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: ملخص
2013 من خالل مشروع اجلزائر االلكرتونية،هتدف هذه الدراسة إىل إبراز التجربة اجلزائرية يف جمال تطبيق اإلدارة اإللكرتونية
 ومن مث الوصول إىل حوكمة،املرتبط بتحسني دور اإلدارات العمومية يف توفري مناذج تكنولوجية ذات جودة عالية وبأقل تكلفة
 املتعلقة بالوثائق البيومرتية واملعامالت، وسعيا للتطبيق الفعلي لإلدارة االلكرتونية مت عرض اخلدمات اإللكرتونية،املرفق العام
 وتوصلت الدراسة إىل أن القيمة املضافة من تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف اجلزائر متثلت يف عصرنة اخلدمة العمومية وترشيد،اإلدارية
املرفق العام وتكييف عمل املورد البشري وفق بيئة تكنولوجية مع العمل على دمج الرقمنة يف االقتصاد وحتسني العالقة بني املواطن
.واإلدارة باإلضافة إىل االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال لكوهنا أحد روافد حتقيق العصرنة يف اجلزائر
 اجلزائر، العصرنة، النماذج التكنولوجية، القيمة املضافة، اإلدارة اإللكرتونية:الكلمات المفتاحية

L97.H83.O33 :JELالتصنيف

Abstract:
This study aims at highlighting the Algerian experience in the application of electronic
administration, through the e-Algeria2013 project, which aims at improving the role of public
administrations in providing high quality, low-cost technology models, and thereby accessing public
utility governance. In order to implement the actual application of electronic administration,
electronic services such as biometric documents and administrative transactionshave been offered.
The study concluded that the added value of the application of electronic administration in Algeria
was the modernization of public service, the rationalization of public utility, the adaptation of human
resource work to a technological environment, the integration of digitization into the economy,
improving the relationship between the citizen and the administration, and investment in information
and communication technology as one of the tributes of modernization in Algeria.
Jel classification : L97.H83.O33
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مقدمة:

شهد العامل موجة من التطورات التكنولوجية وكان ذلك بظهور شبكات االنرتنيت العاملية ،وهذه التطورات الزالت
مستمرة يف الوقت احلايل حتت اسم الثورة الرقمية ،حيث مسحت هذه األخرية بتبادل كميات معتربة من املعطيات،
البيانات واملعلومات بني املؤسسات واألفراد ويف خمتلف اجملاالت ،ويف خضم هذه التطورات العلمية التكنولوجية كان لزاما
على املؤسسات مبختلف مراكزها أن تتجه إىل وضع خمطط عمل لرسم السياسات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات
واالتصال ،واالهتمام بإعداد الكوادر املتخصصة يف جمال املعلوماتية قصد الوصول واحلصول على خدمات متطورة
وسريعة ،ومن هنا حتولت املؤسسات العامة حنو اإلدارة اإللكرتونية باعتبارها املدرسة األحدث يف عامل اإلدارة ،اليت تقوم
يف األساس على تكنولوجيا املعلومات واالتصال(االنرتنيت والشبكات) يف إجناز املعامالت والوظائف إلكرتونيا كالتخطيط
اإللكرتوين ،القيادة اإللكرتونية.
كما أ ّن اإلهتمام باإلدارة اإللكرتونية يؤدي إىل حتسني األداء يف املؤسسات العامة ويعمل على تطوير مجيع عناصرها
واالستغناء الكلي عن املعامالت الورقية وإحالل املكتب اإللكرتوين بواسطة االستخدام لتكنولوجيات احلديثة والتحول
التدرجيي من األنشطة التقليدية إىل األنشطة اإللكرتونية عرب شبكات االنرتنيت،اهلواتف الذكية واحلسابات االجتماعية،
ويف خضم هذه التحوالت السريعة ظهر ما يعرف باإلدارة اإللكرتونية الذي أعطت صبغة حديثة للمؤسسات ،ويف ذات
احلني دفع املؤسسات واإلدارات احلكومية إىل إعادة النظر والتقييم يف خدماهتا املقدمة إىل خمتلف شرائح اجملتمع والعمل
على استبداهلا خبدمات أكثر جودة وبفعالية وكفاءة ضمن نظام إلكرتوين متميز بسرعة ودقة ،وتدحرج هذا النظام حنو
القطاع العام الذي بات اليوم مطالب بالتأقلم والتكيف مع املتغريات احلديثة والوقوف على ما يطلبه اجملتمع من متطلبات
متباينة وسريعة مما جنم عن ذلك انضمام العديد من املؤسسات واإلدارات العمومية يف اجلزائر إىل إنشاء مواقع إلكرتونية
يعرضون من خالهلا خدماهتم اإللكرتونية واملعلومات الضرورية للمواطنني بأقل تكلفة وجبودة ويف الوقت املناسب ،هبدف
ضمان تقدمي فعال وسلس للخدمات العمومية ،فالتطبيق الواسع لإلدارة اإللكرتونية يعترب مبثابة حل مناسب وأمثل باعتباره
ضمان لتحقيق أبعاد احلوكمة (الشفافية ،العدالة ،املساءلة )ومن مث حتقيق رضا اجملتمع.
واجتهت اجلزائر حنو توظيف اإلدارة اإللكرتونية يف املؤسسات العمومية وكان ذلك مع بداية تبين مشروع اجلزائر
اإللكرتونية والذي ضم ثالثة عشر حمورا ،خصص له جمموعة من اخلرباء واملتخصصني يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال
،ورصدت له مبالغ جد معتربة للنهوض بقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصال من خالل االستثمار يف البنية التحتية
للقطاع ،واهلدف من منظور جمتمعي هو السماح للمواطنني ممارسة حق اإلطالع على املعلومة عرب مواقع املؤسسات
العمومية بواسطة شبكة االنرتنيت ومن مث إضفاء الشفافية واملصداقية يف املعامالت اإلدارية مع خمتلف األطراف .بناءاً
على ما سبق ارتأينا أن تكون إشكالية البحث على النحو األيت:
'' ما هي القيمة المضافة المحققة من تطبيق مشروع اإلدارة اإللكترونية في الجزائر؟ ''

 -أهداف الدراسة  :هتدف هذه الدراسة إىل :

 اإلملام باجلانب النظري والتطبيقي لإلدارة االلكرتونية وتوضيح العالقة بني املفاهيم املتشاهبة. -قراءة يف بعض النماذج التطبيقية للخدمات العمومية اإللكرتونية يف اجلزائر.
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 توضيح موقع اإلدارة اإللكرتونية يف اإلدارات واملؤسسات العمومية اجلزائرية ومدى االستفادة منها يف حتقيق رقمنةشاملة يف اجلزائر.
 االستفادة من تطبيق اإلدارة اإللكرتونية والعمل على االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال احلديثة يف اجلزائر. تشخيص واقع البنية التحتية االلكرتونية يف اجلزائر خطة الدراسة :لإلملام أكثر هبذه الدراسة ارتأينا أن نتطرق إىل اإلدارة اإللكرتونية ،احلكومة اإللكرتونية واحلوكمةاإللكرتونية من خالل طرح املفهوم ،وتوضيح العالقة والوصول إىل نتاج التفاعل بني املصطلحات ،كما مت التطرق إىل
اإلدارة اإللكرتونية يف اجلزائر من خالل قراءة يف بعض النماذج التكنولوجية املتعلقة باخلدمات اإللكرتونية على سبيل
احلصر املطبقة يف اإلدارات واملؤسسات العمومية ،ويف أخر نقطة مت توضيح القيمة املضافة من تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف
اجلزائر.
 -الدراسات السابقة:

-دراسة الباحثة ''حططاش نشيدة '''' ،جودة الخدمة العمومية في ظل الحكومة االلكترونية الذكية -تجربة حكومة

دبي'' ،الدراسة عبارة عن مقال منشور يف جملة رؤى اقتصادية ،جامعة الوادي ،العدد ،2017،12تطرقت الباحثة يف
هذه الدراسة إىل طرح إشكالية مسامهة احلكومة االلكرتونية يف تطوير جودة اخلدمات العمومية يف اجلزائر وما هي
إجيابيات التحول حنو حكومة ذكية باالعتماد على جتربة ديب ،واستهلت الباحثة دراستها بالرتكيز على التأصيل النظري
جلودة اخلدمة العمومية واحلكومة االلكرتونية يف جمال التأطري النظري ،ومن الناحية التطبيقية جتسدت اإلضافة يف عرض
جتربة ديب يف جمال احلكومة االلكرتونية للخدمات العمومية ،وهل ميكن أن هذه التجربة تقدم دروس للجزائر ميكن
االستفادة منها يف بناء منوذج احلكومة اجلزائرية االلكرتونية.
دراسة الباحثني ''بوزوالغ نور الدين ،بن عزوز عمار'''' ،اإلدارة االلكترونية كآلية لتحسين خدمة اإلدارة العموميةدراسة حالة بلدية باب الوادي -الجزائر''،الدراسة عبارة عن مقال منشور يف جملة اإلدارة والتنمية للبحوث

والدراسات ،جامعة البليدة ،العدد 2018،13أشار الباحثني أن تطور استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال احلديثة
أدى إىل توسيع تطبيقها ،وأشارا إىل أن اإلدارات العمومية يف ظل اإلدارة االلكرتونية تسعى إىل حتسني األداء ومن مث
حتسني خدماهتا العمومية من أجل تقريب اإلدارة من املواطن ،وأكدا أن استخدام اإلدارة االلكرتونية كآلية ومنوذج جديد
يسمح بتحسني خدمة اإلدارة العمومية ،ومن مث تقليل التكاليف ،السرعة والدقة يف إجناز األعمال وتوصلت الدراسة
املطبقة يف بلدية باب الوادي (مصلحة احلالة املدنية) إىل أن أغلب املستجوبني يرون أن اإلدارة االلكرتونية متوفرة يف
مصلحة احلالة املدنية ،كما سامهت يف حتقيق معيار االستجابة ،األمان ودرجة التفهم أثناء تقدمي اخلدمة من طرف اإلدارة
العمومية.
دراسة الباحثني''نوفيل حديد ،حنان كريبط''''،الخدمات العمومية في ضوء تطبيق اإلدارة االلكترونية ،دراسةتقييمية للخدمات االلكترونية بموقع وزارة الداخلية والجماعات المحلية'' ،الدراسة عبارة عن مقال منشور يف جملة

