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ترتكز عملية تطبيق اإلدارة اإللكترونيةة علةج لملةة 
من احملددات، تبحث من خاللها عن إيجاد واقع بيئة مناسةبة 

ق الدراسة إلج أهم لتطبيق نالح لإلدارة اإللكترونية، وتتطر  
احملددات التي تشكل األرضية األساسية لإلدارة اإللكترونيةة، 

مستوى اجلاهزية اإللكترونية في اجلزائر، وقةد  والتي تعبر عن
الثقافيةة، و القانونية،ومت حصرها في احملددات التكنولولية، 

 واحملددات االقتصادية وااللتماعية.

محةددات  تقيةيم الورقةة هةه  خالل من حاولنا ولقد
 تتعةر  كما لكترونية في البيئة اجلزائرية،تطبيق اإلدارة اإل

 السةتالال  نتةائ  متهيةدا   الدوليةة تاملقارنا إلج الدراسة
 اخملتلفة املؤشرات هه  تطوير إلج ترمي واقتراحات وتوصيات

 ونوعيا. كميا  

وقةد أشةارت نتةائ   ،املنه  التاريالياتبعت الدراسة 
أن اجلزائر تبهل لهودا في توفير البيئة املناسبة إلج  الدراسة

 يموتعمة تنميةة مةن خةاللواحلاضنة لةإلدارة اإللكترونيةة، 
 عةن عةالزة تةزال ال أنهةا إال واالتصةال اإلعالم تكنولوليات

اجملةال. وقةد خرلةت  هةها فةي العامليةة التطةورات مسةايرة
 الدراسة بعدد من التوصيات.

الكلمات املفتاحية: اإلدارة اإللكترونية، محددات اإلدارة 
اإللكترونية، تكنولوليا املعلومات واالتصاالت، البيئة 

 اجلزائرية.

Determinants of the Application of e-Management in 

the Algerian Environment 

Abstract : 

The e-Management application is based on a 

set of determinants, that create the right environment 

for having a successful application of e-Management. 

This study addresses the most important 

determinants that are considered the foundations of 

electronic management, which also reflects the level 

of e-readiness in Algeria. The determinants are 

technological, legal, cultural, economic and social 

ones. 

Through this paper, we try to evaluate the 

determinants of the application of e-Management in 

the Algerian environment. Also, our study is subject 

to an international comparison, to obtain 

recommendations, suggestions, and results to 

eventually develop those different indicators 

quantitatively and qualitatively. 

The study follows a historical approach. 

Moreover, Results show that Algeria is making 

efforts to provide the suitable environment and the 

right incubators for applying electronic management, 

through the development and dissemination of the 

technology of information and communication, but 

Algeria is still unable to keep with the pace of global 

developments in this field. The study ends with 

several recommendations. 

Key words: e-Management, e-Management 

determinants, technology of information and 

communication,  the Algerian environment. 

شةةهدت العقةةود األخيةةرة تقةةدما هةةائال فةةي مجةةال 
عصةةرنا يعةةرص بعصةةر  تكنولوليةةا املعلومةةات مةةا لعةةل 

الثةةورة املعلوماتيةةة والتكنولوليةةة، فقةةد بةةزت احلاسةةبات 
كةةل مجةةاالت النشةةاا اإلنسةةاني وأحةةدهت تةيةةرات هائلةةة 
فةةي قةةرق االتصةةال وإعةةا، األعمةةال، وعليةة  فقةةد بيةةرت 

أدت تقنيةةةات إذ  ليوميةةةة، كثيةةةرا فةةةي اةةة  احليةةةاة ا
املعلومةةات واالتصةةاالت إلةةج إحةةدا  تطةةورات هائلةةة علةةج 
مسةةتوى تطلعةةات األفةةراد ورببةةاتهم فةةي احلصةةول علةةج 

 خدمات ومنتجات أكثر تطورا.

وفةةي هةةها الصةةدد تسةةعج اجلزائةةر إلةةج اللحةةاق 
بالركةة ، مةةن خةةالل تبنةةي أحةةد  التكنولوليةةات وبنةةا  

ألةةل تطبيةةق  نظةةم معلومةةات إلكترونيةةة متكاملةةة مةةن
  .اخملتلفة ؤسساتهامب ارة اإللكترونيةفعال لإلد

لعل من الصةع  القيةام بحصةر شةامل مةع  ليةل 
منهجةةي لواقةةع اإلدارة اإللكترونيةةة فةةي البيئةةة اجلزائريةةة، 

 قطاعةات  وذلك التسةا  املوضةو  وتشةعب ، فهةو يشةمل 
أبر،هةةا قطةةا  تكنولوليةةا املعلومةةات واالتصةةال، ومةةا عةةدة 

بةةرام  ومؤشةةرات،  لقطةةا  فةةي قياتةة  مةةن:يحملةة  هةةها ا
مشةةةروعات التجةةةارة ونترنةةةت، تطةةةور اسةةةتالدام اإلو

بةةرام  احلكومةةة واألعمةةال اإللكترونيةةة، واإللكترونيةةة، 
مةةن احلقةةول املتشةةعبة واملتعلقةةة  وبيرهةةا  اإللكترونيةةة

بواقةةع اإلدارة اإللكترونيةةة فةةي البيئةةة اجلزائريةةة، وهةةها مةةا 
د اإلدارة اإللكترونيةةة، يجعلنةةا نةةدرو تنةةو  أولةة  وأبعةةا

ال ننسةةج ارتباقهةةا الوهيةةق ومجةةاالت تطبيقهةةا، كمةةا
التنميةةةة االلتماعيةةةة، االقتصةةةادية، الثقافيةةةة  ببةةةرام 

ة بةةةاإلدارة اإللكترونيةةةة ال والقانونيةةةة. إن املعرفةةةة اجليةةةد
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دون معرفةةةة بةةةالواقع ومتةيراتةةة  أ  معرفةةةة  تكتمةةةل
 بالبيئة ومحدداتها وحدودها.

 
لكترونيةةة تةةوفير البيئةةة يتطلةة  تطبيةةق اإلدارة اإل

التةةي تتةةوا م واحتيالاتهةةا، فةةي الوقةةت الةةه   املناسةةبة
تتنةةةو  وتتعةةةدد أولةةة  اإلدارة اإللكترونيةةةة وم ةةةامينها، 
كمةةا تتبةةاين مجةةاالت تطبيقهةةا، إال أنهةةا تةةرتب  فةةي 
مجملهةةةا بتكنولوليةةةا املعلومةةةات واالتصةةةال بصةةةورة 

انةةة  التشةةةريعي، خاصةةةة، كمةةةا تةةةرتب  بكةةةل مةةةن اجل
 االلتماعي واالقتصاد .والثقافي، و

من خالل ما سبق فإن التساؤل الرئيسي يتمحور 
  حول:

 لكترونية فيكيف ميكن تطبيق نظم اإلدارة اإل«
 » البيئة اجلزائرية؟

األساسي مت  اإلحاقة بالتساؤلومن ألل التدقيق و
 صيابة األسئلة الفرعية التالية:

لبيئةةة التكنولوليةةة الال،مةةة هةةل تتةةوفر اجلزائةةر علةةج ا -
 لتطبيق اإلدارة اإللكترونية؟؛

قةةادرة علةةج تشةةريعية ل تتةةوفر اجلزائةةر علةةج بيئةةة هةة -
تةطيةةة مالتلةةف املسةةائل القانونيةةة املنبثقةةة عةةن 

 ؛تطبيق اإلدارة اإللكترونية؟
الداعمةةة ة يةةثقافالبيئةةة الهةةل تتةةوفر اجلزائةةر علةةج  -
 ؛إلدارة اإللكترونية؟ل
البيئةةةةة االلتماعيةةةةة  هةةةةل تتةةةةوفر اجلزائةةةةر علةةةةج -

واالقتصةةةةادية املناسةةةةبة مةةةةن ألةةةةل تبنةةةةي اإلدارة 
 .اإللكترونية؟

 

الوقةةوص علةةج مةةدى لاهزيةةة اجلزائةةر مةةن ألةةل تطبيةةق  -
 .اإلدارة اإللكترونية

واالتصةةال  رص علةةج واقةةع تكنولوليةةا املعلومةةاتالتعةة -
 . في اجلزائر

ة املتعلقةةةة يالوقةةةوص علةةةج واقةةةع البيئةةةة التشةةةريع -
 . دارة اإللكترونية في اجلزائرباإل

 .الوقوص علج واقع الثقافة اإللكترونية في اجلزائر -

تسةةةلي  ال ةةةو  علةةةج واقةةةع البيئةةةة االلتماعيةةةة  -
 واالقتصادية وعالقت  باإلدارة اإللكترونية في اجلزائر.

