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 مستخلص:

 امللخص     

التجارة  إطار وسائل الدفع الحديثة املستعملة في تعريف بال إلى تهدف هذه الدراسة

تسليط الضوء على واقعها في الجزائر بعد تبني هذه األخيرة برنامج إرساء  اذكو  االلكترونية،

وتكييف وتعميم  عصرنهالذي يهدف إلى  2008متطلبات الحكومة االلكترونية في ديسمبر 

 الخدمات االلكترونية املقدمة للمواطن عن بعد.

على املنهج الوصفي التحليلي في تعيين متغيرات الدراسة،  البحثاعتمدنا في هذا و 

عالقة ال إلدراكومواجهة العقبات  أن هناك تحديات من الواجب تداركها إلىنا لحيث توص

قي ظل  يجابية بين تطور وسائل الدفع االلكتروني ونمو التجارة االلكترونيةاإل طردية ال

 .املعرفةاندماج الجزائر ضمن اقتصاد منش ئ على العلم و 

خدمات إلكترونية، حكومة إلكترونية، برنامج الجزائر ، قمير اقتصادالكلمات املفتاحية: 

 االلكترونية.  
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 ةواكبمل نتيجة حتميةك بالتجارة االلكترونية يعتبر اهتمام غالبية دول العالم

تكنولوجيا الرقمي و لتطورات التقنيات الحديثة في مجال االقتصاد متطلبات 

 إعادة الحكوماتعلى  من الضروري أصبح في هذا السياق، و . املعلومات واالتصاالت

مع متطلبات وافق بما يت خاصة وأ عامةكانت هيكلة مؤسساتها  النظر في صياغة

 .العصر

 دوليةشبكات االتصال ال لحيث يسعى التسيير الحديث للمؤسسات استعما

ة من الشكل التقليدي إلى الشكل االلكتروني يتجار تنفيذ أعمال و  لحكومةباالتحول و 

 .تقديم الخدمة في أسرع وقت وبأقل تكلفة ممكنةفي ظل  عاصرامل

وسائل الدفع اإللكترونية بمختلف صورها في  ثورة املعلوماتيةال أفرزت قدو 

، والجزائر واحدة من دراستهاكثير من املسائل القانونية والتنظيمية التي يتعين ال

، إيجاد مجموعة من الوسائل املقبولة لتوثيق وحماية املعلومات إلى التي سارتالدول 

تجسيد األهداف  أن إلىإال أنه يجب اإلشارة  2008حيث سطرت برنامج منذ ديسمبر 

موضوع  ناقشةملهذه الورقة البحثية فكرة جاءت  و منه .يتعثرعلى أرض الواقع الزال 

من خالل طرح وسائل الدفع اإللكترونية ائل مستوضيح أهم  و الحكومة االلكترونية

 :التالي شكالاإل 

في ظل  التجارة االلكترونيةالحكومة و  جهود الجزائر من أجل تدعيمما هي 

 ؟املعرفة داقتصا تحديات

 يلي: كما الدراسة و لإلجابة عن هذا التساؤل الجوهري، كان مضمون 

 ؛التجارة االلكترونية و االلكترونية مفاهيم حول الحكومة :أوال

 .االلكترونية في الجزائر الخدمات مشروع :اثاني

 .االلكترونيةتجسيد مشروع الجزائر في جهود الجزائر  :اثالث

 .وسائل الحديثةالمن خالل االلكترونية  الجزائر : تحديات مشروع ارابع

 التجارة االلكرتونيةو  االلكرتونية مفاهيم حول احلكومة -1

 الحكومة اإللكترونية-1-1

http://www.droit-dz.com/forum/threads/575/
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للمواطنين ومؤسسات  الخدمات تقديم إلىتشير الحكومة اإللكترونية 

 تمثل مخزن الحكومة هذا املفهوم ف أساسعلى و   .لكترونيالافضاء الفي األعمال 

 لهاتلعب دور علومات و امل
ً
 .مصدرا

 واكان سواء جمهور ال تاياجحتتلبية ايتم  الحكومة الرقمية إطار في  و 

تكنولوجيا  ماستخداب إجراءاتمن معامالت و  مؤسسات األعمال مواطنون أو

توفير املعلومات و خدمات  إلى هذا النمط من التعامل يسعىاملعلومات واالتصاالت، 

نستعرض في هذا الصدد بعض التعاريف  .1مجرد موقع ويبليست ، فهي ذات جودة

الحكومة  معنىفي  تدقيقالنتمكن من حتى ت الدولية ئاباملؤلفين والهيخاصة ال

 االلكترونية:

القطاعات في مختلف اإلدارات  تتجسد في طاقةالحكومة اإللكترونية 

 في ظل تطبيق مبدأ جمهور لا لخدمات الرقميةوسائل الب دمدا ال إالحكومية على 

 .2الشفافية

شبكات  من خالل استعمالتقديم الخدمات كما يمكن أن تعكس عملية 

 .3املتاحةاإللكترونية  لمن الوسائ ما يشبهاملعلومات الدولية )اإلنترنت( و 

هي "املصلحة أو الجهاز الحكومي الذي يستخدم التكنولوجيا املتطورة  و 

كسترانت واإلنترنت التي توفر املواقع االوخاصة الحاسبات اآللية وشبكات اإلنترانت وا

اإللكترونية املختلفة لدعم وتعزيز الحصول على املعلومات والخدمات الحكومية 

وتوصيلها للمواطنين ومؤسسات األعمال في املجتمع بشفافية وبكفاءة وبعدالة 

 .4عالية"

                                                           
 .22-26، ص 2005،" دار الفاروق للنشر والتوزيع، مصر، الحكومة االلكترونيةجلوريا،"   ايفا نز   1
من  –ترجمة هدى يعقوب  –، برنامج األمم املتحدة اإلنمائي الحكومة اإللكترونيةسامي عطا هللا.،   2

 .2001.  1ط –مكتب برنامج األمم املتحدة اإلنمائي في دولة الكويت 
، الدليل اإللكتروني إدارة املوارد البشرية لتطبيق الحكومة اإللكترونية في الدول العربيةمحمد املتولي،   3

 . 2صـ 2000للقانون العربي.
 شمال اقتصاديات مجلة استراتيجي، مدخل: تطبيقها وسبل االلكترونية الحكومةالرفاعي،  قدوري سحر   4

 .309السابع،ص  العدد -إفريقيا
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ألجهزة ل سمحنظام افتراض ي الذي يفي  إطار تكاملي هو  الحكومة االلكترونية

التقنية  تحت مظلةفئات الجميع ن بي تهيئة وتنظيم العالقات الحكومية من

املعايير ب لتزامالا نية، مع ألزمانياملكاني أو  الفضاءة، متجاوزة حديثااللكترونية ال

  .5العكسية التغذية النافدة من  معطيات استغالل ، و ةملعلومالخاصة باواملقاييس 

 و املؤسساتبين  ربط يي ذال التنسيقدعم و  بالتالي تمثل كيفية هيكلةو 

في  املعلومات وضع بهدف ؛املعلومات تكنولوجيااستغالل نماذج  خالل من املواطنين

 .6الدقةو  الشفافية مردودا ماديا و تقليل التكاليف في ظل يوفر مما واطنينمتناول امل

 على الحكومة االلكترونية بتعريف األمم املتحدةهيئة قامت  2002 عام في

أنها "استخدام اإلنترنت والشبكة العاملية العريضة لتقديم معلومات وخدمات 

 .الحكومة للمواطنين"

  2005 عامفي  الدولي البنكما أ
ً

 عملية على أنها االلكترونية حكومةال عرف

في املؤسسات  وغيرها االنترنت شبكات أسهار على  تكنولوجيا املعلوماتوسائط   إدماج

  . 7بكفاءة و شفافية املواطنين مع القاتالع فيالتحكم بصورة 

استغالل  هي نستخلص أن الحكومة االلكترونية املفاهيمومن خالل هذه   

 من النتقالل تقنيات املعلومات واالتصاالت ملختلف متكامل مبني على الفاعلية

النظم الشبكات االلكترونية و  ناشئة على حكومة افتراضية إلى تقليدية حكومة

 .ادياملد و وجال على غرارالحاسوبية 

في مجمل التعاريف املقدمة من لخدمات اإللكترونية لإيجاد تعريف باملقابل  

االستفادة من في أن  االختالفأنه يمكن جمع هذا  إال طرف املختصين صعب للغاية، 

                                                           