املؤسسة ،جامعة اجلزائر ،3العدد  ،2017،06هدفت هذه الدراسة إىل توضيح تأثري اإلدارة االلكرتونية على بعض
اخلدمات العمومية اليت تقدمها وزارة الداخلية واجلماعات احمللية وذلك من خالل حتليل املوقع االلكرتوين الرمسي التابع هلا،
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وذلك بالرتكيز على اخلدمات االلكرتونية املوجهة للمواطنني بطريقة  ،A2Cوأظهرت نتائج االستبيان أن اخلدمات
االلكرتونية اليت توفرها وزارة الداخلية واجلماعات احمللية متباينة بني خدمات إعالمية ،تفاعلية ومعامالتية وحتظى
باالستخدام الواسع من قبل املواطنني يف اجلزائر.
 - Iاإلدارة اإللكترونية ،الحكومة اإللكترونية والحوكمة اإللكترونية :المفهوم ،العالقة ونتاج التفاعل.
نتج عن استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال ظهور مفاهيم تكنولوجيا حديثة كاإلدارة اإللكرتونية ،احلكومة
اإللكرتونية واحلوكمة اإللكرتونية كنمط متطور وجديد يف اإلدارة العامة ،ومن مث البد من تقدمي املفاهيم وتوضيح العالقة
التفاعلية بني هذه املصطلحات املتداولة يف بيئة األعمال املعاصرة.
 - 1. Iاإلدارة االلكترونية :تعددت املفاهيم والتعاريف ملصطلح اإلدارة اإللكرتونية لكوهنا مفهوم حديث ،وهلذا جند
من ينظر على أهنا '' :إدارة موارد معلوماتية تعتمد على االنرتنيت وشبكات االتصال متيل أكثر من أي وقت مضى إىل
جتريد وإخفاء األشياء وما يرتبط هبا إىل احلد الذي أصبح رأس املال املعريف هو العامل األكثر فعالية يف حتقيق أهدافها،
واألكثر كفاءة يف استخدام مواردها'' (جنم ،9002 ،صفحة ،)751كما تعين '' :القدرة على استخدام تكنولوجيا
املعلومات واالتصال والتقنيات احلديثة لتنفيذ األنشطة اإلدارية إلكرتونيا عرب االنرتنيت وشبكات احلاسب اآللية يف كل
مكان وزمان،مما يؤدي للجودة وحتسني األداء وتوحيد اإلجراءات وسرعة التنفيذ وخفض التكلفة وتوفري البيانات
واملعلومات الالزمة ،هبدف حتقيق أهداف املنظمات بأقل وقت ،جهد وتكلفة وتطوير العمليات اإلدارية '' (ياسني سعد،
 ،9005صفحة  ،)92على غرار ذلك ينظر إليها بأهنا '' :تنفيذ كل األعمال واملعامالت اليت تتم بني طرفني أو أكثر،
سواء األفراد أو املؤسسات من خالل استخدام شبكات االتصاالت اإللكرتونية ،هبدف حتسني العملية اإلنتاجية وزيادة
كفاءة وفعالية األداء يف اإلدارة وإجناز العمل هبا بسرعة وبكفاءة وبأقل التكاليف''( ،فرطاس ،9072 ،صفحة )275
،كما أهنا'':استخدام الوسائل والتقنيات اإللكرتونية بكل ما تقتضييه املمارسة ،التنظيم ،اإلجراءات أو اإلعالن ،مبا يتيح
جلميع اإلداريني التعامل الفوري مع بعضهم البعض لتحقيق أهداف مشرتكة '' (فرطاس ،9072 ،صفحة .)275
مما سبق نستنتج بأن'':اإلدارة اإللكرتونية هي منهج حديث متكامل يعتمد على تنفيذ األعمال واملعامالت بني األفراد
واملؤسسات باستخدام الوسائل اإللكرتونية هبدف حتقيق اجلهد الوقت والتكاليف ''.
ولتفعيلها بشكل جيد سارع املتخصصون إىل طرح مناذج تعتمد بالدرجة األوىل على تكنولوجيا املعلومات واالتصال حيث
يتكون هذا النظام من تطبيقات اإلدارة اإللكرتونية اليت تعتمد على قواعد البيانات الداخلية ،ومن مدخالته املوارد املادية
الداخلية واخلارجية ،واملعلومات عن احمليط يف إطار عمليات املعاجلة اليت تقوم هبا املؤسسات ،ويستفاد من هذا النموذج
يف إعطاء تصور عن اإلدارة اإللكرتونية وكيفية تقدمي البيانات واملعلومات من أجل إجناز األعمال املختلفة ،وإن عمل هذا
النموذج يكون بالشكل األيت( ،مجال يوسف ،9070 ،صفحة :)972
يتم إدخال البيانات من خالل نظام فيزيائي حيث تتم املعاجلة ،ومن مث تدخل مباشرة إىل قاعدة البيانات.استخدام املعلومات كمدخل للتطبيقات اليت تعتمد على احلاسوب ،واليت تستخدم يف أمتته املكاتب بواسطة معاجلةالكلمات ،الربيد االلكرتوين والتحاور عن طريق احلاسوب.
 - 2. Iأهداف اإلدارة اإللكترونية :رغبة يف زيادة كفاءة وفعالية أداء العمل اإلداري ،فإن العديد من الدول تعمل على
تطبيق تكنولوجيا املعلومات واالتصال إلدارة املشاريع وتسيري املؤسسات املختلفة والتخلي تدرجييا على أساليب العمل
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التقليدي ومن اإلدارة املباشرة وجها لوجه إىل اإلدارة عن بعد وذلك للحصول على أفضل النتائج على صعيد األنشطة
واخلدمات املقدمة ومن بني أهداف اإلدارة اإللكرتونية جند (فرطاس ،9072 ،صفحة :)275
 تعميق مفهوم الشفافية واالبتعاد عن احملسوبية والبريوقراطية ،وكسب ثقة املواطنني من خالل حتسني مستوى اخلدماتإتباع معايري جودة اخلدمات.
 تقليل كلفة اإلجراءات اإلدارية وما يتعلق هبا من عمليات ،وكذا زيادة كفاءة عمل اإلدارة من خالل تعاملها معاألطراف الفعالة يف البيئة الداخلية واخلارجية.
 التقليل من التعقيدات اإلدارية ،وتسريع إجناز األعمال واملهام املختلفة. التوجه حنو أنظمة تسيري إلكرتونية قادرة على نشر الوثائق إىل أكثر من جهة ويف أقل وقت مع القدرة على تصحيحاألخطاء كما تساهم يف حتسني مستوى اخلدمات إىل اجلمهور بشكل الئق ومبواصفات جد عالية إضافة إىل ذلك كوهنا
آلية تساعد يف االبتعاد عن الوقوع يف األخطاء عند القيام بالعمل اإلداري ،ألن اإلدارة اإللكرتونية مرتبطة يف األساس
بتكنولوجيا املعلومات واالتصال اليت تعطي نتائج دقيقة ال جمال للخطأ فيها ،ومن مث تسهل إجناز املعامالت مع األفراد
واملؤسسات ،وعلى غرار ذلك تساهم يف رفع الكفاءة والفعالية وحتقيق مستوى عال من األداء يف املرفق العام ويظهر هذا
من خالل االبتعاد على كل ما هو ورقي يف التعامل وهذا ما يضمن سهولة احلصول على خدمة ذات جودة ويف الوقت
املناسب ،ومن مث تقريب اخلدمة من اجلمهور.
حتسني مستوى اخلدمات :مما الشك فيه أن اإلدارة اإللكرتونية هتدف إىل تقدمي خدمات ذات جودة إىل اجلمهوربشكل الئق ومبواصفات عالية مع اإلدارة اإللكرتونية ذاهتا ،لذلك فإن خمططي برامج اإلدارة اإللكرتونية يراعون حماور
عديدة ميكن من خالهلا حتسني مستوى اخلدمة املقدمة للجمهور ،ومنها حمور جتاوز األخطاء اليت يقع فيها املوظف عند
القيام بالعمل اإلداري ،ذلك أن احلاسب اآليل واملزود بالقاعدة البيانية تقدم نتائج يقينية ال جمال لألخطاء فيها  ،وهو ما
حيقق سهولة يف إجناز املعامالت اخلاصة السيما أن نظام اإلدارة اإللكرتونية خيتصر إجراءات كثرية ومراحل متعددة  ،ومن
جهة أخرى يعمل على رفع كفاءة األداء باجلهاز اإلداري ويكون ذلك من خالل تقليل العمل بالنماذج اليدوية والتعامل
مبا هو إلكرتوين مع توفري السرية (عبد الفتاح بيومي ،9002 ،صفحة .)22
 التقليل من التعقيدات اإلدارية :شكلت تكنولوجيا املعلومات واالتصال بوادر أطلق عليها طريق املعلومات السري،والذي عن طريقه ميكن للشخص الذي يرغب يف معلومة معينة أن حيصل عليها يف ثوان معدودة من خالل شبكات
املعلومات واالتصال ومقوماهتا ،كل هذه اإلمكانيات مبا فيها طريق املعلومات السريع يستفيد منها القائمون على شبكات
اإلدارة اإللكرتونية ،وذلك من أجل تقليل نسبة التعقيدات اإلدارية اليت مير هبا القرار اإلداري أو املعامالت اخلاصة
باألفراد ،من خالل ختفيف البريوقراطية واختصار مراحل إجناز املعامالت (سالمي ،9075 ،صفحة .)729
 حتقيق اإلفادة القصوى لعمالء اإلدارة اإللكرتونية :تظهر هذه اإلفادة من خالل وجود أسلوب موحد للتعامل مع كلمن يرغب يف احلصول على خدمات هذه اإلدارة ،وهذا ما يضفي الشفافية على هذه التعامالت ،ذلك أن الشخص
الذي يرغب يف قضاء طلبه جيب عليه إتباع إجراءات حمددة ،ومن مث ال ميكن ملتعامل أخر اختصار هذه اإلجراءات أو
ترك مرحلة من مراحلها ولكن اجلميع متساوون يف إتباع هذه اإلجراءات ،كما أن نظام اخلدمات اإللكرتونية يقوم على
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مدار الساعة ،مبعىن أن صاحب الطلب يستطيع الولوج إىل شبكة اإلدارة اإللكرتونية للحصول على اخلدمة اليت يرغب
فيها (سالمي ،9075 ،صفحة .)729
 - 3. Iالعالقة ،الفروقات ونتاج التفاعل بين اإلدارة االلكترونية ،الحكومة االلكترونية والحوكمة االلكترونية.
يذهب املتخصصون إىل أن حتديد مفهوم اإلدارة اإللكرتونية أو ما يطلق عليه بـ  ،E–Managementيقتضي
بالضرورة إبراز العالقة بينها وبني خمتلف املصطلحات األخرى منها الحكومة االلكترونية أو احلكومة على اخلط
 ، government en ligneأو احلكومة االفرتاضية  ، cyber governmentحيث يرى هذا االجتاه أن كل
املصطلحات السابقة تودي إىل ذات املعىن بالرغم من أن مصطلح احلكومة أكرب وأصبح حمتواه املعتاد ضيق وذلك من
خالل حصره يف اجلانب اإلداري فقط (عبد الفتاح بيومي ،9002 ،صفحة  ،)25ومن مث فاستخدام مصطلح احلكومة
اإللكرتونية أو الذكية قد يثري لبسا يف مفهوم احلكومة من منظور قانوين ،وهل املقصود هبا احلكومة بوصفها مرادفا للسلطة
التنفيذية أم أن مفهوم احلكومة اإللكرتونية ينصرف إىل احلكومة بشكل عام ومثة صعوبة أخرى يف حتديد مفهوم احلكومة
واليت تتمثل أساسا يف املؤسسات والقطاع اخلاص اليت بادرت يف االعتماد على تقنيات تكنولوجية املعلومات واالتصال مما
سهل هلا الوصول إىل اجلمهور واملتعاملني معها ومن مث يزداد أداء خدماهتا ،ومن خالل هذه املقاربة فإن مصطلح اإلدارة
اإللكرتونية يتسع ليشمل مفهوم احلكومة اإللكرتونية يف النطاق احلكومي والقطاع اخلاص (سالمي ،9075 ،صفحة
 ،)721ومن مث يفضل استعمال مصطلح اإلدارة اإللكرتونية بدال من مصطلح احلكومة اإللكرتونية لعدة أسباب أمهها
(سالمي ،9075 ،صفحة :)722