تتطةةرق ألحةةد  فةةي أنهةةا  اسةةة ركمةةن اهميةةة الدت
ة فةةةةي اإلدارة املعاصةةةةرة واملتمثلةةةةأهةةةةم املواضةةةةيع 

التطةةور النةةوعي اإللكترونيةةة والتةةي لةةا ت علةةج إهةةر 
 ،لكترونيةةةةالسةةةريع للتجةةةارة اإللكترونيةةةة واألعمةةةال اإل

وانتشةةةار تطبيقةةةةات اإلنترنةةةت وشةةةةبكة املعلومةةةةات 
العاملية، وميكةن اسةتالال  أهميةة الدراسةة فةي النقةاا 

 التالية:

االهتمةةام الكبيةةر الةةه  أولتةة  اجلزائةةر فةةي إقةةار إعةةداد   -
 يئة حاضنة وداعمة لإلدارة اإللكترونية.ب
 التحةديات البيئيةة  إبةرا،نتائ  الدراسة قةد تفيةد فةي   -

فةةي  لكترونيةةة توالةة  عمليةةة تطبيةةق اإلدارة اإل التةةي
، كما قد تفيد فةي الوقةوص علةج مالتلةف نقةاا اجلزائر

ال ةةعف التةةي تعةةاني منهةةا البيئةةة اجلزائريةةة  كبيئةةة 
 نية.حاضنة وداعمة لإلدارة اإللكترو

ميكةةن أن تفيةةد الدراسةةة فةةي الفهةةم اجليةةد حملةةددات   -
تطبيةةق اإلدارة اإللكترونيةةة فةةي البيئةةة اجلزائريةةة مةةا 
يقودنةةا إلةةج وضةةع احللةةول العمليةةة املالئمةةة إلشةةكالية 

 تالطي  وتطبيق برام  اإلدارة اإللكترونية. 

 ميكن رسم حدود الدراسة كاآلتي:

الدراسةةة حملةةددات تطبيةةق تطرقةةت  احلةةدود املكانيةةة: -
  اإلدارة اإللكترونية علج مستوى اجلزائر.

متحةورت الدراسةة حةول مةدى لاهزيةة  احلدود الزمنيةة:  -
مةةن عةةام  اجلزائةةر مةةن ألةةل تطبيةةق اإلدارة اإللكترونيةةة،

 .م0205إلج  م0225

 
األهداص التي تسعج انطالقا من قبيعة الدراسة و

التاريالي حيث مت تتبع مسار  املنه  ستالداممت اإليها 
ترونية في البيئة اإلدارة اإللك تطبيق ومراحل تطور محددات

املعلومات اجملمعة سوا  من ب باالستعانة اجلزائرية وذلك
 وفقا هها كل، أو مواقع الوي  ،خالل البحث املكتبي

 نة.محي   إلحصائيات

 
ج إل إلحاقة الشاملة باملوضو  والوصولبةر  ا

 :احملاور اآلتية مت تقسيم املقال إلجالات ذات الصلة، االستنت
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الداعمةةةةة لةةةةإلدارة احملةةةةددات التكنولوليةةةةة  :أوال -
 .اإللكترونية في اجلزائر

اإللكترونيةةة  الداعمةةة لةةإلدارة احملةةددات القانونيةةة :هانيةةا -
 .في اجلزائر

الداعمةةة لةةإلدارة اإللكترونيةةة  احملةةددات الثقافيةةة: هالثةةا -
 .رفي اجلزائ

الداعمةةة  احملةةددات االقتصةةادية وااللتماعيةةة :رابعةةا -
 .لإلدارة اإللكترونية في اجلزائر

 تبةر، النتةائ  من عددا سندرج البحث هها نهاية في
ارة دتوالةة  عمليةةة تطبيةةق اإل التةةيالبيئيةةة  التحةةديات

 فةي هةه  األخيةرةومةدى لاهزيةة في اجلزائةر  لكترونية اإل
 التوصيات من وعددا ،املعرفة اقتصاد في واالندماج االنالراا

 .اجملال هها في واالقتراحات

 ،دراسةةة أرأفةةت رضةةوانو، وعنوانهةةا اإلدارة اإللكترونيةةة -
 .م0222

هدفت الدراسة إلج معرفةة املتطلبةات التةي ينبةةي 
فرها في املنظمات اإلدارية قبل الشرو  في تطبيةق اإلدارة اتو

من أهةم و كومية اإلدارية مبصر.اإللكترونية في املنظمات احل
أن أهم املتطلبات الال،م الدراسة نتائ  التي توصلت إليها ال
فرها لتطبيق اإلدارة اإللكترونية في املنظمات احلكوميةة اتو

تتمثةةل فةةي إعةةادة هندسةةة الواةةائف اإلداريةةة التقليديةةة 
زة االتصةال تةوفير ألهةولكترونيةة، إو ويلها الةج واةائف 

ية املتالصصة في تدري  الكوادر البشرديثة وكترونية احللاال
عوقةات التةي توصةلت اليهةا مةن أهةم امل، ونظم املعلومات

يةة إلةج أهميةة اإلحسةا  فتقةار القيةادات اإلدارالدراسة ا
البرمجيةات بالتقنية وانالفا  احلما  لتطوير التقنيةات و

قلة اإلمكانات املالية اخملصصة لتطوير البنيةة و ،اإللكترونية
انالفةةا  مسةةتوى ة لتطبيةةق اإلدارة اإللكترونيةةة ويةةالتحت

قلةة الكةوادر ، وة احلاس  اآللي لةدى املةواقننالوعي ألهمي
 لعمل علج احلاسبات اآللية.البشرية املؤهلة ل

املتطلبةةات  هةةاعنوانو ،أسةةعيد معةةال العمةةر و دراسةةة -
اإلداريةةةة واألمنيةةةة لتطبيةةةق اإلدارة اإللكترونيةةةة فةةةي 

 .م0222 املؤسسة العامة للموانئ،
هدفت الدراسة إلج  ديد املتطلبات اإلدارية واألمنيةة 
لتطبيق اإلدارة اإللكترونية في املؤسسةة العامةة للمةوانئ 
وكشف املعوقات والتحديات التي توال  تطبيقها. وتوصلت 
الدراسة إلج ان التحول نحو اإلدارة اإللكترونية أصبح هةدفا 

ودية عة السةةاسةةتراتيجيا ملعظةةم ألهةةزة اململكةةة العربيةة

اإلدارية، وأن أهم املتطلبات اإلدارية واألمنيةة لتطبيةق اإلدارة 
سسة العامة للموانئ تتمثل في تطةوير اإللكترونية في املؤ
 سن آلية تنفيةه املعةامالت احلكوميةة، والتنظيم اإلدار ، 

لكترونيةة، وأن أهةم توفير البنية التحتية لةإلدارة اإلوضرورة 
إحةةالل تطبيقةةات اإلدارة عمليةةة  التةةي توالةة املعوقةةات 

إداريةة،  لكترونية هي معوقات تكنولولية ،مالية ،بشرية،إلا
التشةةريعات والقةةوانن املناسةةبة ملواكبةةة  وكةةهلك نةةدرة

املتةيرات التقنية مثل أنظمة املةدفوعات واألنظمةة املاليةة 
 األخرى.

