هذه الخدم

بإتمام جميع اإلجراءات الالزمة إلنشاء مؤسستك بطريقة إلكترونية عن طريق املوثق الذي بدوره سيقوم 

دارات املعنية بإنشاء املؤسسات، املتمثلة في املركز الوطني للسجل بإرسال ما يلزم من معلومات ووثائق لإل 

 ع الخطوات التالية:، عن طريق اتباالتجاري، الضرائب والضمان االجتماعي

ل على مساحة مخصصة و الحصمن مح لك سالذي سي ،يجب إنشاء حساب مستخدم في هذا املوقع -

 .متابعة ملفكو  ،لك على موقع "إنشاء املؤسسات التجارية"

التي تخص إنشاء مؤسستك عن طريق ملء استمارة إلكترونية و علومات التي بحوزتكإدخال امل -

 .واحدة

 .ت.س.و.وقع "إنشاء مؤسسة" موثق من قائمة املوثقين املتفقين مع ميمكنك اختيار عبر امل -

من الضروري االنتقال إلى املوثق ،و التقرب من املوثق الذي سيدرس ملفك املتعلق بإنشاء مؤسسة -

املختار محمل بالوثائق الورقية املطلوبة في امللف )يمكنك التعرف على قائمة الوثائق املطلوبة عبر 

 (.https://www.jecreemonentreprise.dzهذا املوقع

وفقا (، والدفع عن بعد لبعض املستحقات )تكفل برقمنة امللف )مصادقة امللفاملوثق هو الذي سي -

ت( واستكمال املعلومات الناقصة في االستمارة .س.و.تفاقية املبرمة بين غرفة املوثقين و مال

 اإللكترونية املوحدة عبر االنترنت.

                                                           
 .25 – 21 مرجع سابق، ص يحياوي  إلهام1
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 ،صحة كل املعلومات من قبل املوثق املصادقة عليه بعد التحقق منرقمنة امللف و عند االنتهاء من  -

 .ت.س.و.يقوم هذا األخير بإرسال كل هذه املعلومات عبر املوقع"إنشاء مؤسسة " إلى م

يتم تخصيص يقوم بمعالجة الطلب و  ،ت.س.و.طلب إنشاء السجل التجاري يتلقاه تلقائيا موظف م -

 .امللف رقم السجل التجاري لهذا

يقوم بمعالجة الطلب  ،ائب يتلقاه تلقائيا موظف الضرائبطلب إعالن عن الوجود بالنسبة للضر  -

 ويتم تخصيص رقم التعريف الضريبي.

ا ذاملوظف حيث يقوم ه يتم تقديم طلب العضوية في الضمان االجتماعي للغير األجراء تلقائيا إلى -

 .إلى الضمان االجتماعي األخير بمعالجة الطلب ويتم تخصيص رقم االنتماء

وفي نهاية العملية يكون لديك في الفضاء الخاص بك على موقع "إنشاء املؤسسة" ثالثة أرقام، وهي  -

 .لقد تم إنشاء مؤسستك ،بالضرائب وبالضمان االجتماعي ،األرقام الخاصة بالسجل التجاري 

 .يمكنك تكليف املوثق بسحب الوثائق الورقية من هذه الهيئات -

أنه خالل هذه العملية، في حالة حدوث مشاكل أو معلومات غير متناسقة، املوثق هو املكلف الحظ  -

باتخاذ التدابير الالزمة عبر 

لحل هذه املشاكل أو العودة «https://www.jecreemonentreprise.dz»مؤسسة""إنشاءموقع

 .اليكم

XI. قطاع الصحة 

اإلعالم واالتصال في قطاع الصحة انطالقا من باشرت الجزائر مساعيها الرامية إلى ادراج تكنولوجيا 

صحة"  -بإنشاء شبكة "الجزائر ANPS، وهذا من خالل تكلف الوكالة الوطنية لترقية الصحة 2555سنة 

والتي تهدف إلى ادخال طرق اتصال جديدة في هذا القطاع وتحسين نوعية التكفل الصحي باملواطنين، 

باإلضافة إلى تكوين موارد بشرية مؤهلة، كما تمهد التطورات والتحديثات األخيرة لهذه الشبكة لظهور مفهوم 

عدة مزايا من بينها تمكين املستشفيات التي ال تتوفر على في الجزائر والذي له  "الصحة االلكترونية"

اختصاصات معينة من االستفادة منها عن بعد وبأقل تكلفة، وهو ما يساعد املواطن على االستفادة من مزايا 

 1الطب عن بعد.

 0212-0222 الجزائر في االلكترونية الحكومةتنمية  مؤشر  :انيثاملبحث ال

يسمح هذا املؤشر بتقييم الحكومات االلكترونية في العالم، ومعرفة مدى تطور أو تراجع تكنولوجيا 

املعلومات واالتصال ومعها الحكومات االلكترونية للدول، وفي ظل غياب أرقم وإحصائيات حول تقدم 

واالجتماعي باألمم الحكومة االلكترونية على املستوى الوطني، قمنا بمراجعة تقارير املجلس االقتصادي 

املتحدة الخاصة بأوضاع برامج الحكومة االلكترونية باملنظمة، ومن خالل تصنيف الجزائر خالل السنوات 

يمكننا قياس فعالية االجراءات الحكومية التي اتخذتها الجزائر في إطار تبني وتجسيد  1620إلى  1661من 

لقياس EDGIمؤشر تنمية الحكومة االلكترونية ، وذلك بالتطرق إلى1620مشروع الحكومة االلكترونية 

استعداد وقدرة اإلدارة الوطنية الستخدام تقنية املعلومات واالتصاالت في تقديم الخدمات العامة، وهذا 
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املؤشر أنفع ألصحاب القرار وممثلي املجتمع املدني والقطاع الخاص، وتمكينهم من تقييم الوضع العام 

 ومة االلكترونية.للدولة عند التعامل مع الحك

 االلكترونية الحكومة تنمية ملؤشر املفاهيمي اإلطاراملطلب األول: 

 1662دأت األمم املتحدة العمل بهذا القياس السنوي لخدمات الحكومة اإللكترونية من العام ب

 من العام  250للدول األعضاء بها والتي يبلغ مجموعها اآلن 
ً
  أصبح ُيجرى  1661دولة، واعتبارا

ً
هذا القياس مرة

وعلى الرغم من كثرة املؤشرات الدولية التي تقيس تقدم تطبيق الحكومة اإللكترونية إال أن  ،واحدة كل سنتين

طر 
ُ
 ما تعتمد الدول املشاركة فيه على نتائجه في وضع السياسات وأ

ً
هذا املؤشر يعد من أفضلها وأدقها، وغالبا

 .EDGIالحكومة اإللكترونية نميةلت هذا القياس عبارة عن مؤشر عام،و التنفيذ

ويستهدف مؤشر تنمية الحكومة االلكترونية أهم أبعاد الحكومة االلكترونية، وهي الخدمات 

هذا املؤشر ويقدم الحكومية االلكترونية وجودتها، واالتصاالت السلكية والالسلكية والقدرات البشرية، 

ية واإلقليمية، ويستكشف ارتباط الحكومة االلكترونية مع تنمية الحكومات االلكترونية على املستويات العامل

 املؤشرات األخرى مثل الدخل القومي.