 عند ذكر مصطلح احلكومة يتبادر إىل ذهن املستمع العمل السياسي على الرغم من أن عمل احلكومة ال يقتصر علىالعمل السياسي وإمنا اإلداري أيضا ،ولكن الغالب يبقي السياسي وهذا ال يتوافق مع مشولية املصطلح لذلك من األفضل
استخدام مصطلح اإلدارة.
تعبري احلكومة هو حمدود حبد ذاته ألنه يعرب عن جمموعة من األشخاص والعالقة ال تكون مع مجيع الناس وإمنا معمؤسسات وهيئات حمددة ومعلومة ،على عكس مصطلح اإلدارة والذي يعرب عن إطار مفتوح وواسع يطال مجيع
املستويات يف الدولة ويشمل مجيع الناس يف عالقاته.
األدق أن يقال '' اإلدارة اإللكترونية '' وذلك للداللة على املفهوم القانوين لألعمال اإللكرتونية ،ألن مهمة احلكومةهي صنع السياسة العامة للدولة وحتديد األهداف العامة املراد إدراكها ،بواسطة العقل البشري والعقل اإللكرتوين الذي
يساعد يف إعداد البيانات واملعلومات ،واليت بدورها تعمل على رسم السياسة ،أما مهمة اإلدارة فهي تنفيذ هذه السياسة
العامة اليت سبق حتديد معاملها وتتم هذه املهمة بطريقة رقمية من خالل تكنولوجيا املعلومات واالتصال بدال من أن تتم
بطريقة تقليدية ،ومنه لفظ احلوكمة ما هو إال بديل عن املراقبة لفظا ومعنا ،فالريادة اليت يتمتع هبا اقتصاد أي ا دولة ما ال
يكون إال بريادة وكفاءة مؤسساهتا اخلاصة والعامة ،وهبذا حتدد الوضع التنافسي حلكومات الدول ،وهذا هو جوهر
ويعرف أهل االختصاص احلوكمة على أهنا نظام مبقتضاه تدار املؤسسات وتراقب ،كما ميكن تعريفها على أهنا
احلوكمةّ ،
ذلك النظام الذي يتم من خالله توجيه أعمال املؤسسة ومراقبتها على أعلى مستوى من أجل حتقيق أهدافها والوفاء
باملعايري الالزمة للمسؤولية والنزاهة والشفافية،كما ميكن تعريفها على أهنا  '':تلك احلكومة اليت تعتمد على تكنولوجيا
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املعلومات واالتصال لتقدمي اخلدمات احلكومية وتبادل املعلومات وتكامل خمتلف األنظمة واخلدمات القائمة بذاهتا بني
احلكومة واملواطن ،أو بني احلكومة واملؤسسات أو بني احلكومات فيما بينها( ،شعباين و بودايل ،9072 ،صفحة .)77
 - 4. Iمرتكزات الحوكمة اإللكترونية  :تركز احلوكمة اإللكرتونية على ثالثة أركان( ،شناق و دوحة ،9072 ،صفحة
:)02
 السلوك األخالقي :أي ضمان االلتزام السلوكي من خالل االلتزام باألخالقيات وقواعد السلوك املهين الرشيد والتوازنيف حتقيق مصاحل كل األطراف املرتبطة باملؤسسة والشفافية عند عرض املعلومات.
 تفعيل أدوار أصحاب املصلحة مثل اهليئات اإلشرافية العمومية ،واألطراف املباشرة لإلشراف والرقابة ،دون إمهالاألطراف األخرى املرتبطة باملؤسسة.
 إدارة املخاطر بكل ما حتمله من معىن وذلك ال يكون إال باإلشراف واملراقبة.كما أن احلوكمة اإللكرتونية هي الطريقة اليت متارس هبا املؤسسات السلطة يف بلد ما (جالم ،9072 ،صفحة
،)02ويتضمن هذا التعريف ثالث مؤشرات أساسية متمثلة يف الطريقة اليت تتم هبا اختيار احلكومات ومراقبتها واستبداهلا،
إضافة إىل قدرة احلكومة يف وضع سياسات رشيدة وفعالة مع احرتام املواطنني ومؤسسات الدولة للمنظمات اليت تدير
التفاعالت االجتماعية واالقتصادية فيما بينهم ،ويف ذات السياق فإن احلوكمة اإللكرتونية فهي'':استخدام االنرتنيت من
قبل احلكومة لتقدمي خدماهتا للمواطنني'' (جالم ،9072 ،صفحة .)02
وقد أشار  Colemanأن احلوكمة اإللكرتونية لديها القدرة الكافية على حتسني أداء املؤسسات العمومية وجعلها أكثر
شفافية واستجابة مع متكني املواطنني واملؤسسات من الوصول إىل املصادر احلكومية (املواقع) بطريقة مباشرة ،إال أن
املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ترى أن احلوكمة اإللكرتونية هي شبكة من املؤسسات تشمل املؤسسات الغري رحبية والقطاع
اخلاص والنموذج التطبيقي الشائع للحكومة اإللكرتونية هو بوابة املعلومات اإللكرتونية ،ويشري استخدام مصطلح احلوكمة
اإللكرتونية بدال من احلكومة اإللكرتونية إىل فكرة تغيري العالقات املؤسساتية وإشراك الشركاء من اجملتمع املدين وقطاع
األعمال يف اإلدارة اإللكرتونية ،وأكد  Heeksأن احلوكمة اإللكرتونية تتطلب ثالث دعائم أساسية من أجل حتقيق
احلوكمة الرشيدة ودعمها متمثلة يف اإلدارة اإللكرتونية ،املواطن اإللكرتوين واجملتمع اإللكرتوين( ،جالم ،9072 ،صفحة
.)05
كما أن احلكومة اإللكرتونية إسرتاتيجية ضرورية وفعالة لتطبيق احلكم الراشد على املستوى الكلي واملؤسسات احلكومية أو
اخلاصة ،وعلى غرار ما سبق ذكره فإن العناصر السالفة الذكر تشري إىل معىن االنضباط ،الشفافية واملساءلة ،كما اعتربت
األدبيات االقتصادية املعاصرة احلكومة كيان مؤسسايت له أهداف واضحة قابل لتطبيق عليه مبدأ احلوكمة ،كما أصبحت
تطبيقات احلوكمة ضرورة ملحة يف الفكر اإلداري من أجل جماهبة االختالالت اليت تعيشها أو تتعرض إليها املؤسسات
سواء يف القطاع العام أو اخلاص ،ومن مث التحول اجلزئي أو الكلي حنو احلوكمة دون إمهال اجلانب املادي للمؤسسات
بغية تفعيل الرقابة بأنواعها وتقومي األخطاء ورفع االختالالت ،ومبا أن احلوكمة تقوم على اإلفصاح فهي بدورها تلزم
احلكومات على املعاجلة اإللكرتونية والتدفق املعلومايت على شبكة اإلنرتنيت واالستثمار يف البنية التحتية اإللكرتونية عرب
التوسع يف األنشطة االقتصادية إلكرتونيا بإحداث التجارة اإللكرتونية ،الصريفة اإللكرتونية وهذه امليادين كفيلة بنشر
الثقافة والوعي اإللكرتوين ،ووسيلة تفاعل بأداء أعلى وتكاليف أقل ،ومن خالهلا يتم اجتياز كل مظاهر التأخري والبطء يف
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اجلهاز احلكومي كما تعد من بني أفضل الوسائل لتحقيق الرقابة بواسطة النظم التقنية ،ملا تتميز هذه األخرية من حتليل
ومراجعة آلية لألنشطة بشكل دوري على املوقع (شناق و دوحة ،9072 ،صفحة .)02
يف نظر الباحثني فإن خمرجات العالقة القائمة بني املتغريات السالفة تعمل يف أوساط املواطنني بشكل عام والفاعلني
واملتعاملني يف النشاط االقتصادي ،وفقا للتصور الشامل فإن احلكومة اإللكرتونية وسيلة لبناء اقتصاد قوي ،كما تساهم يف
حل املشكالت وحتقيق املساءلة والعدالة والشفافية ،ومحاية ومراعاة مصاحل املتعاملني سواء مؤسسات أو أفراد وتغليب
املصلحة العامة على اخلاصة ،وأبعد من هذا فإن هذه العالقة تساهم يف اجلانب االقتصادي وتنويعه كانتقال حنو اقتصاد
املعرفة املبين يف األساس على تكنولوجيا املعلومات واالتصال ،كما أن هذه العالقة قائمة على التبادل والتكامل وهدفها
يتمثل بالدرجة األوىل يف االرتقاء بأداء املؤسسات واإلدارات العمومية ومن مث حتقيق أداء متميز يف إدارة اخلدمات
العمومية.
أما الفروقات اجلوهرية بني املفاهيم ،فتؤثر العديد من األبعاد والعوامل على تعريف احلوكمة اإللكرتونية ،وتشري كلمة
اإللكرتونية يف املصطلح على مدى االعتماد على التكنولوجيا ،واحلكومة اإللكرتونية هي استخدام تكنولوجيا املعلومات
واالتصال لتقدمي اخلدمات احلكومية ،وتبادل املعلومات واإلتصاالت ،وتكامل خمتلف األنظمة واخلدمات القائمة بذاهتا
بني احلكومة واملواطن وبني احلكومة واملؤسسات ،وبني احلكومات وبعضها البعض وكذلك عمليات األقسام اإلدارية
والتفاعالت داخل إطار عمل احلكومة بأكمله ،ومن خالل احلوكمة االلكرتونية يتم تقدمي اخلدمات احلكومية املتاحة
للمواطنني بطريقة مرحية ويتسم بالفعالية والشفافية والفئات الرئيسية الثالث املستهدفة اليت ميكن متييزها يف مفاهيم احلوكمة
هي احلكومة ،املواطن واملؤسسات وجمموع املصاحل كما أنه ال توجد حدود واضحة يف احلوكمة االلكرتونية ،كما يتم
التعامل مع املصطلحني على أهنما حيمالن معىن واحد ،إالّ أ ّن هناك بعض االختالفات بينهما ،فاحلكومة اإللكرتونية هي
استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف اإلدارات العمومية ،يف إطار البحث عن التغيري داخل اإلدارة ،والعمل على
تعلم واكتساب مهارات جديدة تضمن حتسني اخلدمة العمومية ،أما احلوكمة اإللكرتونية تتطلب إدارة تكنولوجيا
املعلومات واالتصال هبدف حتقيق التنظيم الذي يسمح برفع السياسات املتعلقة باإلدارة العمومية ،ومن مث فاحلوكمة هي
تطبيق تكنولوجيا املعلومات كآلية مساعدة يف تسري اإلدارة بعقالنية (احلكم الراشد) (قيدوان و معمري ،9071 ،صفحة
.)52
كما ينظر إىل احلوكمة اإللكرتونية هي املستقبل حيث تسعى العديد من البلدان جاهدة حنو تشكيل حكومة خالية من
الفساد ،واحلكومة اإللكرتونية هي بروتوكول اتصال أحادي االجتاه ،يف حني أن احلوكمة اإللكرتونية هي ذات اتصال ثنائي
االجتاهات ،ويتمثل جوهر احلوكمة اإللكرتونية يف الوصول إىل املستفيدين والتأكد من أن اخلدمات املخصصة للوصول إىل
الفرد قد مت الوفاء هبا لذا ينبغي أن يكون هناك نظام استجابة تلقائي لدعم جوهر احلوكمة اإللكرتونية ،حيث تدرك
احلكومة من خالله مدى فعالية إدارهتا (قيدوان و معمري ،9071 ،صفحة )20
- IIاإلدارة اإللكترونية في الجزائر :قراءة في بعض النماذج.
جنم عن التطبيق الفعلي لإلدارة اإللكرتونية يف اجلزائر حتول اخلدمات العمومية من التقليدي إىل اإللكرتوين حيث سارعت
العديد من اإلدارات العمومية إىل صياغة مناذج تكنولوجية خلدماهتا والعمل على نشر املعلومات والبيانات خاصة تلك
املتعلقة باجلانب البيومرتي ،ومن بني القطاعات اليت عملت على عصرنة خدماهتا جند:
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 - 1. IIوزارة الداخلية والجماعات المحلية:مت إنشاء موقع وزارة الداخلية واجلماعات احمللية يف سنة  ،2008حيث