أبعةةاد  هةةاعنوانو ،دراسةةة أ تةريةةد يحةةي أبةةو سةةليم و -
لكترونيةة فةي الةدول العربيةة اإلمةة التحول نحةو احلكو

 .م0225دراسة  ليلية، 
هدفت الدراسة إلةج التعةرص علةج ماهيةة احلكومةة 

نحةو تطبيةق  و ليل األبعةاد اخملتلفةة للتحةول لكترونية،اإل
إلةةج التعةةرص علةةج  هةةدفتلكترونيةةة، كمةةا اإلاحلكومةةة 

 قةدمتطلبات النهو  بهها القطةا  فةي الةدول العربيةة، و
لكترونية حديثة النشأة اإلة إلج أن احلكومة توصلت الدراس

 بالدول العربية، وأنها ليست مجرد  ويل اخلدمات

اةةا هةةي منظومةةة وإلكترونةةي، إنظةةام فةةي والعمةةل 
قانونيةةة، ومتشةةابكة ومعقةةدة، لهةةا أبعةةاد سياسةةية، 

قتصادية وتكنولولية، والتحول نحو احلكومة اولتماعية، او
 عناصةر املنظومةةلاعيةة لكترونية يحتاج إلج دراسةات واإل

 . الكامل إلج أمتتة لميع اخلدمات قبل التحولكافة 

واقةةةع احلكومةةةة  هةةةاعنوانو و،أحمةةةد شةةةريفأدراسةةةة  -
دراسةةة  وحالةةة اجلزائةةرألكترونيةةة فةةي الةةدول العربيةةة اإل

وصةةفية  ليليةةة لتطبيقةةات تكنولوليةةات اإلعةةالم، 
 .م0202

هةةدفت الدراسةةة إلةةج التعةةرص علةةج مراحةةل تطةةور 
باإلضةافة لكترونية في البلدان العربية واجلزائةر، اإل احلكومة

البحث في كيفية  ول احلكومات من النم  التقليةد  إلج 
إلج النم  اإللكتروني، كما هدفت إلج التعةرص علةج مةدى 

لكترونية في اجلزائر وأهدافها، ومن نتائ  اإلتطبيق احلكومة 
العربيةة لكترونية في الدول اإلالدراسة أن مشاريع احلكومة 

تتبةةاين مةةن دولةةة إلةةج أخةةرى الخةةتالص اإلمكانةةات املاديةةة 
لكترونيةة اإلأن مشرو  احلكومةة ووالبشرية املتوفرة لديها، 

في اجلزائر يعد من املشاريع التنموية الكبةرى التةي توليهةا 
السلطات أهمية بالةة، بهةدص اللحةاق بركة  مجتمعةات 

قصور  تعاني منأن اجلزائر إلج  الدراسة املعرفة، كما توصلت
لةوعي الثقةافي واملعرفةي لفي مجال البنية التحتية وبياب 

 .لكترونيةاإللدى لمهور املواقنن مبزايا تطبيق احلكومة 



 
          

 

15 

 

وعنوانهةةةا  ،وحلسةةةنهةةةدار محمةةةد شةةةاي  وأدراسةةةة  -
عةةالم فةةي يم قطةةا  االتصةةاالت وتكنولوليةةا اإلتقيةة

 .م0202اجلزائر...بعد عشرية من االصالحات، 

، ج تقييم قطا  االتصاالت اجلزائةر إلهدفت الدراسة 
ومدى تطور استالدام الهاتف الثابةت والنقةال فةي اجلزائةر، 

نترنت، وكةهلك معرفةة إلاشكالية انالفا  تدفق شبكة وإ
مةةن أهةةم و .تصةةاالت بةةاجلزائرلالصةةالحية البنيةةة التحتيةةة 

أن قطةا  االتصةاالت نتائ  التي توصلت إليهةا  الدراسةة ال
اجلزائر  يظهةر بعةع عالمةات التطةو ر، وتكنولوليا االعالم 

وبالتحديةةد فةةي اجلهو،يةةة لتطبيةةق تكنولوليةةا املعلومةةات 
البيئةة التةي تلب ةي كةل علةج ال تتوف ر  بير أنهاواالتصاالت، 

الشةةروا املسةةبقة التةةي يتطلبهةةا اةةو قطةةا  االتصةةاالت 
 والتكنولوليا.

 

اإلدارة اإللكترونية احلاضنة التي ت ةم اةاذج تق ي  
األعمةةال اإللكترونيةةة، ووتكنولوليةةا التجةةارة اإللكترونيةةة، 

ومشروعات احلكومةة اإللكترونيةة، والفهةم اجليةد حملةددات 
وضةع احللةول  تطبيق اإلدارة اإللكترونية في البيئة اجلزائرية 

تطبيةق بةرام  اإلدارة العملية املالئمة إلشكالية تالطي  و
ولعةل أهةم هةه   اإللكترونية في اجلزائةر بكفةا ة وفعاليةة.

مالتلةف بةدورها  ، وهةي تشةملالتكنولوليةة احملددات هي
املسائل املتعلقة بالتجهيزات والبرمجيات الال،مة لتطبيةق 

املواقةةع، ووسةةائ  الةةرب ، والشةةبكات، واإلدارة اإللكترونيةةة، 
 الهواتف، والكفا ات البشرية.و

 :التجهيزات والبرمجيات في اجلزائر .0
 اإلدارات فةي واسةع نطاق علج اآللي اإلعالم يستعمل
 املسةتوردة احلواسةي  عةدد قدرقد و اجلزائر، واملؤسسات في

 الطلة  تطةورا يشةهد   حيةث حاسةوب، 52222 سةنويا
 اسةتالدام إلةج الفئةات بعةع تول  يبن ما وهها مستمرا

 عدة متالصصة ركاتش  وقد اهرت احلديثة. التكنولوليا
 التةي ومنهةا ، وملحقاتهةا اآللي اإلعالم ألهزة تسويق في

 شةركات ولةود إلةج إضةافة البيةع، بعةد مةا تقدم خدمات
 .و0أ مكات  شكل في متالصصة ألنبية

يبقةةج معةةدل انتشةةار احلاسةةوب فةةي اجلزائةةر لكةةن 
منالف ا لدا، إذ بلةت نسبة العائالت التي لديها حاسوب 

ويعةود ذلةك  عائلةة، 702017يعةادل  ، مةا0202 عام %12,31
 وصل بالدرلة األولج إلج ارتفا  سعر احلاسوب باجلزائر اله 

 .و0أ الدخل الشهر  معدل أضعاص أربعة إلج سعر 

 ولةود مةن فبةالربم احلاسةوب لبةرام  بالنسبة أما
 مهمةا، اجملةال تطةورا هةها يعةرص فال عالية بشرية كفا ات
 اخلارج نحو الهجرة إلج عدف مما لزئيا مستةلة الطاقة فهه 

 أمام تقف التي العوائق أهم البرام  قرصنة عملية وتبقج.
 املستعملة البرام  أن معظم حيث احلاسوب، برام  تطوير
 . القرصنة لعملية نتيجة هي اجلزائر في

وكشفت دراسة حديثة ملؤسسةة أبةزنيس سةوفتوير 
 %42زائةةر بلةةةت اليةةانسو، أن القرصةةنة املعلوماتيةةة فةةي اجل

مليةون دوالر كالسةارة راريةة  42ما يعادل  0200عام نهاية 
مةن مسةتعملي احلاسةوب  %57للجزائر، وذكرت الدراسة أن 

أقروا بأنهم اكتسبوا برام  معلوماتية بطريقة بير شرعية 
 .و2أوبأنهم قاموا بالقرصنة في أبل  األوقات 

، تود امل ي قةدما فةي العةالم الرقمةيإن اجلزائر التي 
بر مشكل قرصنة في البرمجيات، اله  يعيق فعال توال  أك

 مسيرتها الهادفة.

 اجلزائةر اعتمدت احلاسوب استعمال تعميم إقار وفي
 : نبرنامج

هدفت هه  املبةادرة  :وأسرتك، كمبيوتر لكل أسرةأ برنام  -
 آلي حاس  علج احلصول من لزائرية أسرة متكن كل إلج
علةج  ر العة تةوفر كمةا أنهةا ،0202 ببلةو  سةنة ذلكو

 .ADSLبتقنية نترنتاإل بشبكة التوصيل
 كةل ربة  إلةج املشةرو  هةها : هةدص0أسةرتك  برنةام  -

وتزويةةد  احلديثةة بالتكنولوليةات التربويةة املؤسسةات
 نترنةتباإل والةرب  محمولةة كمبيةوتر بألهزة األساتهة

 .و2أ بالتقسي 
أما عن التجهيةزات التةي تةدعم انتشةار تكنولوليةا 

 0222، 0202فسجلت اجلزائر خالل سنة  املعلومات واالتصال
كشةك  50522، وفةي األلةف 0,164مقهج أنترنت ما معدل  
ضةافة إلةج ، باإلفي األلةف  2,17 متعدد اخلدمات ما معدل  

فةةي  0,874مةةا معدلةة   للهةةاتف اعموميةة امالةةدع02727
 .و5أاأللف

ما،الت اجلزائر بعيدة لدا عن املعةدالت العامليةة فيمةا 
لبرمجيات الال،مة لةدعم تطبيةق اإلدارة يالص التجهيزات وا

اإللكترونية، خاصة مع ارتفا  أسعار التجهيةزات واالنتشةار 
البرمجيةات الواسع لعملية القرصنة التةي قالةت بالبيةة 

 املستعملة في اجلزائر.