ويعد هذا املؤشر مقياسا مركبا من ثالث مؤشرات فرعية وهذه املؤشرات هي مؤشر الخدمات 

هدف االلكترونية، مؤشر البنية التحتية لالتصاالت السلكية والالسلكية ومؤشر رأس املال البشري، وي

تصنيف الحكومة االلكترونية وفقا ملؤشر تنمية الحكومة االلكترونية إلى تقديم تقدير أداء الحكومات 

 الوطنية املرتبطة ببعضها البعض.

 

 

 

 

 

 EGDIالحكومة االلكترونية تنميةؤشر الثالث ملكونات امل: (II– 1)الشكل رقم 

 

 

 

 

   

 

 بناء على التعريف السابق ينطالبالاملصدر: من إعداد               

 EDGIالحكومة االلكترونية تنميةمؤشر 

ة مؤشر الخدم

 االلكترونية

OSI 

مؤشر رأس املال 

 البشري 

HCI 

مؤشر البنية التحتية 

 لالتصاالت

TII 
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يتبين لنا مدى  اعاله الشكللمؤشرات التي تحصلنا عليها والواردة في ال الشكل ومن خالل ما سبق من 

و مدى استعداد وقدرة اإلدارة الوطنية الستخدام تقنية ، ارتباط الحكومة االلكترونية مع املؤشرات 

املعلومات واالتصاالت في تقديم الخدمات العامة، وهذا املؤشر أنفع ألصحاب القرار وممثلي املجتمع املدني 

ويعد هذا املؤشر مقياسا  EDGIمؤشر تنمية الحكومة االلكترونيةوالقطاع الخاص وذلك بالتطرق إلى 

 مركبا من ثالث مؤشرات فرعية كما نالحط في الشكل أعاله.

I.  مؤشر الخدمة االلكترونيةOSI 

ويفترض هذا املؤشر مرور الخدمات اإللكترونية بأربعة مراحل: خدمات املعلومات األساسية، 

استخدام درجة اإلنجاز في هذه خدمات املعلومات املتقدمة، خدمات املعامالت، الخدمات التفاعلية. ويتم 

 املراحل بجانب عوامل أخرى كأدوات قياس لهذا املؤشر

ويقيس هذا املؤشر الفرعي عن طريق معاينة الخدمات االلكترونية عبر الويب، ومدى تواجد دولة ما 

 عضو في األمم املتحدة على شبكة االنترنت، من خالل بوابة الحكومة االلكترونية الوطنية أو صفحات

االستقبال الرسمية ومواقع الوزارات والجهات الرسمية األخرى مثل وزارات التعليم والعمل والصحة والتجارة 

 وغيرها من املواقع األخرى ذات الصلة، ويراعى في قياس هذا املؤشر ما يلي:

 األهمية املتزايدة ملنهج الحكومة املتكاملة ودمج تقديم الخدمة االلكترونية. -

مة االلكترونية لتوفير املعلومات والخدمات للمواطنين بخصوص القضايا املتعلقة استخدام الحكو  -

 1بالبيئة.

البيئة التحتية ودورها الصاعد في رأب الهوة الرقمية، مع التأكيد الخاص على توفير الخدمات  -

 االلكترونية الفاعلة إلشراك الفئات الهشة واملهمشة.

 والحكومة املتنقلةالتوسع في املشاركة االلكترونية  -

 وهذا باإلضافة إلى تقييم جودة املحتوى ونوعيته وتطور الخدمات الحكومية املقدمة عبر األنترنت. 

II.  مؤشر البنية التحتية لالتصاالتTII 

 ويتم قياس هذا املؤشر بناًء على خمسة عناصرالسلكية والالسلكية،  مؤشر البنية التحتية لالتصاالت

 2:علومات واالتصاالت وهي كاآلتيمتعلقة بتكنولوجيا امل

 عدد املشتركين في الهاتف النقال. 

 عدد املشتركين في الهاتف الثابت. 

 عدد مستخدمي اإلنترنت. 

 عدد املشتركين في خدمات النطاق العريض الثابتة. 

 عدد املشتركين في خدمات النطاق العريض الالسلكية. 

االحصائي للمكونات الخمس ملؤشر البنية التحتية ويعتبر االتحاد الدولي لالتصاالت املصدر 

 لالتصاالت السلكية والالسلكية.

                                                           
 .56ص  مرجع سابق يعقوب حنان1
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III.  مؤشر رأس املال البشريHCI 

يحسب هذا املؤشر انطالقا من احصائيات منظمة األمم املتحددة للتربية والعلوم والثقافة 

 1أو مقومات هي: أربعة عناصر بناء على، UNISCO"اليونيسكو" 

 محو أمية الكبار. 

 معدل االلتحاق بالتعليم. 

 سنوات التعليم املتوقعة. 

 متوسط سنوات التعليم. 

 EPIاملطلب الثاني: مؤشر املشاركة االلكترونية 

يعتبر مؤشر املشاركة االلكترونية مؤشرا تكميلي لدراسة األمم املتحدة حول الحكومة االلكترونية، 

 2ريق تصميم نموذج بثالثة مستويات:عن ط يقيس املشاركة اإللكترونيةآخر أساس ي مؤشر وهو 

 :املعلومات اإللكترونية .1

عن طريق التركيز على استخدام الخدمات االلكترونية لتيسير تقديم املعلومات من قبل الحكومات 

 وبناء عليه. تمكين املشاركة عن طريق تزويد املواطنين باملعلومات والنفاذ إليها دون طلبإلى املواطنين، أي 

 :اإللكترونيةاالستشارة  .0

في املساهمات واملناقشات حول  وهي اشراك املواطنين، التفاعل مع الجهات املستفيدةويقصد بها 

 السياسات والخدمات العامة.