وفر خدمات إعالمية ،تفاعلية ومعامالتية ،متعلقة بالوثائق واإلجراءات الواجب إنتاجها للحصول على أي خدمة ،يف
جوان  2016قامت ذات الوزارة بإطالق موقع إلكرتوين جديد أكثر ديناميكية ومبحتوى أفضل من سابقه ،وبالنسبة
للخدمات اإللكرتونية اليت يوفرها املوقع اإللكرتوين اخلاص بالوزارة نذكر منها)وزارة الداخلية واجلماعات احمللية،9090 ،
صفحة :)7

- 1.1. IIالخدمات اإلعالمية :يوفر موقع وزارة الداخلية واجلماعات احمللية ،جمموعة من املعلومات للمواطنني وكذا
املهتمني واملتعاملني مع قطاع الداخلية ،ومن بني اخلدمات اإلعالمية جند معلومات تتعلق هبيكل الوزارة ،معلومات عن
اجلماعات احمللية (اإلقليمية) واملعلومات متعلقة بالوثائق اليت هتم املواطنني واملصاحل املختصة وتتعلق ببطاقة التعريف
البيومرتية ،جواز السفر البيومرتي اإلستعجايل إضافة إىل رخصة السياقة البيومرتية.
- 2.1. IIالخدمات التفاعلية :هتدف اخلدمات التفاعلية بوزارة الداخلية واجلماعات احمللية إىل ضمان حتقيق االتصال

عن بعد بالوزارة وهياكلها ،عن طريق الربيد اإللكرتوين اخلاص هبا ،وتوفري االستمارات ومتكني املواطنني من حتميلها يف أي
وقت ممكن ،ومنها جند :استمارة بطاقة التعريف البيومرتية اإللكرتونية واستمارة طلب جواز السفر البيومرتي واإلستعجايل.

- 3.1. IIالخدمات المعامالتية :يسمح هذا النوع من اخلدمات اإللكرتونية بالسماح للمواطنني باحلصول على
اخلدمات عن طريق االنرتنيت ،واإلطالع على ملفهم اإلداري اخلاص بنوع اخلدمة املطلوبة سابقا مثل اخلدمة اخلاصة
باملرتشحني لشهادة البكالوريا  2017واألشخاص املتحصلني على جواز السفر البيومرتي.
الشكل رقم ( :)01النموذج اإللكتروني لطلب بطاقة التعريف البيومترية في الجزائر

Source : www.intrieur.gov.dz,consulte le15/03/2020

 -4.1. IIالتسجيل اإللكتروني للحج :شرعت وزارة الداخلية واجلماعات احمللية يف إطالق عملية التسجيل اإللكرتوين
للحج مابني سنة  2016و  ،2017وذلك عرب كافة بلديات الوطن ،وساهم هذا اإلجراء يف ختفيف العبء على
املواطنني من حيث التنقل واستخراج الوثائق واالنتظار أمام اإلدارات العمومية.

- 5.1. IIمشروع رخصة السياقة والبطاقة الرمادية اإللكترونية :لقد مت استحداث بطاقة رمادية إلكرتونية خاصة
باملركبات ورخصة سياقة بيومرتية إلكرتونية ،ودخلت حيز التطبيق الفعلي سنة .2018
 - 2. IIقطاع العدالة :انطالقا من املخطط املتعلق بعصرنة قطاع العدالة يف اجلزائر ،مت جتسيد جمموعة من اإلجنازات
على أرض الواقع منها (وزارة العدل ،9090 ،صفحة :)09
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 -1.2. IIأرضية خدمات االنترنيت :حيث مت تزويد القطاع بشبكة االنرتنيت تسمح بتسيري الذايت ،وهتدف إىل
تعميم املعلومة ووصوهلا إىل كافة موظفي العدلة وحتتوي على موقع ويب خاص بالوزارة وهو فضاء موجه لكافة املواطنني
وموضح لنشاطات وزارة العدل وخدماته والنظم املتعلقة به.