 :الشبكات املعلوماتية في اجلزائر .0
متثةةل الشةةبكات الوصةةالت اإللكترونيةةة املمتةةدة عبةةر 

شةبكة االكسةترانت، وواالنترانت،  لشبكاتنسي  اتصالي 
 نترنت التي متثل شبكة القيمة لإلدارة اإللكترونية.اإل
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 :نترنت العامليةشبكة اإل .أ
في إقار مساعي اجلزائر للحاق بالرك  التكنولةولي، 

 شهر في اإلنترنت بشبكة عملية الرب علج أقدمت اجلزائر 
 مةيالعل واإلعالم مركز البحث قريق عن ، 1994عام من آذار

 مةن 1986عام آذار شهر في  أنشئ اله  (CERIST)والتقني 
 .العلمي والبحث العالي التعليم و،ارة قبل

 مجال في ملحواا تقدما  1994عام منه اجلزائر عرفت
 السةنة   ففةي اإلنترنةت، مةع والتعامل واالشتراو االهتمام
 إيطاليةا، قريةق عن باإلنترنت مرتبطة اجلزائر كانتنفسها 

 شةبكة إقامةة في إقةارحرص  0122االرتباا بة سرعة تقدر
 .(RINAF) بة إفريقيا، تسمج في معلوماتية
 حةرص ألف 64 إلج اخل  سرعة وصلت ،1996سنة في

 في ومت ،باريس الفرنسية العاصمة قريق عن مير الثانية، في
 القمةر قريةق عةن بواشةنطن اجلزائةر ربة م  1998ايةةنه

آذار  شةهر ، وفةيثانيةةال في ميةابايت (01) الصناعي، بقدرة
 في ميةابايت 2 بقوة اجلزائر في اإلنترنت قدرة أصبحت 0000
 .الثانية

 05بتاريخ  057_ 98 رقم التنفيه  املرسوم إصدار بعد
 يحمةةل آخةةر تنفيةةه  مبرسةةوم واملعةةدل ،0004آب 
 يحةدد الةه  ،0222تشةرين األول 02بتةاريخ  0222_227رقم

 اهةر نترنةت،اإل خدمةة واسةتةالل وضةع وكيفيات شروا
 مركةز لانة  إلج من القطاعن اخلا  والعام  لدد مزودون
 الةرخص عدد وصل وقد والتقني، العلمي اإلعالم في البحث

 رخصةة 65 إلةج اجلزائةر  القطةر عبر اخلوا  إلج املمنوحة
 اخلةوا  لةل أن األمةر حقيقةة فةي لكن، 2001ايةنه حتج

 أو سب ل بعد، ينشطوا لم اإلنترنت ستةاللبا لهم املرخص
 آلخر.

 فعمد إلج والتقني العلمي واإلعالم البحث مركز أما
 مبو،عة  يربطة  مشرو  في بدأ حيث ة،التحتي بنيت  تقوية
 /بايةت ميةا 30 إلج تصل سعت  بال  املتحدة الواليات في

ةر وقةد الثانيةة،  التجةارة بمةار خلةو  نفسة  املركةز ح َّ
 التجاريةة، واقعامل وبنا  البرام ، تنمية خالل من اإللكترونية

 بأن ونهكر ؛ التجارة من النو  لهها التحتية البنية   ير أ 
 .و1أ dzق النطا وتسيير إدارة علج يشرص اله  هو املركز هها

نترنةةت بلديةةة باإل 0520ربةة  ، مت 0224سةةنة أمةةا فةةي 
التدفق السريع وهها مةا سةمح  نترنت ذاتبف ل شبكة اإل

ترنةت بهةه  اخلدمةة نبوصل املنا،ل والشةركات ومقةاهي اإل
التدفق السةريع فةي  نترنت ذاتحيث ارتفعت نسبة توفر اإل

 .0202في  %02إلج  0225في  %0من  املنا،ل
ع التدفق السةري نترنت ذاتفيما يتعلق بعدد ألهزة اإل

في نهاية  0.220.252إلج  0225في  51.222فلقد انتقلت من 
ديةد إضافة أن  مع انتشار شةبكة اجليةل اجل 0202 آذارشهر 

 %52 ، مةن بينهةا خة 140522مت تشةةيل  ، MSANمن نةو 
يمةا يتعلةق فو.  +ADSL2التدفق السريع تالص اإلنترنت ذات

ل مةن التةدفق السةريع فلقةد انتقة بعدد ،بائن اإلنترنت ذات
 0202 آذارفةي  0.044.020إلج  0227في نهاية  ،بائن 074.727
 التةدفق نترنةت ذاتمنهم يستفيد من خدمةة اإل %12حيث 

 .و7أ WIFI  السريع مع مودم
ربةةم اجلهةةود املبهولةةة للةةدفع بعجلةةة تكنولوليةةا 

مقارنةة  قليلةة املعلومات واالتصال في اجلزائر إال أنها تبقةج
اجلزائر التي يتجاو، عةدد  إنميكن القول أ   ،ببقية دول العالم

مليةون نسةمة ال تةزال تعةاني مةن نقةص فةي  22سكانها 
ف واضح فةي وتالل، ت احلديثةدام تكنولوليا االتصاالاستال

ونظةم املعلومةات احملوسةبة إلةج ، مكونات البنية التحتيةة
لان  ولود معدالت استالدام ضئيلة للحاسةوب باملقارنةة 

 مع دول العالم األخرى.
وللوقوص علج مدى تطور البنية التحتية لتكنولوليةا 

 ول  الوقوص عند قةوة تةدفقفي اجلزائر املعلومات واالتصال 
قام  وفي هها اإلقار العالم، ، ومقارنتها مع بقية دولنترنتاإل

نترنةت لكةل مةن اجلزائةر، قوة تةدفق اإلالباحثان بتتبع تطور 
 االحصةا ات بوابة، املةرب والعالم، وذلك باالستعانة بتونس

ث بطج حياألمريكية ، وNetIndexأ أندكس نت والتحقيقات
حتةج  0220 حزيةران ترنةت مةننالباحثان تطور قوة تةدفق اإل

 .0205 حزيران

:و20أاجلدول رقم   
العالمونترنت في اجلزائر، املةرب، تونس، تطور قوة تدفق اإل  

 السنوات

قوة تدفق 
 نترنت فياإل

 اجلزائر
(Mbps) 

قوة تدفق 
نترنت فياإل  

 املةرب
(Mbps) 

قوة تدفق 
نترنت اإل

 في تونس
(Mbps) 

العالم 
(Mbps) 

0220 حزيران  0,99 1,49 0,92 5,96 

0202 انحزير  1,28 2,21 2,42 7,64 

0200 حزيران  1,02 2,92 2,03 8,8 

0200 حزيران  0,94 3,85 2,35 10,93 

0202 حزيران  1,25 4,13 2,5 13,92 

0202 حزيران  2,82 5,47 3,25 18,72 

0205 حزيران  3 ,29 6,07 5,01 24,28 

Source: http://explorer.netindex.com/maps, 26-06-2015.   