 :اإللكترونية القرار صناعة .3

التعاون في صنع القرار، تمكين املواطنين عبر التصميم املشترك لخيارات السياسة واإلنتاج املشترك 

 مة وطرق التقديم.ملقومات الخد

وبما أن هذا املؤشر نوعي قائم على توفر وصلة الخدمات التشاركية املتاحة على املواقع االلكترونية 

الحكومية، يعتمد هذا املؤشر على توفر املعلومات الخاصة بحقوق املواطنين للحصول على املعلومات 

واطنين، فيما يتعلق بتحسين خدماتهم الحكومية مع تقديم املخرجات حول املالحظات املتلقاة من امل

االلكترونية والتزود باألدوات من أجل الحصول على الرأي العام ملناقشة السياسة العامة عبر الوسائط 

االجتماعية واالستفتاءات االلكترونية وأدوات تقديم الطلبات العامة وأدوات التصويت ولوحات اإلعالنات 

 ترونية.الحكومية ومنتديات املناقشة االلك

 0212-0222املطلب الثالث: تصنيف الجزائر وفقا ملؤشر تنمية الحكومة االلكترونية بين 

من أجل إدراك أحسن لنتائج تطوير مجتمع املعلومات على االقتصاد الوطني واملجتمع بصفة عامة،            

النوعية أو الكم أو فيما من الضروري قياس وتقييم مدى إمكانية تحقيق هذا وأهميته، سواء من حيث 

 يخص آثاره وأبعاده.

                                                           
 UN_indicator.aspx-https://www.yesser.gov.sa/AR/Transformation_Indicators/international_indicators/Pages/2014موقع :  1
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ونظرا لغياب أرقام إحصائيات حول تقدم برنامج الحكومة االلكترونية على املستوى الوطني، قمنا 

بمراجعة تقارير املجلس االقتصادي واالجتماعي باألمم املتحدة الخاص بدراسة برنامج الحكومات االلكترونية 

قارير الصادرة عن هذه املنظمة استخالص مكانة الحكومة االلكترونية وتصنيفها دولة، ومن خالل الت 250لــ 

 من بين دول العالم.

والذي EDGIمع التطرق إلى مختلف املؤشرات املذكورة آنفا، مؤشر تنمية الحكومة االلكترونية 

كة االلكترونية النوعي مؤشر املشار ؤشر املوكذا OSI , HCI, TIIيحتسب كمتوسط ملؤشراته الفرعية الثالث 

EPI 1620وسنة  1622، 1621، 1626، 1661، خالل السنوات. 

 0212-0222(: ترتيب الجزائر عامليا وفقا ملؤشر تنمية الحكومة االلكترونية خالل الفترة II– 2جدول رقم)

 0212 0214 0210 0212 0222 /    السنوات EGDI -مؤشر  ت.ح.إ 
 621555 620260 620061 620212 620121 للجزائرمؤشر تنمية الحكومة االلكترونية 

 152 132 130 131 101 الترتيب العالمي للجزائر

 22 - 2 - 2 - 26 - / الفارق في الترتيب

مؤشر تنمية الحكومة االلكترونية للمرتبة األولى 

 عامليا

625210 621011 625110 625201 625250 

اململكة  . ج كوريا . ج كوريا . ج كوريا السويد املرتبة األولى عامليا

 املتحدة

 621011 621056 622100 622110 622000 مؤشر تنمية الحكومة االلكترونية للمرتبة األولى في املنطقة

 تونس تونس تونس تونس مصر املرتبة األولى إقليميا
 

، 0214، 0210، 0212، 0222للسنوات: ، بناء على تقارير األمم املتحدة للحكومة االلكترونية يناملصدر: من إعداد الطالب

0212https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/ 

للجزائر في تناقص  EGDIمن خالل الجدول املبين أعاله نالحظ أن مؤشر تنمية الحكومة االلكترونية 

، يقابله تراجع في 6.1555أين أصبح  1620إلى غاية سنة  6.0121أين كان يقدر بـ  1661مستمر منذ سنة 

، وهذا مقارنة بالدول 1620سنة  216إلى  1661سنة  212عامليا وفقا لهذا املؤشر من  الجزائرترتيب 

ملدة أربع سنوات  وتونس 6.2000بمؤشر  1661سنة  مصراإلقليمية املجاورة التي تصدرت القائمة مثل: 

القائمة  املتحدة اململكة. بينما عامليا تصدرت 1620سنة  6.1011إلى  1626سنة  6.2110بمعدالت من 

 .1620سنة  6.5250بمؤشر 

ومن خالل هذا كله نالحظ أن الصورة العامة للجزائر غير مرضية، إذ تقودنا هذه األرقام إلى بعض 

الدالالت حول برنامج الحكومة االلكترونية في الجزائر، عكستها األرقام الخاصة باملراتب التي احتلتها الجزائر 

العاملية يعتبر مؤشر تنمية الحكومة فحسب تقييم هذه املنظمة ، EGDIفي مؤشر تنمية الحكومة االلكترونية 

 وكل هذا يبين أداء سلبي، مرتفعمؤشر تونس الذي قيم في مستوى  مقارنة مع منخفضااللكترونية للجزائر 

املجهودات التي تبذل من أجل تحسين واقع تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في الجزائر، والتي لم وتدهوركبير رغم

املؤشر العالمي. وفيما يلي شكل بياني يوضح تطور مؤشر تنمية الحكومة  تحقق نتائجا ملموسة وفقا لهذا
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بناء على الجدول السابق وكذا شكل بياني  1620إلى غاية  1661االلكترونية للجزائر خالل الفترة املمتدة من 

 توضيحي لترتيب الجزائر وفقا لنفس املؤشر.

-0222جزائر خالل الفترة لل EGDI(: يمثل تطور مؤشر تنمية الحكومة االلكترونية II– 0شكل رقم )

0212 

 

، 0212، 0222للسنوات:  بناء على بيانات تقارير األمم املتحدة ملؤشر تنمية الحكومة االلكترونية ينملصدر: من إعداد الطالبا                        

0210 ،0214 ،0212https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/3-Algeria#data-tab-

egdi-components .                                                                                                                                                                                                                            

                                       

 0212-0222بين  EGDI(: يمثل ترتيب الجزائر حسب مؤشر تنمية الحكومة االلكترونية II– 3شكل رقم )

، 0214، 0210، 0212، 0222بناء على بيانات تقارير األمم املتحدة ملؤشر تنمية الحكومة االلكترونيةللسنوات:  ينملصدر: من إعداد الطالبا

0212https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/3-Algeria#data-tab-egdi 
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مؤشر الخدمة مثلة في وفيما يلي سنوضح بالتفصيل املؤشرات الفرعية الثالث لهذا املؤشر، املت

مؤشر  إضافة إلى. HCIوكذا مؤشر رأس املال البشري ، TIIمؤشر البنية التحتية لالتصاالتو  ،OSIااللكترونية