في  التنمية أهداف وتحقيق . العربية اإلدارة .املبكر الشروع االلكترونية الحكومة ، فتحي محمد ، محمود 5 

 118ص2006 مصر،  ، اإلدارية العربية املنظمة منشورات ، الثالثة األلفية

 .العربية النيل مجموعة ،األولى الطبعة ،واألفاق الواقع االلكترونية الحكومة محمود، بكر أبو ، الهوش 6 

 .27ص، 2006 القاهرة، للنشر،
 للتنمية العربية املنظمة منشورات ،متكامل إداري  مدخل االلكترونية الحكومة املحسن، عبد إيمان ، زكي  7

 .20 ،ص2009  مصر، ، ودراسات بحوث اإلدارية،
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و تسهيل يساهم في تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في تقديم وتوفير الخدمات، 

 .8إلكتروني نظامتقليدي إلى  نظاممن نتقال ال ا

 9 : أهمهاأشكال  عدة لكترونيةاإلخدمات لل هاتقديمفي لحكومة االلكترونية لو 

 تقديم موضع واحد للمعلومات الحكومية -

 " Providing One-stop Government Information". 

 Moving Government " نقل التدابير الحكومية على الخط املباشر -

Procurements Online". 

 "تطبيق النماذج الرقمية وإتاحة تعبئتها على الخط املباشر -

Implementing Electronic Filing". 

تحتية عامة في حقل التقنية والتشفير وبقية االحتياجات  ىبنتطوير  -

 التقنية في بيئتي االتصال والحوسبة

 " Developing a Public Key Infrastructure". 

 Putting Government " الخدمة الحكومية على الخط املباشرتقديم  -

Services Online". 

 ."Facilitating Electronic Payments "تسهيل نظام الدفع االلكتروني -

 Improving Government Accountability" تحقيق فعالية األداء الحكومي

and Efficiency" 

 فقيام هذا النظام ،اإللكترونيةا الحكومة مبعدين رئيسيين ترتكز عليههناك  

خدمات حكومية ها في شكل عرضرقميا في شبكات معلومات ل نشر املعلوماتيبدأ من 

                                                           

  https://ar.wikipedia.org/wiki8.24/02/2017تاريخ االطالع : 

بين املتطلبات ومبررات  –اإلطار النظري للحكومة االلكترونية ، نقما ري منصوري الزين أ.سفيان  9 

دراسة تجارب بعض  –متطلبات إرساء الحكومة االلكترونية في الجزائر :ملتقى علمي دولي حول  -التحول 

ة، جامعة سعد مخبر تسيير الجماعات املحلية ودورها في تحقيق التنمي  2013ماي  14-13يومي -الدول 

 دحلب البليدة.
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عالجة في امل. األمر الذي يتطلب وجود بنية تحتية التي توفر إطار يدعم 10متكاملة 

  تقديم خدمات الحكومة اإللكترونية. و  رقمية حديثة شكل شبكات

 التجارة االلكرتونية-1-2

 يعرفها على أنهامن  منهمالتجارة االلكترونية ف فيما يخص مفهوم النظرة اختلفت

"عمليات بيع وشراء مابين املستهلكين واملنتجين أو بين الشركات باستخدام تكنولوجيا 

 .11املعلومات واالتصاالت"

الشبكة االلكترونية : "عمليات استخدام أنهاالتجارة االلكترونية  هناك من يعرف

في املجال التجاري والتي تتيح للمستهلك أن يعقد العديد من صفقات البيع والشراء 

 .12بأسلوب سريع وسهل"

 فهي (OMCمن منظور منظمة التجارة العاملية ) أما التجارة االلكترونية

"مجموعة متكاملة من عمليات عقد الصفقات وتأسيس الروابط التجارية وتوزيع 

 وبيع املنتجات عبر شبكة االنترنيت". وتسويق

مجمل الخدمات التجارية التي " هيالتجارة االلكترونية  أنو صرح البعض على 

تعتمد على الوسائل االلكترونية كالتبادل االلكتروني للبيانات والتحويالت االلكترونية 

تي تتعامل بها لألموال والبريد االلكتروني والنشرات االلكترونية وغيرها من الخدمات ال