تطةور معةدل  الحظ الباحثان اجلدول السابق من خالل
يرة بطيئة لدا مقارنة مةع لكن بوتنترنت في اجلزائر تدفق اإل
نترنت فةي واملةرب، حيث انتقلت قوة تدفق اإلتونس  لارتيها

 3,29Mbts إلةج 0220 حزيةرانخةالل   Mbts 0,99اجلزائةر مةن
انتقلةت قةوة تةدفق ،أما في تونس فقةد  0205 حزيرانل خال
 5,01Mbts إلةج 0220 حزيةرانخةالل   Mbts 0,92نترنت مناإل

http://explorer.netindex.com/maps
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نترنةت فةي انتقلت قوة تدفق اإل، في حن 0205 حزيرانخالل 
خالل  6,07Mbts إلج 0220 حزيرانخالل   1,49Mbtsاملةرب من

رة الهوة الكبيةالباحثان الحظ ومن لهة أخرى  0205 حزيران
تةدفق  عةن اجلزائةر فيمةا يالةص قةوةالتي تفصةل العةالم 

نترنةت فةي العةالم انتقل معةدل قةوة تةدفق اإلإذ نترنت، اإل
خةالل  24,28Mbts  إلةج 0220 حزيةرانخةالل   5,96Mbtsمةن

واضح فةي قةوة  وعلي  فاجلزائر تعاني من عجز ،0205 حزيران
 )أنةدكسنةات (نترنت، إذ صنفت  مؤسسة األبحةا  تدفق اإل

 حزيراندولة وذلك خالل  020من ضمن  040املرتبة في زائر اجل
، في حن احتلت كل من تونس واملةةرب علةج التةوالي 0205
 عامليا. 021و 012املرتبة 

كثةةرة  تشةةير األرقةةام اخلاصةةة باتصةةاالت اجلزائةةر،
التابعةة  وأكتيةلأ علج مستوى وكاالت املواقنن احتجالات

ر وكثةةرة بحةةاالتصةةاالت اجلزائةةر وذلةةك ل ةةعف قةةوة اال
نترنةت ن ردا ة الرب  باإلإ نترنت،االنقطاعات علج مستوى اإل

عائلة في  52أو  22إلج أ،يد من  Mbts 0تعود أساسا إلج بيع 
وهها ما يحد  ،حمة كبيرة علج اخلة  الةه   نفس  الوقت
قريةةق سةةيار إلبحةةار مبنزلةةة  مةةن الناحيةةة النظريةةة يعةةد  

 .و4أنترنتلج شبكة اإلاملشتركن ع
نترنةت فةي تالدمي اإلتطور عدد مسةا فيما يالص أم
، الةه  يوضةح تطةور اجلةدول أدنةا  أدرج الباحثان فقد اجلزائر

، املةةرب، تةونس، اجلزائةر كةل مةن نترنت فينسبة اختراق اإل
، وذلةك باالسةتعانة مبوقةع البنةك العالم العربةي، والعةالم

 الدولي.

:و20أ اجلدول رقم  
شالصو 022مستالدمو اإلنترنت ألكل   

 0202 0200 0200 0202 0220 0224 0227 0221 0225 البلد

 01.5 05.0 02.2 00.5 00.0 02.0 0.5 7.2 5.4 اجلزائر

 51.2 55.2 21.0 50.2 20.2 22.0 00.5 00.4 05.0 املةرب

 22.4 20.2 20.0 21.4 22.0 07.5 07.0 02.2 0.7 تونس

 36,9 34 29,7 26,7 23 18,6 14,2 11,7 8,4 العالم العربي

 38,1 35,6 32 29,3 25,8 23,3 20,6 17,6 15,8 العالم

Source :http://data.albankaldawli.org/indicator/IT.NET.USER.P2/countries/1W-DZ-1A-TN-MA 

US?display=default 5842-80-41اطلع عليه يوم        

تطةور معةدل  الحظ الباحثان السابقمن خالل اجلدول 
مقارنةة بوتيرة منالف ة لدا  في اجلزائر نترنتاستالدام اإل

ملةرب، حيةث انتقةل عةدد مسةتالدمي مع لارتيها تونس وا
 خةالل16,5% إلةج  0225خةالل  5,8%نترنت في اجلزائر مةن اإل

نترنةت ي تونس فقد انتقل عةدد مسةتالدمي اإلأما ف ،0202
 في حن انتقةل، 0205خالل  %22.4إلج  0225خالل   9,7%من

 0225خةالل  %05.0نترنت في املةرب مةنعدد مستالدمي اإل
، أما علج مستوى العالم العربي فقد 0205خالل  %51.2إلج 

إلةج  0225خةالل  %  8,4نترنت منستالدمي اإلانتقل عدد م
الهةوة الباحثةان الحةظ ، ومن لهة أخرى 0205ل خال% 36,9

اجلزائةر فيمةا يالةص عةدد الكبيرة التي تفصل العالم عةن 
نترنةت مستالدمي اإلنترنت ، إذ انتقل عةدد مسةتالدمي اإل

 .0205خالل   38,1%إلج 0225خالل   15,8%في العالم من

الكبيةر  االنالفةا الباحثةان الحظ من خالل ما سبق 
ود فةي اجلزائةر، ولعةل ذلةك يعة نترنتاإل لنسبة مستالدمي

التنظيم اجلار  العمل ب ، فإن سعر ألسباب عدة،  فبمول  
الةةدخول إلةةج الشةةبكة الدوليةةة تفرضةة  اتصةةاالت اجلزائةةر 

 100بطريقة احتكارية، حيث تقوم ببيةع نطةاق عبةور بقةوة 

Mbts  ألف  70مقابل  )2آ  تي أم (في الثانية املعروص باسم
مةرات  5يون سنتيم، وهو مةا يعةادل مل 702أورو أ  ما يعادل 

من مورد  خدمات أنترنت دولين نفسها  تقريبا سعر اخلدمة
يةوفران اللةهين علج برار فةرانس تلكةوم أو بةرتيل تلكةوم 

 002ألف أورو أ  ما يعادل  02إلج  00مقابل نفسها   اخلدمة
مليون سنتيم، فيما تبيةع اتصةاالت اجلزائةر سةعة  022إلج 

بسةعر  و0ا  تةي أم أاملعروص باسم  Mbts 055نفاد بسرعة 
  .و0أ سنتيممليون  545و 202يتراوح ما بن 

تشةكل  نترنةتأسعار النفاذ إلةج اإل يرى الباحثان أن            
ا انعكس سةلبا علةج عبئا كبيرا علج الفرد اجلزائر ، وهها م

سةوا  مةن خةالل ارتفةا  السةعر نترنت عدد مستالدمي اإل
األلةةر الةةوقني األدنةةج  0.4بلةة  املتوسةة  للحاسةةوب أيةةن 

أخرى ارتفا  أسعار النفاذ امل مون، هها من لهة ومن لهة 
 نترنت في السوق احمللية بةالعر  احملةدود، حيةث بلة إلج اإل

األلةةر الةةوقني األدنةةج  ٪2.22السةةعر املتوسةة  للوصةةلة 
امل مون، أما أسعار النفاذ إلج اإلنترنت فةي السةوق احملليةة 

 ٪2.00ود، فبل  السعر املتوس  للوصةلة بالعر  الةير احملد
 .و02أاأللر الوقني األدنج امل مون