باإلضافة إىل رقمنة األرشيف القضائي حيث يسمح هذا النظام بتسيري األرشيف القضائي وتأمينه كما يعمل النظام على

توفري خدمة إلكرتونية متميزة للمواطنني على غرار حتقيق السرعة والبحث عند اسرتجاع امللفات ،كما مت إنشاء مركز
شخصنة شريحة اإلمضاء اإللكتروني ويهتم هذا النظام بالعمليات املتعلقة بالتوقيع والتسليم اإللكرتوين للوثائق وتبادهلا
إلكرتونيا مع تسري أنظمة مركز الشخصنة وقواعد البيانات اخلاصة به ،كما يتكفل بإرسال املفاتيح حنو اجلهات القضائية.
 -2.2. IIإنشاء المركز الوطني لصحيفة السوابق العدلية :يعترب هذا املشروع مرجع حقيقي لواقع عصرنة قطاع
العدالة والتوجه حنو تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف نظر املواطنني ،ألن اهلدف الرئيسي منه هو أداء خدمة عمومية
متميزة،كما شرعت املديرية العامة لعصرنة قطاع العدالة يف إدخال املعلوماتية على مصلحة السوابق العدلية ،من خالل
إنشاء قاعدة بيانات خاصة بتسيري صحيفة السوابق العدلية،وهذه األخرية مربجمة بنظام تسيري قواعد البيانات املتميزة
بسرعة أكرب وتكلفة أقل.
الشكل رقم ( :)02النموذج اإللكتروني لطلب صحيفة السوابق العدلية إلكترونيا في الجزائر.

Source : www.m-justic.gov.dz,consulte le15/03/2019

 - 3. IIقطاع البريد وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال :وفرت وزارة الربيد و تكنولوجيا اإلعالم واالتصال جمموعة من
اخلدمات اإللكرتونية متمثلة يف (وزارة الربيد وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال ،9090 ،صفحة :)09
 -1.3.IIالشباك اإللكتروني :الذي يقوم بتوفري خدمات للزبائن واملتعاملني ،وهي كل األجهزة اليت تسمح بعملية
سحب األوراق النقدية آليا ،إضافة إىل بطاقات السحب اإللكرتونية اليت يتم استعماهلا للحصول على السيولة املالية لدى
مؤسسة بريد اجلزائر ،واليت تعمل مع وجود الشباك االلكرتوين ،وعن طريقها تسمح ألي مواطن بسحب نقوده من أي
شباك بريدي أو موزع أوتوماتيكي عرب الرتاب الوطين.
 - 2.3. IIخدمات اإلطالع على الرصيد :وهذا عن طريق إدخال بطاقة السحب الربيدية ،ومع تشكيل الرقم السري
اخلاص بكل متعامل حيصل الزبون على كشف الرصيد ،مع إمكانية االحتفاظ بكشف الرصيد ،كما حيق للزبائن طلب
مناذج من الصكوك الربيدية عن طريق ملىء االستمارة إلكرتونيا اليت يتم استظهارها على املوزع اآليل .حيث توفر شبكة
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االنرتنيت خدمات إلكرتونية لكل األفراد واملتعاملني لدى مؤسسة الربيد اجلزائر ،إذ هلم إمكانية اإلطالع على رصيد
حساهبم الربيدي ،حيث ميتلك كل متعامل رقم سري ،يتم تشكيله انطالقا من رقم حسابه الربيدي.
يف إطار التحول اجلزائر حنو الدفع اإللكتروني ،عرفت هذه األخرية فعالية كبرية ،حيث أنه توفر أكثر من  3,6مليون
أورو ،خصصت لتعميم وتطوير كل ما خيص البطاقات البنكية (،)CIB cartes interbancaire bancaires

واملوزعات اآللية لألوراق النقدية للبنوك ( )DAB :Distributeurs automatique de billetsوكذا
هنائيات الدفع اإللكرتوين ( ،)TPE: les terminaux de paiement électroniqueكما أنه وصل
عدد البطاقات البنكية املتداولة سنة  2011أكثر من  800000بطاقة ،إال أنه يتم استعمال نسبة  %1من جمموع
 5000نقطة دفع الكرتونية  ،TPEوالتطور امللحوظ يف اجلانب التقين للمصارف وخدماهتا مسح بانطالق خدمة
الدفع االلكرتوين يوم  3أكتوبر 2016حسب ما أقره وزير املنتدب املكلف باالقتصاد الرقمي وعصرنة األنظمة املالية،
حيث أشار أن عدد حاملني البطاقات قدر عددهم بـ ـ ـ ـ 1,300,000مليون وميكنهم االستفادة من اخلدمة مبجرد
حصوهلم على األرقام السرية وأن 11بنك عمومي وخاص على أمت االستعداد لتقدمي خدمة الدفع اإللكرتوين (آيت مبارك

سامية،2016،ص ،)39ومن مستجدات قطاع الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية لسنة ،2017صدور البطاقة
الذهبية اليت تكمن من إجراء خمتلف عمليات السحب والدفع ،كدفع فواتري الكهرباء والشراء يف الفضاءات التجارية .
الشكل رقم ( : )03نموذج لطلب البطاقة الذهبية إلكترونيا في الجزائر

المصدر :وزارة الربيد وتكنولوجيا االعالم و االتصال ،تاريخ االطالع 2019/05/10
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- IIIالقيمة المضافة من تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الجزائر.

مشروع اإلدارة اإللكرتونية يف اجلزائر عمل على تقدمي قيمة مضافة لإلدارات واملؤسسات العمومية ،ومن بني خمرجات
تطبيقها ما يلي:

 –1. IIIعصرنة الخدمة العمومية :يف إطار جهود اجلزائر يف جمال عصرنة اإلدارة يعترب الربنامج اخلماسي لالستثمارات
العامة ( )2014-2010برناجما طموحا حيث رصد له مبلغ 286مليار دوالر ،لتحقيق اإلنعاش االقتصادي ،حيث
مشل هذا الربنامج خمتلف اجملاالت واألصعدة على املستوى اإلداري واالجتماعي واالقتصادي والبشري ،تضمن الربنامج
احملاور األساسية التالية :حتسني التنمية البشرية ،%40تطوير البنية التحتية %30تطوير االقتصاد الوطين  ،%20تحسين
الخدمة العمومية ،%10ويف ذات السياق استفادت املؤسسات العمومية من هذا الربنامج سعيا إىل عصرنتها من أجل
التكفل األفضل باحتياجات املواطنني وبالتايل ضمان أكرب قدر من االنسجام واالستقرار االجتماعي ،من خالل السهر
على تقدمي خدمة عمومية ذات نوعية جيدة واحلرص على احرتام وتقدير املواطنني سعيا لتطوير سبل التواصل بني
املؤسسات العمومية واملتعاملني (فرطاس ،9072 ،صفحة ،)275كما توجهت اجلزائر حنو إصالح اإلدارة العمومية
والقيام بتغريات جوهرية متس سلوك اإلداريني ،وهذا بغية زيادة الفعالية التنظيمية ورفع االختالالت ،وهذا ما جاء به
املخطط اخلماسي  ،2014-2010مبينا اإلصالحات اليت قامت هبا اجلزائر لتحسني وترشيد أداء اخلدمات العامة
ومنها ما يلي (لكحل ،9072 ،صفحة : )52
تعميم استعمال اإلعالم اآليل وشبكة اإلعالم الداخلية.تشجيع التكوين املتخصص وتطبيق حتسني مستوى الكفاءات على املستوى احمللي.إعادة توزيع املهام بني اإلدارة املركزية واحمللية :حتظى اإلدارات املركزية مبكانة هامة يف مشروع إصالح الدولة ويتمثلحتديثها يف إعادة توجيهها حنو املهام اإلسرتاتيجية عن طريق إعادة تنظيمها وحتديد الكفاءات القيادية اليت ستقوم هبيكلة
وتنظيم أعمال احلكومة والتنسيق ما بني الوزارات حىت ال تبقى هذه األخرية منشغلة بتنفيذ املهام الروتينية ،تنتقل إىل
التنظيم ،التنسيق والتنبؤ والرقابة وتقييم السياسات العامة لضمان متاسك واستمرارية اخلدمات العمومية ،أما فيما خيص
اإلدارة احمللية فقد ركزت اإلصالحات على ضرورة إعادة االعتبار للجماعات احمللية (البلدية والوالية ) وإدخال تصنيف
إداري قائم على تكنولوجيا املعلومات واالتصال يساهم يف ترشيد اجلماعات احمللية من خالل تكوين أعوان املصاحل
،خاصة التقنية منها لتحسني اخلدمة العمومية املقدمة للمواطن.
 -2 .IIIتكيف عمل الموارد البشرية مع بيئة األعمال الحديثة :باعتبار املوارد البشرية من أهم أصول املؤسسات،
فإن تطوير املوارد البشرية وصيانتها لتحقيق أقصى استفادة من القدرات وطاقات العاملني هو ضرورة ملحة للعمل
اإللكرتوين ،وميتد التغيري ضمن هذا اجملال من النظرة اإلسرتاتيجية إىل التدريب اإللكرتوين مرور بتخطيط وحتديد
االحتياجات إلكرتونيا ،ويف دراسة مت إجراءها يف الواليات املتحدة حول أثر التحول يف إدارة املوارد البشرية من النظام
التقليدي إىل اإللكرتوين على زيادة كفاءة العمليات الداخلية ،مت اخلروج بالنتائج التالية :تكلفة املعامالت الداخلية بنسبة
 ،%25خفض تكلفة العاملني اإلداريني من أجور ومرتبات إىل  %40وخفض الواجبات واملسؤوليات واملهام اليت تؤديها
إدارة املوارد البشرية إىل( %80نوري و بن يوسف ،9071 ،صفحة .)99
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 -3. IIIترشيد المرفق العام :يتجلى تأثري اإلدارة اإللكرتونية من خالل استمرار العمل على مدار 24ساعة ،فاملواطن