 .13املؤسسات والشركات"

                                                           

"، مركز البحوث، معهد اإلدارة اإلدارة االلكترونية وافاق تطبيقاتها العربية "  ،ياسين، سعد غالب 10 

 .224ص(،  2005العامة، اململكة العربية السعودية، اإلدارة العامة للطباعة والنشر )
11 David R.T, the Tm pact of the Internet on the Taxation of International Transaction, Bulletin 

for Tnternation of Fisical Documentation, vol. 50, No 11-12-1996, pp 526- 530. 
مؤتمر املناخ املالي  إلى، بحث مقدم املعالجة الضريبية للصفقات االلكترونيةإبراهيم محمد درويش،  12

تشرين  31-29األردن للمدة  -جامعة اليرموك أربد -واالستثماري الذي عقدته كلية االقتصاد للعلوم إلدارية

 .6، ص2002

 1999، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، بحوث ودراسات،عالم التجارة االلكترونيةرأفت رضوان،  

  13. 348ص
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الشخص على شبكة  ستفيد منهاتلك الخدمة التي يهي الخدمة االلكترونية 

حصريا بالوسائل  عملياتال تجرى كافةحيث  لألطراف،مادي  وجوددون أي  االنترنت

( e- bankingكترونية )لالخدمات املصرفية االذكر في هذا الصدد اليمكن  ، و الرقمية

 Distance(، والتعليم االلكتروني عن بعد )e-travel)  ةااللكتروني سياحةوال

Education ( والتعامالت املالية االلكترونية، واملزادات االلكترونية ،)e- Auctions )

 pump pay( والدفع عند مضخة الوقود )Interactive Kiosksواألكشاك التفاعلية )

–At –The 14ألخرى.( و الخدمات االلكترونية ا 

التجارة االلكترونية وسيلة إيصال املعلومات أو الخدمات أو املنتجات عبر تقنيا ف

 الرقمية في اتالتقني إدماجهي عملية ف اتجاريأما الحديثة، الكترونية  القنوات

 .  بهدف السرعة و الدقةاملعامالت التجارية 

عملية تجارية من شراء و بيع  بأن التجارة االلكترونية هي مما سبق يرى الباحثان

 على شبكة حديثة من النظم الحاسوبية
ً
بدون  بين األطراف املعنية ما تقوم أساسا

 .وجودهم املادي

 إلى أربعة أنواع رئيسية وهي: تتفرع التجارة االلكترونية من حيث األطراف

  تجارة الكترونية من الشركات إلى األفراد(Business – Consumer)   ؛ 

  الشركات  إلىتجارة الكترونية من الشركات(Business – Business)   ؛ 

  تجارة الكترونية بين القطاعات الحكومية واألفراد(Consumer to 

Government)؛ 

  تجارة الكترونية بين القطاعات الحكومية والشركات(Business to 

Government . 

 ما يتم الذي و استعماال ه ر ثك ال أن النوع أ إلىتنويه الفي هذا اإلطار، يجب 

 لعالقاتبين قطاع األعمال واألفراد وبين مؤسسات األعمال فيما بينها مقارنة با

                                                           
، الطبعة األولى، االتصاالت التسويقية االلكترونية، مدخل تحليلي وتطبيقي العالق بشير عباس،  14

 .49،ص 2004، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، األردن
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 و عمليات البيعفي  تسام بخاصية أوتوماتكيةالو في مجمل الحاالت يجب ااألخرى. 