 وفقا للجدول التالي: 1620إلى غاية  1661خالل الفترة املمتدة من EPIاملشاركة االلكترونية 

 0212-0222(: ترتيب الجزائر بالنسبة لكل مؤشر خالل الفترة املمتدة من II– 2الجدول رقم )

     /

 ملؤشرا

 /السنوات

مؤشر املشاركة االلكترونية  EGDIمؤشر تنمية الحكومة االلكترونية 

EPI 

 التغيير الترتيب القيمة OSI HCI TII التغيير الترتيب القيمة

0222 620121 101 - 621122 620222 622116 626110 150 - 

0212 620212 131 26 - 626512 620000 622121 626220 157 1 - 

0210 620061 130 2 - 621125 620200 622121 626110 104 00 

0214 620260 132 2 - 626010 620120 622511 626012 170 21 - 

0212 621555 152 22 - 626011 620221 622502 622210 127 1 
 

 0212، 0214، 0210، 0212، 0222، بناء على تقارير األمم املتحدة للحكومة االلكترونيةللسنوات: ينإعداد الطالباملصدر: من 

https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/ 

 EGDIمن خالل هذا الجدول نالحظ أن التغيير الحاصل في مؤشر تنمية الحكومة االلكترونية 

شهد تغيرات إذ وصل إلى ذروته عند  OSIمرتبط باملؤشرات الفرعية الثالث، إذ أن مؤشر الخدمة االلكترونية 

ليسجل بذلك أدنى  1620سنة  6.6011ثم إلى  6.6010إلى  1622لينخفض بعدها سنة  1621سنة  6.1125

يتضح لنا مدى النقص الفادح  مستوا له كما هو مبين أيضا في الشكل البياني أدناه، ومن خالل هذا املؤشر

الذي تعانيه الخدمات االلكترونية في الجزائر مقارنة مع دول العالم من حيث خدمات املعلومات األساسية 

والتفاعلية مع األفراد ويبين هذا التذبذب غياب الدول على شبكة األنترنت، ورداءة املواقع الرسمية الحكومة 

 ام لهذه الخدمات أو عدم توفرها تماما.وقطاعاتها الوزارية ولربما غياب ت

 620000عرف ارتفاع قدر بـ  1626ه في سنة نجد أن، HCIمؤشر رأس املال البشري وإذا جئنا إلى 

من أحسن املؤشرات التي حققتها  ويعتبر هذا املؤشر،620221إلى  1620لينخفض بعدها حتى يصل سنة 

واملقومات التي يعتمد عليها في حسابه  عناصرالحكومة االلكترونية في الجزائر، ولربما هذا راجع إلى تحسن ال

كمعدل األمية والتعليم ومتوسط سنوات التعليم ودرجة التعلم لدى الكبار وكل هذه العوامل ساعدت نوعا 

 ما في الرفع من مستوى املؤشر.

نالحظ حسب الجدول  ،TIIمؤشر البنية التحتية لالتصاالتذا انتقلنا إلى املؤشر الثالث املتمثل في وإ

ليرتفع  622116نجده عند  1661أن قيمة هذا املؤشر منخفضة جدا مقارنة مع املؤشرات األخرى، ففي سنة 

البنية التحتية  ف، ويعكس هذا املؤشر ضع1620سنة  622502بعدها ارتفاعا طفيفا محتشما ليصل عند 

املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،  عناصرهالقياس السلكية والالسلكية، إذ أنه يعتمد في لالتصاالت

وهذا االنخفاض في املؤشر القريب من الصفر واملحرج ال يدل إلى على النقص الكبير الذي هي عليه البنية 



 الفصل الثاني: واقع اإلقتصاد الوطني في ظل الحكومة اإللكترونية 

 

72 
 

التحتية لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال وخاصة فيما يتعلق بشبكة األنترنت التي تعاني منها الجزائر مقارنة مع 

ا الشك فيه أن الجزائر تشهد تخلفا كبيرا في هذا امليدان رغم املجهودات املبذولة من طرف دول العالم، ومم

الدولة لتطوير هذا القطاع الحساس، ولربما االرتفاع الذي رأيناه كان نتيجة إلدخال بعض من تكنولوجيات 

قال أو األلياف البصرية اإلعالم واالتصاالت السلكية والالسلكية مثل الجيل الثالث والرابع من الهاتف الن

 وارتفاع عدد مستخدمي االنترنت.

هو اآلخر كونه يحسب على أساس EGDIونتيجة لكل ذلك يتأثر مؤشر تنمية الحكومة االلكترونية 

املؤشرات الثالثة املذكورة آنفا باعتبارهم عناصر مشكلة له، وعلى هذا األساس نالحظ من خالل الجدول 

 6.0121متأثرا باملؤشرات األخرى حيث انتقل من ، EGDIين أدناه تذبذب أداء مؤشر أعاله والرسم البياني املب

، إال أن أداء هذا املؤشر 6.0061إلى ذروته عند  1621. ليصل سنة 1620سنة  6.1555إلى  1661سنة 

ية، ما وضعيفا جدا وأقل بكثير من املعدالت العامل منخفضابالنسبة للحكومة االلكترونية في الجزائر يعتبر 

يصنفها في املراتب األخيرة مع الدول الصغير واملتخلفة، حيث نالحظ ابتعاد الجزائر أكثر فأكثر إذ أنها انتقلت 

 .1620سنة  216إلى املرتبة  1661عامليا سنة  212من املرتبة 

. نالحظ أن أداء هذا EGDIتكميليا ملؤشر  باعتباره مؤشر EPIوأخيرا مؤشر املشاركة االلكترونية 

ليرتفع بعدها  1661سنة  626110، إذ سجل هذا املؤشر النوعي 6.1666املؤشر منخفض جدا ال يتعدى 

في  EPI، وفي املقابل نجد أن ترتيب الجزائر وفقا لهذا املؤشر 622210إلى  1620ارتفاعا طفيفا يصل سنة 

 1621سنة  212ووصلت إلى مرتبة  211املرتبة  1661انخفاض كبير رغم ارتفاع أداءه إذ احتلت الجزائر سنة 

رغم ارتفاع أداء مؤشر  1620سنة 200كانت منخفضة، حيث أنها تحتل املركز EPIرغم أن أداء املؤشر 

، مما يدل على تقدم دوال أخرى في هذا املؤشر وتخلف الجزائر فيه، وهذا إن دل على EPIاملشاركة االلكترونية

تفاعل بين الحكومة واملواطن حول السياسات والخدمات العامة، وعدم ش يء إنما يدل على ضعف ال