ميكن أن ينجز معامالته يف أي وقت يراه مناسب له من خالل شبكة االنرتنيت ،مما يقلل جتاوز الكثري من االضطرابات
اإلدارية ،ومن خالهلا ميكن للمواطن احلصول على كافة املعلومات املطلوبة عن طريق الربيد اإللكرتوين لإلدارة ،أو اهلواتف
الذكية ومن مث اإلدارة اإللكرتونية تؤدي إىل حتقيق مبدأ دميومة املرفق العام،كما ميكنها حتقيق مبدأ مساوة األفراد أمام
املرفق العام من خالل عدم التفرقة بني املواطنني يف إتباع إجراءات احلصول على اخلدمة العمومية ،إضافة إىل ذلك ال
جتعل مقدم اخلدمة وطالبها وجها إىل وجه (،)face to faceمما يضمن القضاء على احملسوبية وإرساء الشفافية ،ومن مث
يتم تفعيل االتصال بني طالب اخلدمة وعارضها عن بعد يف إطار تدنية التكاليف ،إضافة إىل توفري الوقت (السرعة)،
الدقة والوضوح يف املعامالت مما يضمن حتقيق تدفق أكرب للبيانات واملعلومات بني املؤسسات وعلى خمتلف املستويات،
كما يساهم نظام اإلدارة اإللكرتونية على حتقيق الشفافية يف املرافق العامة يف اجلزائر ،حبيث ميكن ألي متعامل أن يطلع
على ما يتعلق مبعامالته بوضوح ودون غموض ،وما يعيق الشفافية هو صعوبة الدخول إىل مواقع اإلدارات العمومية يف
بعض األحيان ،ولتحقيق الشفافية الكاملة وجب إتاحة كافة املعلومات بني املواطنني يف ولوج املواقع وإمتام املعامالت
والشفافية يف ظل اإلدارة اإللكرتونية تتحقق بالعناصر التالية( ،سنقوقة ،9072 ،صفحة :)522
 حتقيق االتصال بني طالب اخلدمة ومقدمها، حتقيق طفرة من البيانات واملعلومات احلكومية بأقل تكلفة وبأعلى كفاءة سهولة الوصول إىل اخلدمة من خالل شبكات تقدمي اخلدمة . - 4. IIIتحسين كفاءة اإلدارة العمومية والتحول نحو أسلوب التسيير الحديث :تعد تكنولوجيا املعلومات
واالتصال ضرورية إلصالح أمناط عمل اإلدارة العمومية  ،من حيث جتديد أنظمة االستغالل الداخلية واألنظمة املالية،
االتصاالت الداخلية وتبادل املعلومات ،وكذا مناهج معاجلة وتطبيق الربامج اليت من شأهنا أن تؤدي إىل كفاءة االستغالل
وحتسني األداء ،واليت تدخل من ضمنها كذلك تدنية األعباء اإلدارية وتشجيع اإلبداع ،كما تعمل اإلدارة االلكرتونية
على مستوى اإلدارة العمومية على إرساء املفاهيم احلديثة كاحلكم الراشد الذي يتجسد أساسا يف منوذج التسيري العمومي
احلديث ( )NPKالذي يهتم بالنتائج ،من خالل قيامه على إصالح أمناط التسيري والتحول إىل الالّمركزية بواسطة
إعادة التنظيم وإرساء حركة اجلودة على خمتلف املستويات اإلدارية.
 - 5.IIIنحو رقمنة االقتصاد الجزائري :تعد التكنولوجيا املعلومات واالتصال من بني أهم نقاط االرتكاز اليت
أصبحت الدول تعتمد عليها بشكل كبري يف القطاعات ،وميكن للجزائر االستفادة من هذا العنصر الفعال وبواسطته تقع
حركية يف القطاعات املالية ،التجارية واخلدمية يف إطار التدفقات بني املتعاملني سواء من الداخل أو اخلارج،مما يكسب
االقتصاد اجلزائري ميزة تنافسية ومن مث تتحرك تدفقات االستثمار األجنيب املباشر وتظهر أمهية اإلدارة اإللكرتونية يف هذا
اجلانب يف نقل املعلومات والبيانات االقتصادية من املستوى احمللي إىل املركزي ،مما يسهل عملية اختاذ القرارات املثلى
وعليه تتحقق اجلدوى االقتصادية.
 -6. IIIتحسين العالقة بين المواطن واإلدارة العمومية في الجزائر :العالقة بني اإلدارة واملواطن هي عالقة متبادلة،
تتضمن التزامات اإلدارة العامة اجتاه املواطن وواجبات املواطن وحقوقه اجتاه الدولة ،فاملواطن من خالل تعامله مع اإلدارة
وأمام ضعف األداء الوظيفي هلذه األخرية فإنه عادة ما ال يتم إجناز العمل يف اليوم احملدد أو تأجيله ،فالبطيء يف الرد على
P-ISSN: 2437-0916 / E-ISSN: 2437-0916/ Legal Deposit N°6970-2015

- 223 -

جملة الريادة القتصاديات األعمال/

اجمللد  70العدد /70جانفي0702

الطلبات ومعاجلة امللفات تؤدي إىل تذمر املواطن (عمران ،9075 ،صفحة  ،)212وبإدخال اإلدارة اإللكرتونية مت
إصالح العالقة بني اإلدارة واملواطن ،ألن دورها متثل يف االرتقاء خبدمات اإلدارة العمومية ومن مث حتقيق مطالب املواطن،
إضافة إىل إضفاء الشفافية وإتاحة قنوات االتصال وتفعيلها ،مما زاد حجم تدفق البيانات واملعلومات املتعلقة باخلدمات
اجتاه املواطن ،ومن األدوات القانونية اليت كرستها اجلزائر يف تطوير العالقة بني اإلدارة واملواطن ،األمر  03-06املتعلق
بالقانون األساسي للوظيفة العمومية والذي كرس مبدأ االستثمار يف العامل البشري ،وترسيخ ثقافة املرفق العام لدى
املواطن واملوظف ،من أجل حتسني أدائه وتطوير كفاءته ملسايرة تطور حاجات املواطن وإشباعها دون إمهال تكيف اجلهاز
اإلدارة لتطلعات املواطن من خالل تبسيط اإلجراءات اإلدارية.
 - 7. IIIاالستثمار في تكنولوجيا المعلومات واالتصال في الجزائر وتوسيع العمل بها داخل المنظمات
اإلدارية :حسب تقرير اإلحتاد الدويل لالتصاالت سنة  ،2017أكد أن اشرتاكات اهلاتف الثابت منخفضة والسبب يف
ذلك ارتفاع مستويات انتشار اشرتاكات اهلاتف النقال وبالتايل استبدال اخلدمة الثابتة باملتنقلة ،كما تشري تقديرات اإلحتاد
الدويل لالتصاالت لعام  2016إىل أن اشرتاكات النطاق العريض املتنقل لكل 100نسمة يف املنطقة العربية بلغ ما
يقارب  ،%48وأدى تعزيز اإلقبال على االتصاالت اخللوية إىل انتشار التكنولوجيات املتنقلة ،ففي عام  2015كانت
الشبكات املتنقلة من اجليل الثاين ( )2Gتغطي  %97من السكان يف البلدان العربية أما من حيث عرض نطاق
االنرتنيت الدويل لعام  2015لكل فرد يف املنطقة العربية وصل إىل 22.7كيلوبت يف الثانية  ،وهو مقدار أقل من
متوسط 33.8كيلوبت ،كما شهدت املنطقة العربية زيادة مبقدار سبعة أضعاف يف الكمية اإلمجالية لعرض نطاق
االنرتنيت الدويل بني عام 2010و ،2015ومع ذلك فان الزيادة يف عدد مستعملي االنرتنيت الراغبني يف توصيلة دولية
من شأنه أن يضع املزيد على كمية عرض نطاق االنرتنيت الدويل (فراح و فرحي ،9075 ،صفحة  ،)729وحققت
إحدى عشر دولة عربية معدالت تغلغل إفرادية يف النفاذ إىل االنرتنيت أعلى من املتوسط العاملي البالغ  ،%47كما
أشارت تقديرات اإلحتاد الدويل لالتصاالت لعام  2016إىل أن مثة أربعة من أصل عشرة أفراد يف املنطقة العربية
يستعملون االنرتنيت ،وهو ما يضع املنطقة بالقرب من متوسط النسبة املئوية العاملية من مستعملي االنرتنيت %47.1
لعام  ،2016ومن املتوقع أن يرتفع عدد مستخدمي االنرتنيت يف املنطقة العربية إىل حوايل 197مليون مستخدم ،وهو
ما يعادل نسبة  %51لعام ( 2017فراح و فرحي ،9075 ،صفحة .)722
وبالنسبة للجزائر فقد عرف قطاع الربيد واإلتصاالت تغريا وفق للقانون رقم  03/2000املؤرخ يف  25أوت ،2000
والذي ركز على فتح سوق االتصاالت للتنافس ،ومسح ملزودي خدمات اهلاتف النقال باالستثمار يف اجلزائر وفيما يتعلق
باستخدام اهلاتف النقال والثابت يف اجلزائر ،إذ جند أن انتشار اهلاتف النقال يف اجلزائر يفوق املعدل اإلفريقي ويقارب
معدل البلدان النامية ،إذ بلغ عدد املشرتكني يف شبكة اهلاتف الثابت سنة  2015حوايل 3 267 592مليون مشرتك،
منها  3 013 460مشرتك يف اهلاتف الثابت السلكي و 254 132يف اهلاتف الالسلكي وهو ما ميثل تطور بنسبة
 %5.45مقارنة بسنة ،2014كما بلغت نسبة األسر احلائزة على خط هاتفي ثابت ما يعادل %41.65سنة
2015مقابل  %40.04يف سنة ( 2014آيت مبارك ،9072 ،صفحة  ،)22كما سجل العدد اإلمجايل ملشرتكي
اهلاتف النقال  43 227 643سنة ،2015مسجال اخنفاضا يقدر ب ـ 70 531مشرتك مقارنة بسنة ،2014وحمققا
بذلك تراجع يف النمو يقدر بـ ـ %0.16مقارنة مع نفس الفرتة ،من أصل 43مليون مشرتك 26.909،مليون مشرتك هم
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مشرتكون يف شبكة ،GSMمقابل 16.319مليون مشرتك يف شبكة اجليل الثالث ،3Gأي  %37.75موزعة على
املتعاملني الثالثة للهاتف النقال (آيت مبارك ،9072 ،صفحة .)25
الجدول رقم (:)01الحظيرة اإلجمالية لمشتركي الشبكات النقالة (.)2018-2013