 . وسائل الدفع الحديثةفي ظل  شكل متكامل لضمان الدقة و الفعاليةب

يصدرها أدوات  أنظمة الدفع االلكتروني هي أو الحديثةوسائل الدفع هذه 

بالتزاماته دون الحاجة إلى نقود  قيامالبلزبون سماح لللبنك تجاري أو مؤسسة مالية 

  .وذلك من خالل النظم وبرامج التحويل االلكتروني لألموال عينية ملموسة،

ر األنشطة يتطو  أهمية هذه الوسائط االلكترونية في تدعيم و تتمحور 

يمكن تقديم و . طراف املعامالتأل لتفاعل املتوازي ااإللكترونية من خالل  االقتصادية

  15:التالية قساماأل فيوسائل الدفع الحديثة 

وجود ب  يعتمد مفهوم هذه اآلالت على إجراء املعامالت املالية: آالت الصرف الذاتي -

 اديمكبديل  غير البنوكاألماكن  للحسابات املصرفية في معالجة مركزية

 .موظفلل

تصدر من طرف البنوك  بالستكية ةمغناطيسيوهي بطاقات  البطاقات البنكية : -

، تحويلال سحب،جراء عمليات الإلصاحبها ب تسمح أو املؤسسات املالية الدولية،

مقابل ما يحصل لألموال بطريقة أنية ألداء  دفع الجواري وعن بعدوال اإلقراض

 .من خدمات عليه

املستعمل يوميا يدويا  التقليدي الخطيو شبيه بالشيك ه الشيك اإللكتروني: -

ة مابين ومؤمن ةموثقرقمية  رسالة مشفرة في شكل الوفاء حيث تتم عملية

 . نياألطراف املتعاقدمختلف 

عام في بية و املفوضية األور  املحفظة اإللكترونية )النقود االلكترونية أو الرقمية(: -

النقود االلكترونية بأنها "قيمة نقدية مخزنة بطريقة الكترونية على  اعتبرت 1998

وسيلة الكترونية كبطاقة أو ذاكرة كمبيوتر، ومقبولة كوسيلة للدفع بواسطة 

متعهدين غير املؤسسة التي أصدرتها، ويتم وضعها في متناول املستخدمين 

                                                           
نظم الدفع االلكترونية ومخاطرها ووسائل الرقابة عليها دراسة تطبيقية عبد هللا شاهين بحــث بعنــــوان  15

 .13، ص2009غـزة، ديسمبر  –جامعة اإلسالمية قسم املحاسبة بال على بنك فلسطين،

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9
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إحداث تحويالت الستعمالها كبديل عن العمالت النقدية والورقية، وذلك بهدف 

 .16الكترونية ملدفوعات ذات قيمة محددة "

 في تجسيد املشروطةآلية الدفع اإللكترونية  يلعب دور ظام املحفظة اإللكترونية ن

جذب الكتلة النقدية للقطاع ب و يسمح أيضاالحكومة اإللكترونية واقع فكرة 

 .املصرفي

بوصفها "النقود  اآللياتهذه اللجوء إلى ومما سبق يمكننا القول بأن 

مع العصر  مفروض جابييا تفاعل ما هو إال  ألبالستيكية"النقود أو "اإللكترونية

 .التطورات العلمية والتقنية الجديد املبني على

 17ومنها: ،حتى تتم عملية الدفع بصورة عادية الخصائصتوفر بعض  يستلزمو 

برامج على املؤسسة تدعيم البنية التحتية بتوفير ما تحتاجه من  االستقاللية: -1

 ؛ وأجهزة الدفع

غاية مشروطة في نجاح عملية الدفع و  األطرافحقوق ضمان  األمن التقني: -2

 ؛برامج الحماية ل بوجود على ارض الواقع التي ال تكون إال

ام و بيئة االستخديجب عدم تقليص العمل في بيئات تشغيل مختلفة:  -3

 ستقطاب متعاقدين جدد؛ال بل يجب توسيع املجال  اقتصارها على نظام محدد

، حق الخصوصيةالعمل على ضمان  يجبفي هذا النوع من املعامالت  السرية: -4

 ؛راقبة والتتبع خالية من املأن تكون عمليات الدفع  و بالتالي يجب

كانت  الدفعموضوع قبول قيم و هو العمل على الوصول إلى درجة  التوسع: -5

 ؛صغيرة على حد سواء وأكبيرة 

                                                           
16 European Commission, proposal for European parliament and council Directives on the 

taking up , the pursuit and the prudential supervision of the business of electronic money 

institution, Brussels, 1998, COM(98)727, p.72 

 

، دار حامد للنشر والتوزيع األردن، الطبعة التجارة االلكترونية(، 2012محمد نور، سناء جودت خلف) 

  239.17الثانية. ص
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ي عمليات الدفع االلكترون خصصة إلجراءاألنظمة املعلى : سهولة االستخدام -6