إشراكهم في صنع القرار وغياب للوصالت التشاركية للخدمات االلكترونية املتاحة على املواقع الحكومية 

الرسمية، وعدم توفير املعلومات بالشكل الكافي للمواطنين لتمكينهم من تقديم مالحظاتهم فيما يتعلق 

هذه الخدمات االلكترونية وإبداء رأيهم حول السياسة العامة عبر الوسائط االجتماعية  بتحسين

 واالستفتاءات االلكترونية وأدوات التصويت أي ضعف تام أو شلل في التفاعل بين الحكومة واملواطن.
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 0212-0222(: تقييم ملختلف املؤشرات بالنسبة للجزائر خالل الفترة II– 4)الشكل 

، 0214، 0210، 0212، 0222للسنوات:  بناء على بيانات تقارير األمم املتحدة ملؤشر تنمية الحكومة االلكترونية ينإعداد الطالب منملصدر:ا

0212 https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/3-Algeria#data-tab-egdi-

components 

اسة ملختلف البيانات واملؤشرات واالحصائيات التي تحصلنا عليها والواردة ومن خالل ما سبق من در 

في الجداول السابقة يتبين لنا مدى التراجع الكبير في تكنولوجيا اإلعالم واالتصال وجاهزية البنية التحتية 

 .الوالتكنولوجية ورداءة الخدمات االلكترونية ونوعيتها، رغم اإلمكانيات التي صرفت في هذا املج

 

 

 

 بيق الحكومة االلكترونية في الجزائرطمعوقات تاملطلب الرابع: 

من خالل الدراسة السابقة التي تطرقنا فيها إلى دراسة مؤشرات تنمية الحكومة االلكترونية في الجزائر 

، والتي يفترض أن تظهر فيها مالح نجاح مشروع 1620إلى غاية سنة  1661خالل الفترة املمتدة من سنة 

، أين 1661سمتها الدولة منذ تاريخ وفقا لالستراتيجية التي ر  0213الجزائر االلكترونية الحكومة االلكترونية 

سجل هبوط كبير في ترتيب الجزائر عامليا وفقا للمؤشرات التي أشرنا إليها سابقا، ومعها انخفاض في باقي 
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املؤشرات الفرعية، مما يؤكد أن مشروع الحكومة االلكترونية في الجزائر تعترضه معوقات كثيرة ومؤثرة 

هودات التي تحاول الدولة بذلها في هذا االطار، من إمكانيات مالية أعاقت تقدم هذا املشروع، رغم املج

 وبشرية ومادية سخرت للوصول إلى األهداف املسطرة، غير أنها تبدو غير كافية لتحقيق ذلك.

إلى أنه لم يتجسد  "،0213"الجزائر االلكترونية على الرغم من إطالق مشروع الحكومة االلكترونية 

فبعد قرابة عقد من الزمن ال يتحقق ش يء من ذلك سوى بعض التطبيقات هنا بعد على أرض الواقع، 

وهناك، وتأتي هذه املعوقات بالدرجة األولى نتيجة لغياب اإلرادة السياسية، إذ أنه ال توجد قناعة على مستوى 

عال بأهمية التكنولوجيا رغم اإلعالن الرسمي عنها، فتخوف كبار السن أصحاب السلطة من الحداثة 

واعتقادهم أنه يمكن أن يحيلهم هذا التحول على التقاعد، خلق صراعا لألجيال، فالشباب يعدون أكثر دراية 

أن تضمن عملية اتصال ذات مستوى عال مثلما هو الحال في بأهمية وجود وسائل اصال حديثة من شأنها 

 ة.وذلك عن طريق تجديد إطارات الدولالدول املتقدمة، 

 ويمكننا تلخيصها هذه معوقات والصعوبات من خالل النقاط التالية:            

  عجز قطاع البريد وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في تلبية طلبات العمالء على إيصال الهاتف

 ت.يتجسد عبرها التواصل عبر االنترنالذي يعد أهم القنوات التي 

 التصاالت، وتباينها من منطقة ألخرى وتأسيسا عليه فإن الفارق لتأخير في استكمال البنية التحتية لا

 .كبير لسد الفجوة الرقمية مع دول العالم املتقدم في هذا املجال

  محدودية انتشار االنترنت في الجزائر، حيث أن نسبة مستخدمي هذه التقنية الواسعة االنتشار

، %22.00جاورة، إذ تبلغ في املغرب على سبيل املثال عالمي ال يزال ضعيفا في الجزائر مقارنة حتى بالدول امل

 . % 1.00 مقارنة بالجزائر التي ال تتعدى سوى 

 نوات على شروع السلطات ، رغم مرور عدة س، ال تزال في بدايتهاالتعامالت املالية اإللكترونية

ة والتجارية، إال أن هذه تعميم التعامالت املالية اإللكترونية على مستوى مختلف املؤسسات املالي الجزائرية

، وكذا املواطنين واسعة من املتعاملين االقتصاديينالتجربة ال تزال متعثرة، فعلى سبيل املثال إن فئات 

يتخوفون من استعمال البطاقة املغناطيسية في سحب أموالهم بسبب كثرة األخطاء الناجمة عن جهاز 

 ه.اتوالتأخير الكبير في تحيين حسابالسحب اإللكتروني، 

 حيث تحتاج محدودية الجانب التشريعي في هذا املجال، وذلك من خالل غياب التشريعات املناسبة ،

، مما يستلزم الدقة والوعي التام بكافة نظمة وتشريعات تتناسب مع طبيعتهاإلى وضع أ األعمال اإللكترونية

السهل بوالذي هو أمر ليس  ، لتحقيق األمن املعلوماتي،قنية املستخدمة في هذه التطبيقاتجوانب الت

، من حيث الوقت املتاح ودرجة تداخله مع جوانب الحياة املختلفة، باإلضافة إلى عدم مسايرة بعض إنجازه

 .القوانين والتشريعات املنظمة للعمل اإللكتروني لتطبيقات الحكومة اإللكترونية منذ بدايتها وحتى تطبيقها

 املعلومات، خاصة على املدى البعيدة لالستثمار في تقنيات ظالتكلفة الباه. 

 سيطرة املفاهيم التقليدية، واملتمثلة في البيروقراطية السلبية وعدم إمكانية التغلب عليها. 