المؤشر
3G
4G
المجموع

3102

3102

3102

3102

3102

3102

980803
980803

0583859
0583859

06608631
06608631

78771305
0868698
75637603

70537069
3061610
90868598

03793880
78670857
93068388

المصدر  :وزارة الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية والتكنولوجيات والرقمنة ،املديرية العامة لالقتصاد الرقمي ،مؤشرات تطور تكنولوجيا اإلعالم
واالتصال وجمتمع املعلومات لسنة 9072

أما فيما يتعلق باحلظرية اإلمجالية لشبكة االنرتنيت سنة  2015فبلغت 18 583 427مليون مشرتك منها
16 319 027مليون من مشرتكي االنرتنيت النقال للجيل الثالث3Gمقابل 1 838 429مليون مشرتك
،ADSLمن بني 18 583 427مليون مشرتك يف االنرتنيت %87.81هم مشرتكي االنرتنيت النقال للجيل
الثالث،مقابل%9.89من مشرتكي %2.8،ADSLمن مشرتكي انرتنيت اجليل الرابع ،4Gوبلغت نسبة كثافة
االنرتنيت سنة 2016نسبة ،%46أي 46مشرتك يف كل 100نسمة ،فيما يتعلق باالنرتنت النقال حقق اجليل الرابع
خالل عامني فقط من تقدميه عددا يزيد عن 78مليون مشرتك يف حني بلغ عدد مشرتكي اجليل الثالث 03793880
هذه التكنولوجيا اليت أدخلت من عام  7809واليت شهدت عام  7806ارتفاعا قياسيا حيث بلغ عدد املشرتكني
 78771305مشرتكا ،يعود السبب يف اخنفاض عدد املشرتكني يف شبكة  3Gإىل االنتقال إىل شبكات اجليل الرابع،
فيما يتعلق بالعدد اإلمجايل ملشرتكي االنرتنت يف اجلزائر شهدت هذه األخرية زيادة ملحوظة على مدى ثالثة سنوات
األخرية من  98669893مشرتكا يف عام  7801إىل  87378195مشرتكا يف عام .7800

الجدول رقم( :)03تطور عدد مشتركين االنترنت الثابت خالل الفترة

3102-3103

المؤشر

3103

3102

3102

3102

ADSL

0058180

0709780

0500673

0090186

األلياف البصرية FTTX

-

-

-

-

الجيل الرابع الثابت 4G
LET FIXE
الويماكس WIMAX

-

-

08639

879708

-

013

706

799

روابط مخصصة LS

-

-

-

-

المجموع

0058180

0709878

0533590

7767753

3102
7809830
115137
660
2089882

3102
7786300
108
378788
670
98880
5282888

3102
7017836
00963
060795
603
00506
5885058

المصدر :وزارة الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية والتكنولوجيات والرقمنة .9072،
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وحسب تقرير وزارة الربيد وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال لسنة  ،2017أن عدد املشرتكني وصل إىل أكثر من 23مليون

مشرتك يف إطار التحديث ونشر شبكة االتصاالت يف البالد للتوجه حنو االقتصاد الرقمي ،كما أعلنت وزيرة الربيد
واملواصالت السلكية والالسلكية والتكنولوجيا والرقمنة يوم  1أكتوبر 2016من االنطالق الرمسي للجيل الرابع للهاتف
النقال يف اجلزائر ،حيث مت تسجيل  492 968 10مشرتك سنة  ،2017وميثل عدد االشرتاكات املدفوعة مسبقا نسبة
( %87.95وزارة تكنولوجيا اإلعالم واالتصال ،9020 ،صفحة  ،)02أما بالنسبة للحصة السوقية بني متعاملني

اهلاتف النقال ( )GSMمل يتغري الرتتيب منذ سنتني ،حيث يف عام  ،2017تتوىل شركة أوراسكوم تليكوم اجلزائر
الصدارة ب ـ،%39.69تليها اجلزائر لالتصاالت موبليس مث الوطنية التصاالت اجلزائر،وبالنسبة لسوق اجليل الثالث
3Gوالرابع ،4Gجند أن موبليس تقود املتعاملني ب ـ %48.12و%36.54على التوايل  ،واجلدول املوايل يوضح
احلصص السوقية ملتعاملي اهلاتف النقال يف اجلزائر.
الجدول رقم( :)03الحصص السوقية لمتعاملي الهاتف النقال خالل الفترة 2820-2822

المتعاملين

9071

9072

ATM

40.06%

42.01%

OTA

32.60%

30.96%

WTA

27.34%

27.02%

المصدر :وزارة الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية والتكنولوجيات والرقمنة ،املديرية العامة لالقتصاد الرقمي ،مؤشرات تطور تكنولوجيا اإلعالم واالتصال وجمتمع
املعلومات لسنة .9072

ومن اجلدول يتضح لنا أنه فيما يتعلق بتوزيع حصص السوق بني املتعاملني متتلك اجلزائر لالتصاالت ATMاحلصة
األكرب يف عام  9072بنسبة  %29.07وبالتايل تأكيدها كرائدة يف السوق للعام الثالث على التوايل منذ عام ،9072
وتليها شركة أوراسكوم تيليكوم  OTAاجلزائر بنسبة % 20.22والوطنية التصاالت اجلزائر  WTAبنسبة
،%91.09وفيما يتعلق باإلحصائيات املرتبطة بسنة 2016و،2017جند أن هناك حتسن ملحوظ حيث بلغ عددهم
أكثر من 37.83مليون مشرتك ،وهذا راجع إىل ربط معظم البلديات بشبكة األلياف البصرية وذلك يف إطار عصرنة
البنية التحتية والتحول إىل اإلدارة اإللكترونية وتقدمي خدمة ذات نوعية ،ولتنفيذ إسرتاتيجية اإلدارة االلكرتونية يف اجلزائر،
سيتم ربط كافة البلديات والتجمعات السكنية باأللياف البصرية ،ومن املقرر كذلك إجناز برنامج لربط املناطق الصناعية
واملؤسسات الرتبوية ومؤسسات التكوين والصحة ،وكذا 2000ملحقة للبلديات عرب الرتاب الوطين بشبكة األلياف
البصرية ،ومن حيث ترقية اخلدمة الربيدية الناجعة تسهر احلكومة على مواصلة تنفيذ األعمال واليت هتدف إىل تنويع
العرض وحتسني نوعية تقدمي اخلدمات لفائدة املواطنني ،ويف إطار حتسني اخلدمة العمومية سيتم اختاذ كل التدابري من أجل
توفري ظروف ذات جودة عالية وفق املعايري الدولية من استقبال أحسن للمواطنني ونشر عادل للخدمات عرب كامل الرتاب
الوطين(.وزارة الربيد وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال ،9020 ،صفحة )04
يف عام  3102اخنفض عدد مشرتكي اإلنرتنت الثابت مبقدار  090618مشرتكا مقارنة بعام  7801وهذا يفسره اجتاه
املشرتكني إىل اهلاتف احملمول وخاصة  4Gالذي عرف توسعا لنسبة التغطية كما نالحظ زيادة يف اشرتاكات FTTX
بعد عام من تقدميها من  108مشرتك يف  7801إىل  00963مشرتك،7800أما فيما يتعلق بسوق الهاتف النقال
في الجزائر حسب المتعاملين في ) (GSMجند أن هناك منافسة قوية بني مشغلي النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة
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( )GSMالثالثة (جازي و موبيليس وجنمة) يف اهلاتف اخللوي اجلزائرية ،وقدمت شركة االتصاالت اخللوية اجلزائرية
(موبيليس) ،وهي أول مشغل اتصاالت ،خدماهتا للسوق بوصفها مشغل خلوي حمتكر وبوصفها شركة تابعة جملموعة
اتصاالت اجلزائر ختتصر باحلروف األوىل ( )ATMاملهيمنة حىت عام  7880ويف ديسمرب  7888أطلقت موبيليس
أول شبكة جتريبية من اجليل الثالث مبنية على معيار النطاق العريض للنفاذ املتعدد بتقسيم شفري(،)W-CDMA
وبلغ عدد مشرتكيها ما يقرب  07.85مليون مشرتك يف هناية  ،7809وانتهى احتكار شركة موبيليس يف جويلية
 7880عندما منحت السلطة التنظيمية للربيد واالتصاالت شركة أوراسكوم تليكوم اجلزائر املسامهة ختتصر باحلروف
األوىل( )OTAممثلة يف (جازي) جنحت شركة جازي باحلصول على رخصة لتشغيل النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة
( ،)GSMوقد استثمرت  7.5مليار دوالر أمريكي عام  7880إىل غاية  ،7881وبلغ عدد مشرتكيها 01.51
مليون مشرتك مع هناية  ،7809ومنحت الرخصة الثالثة لتشغيل النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة لشركة االتصاالت
الوطنية اجلزائرية ختتصر باحلروف األوىل( )WTAممثلة (جنمة -أوريدو) وبلغ عدد مشرتكيها  3.83مليون مشرتك
عام ،7809كما يوجد يف اجلزائر حاليا ثالثة متعاملني يف شبكات اهلاتف النقال ينشطون يف السوق ،وميكن توضيح
ذلك يف اجلدول املوايل :
الجدول رقم( :)12تطور عدد المشتركين حسب نوع طريقة الدفع ()2018-2010

المؤشر

3101

3100

3103

3102

الدفع القبلي

98305809

99500080

98308796

96858171

الدفع البعدي

0068607

7831110

7609861

9513678

97108065

95605376

91571189

93698981

7808

7805

7806

7801

7800

90587999

93736306

80031333

80389589

85985190

عدد المشتركين

حسب نوع وطريقة
الدفع

المجموع

6008880
9387077
8603081
8839313
8135080
50838086
85085665
85001086
89938365
89730018
المصدر :تقارير وزارة الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية والتكنولوجيات والرقمنة ،املديرية العامة لالقتصاد الرقمي:متاحة على املوقع:
http://www.arpt.dz