 و التعامل؛سهولة التوغل التميز بخاصية 

تخفيض  املحبذمن  عمليات الدفع االلكترونيقصد تعميم استخدام  العمولة: -7

 املترتبة من جراء هذا التصرف؛ العمولة

املؤسسات تبني مفهوم البحث العلمي بهدف تطوير و  على ستمرارية:ال ا -8

 .عاستدامة هذا النوع من الدف

 .االلكرتونية يف اجلزائر اخلدمات مشروع -2

 الجزائر مشروع تبنت الحكومة الجزائرية في مسارها لتحقيق التنمية املستدامة     

هذا مجتمع العلم واملعرفة،  في ظل التنموية االستراتجياتضمن  2013اإللكترونية 

التكنولوجيات الحديثة في برامج  مستخدما رقمينظام  إلى االنتقال إلىاإلطار يسعى 

اتصال  تحت شعار  خدمات للمواطنين ن تمدأيسمح لها  مامقطاعات مختلف ال

 18ل بين الحكومة واملجتمع املدني.عاف

ثالثة  على أرض الواقع علوضلتم تسطيرها  2013إلى  2009من سنوات  خمس

 ،تطوير التجارة االلكترونية و الخاص بمشروع الجزائر اإللكترونية عشر محورا رئيسيا

 :19يفيما يليمكن تلخيص هذه املحاور  و

 تكنولوجيات اإلعالم واالتصال في  في تعميم استعمال وسائل سراعإل ا

 ي؛العموم ي اإلدار اإلطار 

 سواء الشركاتمناخ تكنولوجيات اإلعالم واالتصال في تسهيل العمل ب 

 ؛عامة وأخاصة كانت 

                                                           

  algerie2013.pdf-http://www.algerianembassy.ru/pdf/e; Algérie 2013-E 18 
إلى التطبيق: مشروع الجزائر الحكومة  اإلستراتيجيةمشاريع الحكومة االلكترونية من عادل غزال، 19

  2013االلكترونية 
ً
، مارس 34، دورية علمية محكمة تعنى بمجال املكتبات واملعلومات،  العدد أنموذجا

2014. 

http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=663:gh

azal&catid=267:researches2017فيفيري 24االطالع  تاريخ 

http://www.algerianembassy.ru/pdf/e-algerie2013.pdf
http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=663:ghazal&catid=267:researchesتاريخ
http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=663:ghazal&catid=267:researchesتاريخ
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  تجهيزات وشبكات تكنولوجيات اإلعالم  من الحصول علىتمكين املواطنين

 ؛واالتصال

 ؛االقتصاد الرقميعجلة تنمية  دفعتهيئة املناخ ل 

  خدمات عالية  بتأمينلسماح ل التدفق السريع والفائق السرعة توفير

 ؛الجودة

  للقدرات البشرية التي ستتولى مسؤولية التسيير؛ التأطير الجيدالتكوين و 

  دراسات دقيقة؛ مبني علىوطني قانوني تشريعي  إطار وضع 

 أهداف  تنفيذ إلىالوصول واملتابعة التي من شأنها  التحقيقآليات  تجسيد

 ؛إستراتيجية "الجزائر اإللكترونية"

  ؛تنفيذ البرامجمصادر التمويل املتاحة لتغطية نفقات توفير 

 ترقية االقتصاد الرقمي؛في مجال  العلمي تدعيم البحث 

  ؛مصادر املعلومة واالتصالالعمل عل تنويع 

 ؛توفير اإلجراءات التنظيمية املفسرة للعملية 

 عالقات إستراتيجية داعمة  وضع بحث سبلالدولي و  تبادلالعلى  التركيز

 .اإلبداع للتطوير و 

 تفعيل مشروع الجزائر اإللكترونية و  هذه الخطوات في تجسيد الهدف من    

 الحكومة اإللكترونية هو:

 ملواطنين؛امن و إلى  الحصول على وثائق أو معلوماتمعاملة تسهيل  ضمان -01

 القطاعات و األجهزة التابعة لها؛مختلف العالقات القائمة ما بين تنسيق  -02

 ؛لتنميةا مثل شبحالبيروقراطية التي ت القضاء على عائق -03

مبادئ العدالة االجتماعية  بجودة عالية تعكس خدمات للمواطنينتقديم  -04

 ؛تقريب اإلدارة من املواطن في ظلواملساواة 

 وثائقالتزوير وتقليد في املنظمة  ائملجر األمن الوطني من مختلف احماية  -05

من القانون  14ومهــامها مبينة في املادة  ،لجرائماة وطـنـية لـلـوقـايـة من هذه ئبإنشاء هي