http://data.albankaldawli.org/indicator/IT.NET.USER.P2/countries/1W-DZ-1A-TN-MA-US?order=wbapi_data_value_2005%20wbapi_data_value%20wbapi_data_value-first&sort=asc&page=1&display=default
http://data.albankaldawli.org/indicator/IT.NET.USER.P2/countries/1W-DZ-1A-TN-MA-US?order=wbapi_data_value_2005%20wbapi_data_value%20wbapi_data_value-first&sort=asc&page=1&display=default
http://data.albankaldawli.org/indicator/IT.NET.USER.P2/countries/1W-DZ-1A-TN-MA-US?order=wbapi_data_value_2006%20wbapi_data_value&sort=asc&page=1&display=default
http://data.albankaldawli.org/indicator/IT.NET.USER.P2/countries/1W-DZ-1A-TN-MA-US?order=wbapi_data_value_2006%20wbapi_data_value&sort=asc&page=1&display=default
http://data.albankaldawli.org/indicator/IT.NET.USER.P2/countries/1W-DZ-1A-TN-MA-US?order=wbapi_data_value_2007%20wbapi_data_value&sort=asc&page=1&display=default
http://data.albankaldawli.org/indicator/IT.NET.USER.P2/countries/1W-DZ-1A-TN-MA-US?order=wbapi_data_value_2007%20wbapi_data_value&sort=asc&page=1&display=default
http://data.albankaldawli.org/indicator/IT.NET.USER.P2/countries/1W-DZ-1A-TN-MA-US?order=wbapi_data_value_2008%20wbapi_data_value&sort=asc&page=1&display=default
http://data.albankaldawli.org/indicator/IT.NET.USER.P2/countries/1W-DZ-1A-TN-MA-US?order=wbapi_data_value_2008%20wbapi_data_value&sort=asc&page=1&display=default
http://data.albankaldawli.org/indicator/IT.NET.USER.P2/countries/1W-DZ-1A-TN-MA-US?order=wbapi_data_value_2009%20wbapi_data_value%20wbapi_data_value-last&sort=asc&page=1&display=default
http://data.albankaldawli.org/indicator/IT.NET.USER.P2/countries/1W-DZ-1A-TN-MA-US?order=wbapi_data_value_2009%20wbapi_data_value%20wbapi_data_value-last&sort=asc&page=1&display=default
http://data.albankaldawli.org/indicator/IT.NET.USER.P2/countries/1W-DZ-1A-TN-MA-US?order=wbapi_data_value_2010%20wbapi_data_value%20wbapi_data_value-first&sort=asc&display=default
http://data.albankaldawli.org/indicator/IT.NET.USER.P2/countries/1W-DZ-1A-TN-MA-US?order=wbapi_data_value_2010%20wbapi_data_value%20wbapi_data_value-first&sort=asc&display=default
http://data.albankaldawli.org/indicator/IT.NET.USER.P2/countries/1W-DZ-1A-TN-MA-US?order=wbapi_data_value_2011%20wbapi_data_value&sort=asc&display=default
http://data.albankaldawli.org/indicator/IT.NET.USER.P2/countries/1W-DZ-1A-TN-MA-US?order=wbapi_data_value_2011%20wbapi_data_value&sort=asc&display=default
http://data.albankaldawli.org/indicator/IT.NET.USER.P2/countries/1W-DZ-1A-TN-MA-US?order=wbapi_data_value_2012%20wbapi_data_value&sort=asc&display=default
http://data.albankaldawli.org/indicator/IT.NET.USER.P2/countries/1W-DZ-1A-TN-MA-US?order=wbapi_data_value_2012%20wbapi_data_value&sort=asc&display=default
http://data.albankaldawli.org/indicator/IT.NET.USER.P2/countries/1W-DZ-1A-TN-MA-US?order=wbapi_data_value_2013%20wbapi_data_value%20wbapi_data_value-last&sort=asc&display=default
http://data.albankaldawli.org/indicator/IT.NET.USER.P2/countries/1W-DZ-1A-TN-MA-US?order=wbapi_data_value_2013%20wbapi_data_value%20wbapi_data_value-last&sort=asc&display=default
http://data.albankaldawli.org/country/algeria?display=default
http://data.albankaldawli.org/country/morocco?display=default
http://data.albankaldawli.org/country/tunisia?display=default
http://data.albankaldawli.org/indicator/IT.NET.USER.P2/countries/1W-DZ-1A-TN-MA%20US?display=default
http://data.albankaldawli.org/indicator/IT.NET.USER.P2/countries/1W-DZ-1A-TN-MA%20US?display=default
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 :نترنت واإلكسترانتشبكة اإل .ب

ملؤسسةةات اجلزائريةةة لةةديها شةةبكة كةةل اإلدارات وا
أو هي في قور اعا،هةا،  تقريبا سترانتنترنت وشبكة اإلكاإل

 ،تعر  اتصاالت اجلزائر لزبائنها من املؤسسات العامةحيث 
ت الكبرى لقطا  االقتصةاد سةوا  كانةت عامةة أو والشركا

خاصة مجموعة من اخلدمات عبر الشبكة املوضةوعة  ةت 
ذ  رابة  انترنةت  42.222مت تشةيل أكثر من  ، فقدتصرفهم

التةدفق ذ   لألنترنةت % 55و التدفق السريع لهؤال  الزبةائن،
، منها وصةالت متالصصةة %20 و  SHDSL و ADSL السريع

سسةات الت املتالصصةة املقدمةة للمؤانتقل عةدد الوصةف
أ   0202فةي  20.522إلةج  0225فةي  00.222والشركات من 

ذات  X25 وصةالت .خةالل هةه  الفتةرة %70مقةدارها زيةادة ب
كما قةد من هه  الرواب   %5التكنولوليا القدمية ال متثل إال 

 ويل الزبائن إلةج التكنولوليا ومت وضع برنام  إليقاص هه  
 .و00أ 0202ة في بداية سنة تكنولوليا لديد

 :وسائ  الرب  .ت

وقةد  ،0047سةنة األلياص البصرية إلج اجلزائةر  أدخلت
كانت التكنولوليا الرئيسية التي أسست عليها الشبكات 

قبةل  ذات املسافات الطويلة، سوا  كانةت وقنيةة أو دوليةة.
رضية لألليةاص البصةرية كان قول الشبكة األو، 0222سنة 
لت ةم إلةج  0222كم في  05.222إلجم وصلت كم، ه 7022

كمةةا انتقلةةت سةةعة شةةبكة  .كةةم 27.222 0202منتصةةف 
فةةي  252Gbpsإلةةج  ، 0222سةةنة  0.5Gbpsمةةن االتصةةاالت 
 .0202سنة  في لنوب البالد 002Gbpsالشمال و

إلةج  0202خطة عمل اتصاالت اجلزائةر لسةنة  هدفت
وذلةك  ،تكثيف األليةاص البصةريةمن خالل   ديث شبكتها

املصةةدر تعةةد يةةر الكوابةةل النحاسةةية القدميةةة التةةي بتةي
 .و00أ الرئيسي لترالع مستوى لودة اخلدمة

مؤسسة اتصاالت  إلي   اله  بادرت FTTx مشرو يعد 
لعصرنة قطا  االتصاالت في اجلزائةر، ويعنةي ضمانا  اجلزائر، 

 .توصيل شبكة األلياص البصرية إلج املنا،ل

طيةات، تتكةون من ألةل نقةل خةدمات الصةوت واملع   
ائةر مةن روابة   ةت مائيةة الشبكة الدولية التصةاالت اجلز

ذ  نترنةةت سةةتمر لألنظةةرا للطلةة  املو، ف ةةائيةوأرضةةية و
التةي  ALPAL2 عرفت الصلة التحت مائيةة ،التدفق السريع

إلةج 0.5Gbps،يادة من  0227ترب  اجلزائر العاصمة بباملا في 
02Gbps . 

التةي تةرب   SMW4 يةتوفر الصلة التحت املائية الثان
متنوعة في مةا يتعلةق فرصا   عنابة ومرسيليا وسنةافورة، 

وضع بالقدرات ونقاا النزول احملتملة واملتعددة التي تسمح ب

إلةج  باالضةافة .نترنتعرو  مالتلفة بالصو  الصوت واإل
الصالت التحةت مائيةة، تسةتعمل اتصةاالت اجلزائةر صةالت 

 ةعشةراخلمةس أرضية وف ةائية للحفةاع علةج عالقاتهةا 
لتطوير شبكة صل من خاللها إلج باقي العالم. واملباشرة لت

االتصاالت الدولية، قامت اتصةاالت اجلزائةر بةإقالق مشةرو  
فالنسةةيا ثةةة باألليةةاص البصةةرية بةةن وهةةران والصةةلة الثال

 .و02أوأاسبانيا

تكمن في عجز اتصاالت  إن اإلشكالية األولج واألخيرة
ورؤية  ،شاملة وواضحة املعالم خطة وقنية وضع اجلزائر عن

بكة الوقنيةةة لألليةةاص شةةفافة لكيفيةةة اسةةتةالل الشةة
واستةاللها بشكل أمثل في رفةع سةعة وسةرعة ، البصرية

النفةةاد احمللةةي والةةدولي لألنترنةةت، وعجزهةةا عةةن إقامةةة 
اجلودة بةاستثمارات لديدة في مجال بنةا  مراكةز للالةوادم 

حها بأسعار مقبولة في أوروبا وأمريكا، وقرنفسها  املولودة
عنةة  اسةةتمرار  نةةت  للمتعةاملن والشةةركات اجلزائريةةة، ممةةا

األخيرة في تطبيق أسعار عالية لدا بالدمات رديئة لزبائنها 
 .من شركات وأفراد

احتكةار النفةاد إلةج شةبكة  اتصةاالت اجلزائةر تواصل
نترنت الدولية، حيث مينع منعةا باتةا كةل املتعةاملن فةي اإل

نترنةت الدوليةة الوصةول إلةج شةبكة اإل اإلنترنت من مجال
بدون املرور عبر قريق الكوابةل البحريةة التةي تةرب  اجلزائةر 