 والتي تمتلك عالقة بنشاط الحكومة اإللكترونيةغياب التنسيق بين األجهزة واإلدارات األخرى ذات ال ،

 .تتم املشاركة وتبادل املعلومات بين هذه الفئات، بحيث س األنواع من األجهزة والبرمجياتنف
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  ضعف الوعي االجتماعي باملميزات والفوائد من تطبيقات الحكومة اإللكترونية شكل معوق في طريق

 .التحول للعمل اإللكتروني واملجتمع املعلوماتي

 هزة صعوبة وتعقيد إعادة هندسة العمليات املتعلقة بالحكومة اإللكترونية على مستوى األج

 :خاصة وموجهة والتي تتجلى في تستراتيجيااالحكومية في حاجة إلى 

  عدم االستمرار في عملية إعادة الهندسة، وبالتالي التوقف عن التحقيق النجاحات الجزئية، أو

 .عن االصطدام ببعض املشاكل

 اإلدراك لديهم ، و ت العليا الذين يملكون الصالحياتعدم تبني التغيير والبدء به من القيادا

 .، وليس من القاعدةبجميع جوانب العمل

 ،الجهد عدم توفر املوارد املتعددة التي تحتاج إليها عملية التغيير، واملتمثلة في الوقت، املال ،

 .الطاقات البشرية، واالستعداد وغير ذلك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالصة الفصل:

إلنجاح مشروع الجزائر االلكترونية من  بارزا تماماها أولت ةيالجزائر  الدولة أن نالحظ سبق مما

 ميتعمقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، و ر يتطو خالل تهيئة البيئة التحتية األرضية املناسبة عن طريق 

 الحكم نظم ري،وتطو  نياملواطن نيّوب اهنيب العالقة ديلتوط ذلك ّو ، اهقطاعات معظم علىتطبيقات االلكترونية 

 ة، تظهر نتائجه على االقتصاد الوطني ككل.تكلف ّوأقل ةيفعال بأكثر راشد حكم إلى التوصل أجل من

املحتشم التأخر الكبير  ،ال تعكسومازالت تبذلها في هذا املجال ،رغم الجهود التي بذلتها الجزائرف

إضافة إلى ، نولوجيا املعلومات واالتصاالتوهذا نظرا لنقص البنى التحتية لتك ،وعدم مواكبتها للركب العالمي
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ذلك فإن أهم عقبة تعاني منها الجزائر هي عدم قدرتها على تصنيع موارد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

محليا، بل مازالت في تبعية مباشرة لألسواق األجنبية، وهذا راجع لضعف حجم االستثمار في قطاع تكنولوجيا 

 ة مع بعض الدول في العالم والدول العربية.املعلومات واالتصاالت سواء كان وطنيا أو أجنبيا مقارن
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 خاتمة عامة



 خاتمة عامة
 

 
 

كنموذج عصري للتسيير والقيادة الرشيدة، وتحول من من خالل دراستنا للحكومة االلكترونية 

األسلوب التقليدي معتاد إلى األسلوب االلكتروني الرقمي، وإلى اقتصاد مبني على املعرفة، ومسايرة التطور 

املتسارع لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال، باعتبار هذا األخير الحجر األساس واألرضية الثابتة الذي يقوم 

إخفاق نظام الحكومة االلكترونية، لتمكيننا من االستفادة من مزايا هذا التحول ذي األبعاد  عليه نجاح أو

 االقتصادية واالجتماعية.

فالتحول من النظام الحكومي التقليدي إلى نظام الحكومة االلكترونية يرتكز أيضا على العامل 

ء هذه االستراتيجية العامة. إلى أن هذه البشري ومدى تأهيله والتفاعل معه، باعتباره دعيمة أساسية إلرسا

الرؤية االستراتيجية ال تترجم في امليدان دون وجود إرادة سياسية واضحة، بغية الوصول إلى األهداف 

املسطرة، باعتبار أن هذه األخيرة عامل حاسم إلنجاح هذا املشروع، والتسيير الحسن على املستوى السياس ي 

 تصحيح وتعديل مسار السياسات الخاطئة واملعيقة.واإلداري مرحلة بمرحلة، بغية 

السياسة  وكغيرها من الدول سعت الجزائر هي األخرى مسايرة الركب العالمي، من خالل انتهاجه

، باعتباره تحوال استراتيجيا طموحا، فتبنت مشروع "الجزائر االستراتيجية 1661التحول االلكتروني سنة 

لم يتحقق ما كان يرجا منه، فكل النتائج املحققة لم تكن في مستوى  سنوات 26"، فبعد مرور قرابة 1620

 طموح هذا املشروع، هذا ما أكدته املؤشرات والتقارير الدولية املختصة في هذا املجال.

  ختبار الفرضيات:إ

 توصلنا إلى:يمكن اختبار الفرضيات السابقة وذلك من خالل تحليلنا ودراستنا لجوانب املوضوع حيث              

  الفرضية األولى صحيحة:إذ أن تبني مشروع الحكومة االلكترونية يحقق لنا عدة مزايا وأبعاد

 إقتصادية، تستهدف تغييرا شامال في كافة القطاعات.

  الفرضية الثانية صحيحة: لم يرقى مشروع الحكومة االلكترونية إلى ما كان يخطط له، حتى أنه

 رغم مرور فترة عشرة سنوات عليه. لم يصل حتى إلى مرحلة النضج،

  في الدرجة األولى إلى  1620الفرضية الثالثة صحيحة: يعود فشل مشروع الجزائر االلكترونية

 غياب اإلرادة السياسية وإلى تخلف البنية التحتية لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.

 اإلقتراحات:

تفعيل مشروع الحكومة اإللكترونية التي ربما تمكننا من ة الحلول املمكنيمكننا اقتراح مجموعة من               

 ، ومعالجة النقائص وتفادي املعوقات:في الجزائر

البدء في تسويق الخدمات الحكومة اإللكترونية،وتوضيح مميزاتها ومردودها الكبير على املواطن من  -

حفظ املوجود عند بعض نواحي كثيرة، وتبين املبررات القوية الالزمة الستخدامها، حتى يزول الت

 .املواطنين

عدم مواصلة ممارسة األعمال ذات الصبغة التجارية، بحيث أن تتوقف الحكومات فورا عن تحميل  -

املواطنين أي رسوم إضافية من أجل استخدام الحكومة اإللكترونية، األمر الذي سوف يشجع 

 .املواطنين على استخدام الحكومة اإللكترونية
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الحكومة اإللكترونية في املواقع املشهورة على االنترت، بحيث يتم اإلعالن عن اإلعالن عن خدمات  -

انتباههم   خدماتها على أكبر مواقع االنترنت، وذلك من أجل جذب أعداد كبيرة من املواطنين وشد

 :إلى خدمات الحكومة اإللكترونية ،ومن أشهرها

- www.aiibusincss.com  ،   YAHOO 

 MSNموقع:  -

، من خالل ضمان أن املعلومات على مواقع الحكومة يتم تحديثها فورا حديث املعلومات أوال بأول ت -