 .2009أوت ســــنــــة  5لالــمــوافـق  1430شــــــعــــــبــــــان عـــــام  14املــــــؤّرخ في  09 -04رقم 
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 االلكرتونية  يف جتسيد مشروع اجلزائر اجلزائرجهود  -3

تجسيد مشروع الحكومة االلكترونية في الجزائر كان مبني على برنامج شامل لعدة 

 :20مراحل التي يمكن تلخيصها كأتي 

يسهر على تنظيم و تطوير التشريعات الخاصة برنامج إعداد قانون  -01

 ؛ملعامالت االلكترونيةبا

 ؛رونةامل كسب صفةلمؤسسات لتحسين الجانب املالي لبرنامج  -02

 ؛ملعامالت االلكترونيةبا املعنيةعمل الجهات  النظر في نمطإعادة برنامج  -03

لوسائل  االستغالل األمثلعلى للطاقات والقدرات فني  تدعيمبرنامج  -04

 ؛التكنولوجيا الرقمية 

فكر جديد مبني على  إطار على العمل في  البشرية القدراتتدريب  برنامج -05

 ؛القيادات الحكومية االلكترونية

في  شروع الحكومة اإللكترونيةمل املجتمع بالقيمة املضافة برنامج إعالم -06

 .مجال تقديم الخدمات

التأخر الذي عرفته الجزائر في توفير بنية تحتية الزمة لتجسيد مشروع   

 بعض إلى أدى النشأة باملقارنة بالدول العربية ةالحكومة االلكترونية بحكم حداث

 نذكر ما يلي: ،النتائج

مبادرة  أطلقت من طرف  أول تعتبر بوابة املواطن : بوابة املواطنتصميم وتطوير  -1-

 ،على شبكة االنترنيت 2011 وزارة البريد و تكنولوجيات اإلعالم و االتصال في سنة

 ة.قدماإلدارية مالخدمات  مختلف إلى ةمباشر  الولوجملواطن ا إمكانيةالهدف تمثل في 

صياغة منهجية تقديم املعلومات نتيجة الكم الهائل  إعادةتبين فيما بعد انه يجب 

 إستعابها من طرف املواطن. قدرة لها و عدم
                                                           

تحديات التحول إلى الحكومة ، مغبر فاطمة الزهراء، نسيمهبلعربي، عبد القادر، لعرج مجاهد 20

 ، ورقة مشاركة في:اإللكترونية في الجزائر

الذي “ االقتصاد االفتراض ي و انعكاساته على االقتصاديات الدولية” الدولي الخامس حـــول  امللتقـى العلمي 

و 13املركز الجامعي خميس مليانة خالل الفترة: والتجارية وعلوم التسيير كلية العلوم االقتصادية نظمته:

 /http://iefpedia.com/arab :اإلسالميموسوعة االقتصاد  متاح على الخط املباشر: 2012مارس  14
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ملعرفة  تفعيل بوابة املواطن االلكترونية: أصبحت بوابة املواطن دليل ضروري  -2-

. و عليه من خالل شبكة االنترنت املقدمة داريةاإل خدمات مختلف العلى  الحصول و 

م بعملية تحديث اقيالة باملشروع متابعة املستجدات و كان على الجهات الوصي

 البيانات دوريا.

ستفادة من ال سماح للمواطن اال إطار: في خدمات إلكترونية على مستوى اإلدارات -3-

ضروري على الجهة الالخدمات من مختلف اإلدارات بصفة الكترونية، كان من 

اإلدارية و في نفس الصدد العمل ى مختلف األجهزة علالوصية تعميم هذه الخدمة 

 على زيادة الخدمات املقدمة.

 التحديات اليت تواجه احلكومة االلكرتونية يف اجلزائر  -4

 أدتتحديات التي  2009تواجه الحكومة اإللكترونية في الجزائر مند انطالق املشروع في 

عدم تحقيق األهداف املوضوعة بالرغم من كثافة الجهود و توفير مبالغ ضخمة و  إلى

 21:يمكن توضيح هذه التحديات في النقاط التاليةو املقدرة بأربع ماليير دينار. 