 .إسبانيا وأباخلارج عن قريق فرنسا أو إيطاليا 

ألف كلم مةن األليةاص البصةرية  52تتوفر اجلزائر علج 
ألز  هام منها يبا  جملموعة سوناقراوو ولكنهةا مسةتةلة 

بةل اتصةاالت اجلزائةر، وهةو مةا بطريقة سيئة للةاية مةن ق
يتطل  ولود متعامل مستقل لتسير هه  الشةبكة حتةج 

تُعامةل علةج قةةدم املسةاواة مةةع  واتصةاالت اجلزائةةرأتصةبح 
فةةي السةةوق وتصةةبح الشةةبكة ملكةةا لميعةةا املتةةدخلن 

للجميع من ألل تطبيق حلةول تقنيةة وتكنولوليةة أخةرى 
اخلةدمات بحرية وبعدالة، ومنها احللةول املتعلقةة بتفكيةك 

البطاقات الطرفيةة لزيةادة سةرعة علج الشبكة، وال تكلف 
اص البصرية بن نقطتن محددتن نترنت علج شبكة األلياإل

أورو للبطاقة التي ميكن أن ترفع السرعة مثال  0222 أكثر من
ميةا أو إلةج مسةتويات أعلةج علةج  100ميةا إلج  055من 

 .و20أ سبيل املثال

ائريةون ان املعانةاة ستسةتمر هها ولم يكن يتوقع اجلز
حتج بعد إقالق خدمة اجليل الثالث ومةن هةم اجليةل الرابةع 

علج اعتبار أن بعد إقالق هه  اخلةدمات  ،لألنترنت الالسلكي
ستحد  نقلة نوعية بالتنافس بن متعاملي الهاتف النقال 

مر احلاصةل كةان منافيةا ، إال ان األومؤسسة اتصاالت اجلزائر



 
          

 

19 

 

تمرت االنقطاعةات املتكةررة لألنترنةت للتوقعةات، فقةد اسة
 و50أ وضعف التدفق

 :املواقع اإللكترونية . 

من ألل   ير البنية التحتية اإللكترونية، والتي لةم 
تنطلق فعال في اجلزائر، بادر مركز البحث العلمةي والتقنةي 
ببنا  املواقع اإللكترونية التجارية. وقامت بعع املؤسسةات 

سةةداد ولكةةن عةةدم الدفع وبتطةةوير شةةبكات إلكترونيةةة للةة
القدرة علج التحكم فيها وتسييرها، بسب  اعتمادها علةج 
حلول مستوردة بير متوافقة وخصةائص السةوق اجلزائريةة، 

 لعل بع ها يتوقف عن تقدمي اخلدمات.

تف ل بالبية الهيئات، وحتةج املؤسسةات الرسةمية 
إيجاد مواقع لها في الواليات املتحدة األميركيةة، وبالبةا  مةا 

فةي نهايةة العنةوان  DZ تتم إضافة الرمةز الةدولي للجزائةر
اإللكتروني إلعطا  االنطبا  بأن  موقع لزائر ، حتج وإن كان 

 .و10أفي واشنطن

 :الهواتف في اجلزائر .ج

إبةةرا، أهةةم املؤشةةرات الدالةةة علةةج تطةةور  مةةن ألةةل
 أعةداستعمال الهواتف الثابتة والهواتف النقالة في اجلزائر 

وذلةك باالسةتعانة مبوقةع البنةك  ،ليةةالتا لاجلةداو الباحثان
 الدولي.

 :و22اجلدول رقم أ
 فردو 022االشتراكات في خدمات الهاتف احملمول ألكل 

 0202 0200 0200 0202 0220 0224 0227 0221 0225 البلد

 020 04 02 44 02 71 70 10 22 اجلزائر

 000 002 002 020 40 72 15 52 20 املةرب

 001 004 005 025 02 42 71 70 57 تونس

 110 105 98,9 6, 87 76,2 62,9 52,5 8, 38 26,8 العالم العربي

 93,1 88,6 84,3 76,7 67,9 59,7 50,5 41,8 33,9 العالم

Source :http://data.albankaldawli.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2, consulté le : 27-06-2015. 

تطةور  الحةظ الباحثةان، السةابقانطالقا مةن اجلةدول 
االشتراكات فةي خةدمات الهةاتف احملمةول بةاجلزائر معدالت 

سةنة % 22بوتيرة مرتفعة، إذ انتقةل معةدل االشةتراو مةن 
ة في ذلك عةن بعيدوهي ليست  0202سنة %020إلج  0225

معةدالت إذ بلةت  وعن العالم العربي املةربتونس و لارتيها
 تةونس واملةةرب لدى االشتراكات في خدمات الهاتف احملمول

اما لدى العالم العربي  0202علج التوالي سنة  001%، 001%
االشةتراكات معةدالت كما فاقت  ،0202سنة  %002فبلةت 

املعدالت العامليةة إذ بلة   في خدمات الهاتف احملمول باجلزائر
 .0202سنة  93,1%املعدل العاملي 

 :و22أ اجلدول رقم
 تطور عدد مستعملي الهواتف الثابتة والهواتف النقالة أباملليون مستعملو 

 الهاتف النقال الهاتف الثابت السنوات

2005 2,57 13,66 

2006 2,84 21 

2007 3,07 27,56 

2008 3,07 27,03 

2009 2,58 32,73 

2010 2,92 32,78 

2011 3,059 35,616 

2012 3,231 37,528 

 الهاتف النقال الهاتف الثابت السنوات

2013 3,139 39,517 

Source: Autorité de régulation de la poste et des 

Télécommunications: direction Economie,  

http://www.arpt.dz/fr/doc/pub/raa/raa_2013.pdf ,16-08-2015. 

ا،دياد عةدد  الحظ الباحثان ،نطالقا من اجلدول السابقا
والهواتةف النقالةة مةن سةنة  مستعملي الهواتف الثابتة

بشكل مستمر، ومةا ميكةن أن يلفةت و 0202إلج سنة  0225
االنتبا  هو اإلقبال الكبير علج استعمال الهواتةف النقالةة 

، مما يفسر بال علج استعمال الهواتف الثابتةمقارنة مع اإلق
قالة ضمن سوق االتصةاالت فةي بانتعاش سوق الهواتف الن

اجلزائر، وإيجاد مكانة ل  في تلةك السةوق ومنافسةة سةوق 
  .الهواتف الثابتة

يرى الباحثان أن استعمال الهةاتف الثابةت قةد عةرص 
إلةج  0225توسعا محدودا خالل الفتةرة املمتةدة مةن سةنة 

مقارنة باستعمال الهاتف النقال، حيث قدر عدد  0202سنة 
مليون مسةتعمل سةنة  2,57لثابت بة مستعملي الهاتف ا

مليةون مسةتعمل فةي  3,319، ليصل بعةد ذلةك إلةج 0225
، مع اإلشارة إلج أن أكثر من نصةف اخلطةوا مولهةة 2013

 للمؤسسات واإلدارات العمومية اخملتلفة.