كما تشري اشرتاكات اهلاتف الثابت إىل جمموع العدد الفعال من خطوط اهلاتف الثابت التماثلية واشرتاكات نقل الصوت
عرب بروتوكول اإلنرتنت واهلواتف العمومية الثابتة ISDNومكافئات قناة الصوت( )WLLواشرتاكات احمللية الالسلكية
الثابتة ( )VOIPوقد كان هذا املؤشر يسمى سابقا خطوط اهلاتف الرئيسية قيد التشغيل ،ال يزال سوق االتصاالت
حيقق معدالت منو مرتفعة سواء من حيث نوع اهلاتف واملتعاملني وعدد املشرتكني ،واجلدول املوايل يوضح تطور عدد
املشرتكني:
الجدول رقم ( :)05تطور عدد المشتركين في شبكة الهاتف الثابت في الجزائر خالل الفترة .2018 -2016
السنوات

2016

2017

2018

عدد المشتركين

2202102

2700229

2752572

المصدر :تقارير السنوية وزارة الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية والتكنولوجيات والرقمنة التالية :على املوقعhttp://www.arpt.dz :
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يالحظ من اجلدول تطور عدد املشرتكني يف شبكة اهلاتف الثابت يتجه يف السنوات الثالث األخرية حنو منو إجيايب حبلول
عام  9072فقد وصل هذا الرقم إىل أكثر من 2ماليني مشرتك ،وخالل سنة  9071تقرر إهناء استعمال تكنولوجيا
االتصاالت الالسلكية الثابتة( )WLLاليت كانت موجهة للمناطق الريفية وهذا متاشيا مع إسرتاتيجية الدولة لتزويد هذه
املناطق ببنية حتتية لالتصاالت أكثر كفاءة مثل.4G LTE
الخالصة:
اإلدارة اإللكرتونية توجه حديث يعتمد على استخدام األمثل لتكنولوجية املعلومات واالتصال احلديثة واملهارات اليت
يتحلى هبا العنصر البشري وهذا لتجسيد إدارة عصرية قائمة على الشفافية والعدالة ومتحررة من التصرفات البريوقراطية مع
خمتلف األطراف الفعالة يف اجملتمع ،هادفة يف ذلك إىل حتقيق خدمات عمومية ذات جودة عالية يف إطار عنصر الزمن
والتكلفة ،وتعميم اإلدارة االلكرتونية يف اإلدارات واملؤسسات العمومية اجلزائرية هو مبثابة مرحلة انتقالية ذات قيمة مضافة
لإلدارات واملؤسسات على خمتلف املستويات (اهليكل التنظيمي،العنصر البشري ،القرارات اإلدارية ،االتصال) ،ومن مث
مواكبة بيئة األعمال احلالية وضمان القدرة على التأقلم مع املتغريات اليت يطلبها اجملتمع احمللي ،كما توفر العديد من املزايا
واملنافع للمؤسسات واإلدارات العمومية يف اجلزائر مما ينعكس باإلجياب على قطاع اخلدمات العمومية يف إطار تقليل
التكلفة وتفعيل الوقت املصحوب بالدقة ،ومن مث زيادة الفعالية والكفاءة على مجيع املستويات ،كما يالحظ أنه مت
تسجيل نتائج ملموسة ختدم صاحل املواطنني من خالل قناة اخلدمات اإللكرتونية املتاحة يف عدة قطاعات ،مما يضمن
الشفافية واملساءلة والعدالة ومن مث التقليل من املمارسات غري السليمة.
من النتائج املتوصل إليها من خالل هذه الدراسة ما يلي:
سامهت اإلدارة اإللكرتونية يف حتقيق جودة اخلدمة العمومية من خالل حتقيق أبعادها املتمثلة يف السرعة ،الدقة ،الوضوحوسرعة االستجابة دون خسارة يف الوقت واجلهد.
ترشيد نفقات اخلدمة العمومية يف اجلزائر سواء بالنسبة لطالب اخلدمة أو عارضيها ،وذلك عرب النماذج احلالية املتاحةعلى مستوى القطاعات (العدالة ،وزارة الداخلية واجلماعات احمللية).
حتقق اإلدارة االلكرتونية أداء متميز لإلدارات واملؤسسات العمومية يف اجلزائر ومن مث إعادة االعتبار لقطاع اخلدمات يفاجلزائر.
 إرساء مبادئ احلكامة يف اإلدارات واملؤسسات هبدف القضاء على البريوقراطية. ال تزال البنية التحتية االلكرتونية دون املستوى املطلوب يف اجلزائر.بناء على النتائج املتوصل إليها من خالل هذه الدراسة ميكن صياغة بعض التوصيات:
 ينبغي العمل على تطوير البنية التحتية اليت تقوم عليها اإلدارة اإللكرتونية والعمل على توسيع عدد مزودي االنرتنيت يفاجلزائر.
تأهيل املورد البشري من خالل فتح دورات تكوينية مع اخلرباء واملتخصصني احملليني يف جمال تكنولوجيا املعلوماتواالتصال أو عن طريق الشراكة القائمة على تبادل اخلربات واملهارات التكنولوجية.
 توعية اجملتمع مبدى أمهية اإلدارة االلكرتونية يف احلياة االجتماعية واالقتصادية عن طريق احلمالت اإلشهارية والتوعيةاجلوارية (اجلماعات احمللية).
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 تشجيع االستثمار يف تكنولوجية املعلومات واالتصال وتعزيز الشراكة اليت جتلب منافع إجيابية للدولة اجلزائرية وفتحاملبادرة أمام القطاع اخلاص احمللي املتخصص.
نشر الثقافة اإللكرتونية واملعلوماتية وجعل االنرتنيت يف متناول مجيع شرائح اجملتمع وهذا العتبارها ممهد لإلدارةاإللكرتونية مع تعزيز األمن املعلومايت على مستوى املؤسسات واإلدارات العمومية (قوانني وتشريعات التكنولوجية).
 حماربة األمية املعلوماتية يف اجملتمع من خالل نشر الوعي باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف خمتلفاجملاالت.
قائمة المراجع:
-www.interieur.gov.dz.)2829( .

 ابوبكر الصديق قيدوان ،و خرية معمري .)9071( .احلكومة االلكرتونية ومتطلباهتا يف ظل احلاكمية الرشيدة  .جملة الريادة القتصاديات االعمال .52 ، بدير مجال يوسف .)9070( .اجتاهات حديثة يف ادارة املعرفة واملعلومات. حجازي عبد الفتاح بيومي .)9002( .احلكومة االلكرتونية بني الواقع والطموح. -راضية سنقوقة .)9072( .دور اإلدارة اإللكرتونية يف ترشيد املرفق العام( .جامعة باتنة ،احملرر) جملة الباحث للدراسات األكادميية ( ،)79صفحة .522

 رشيد فراح ،و كرمية فرحي .)9075( .متطلبات األعمال اإللكرتونية يف العامل العريب( .جامعة اجلزائر  ،2احملرر) جملة علوم االقتصاد والتسيري والتجارة ( ،)29صفحة .729 سامية آيت مبارك .) 9072( .التجارة اإللكرتونية يف ظل تطور إستخدام تكنولوجيا املعلومات واإلتصال( .جامعة اجلزائر  ،2احملرر) جملة علوم اإلقتصاد والتسيري والتجارة (،)22صفحة .22
 مسيحة شناق ،و سلمى دوحة .)9072( .اثر احلكومة االلكرتونية على ترشيد اخلدمة العمومية - .حالة اجلزائر  .امللتقى الدويل حول جودة اخلدمة العمومية يف ظل احلوكمةاإللكرتونية –حالة البلدان العربية .جامعة بومرداس.
شعباين جميد ،و بودايل حممد .)9072( .حنو حكومة الكرتونية للنظام الضرييب اجلزائري - .حالة اجلزائر  .امللتقى الدويل حول جودة اخلدمة العمومية يف ظل احلوكمة اإللكرتونية –حالة البلدان العربية .جامعة بومرداس.
غالب ياسني سعد .)9005( .االدارة االلكرتونية وافاق تطبيقاهتا العربية.فتيحة فرطاس .) 9072( .عصرنة االدارة العمومية يف اجلزائر من خالل تطبيق االدارة االلكرتونية ودورها يف حتسني خدمة املواطن .جملة االقتصاد اجلديد .كرمية جالم .)9072( .فعالية احلوكمة اإللكرتونية يف ترقية اخلدمة العمومية -حالة اجل زائر  .امللتقى الدويل حول جودة اخلدمة العمومية يف ظل احلوكمة اإللكرتونية –حالة البلدانالعربية .جامعة بومرداس.
 جميد شعباين ،و حممد بودايل .) 9072( .حنو حوكمة إلكرتونية للنظام الضرييب اجلزائري .امللتقى الدويل حول جودة اخلدمة العمومية يف ظل احلوكمة اإللكرتونية -حالة البلدانالعربية  .جامعة بومرداس.

 حممد لكحل .)9072( .االدارة االلكرتونية واثرها يف حتقيق جودة اخلدمة العمومية-حالة اجلزائر .جملة معهد العلوم االقتصادية  ،)07( 97 ،صفحة .52 منري نوري ،و أمحد بن يوسف .)9071( .معوقات توظيف التكنولوجيا احلديثة لإل عالم واإلتصال يف املؤسسات واإلدارات العمومية اجلزائرية .جملة إقتصاديات مشال إفريقيا( ،)72صفحة .99
 نادية سالمي .)9075( .االدارة االلكرتونية كأساس لرتقية اخلدمة العمومية  .جملة العلوم االنسانية واالجتماعية . جنم .)9002( .اإلدارة واملعرفة اإللكرتونية :اإلسرتاتيجية ،الوظائف واجملاالت. نزيهة عمران .) 9075( .اإلدارة العمومية واملواطن أية عالقة تشخيص اإلختالالت وسبل اإلصالح على ضوء التجربة اجلزائرية( .جامعة بسكرة ،احملرر) جملة املفكر ( ،)79صفحة.212
 -وزارة الداخلية واجلماعات احمللية( .بال تاريخ) .تاريخ االسرتداد  ،9090 ,02 75من http// : www.interieur.gov.dz
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