عبر جميع القنوات وكذلك يجب لفت انتباه املواطنين بالدعاية واإلعالن عن ذلك بطرق وأساليب 

 .كثيرة

 ت.مجال تكنولوجيات املعلوما رات فيالعمل على توجيه االستثما -

 .مناهج التعليم في الدولة إدراج تكنولوجيا املعلومات في جميع -

 .توفير البيئة األساسية الضرورية لنجاح تطبيقات الحكومة اإللكترونية -

العمل على تنظيم البرامج التعليمية في مجال تكنولوجيا املعلومات لجميع موظفي القطاع العام  -

 .عدادهم الستغالل التكنولوجيا لتطوير خدمة القطاع العاملضمان تأهيلهم وإ

، وذلك لتوفيرها لألسر واملعدات الرقميةإقامة مراكز ملساعدة الفئات التي تفتقر إلى التحضيرات  -

 .ذات الدخل املنخفض

 .ضرورة توفير التعليم األساس ي لهذه األسر في مجاالت تكنولوجيا املعلومات -

، مما يساعد على استقطاب بها النظام الجديدبدمات التي يتطلالخو  زيادة الطلب على الوظائف -

 .املزيد من املهارات والخبراتباإلضافة إلى جذب الشركات في مجال التكنولوجيا املتطورة

التنسيق والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، وبين مختلف الدوائر الحكومية ومع الدائرة  -

 الحكومية

 .حل تطبيق املشروعاإللكترونية خالل مرا

وزيادة سرعة االستجابة وتقديم الخدمات  ،ودة الخدمات وتقليل نسبة األخطاءتطوير ج -

  موعدها املحدد عبر االنترنت واملعلومات في

 تحديد رؤية وإستراتجية واضحة لتطبيق الحكومة اإللكترونية -

 ةتنفيذ ومتابعة تطبيق الحكومة اإللكترونية في مختلف الدوائر الحكومي -

 تحديد رؤية واضحة وأهداف واقعية ودافعية ملموسة على املدى القريب والبعيد -

ادها لتشغيل الخدمات ،وتحليل مدى مقدرتها واستعدية التحتية لتكنولوجيا املعلوماتدراسة البن -

 .، ودعم تطبيقات الحكومة اإللكترونيةاإللكترونية

 . التي تستخدم عامليا في بيئة االنترنت ،واملعايير الفنية املختلفةمقارنة البرامج واألجهزة -

 . ، بأهداف ومنطلقات مشروع الحكومة اإللكترونيةتساهم في رفع الوعي تنظيم الندوات التي -

 . وضع خطة شاملة لتنفيذ املشروع وفق مراحل متعددة -

http://www.aiibusincss.com/
http://www.aiibusincss.com/
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ضرورة توحيد مهنة االختصاص ملشروع الحكومة اإللكترونية في قيادة موحدة، وذلك من خالل  -

املوارد البشرية ونظم املعلومات مع الفريق التنفيذي للمشروع، ليصبح بذلك هيئة  لجنةدمج 

 .موحدة

،ومن أهمها االستثمارات في مجاالت اب االستثمارات في مجاالت متعددةالعمل على تسهيل استقط -

،ودعامة رئيسية ملشروع إيجاد قطاع خاص ذو فاعلية كبيرة الرقمية مما يساهم في التقنية

 . الحكومة اإللكترونية
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 قائمة املراجع:

 أ/ املراجع باللغة العربية

 الكتب:

حجازي ،عبد الفتاح بيومي ،النطام القانوني لحماية الحكومة اإللكترونية ،الكتاب األول ،النطام  -2

 .1660اإللكترونية ،االسكندرية ،دار الفكر الجامعيي ،القانوني للحكومة 

الطعا منه، محمد محمود ، طارق و العلوش ، شريف ، الحكومة االلكترونية و تطبيقاتها في الوطن  -1

   .1662العربي ، الجزائر ، املنطمة العربية للتنمية اإلدارة ، 

 مذكرات وأطروحات

 لنيل أطروحة الجزائر، في العمومية الخدمات أداء تحسين في االلكترونية الحكومة دور  عطية، العربي 

 1626-1665 بسكرة، التسيير،جامعة علوم في الدكتوراه شهادة

  مجالت ومداخالت:

 االلكترونية الحكومة تطبيق عيشاوي،أثر بن أحمد EG60 العدد الباحث األعمال،مجلة مؤسسات على، 

1665-1626 

 التجارية و االقتصادية العلوم والتحديات،كلية الواقع بين الجزائر في االلكترونية يحياوي،الحكومة إلهام 

 20،1620 العدد التسيير علوم و االقتصادية العلوم باتنة،مجلة جامعة

 العراق،مجلة-البصرة جامعة الزراعة االلكترونية،كلية للحكومة االقتصادية حسين،األبعاد رشيد خولة 

 1622 سنة 06 واإلدارية،العدد االقتصادية للعلوم الغري 

 بسكرة، التسيير،قطب علوم دكتوراه مدرسة الجديد، االقتصاد جابر،مظاهر زيد و عامر بن داهينين 

1661 

 تاريخية دراسة املستدامة العربية التنمية في االلكترونية الحكومة العراقي،دور  هللا عبد الدين محي ذاكر 

 املوصل،العراق اآلداب،جامعة ،كلية1661 عام حتى

 كتب خالصات إدراة ،مجلة االلكتروقراطية إلى بيروقراطية منال: االلكترونية هيكس،الحكومة ريتشارد 

 1660 سنة 25 األعمال،العدد رجل و املدير

 العدد واملجال االنسان الجزائر،مجلة في االلكترونية الحكومة نظام سعيد،تقييم حاج هللا عبد 

 الجزائر ،البيض1621،أكتوبر61

 الحقوق  ،كلية"األفاق -املعوقات" الجزائر في اإللكترونية الحكومة تطبيق صغير،إشكالية بن املومن عبد 

 1620 الجزائر، - سعيدة السياسية والعلوم

 الحكومة الجزائر مشروع: التطبيق إلى استراتيجية منال االلكترونية الحكومة مشاريع العادل، غز 

،مجلة 1620 االلكترونية
ً
 1622 ،مارس02 ،العددCybrarians Journalأنموذجا

 :مداخلة

 العلمي االفتراض ي،امللتقى االقتصاد مخاطر مواجهة في االلكترونية الحكومة القادر،متطلبات عبد العاطف 