تكنولوجيا الحديثة و الالعمل على تسهيل عملية اقتناء وسائل : اقتصاديا -1

  .و تخفيض تكاليف االقتناء تحسن متوسط دخل الفردخدماتها ب

التحدي الرئيس ي في هذا املجال هو صعوبة التغير و التحول إلى نموذج : اإداري -2

مركزية القرارات  ،اإلدارية الرؤيةعدم وضوح  الحكومة اإللكترونية الناجم عن

تحقيق وجود القدرة على عدم  كدا ضعف تكامل التخطيط والتحليل و ،اإلدارية

 لت
ً
 22 .عدد املنظمات واألجهزة الحكوميةالتوازن نظرا

استثمارات مالية ضخمة  بناء البنية التحتية املعلوماتية يستدعي :اتقني -3

التقنيات مجال فتقر إلى الخبرة الالزمة في ت حين الجزائر التقنية املعلوماتية، في لتوفير 

حفظ األمن  و التقنيات املعلوماتية  التوفيق بينتعارض  وجود إلى زيادةالدقيقة، 

 .أملعلوماتي

                                                           
تاريخ  ،.الحكومة اإللكترونية التطبيقات الشاملة موقع وزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال،   21

 .24/02/2017االطالع 

 . 2017فيفري 24تاريخ االطالع   https://hrdiscussion.com، املنتدى العربي إلدارة املوارد البشرية22 

https://hrdiscussion.com/
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لشبكة لوصول في ال معرفة كيفية العمل بشبكة اإلنترنت يمثل شرط :اإعالمي -4

، األمر الذي يتطلب التعرف على البيانات واملعلومات من االستفادة بهدفالعاملية 

هذا العالم اإللكتروني. و في غياب عنصر التجربة العملية و املهارة فإننا ال نستطيع 

 تعظيم املنفعة من الخدمات املقدمة من طرف الشبكة.تفعيل و 

 ألزمانيعد املكاني والبعد ن الببببتكامل ترتبط البيئة اإللكترونية : ايمعلومات -5

 وتتمثل التحديات في الحديثة. التقنياتهذه تنامي التهديدات بالتعامل مع نظرا ل

البرامج والنظم األمنية استخدام القدرة على في  أملعلوماتيمواجهة مهددات األمن 

  .قانوني يسمح بسد الثغرات األمنية إطار و وضع  اإللكترونية الحديثة

التقدم البطيء في معرفة استخدام التقنيات  :األمية اإللكترونية تحديات -6

وعي ومعرفة  إيجادصعوبة  إلى أدىالرقمية و عدم القدرة على مواكبة مراحل تقدمها 

في هذا الصدد على  ملجتمعات الدول النامية.ا خاصة في جماهيرية معلوماتية

 .الرقمية في العملية التعليمية ةاملؤسسات التعليمية تعميم استخدام تقني

و  مهارة االفتراضيةالتعامل مع شبكة االتصاالت يتطلب املحددات النفسية:  -7

 .التعاملاإلقدام على هذا في  االذي يلعب حاجز النفس ي والسيكولوجي  عائقتجاوز ال

 اخلامتــــة

عالم التكنولوجي الكان نتيجة تطور  ظهور الخدمات االلكترونية عن بعد

هذا النمط الجديد من  وفاعلية، كفاءة الحكومي األداء لتحسين كمنهج االلكتروني

 مناقشة و دعم التعامل من شأنه توسيع نطاق لألعوان االقتصاديين في مشاركة،

 بما يتوافق مع متطلباتهم.السياسات القرارات و 

وتتطلب عملية تجسيد نظام الحكومة االلكترونية وجود إرادة في توفير 

قيام بكفاءة األداء الحكومي الات لالستفادة من التكنولوجيات الحديثة و ياإلمكان

. و في هذا الصدد على السلطات اتجاه املواطن الذي يبحث جليا على خدمة متميزة

دعم املعلومات و نية واملستمرة لضمان اآل ة الرقابة والعناية التحلي بصفاملعنية 

 من أجل إنجاح هذا املشروع في الجزائر. بحوث تطوير الخدمات اإللكترونية
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