 1626 الشلف، الدولية،جامعة االقتصاديات على وانعكاساته االفتراض ي االقتصاد الدولي
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 حول  الدولي امللتقى اإللكترونية، بالحكومة املتعلقة األساسية املفاهيم نوال،بعض صبايحي و راضية بغدود 

 ماهية:  املداخلة محور " الدول  بعض تجارب عرض" الجزائر في اإللكترونية الحكومة إرساء متطلبات

 دحلب،البليدة سعد اإللكترونية،جامعة الحكومة

 التقارير:

  1661االلكترونية لسنة تقرير هيئة األمم املتحدة حول الحكومة 

  1626تقرير هيئة األمم املتحدة حول الحكومة االلكترونية لسنة 

  1621تقرير هيئة األمم املتحدة حول الحكومة االلكترونية لسنة 

  1622تقرير هيئة األمم املتحدة حول الحكومة االلكترونية لسنة 

  1620تقرير هيئة األمم املتحدة حول الحكومة االلكترونية لسنة 

  وزارة البريد واملواصالت السلكية والالسلكية والتكنولوجيات والرقمنةتقارير وزارة 

 القوانين واملراسيم:

  املتعلق بضبط شروط وكيفية إقامة خدمات  2551أوت 25املؤرخ في 101-51املرسوم التنفيذي رقم

 10/61/2551الصادر بتاريخ  00االنترنت واستغاللها الجريدة الرسمية العدد 

 الذي يضبط  101-51 املعدل ملرسوم رقم 1666أكتوبر  22املؤرخ في  060-2000رقم  التنفيذي املرسوم

الصادر بتاريخ  06الجريدة الرسمية العدد  –شروط وكيفيات إقامة خدمات االنترنت واستغاللها 

21/26/1666 

  غالل املطبق على كل نوع املتعلق بنظام االست 1662ماي  65املؤرخ في  210-62املرسوم التنفيذي رقم

الجريدة  -من أنواع الشبكات بما فيها الالسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات املواصالت السلكية 

 20/1/1662الصادر في  12الرسمية العدد 

  املحدد للقواعد العامة املتعلقة بالبريد وباملواصالت السلكية  1666أوت  61املؤرخ في  1666-60القانون

 60/61/1666الصادر بتاريخ  21الجريدة الرسمية العدد –كية والالسل

  الصادر  11الجريدة الرسمية العدد  -املتعلق بالنقد والقرض  1660أوت  10املؤرخ في  22-60األمر رقم

 60ص  10/61/1660بتاريخ 

  قانون واملتضمن  210-00املعدل واملتمم لألمر رقم  1662نوفمبر  26املؤرخ في  21-62القانون رقم

 26/22/1662الصادر بتاريخ  02الجريدة الرسمية العدد  –العقوبات 

  املتضمن القانون املدني  11-01املتممواملعدللألمر 1661جوان  16املؤرخ في  26-61القانون رقم– 

 10/60/1661الصادر بتاريخ  22الجريدة الرسمية العدد 

  210-62املعدل واملتمم للمرسوم التنفيذي رقم  1660ماي  06املؤرخ في  201-60املرسوم التنفيذي رقم 

املتعلق بنظام االستغالل املطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها الالسلكية الكهربائية وعلى 

الصادر بتاريخ  00الجريدة الرسمية العدد  –مختلف خدمات املواصالت السلكية والالسلكية 

60/60/1660 
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  املتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم املتصلة  1665أوت  61املؤرخ في  62-65القانون

 20/61/1665الصادر بتاريخ  20الجريدة الرسمية العدد  –بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها 

  املحدد للقواعد العامة املتعلقة بالتوقيع والتصديق  1621فبراير  62املؤرخ في  62-21القانون رقم

 26/26/1621الصادر بتاريخ  60الجريدة الرسمية العدد  –االلكترونيين 

  املحدد للقواعد العامة املتعلقة بالبريد واالتصاالت االلكترونية  1621ماي  26املؤرخ في  62-21القانون

 20/61/1621الصادر بتاريخ  10الجريدة الرسمية العدد  –

  11الجريدة الرسمية العدد  –املتعلق بالتجارة االلكترونية  1621ماي  26املؤرخ في  61-21القانون 

 20/61/1621الصادر بتاريخ 

 مواقع اإللكترونية:

 https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/3-

Algeria#data-tab-egdi-components 

 https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/ 

 http://www.unpan.org/Library/MajorPublications/PublicEGovernanceSurvey/ 

 https://www.mpttn.gov.dz/ar/ 

 http://www.france24.com/ar/20140114 

 ب/املراجع باللغة األجنبية 

 مقاالت و دراسات باإلنجليزية على األنترنت -2

 -“e-learning eleed and education”. 

http://eleed.campussource.de/archive/3,seen on:14/05/2021  
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 امللخص:

املهمة والحديثة على الساحتين الدولية واإلقليمية، يعد موضوع الحكومة االلكترونية من املواضيع              

فالحكومة االلكترونية متكاملة تهدف إلى تحويل العمل اإلداري العادي من إدارة يدوية إلى إدارة باستخدام 

الحاسوب وذلك باالعتماد على نظم معلوماتية قوية تساعد على اتخاذ القرار اإلداري بأسرع وقت وأقل كلفة، 

 .ا املوضوع سلطنا الضوء في دراستنا هذه على مفاهيمه وماهيته وأبعاده االقتصاديةوألهمية هذ

 واحاطة 1620 غاية إلى 1661 الفترة من الجزائر في االلكترونية الحكومة واقع دراسة في تطرقناو 

 كذاو  تحليلها ،العاملية املؤشرات ،التحتية البنية تطبيقاتها، االقتصادية أبعادها واقعها جوانبه، كل من املوضوع

 .حلول  واقتراح ائجتبن والخروج املعوقات

 الكلمات املفتاحية:

 اإلقتصاد الرقمي، التجارة اإللكترونية.الحكومة اإللكترونية، الحكومة اإللكترونية الجزائرية، 

 

Abstract: 

            The subject of the e-government of important topics and moderninternational and regional arenas, the 

government electronic or sense andaccurate translation of the term E-Government E-governance is the system 

integrated electronic aims to transform the administrative work normaladministration handy to run using the 

computer, based on information systemsstrong help decision as soon as the administrative and less expensive. 

From thispoint to the importance of the subject and the novelty of this study was to shed 

light on the subject and what it looks in its requirements and then economic 

dimensions. 

             And We discussed the study of the reality of e-government in Algeriafrom 2008 to 2016, and the scope of 

the topic in all its aspects, its economic dimensions, its applications, infrastructure, global indicators, analysis As 

well asobstacles and come up with results and propose solutions. 

key words: 

E-government, Algerian e-government, digital economy, e-commerce. 

 