http://data.albankaldawli.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2?order=wbapi_data_value_2005+wbapi_data_value+wbapi_data_value-first&sort=asc&page=1
http://data.albankaldawli.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2?order=wbapi_data_value_2005+wbapi_data_value+wbapi_data_value-first&sort=asc&page=1
http://data.albankaldawli.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2?order=wbapi_data_value_2006+wbapi_data_value&sort=asc&page=1
http://data.albankaldawli.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2?order=wbapi_data_value_2006+wbapi_data_value&sort=asc&page=1
http://data.albankaldawli.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2?order=wbapi_data_value_2007+wbapi_data_value&sort=asc&page=1
http://data.albankaldawli.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2?order=wbapi_data_value_2007+wbapi_data_value&sort=asc&page=1
http://data.albankaldawli.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2?order=wbapi_data_value_2008+wbapi_data_value&sort=asc&page=1
http://data.albankaldawli.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2?order=wbapi_data_value_2008+wbapi_data_value&sort=asc&page=1
http://data.albankaldawli.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2?order=wbapi_data_value_2009+wbapi_data_value+wbapi_data_value-last&sort=asc&page=1
http://data.albankaldawli.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2?order=wbapi_data_value_2009+wbapi_data_value+wbapi_data_value-last&sort=asc&page=1
http://data.albankaldawli.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2?order=wbapi_data_value_2010+wbapi_data_value+wbapi_data_value-first&sort=asc
http://data.albankaldawli.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2?order=wbapi_data_value_2010+wbapi_data_value+wbapi_data_value-first&sort=asc
http://data.albankaldawli.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2?order=wbapi_data_value_2011+wbapi_data_value&sort=asc
http://data.albankaldawli.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2?order=wbapi_data_value_2011+wbapi_data_value&sort=asc
http://data.albankaldawli.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2?order=wbapi_data_value_2012+wbapi_data_value&sort=asc
http://data.albankaldawli.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2?order=wbapi_data_value_2012+wbapi_data_value&sort=asc
http://data.albankaldawli.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2?order=wbapi_data_value_2013+wbapi_data_value+wbapi_data_value-last&sort=asc
http://data.albankaldawli.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2?order=wbapi_data_value_2013+wbapi_data_value+wbapi_data_value-last&sort=asc
http://data.albankaldawli.org/country/algeria
http://data.albankaldawli.org/country/morocco
http://data.albankaldawli.org/country/tunisia
http://data.albankaldawli.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2
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الهاتف النقال توسعا كبيةرا استعمال في حن عرص 
مليةةون  13,66 خةةالل نفةةس الفتةةرة، حيةةث قةةدر عةةددهم بةةة

مليون مستعمل  517, 39، ليصل إلج 0225ستعمل سنة م
  .من مجمو  السكان % 104,26أ  ما نسبت   2013في 

االرتفا  الكبير في معدل تطور  الحظ الباحثانوعلي  
عدد مستعملي الهاتف النقةال مقارنةة بالهةاتف الثابةت، 

ن األسةباب منهةا انفتةاح سةوق وهها يعود إلةج العديةد مة
متعاملن لدد بعدما كان محتكرا مةن  النقال علج الهاتف

  .قرص مؤسسة موبيليس

 :الكفا ات البشرية .ح

ال ميكننا تصور اسةتالدام كةل مكونةات تكنولوليةا  
املعلومات واالتصاالت فةي املؤسسةات دون ولةود الكفةا ات 

لكترونيةة رحلةة القادمةة مةن حيةاة اجلزائةر اإلالبشرية، فامل
هةداص لصةيابة أ بدرلةة أولةجمرتبطة مبواردهةا البشةرية 

 واضحة واستراتيجيات واقعية.

يؤد  ألن    اجلزائريةإن التدري  أساسي في املؤسسات 
قةت احملةدد إلج قيادة املهارات وتنفيه العمل املطلوب في الو

وباملواصفات املطلوبةة، إال أن الواقةع العملةي للتةدري  فةي 
 اجلزائر يعاني من مشاكل كثيرة من بينها:

لةات التدريبيةةة التةي تتماشةج مةةع سةو  تقةدير االحتيا -
 املتطلبات الفعلية للعمل.

ضعف الةرواب  الدوليةة فةي تةداول اخلبةرات فةي مجةال  -
 التدري  وتنمية املوارد البشرية.

وعةةةدم مشةةةاركة  ،املتابعةةةة لنتةةةائ  التةةةدري  بيةةةاب -
القطةةةا  اخلةةةا  فةةةي أنشةةةطة التةةةدري  واقتصةةةار 

 عمليات التمويل واإلشراص علج الدولة.

بنةا  مهةارات املةوارد البشةرية فةي مجةال عملية  إن
مبجموعة من العوامل اخملتلفة، ترتب  تكنولوليا املعلومات 

الصةادر  0205وقد تناول تقرير تكنولوليا املعلومات لسةنة 
عةةن املنتةةدى االقتصةةاد  العةةاملي مؤشةةر املهةةارات كأحةةد 

عكسها في مجموعةة مةن  مؤشرات اجلاهزية الشبكية، أ 
 التالي. وهي موضحة في اجلدولؤشرات الفرعية امل

 :و25أ اجلدول رقم
 املهارات الداعمة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية في اجلزائر

 املؤشر الرتبة القيمة

 املهارات 94 4,4

 لودة النظام التعليمي 113 3.0

 العلوم &لودة التعليم الرياضيات  113 2.0

 االلتحاق باملدار ، املرحلة الثانويةنسبة  44 97.6

 املؤشر الرتبة القيمة

 نسبة اإلملام بالقرا ة والكتابة لدى البالةن 85 80.2

Source: The Global Information Technology Report 2015, 

www3.weforum.org/docs/WEF_Global_IT_Report_2015.pd, 

01_12_2015 

أن اجلزائةر حصةلت علةج  ول السةابقنالحظ من اجلةد
في كل من مؤشر  لودة النظةام  أقل من املتوس عالمات 

 ،الرياضةيات والعلةومفي كل مةن ولودة التعليم  ،التعليمي
في حن حصلت علج نسة  عاليةة فةي كةل مةن مؤشةر  

ونسةبة اإلملةام  ،املرحلة الثانوية باملدار  فينسبة االلتحاق 
وكمحصةلة للمؤشةرات  ،لةنبالقرا ة والكتابةة لةدى البةا

نقطة وهةي عالمةة  4,4الفرعية حصلت اجلزائر علج عالمة 
 مقبولة.

يرى الباحثان أن اجلزائر تتوفر علج البيئة الداعمة مةن 
ألل بنا  مهارات التحكم في تكنولوليا املعلومات مبستوى 
مقبةةول، إال أنهةةا  تةةاج إلةةج الرفةةع مةةن لةةودة منظومتهةةا 

 كمةا ما أكبر لعملية بنا  املهةارات.التعليمية حتج توفر دع
 تاج املنظمات اجلزائرية إلج التركيةز علةج عمليةة تةدري  

تقرير تكنولوليا املعلومات  مواردها البشرية، وهها ما يؤكد 
وهةي  في مؤشر التةدري  نقطة 3,4حصلت اجلزائر علج   أ 

 دولة. 022من ضمن  007املتوس  بترتي   أقل من عالمة

 

 

املسةةائل  رسةةانة القانونيةةة الوقنيةةة ال تةطةةيإن الت
املترتبة عن استالدام وتطةوير تكنولوليةا  كافة و القانونية

والعمةل التصاالت لتشييد مجتمع املعلومةات ،املعلومات وا
بها داخل املؤسسةات. فمثةل هةها االسةتالدام علةج ولة  

د يتطلةة  وضةةع نصةةو  تنظيميةةة محكمةةة التحديةة
تكنولوليةا هها اإلقار باشةرت و،ارة البريةد وومراعاتها. في 

ضةب  اإلقةار القةانوني احملةدد جملةال  املعلومات واالتصةاالت
العمل اإللكتروني وتهيئة املناخ ل . إن االستجابة ملتطلبةات 
مجتمع املعلومات املتماشية مع املمارسات الدوليةة قائمةة 

 عمل علج تطوير البيئة التشريعية املناسبة.علج ال
 النصةو  مةن العديةد فةي اجلزائةر  املشةر  حةاول
 اإلعةالم تكنولوليةا فةي احلاصل التطور مسايرة القانونية
 العديةد سن خالل من املعرفة مجتمع بنا  بهدص واالتصال

 لفكرة تؤسس التي اآلليات ضمن تدخل والتي القوانن، من
 : منها نهكر، لكترونيةاإلدارة اإل

 :تنظيمية قوانن .0
 آب 05 فةةي املةةؤرخ 075-04 رقةةم التنفيةةه  املرسةةوم -

 ممارسةةة وكيفيةةات شةةروا والةةه  ي ةةب  ،و70أ 0004

http://data.albankaldawli.org/indicator/SE.SEC.NENR
http://data.albankaldawli.org/indicator/SE.SEC.NENR
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 احتكةار املرسةوم هةها أنهةج وقةد نترنةت،اإل خةدمات
 مةزودين بظهةور سةمح ممةا نترنةت،اإل الدولةة لقطةا 

 . وخوا  عمومن  لدد
 02 فةةي ؤرخاملةة 227-0222 رقةةم التنفيةةه  املرسةةوم -

 ومعةايير شةروا حةدد والةه  ،و40أ 0222 تشةرين األول
 والتزامةات وحقةوق، منهةا واإلفةادة   نترنةتاإل تنظةيم
 علةج للحصةول واإللةرا ات املتبعةة اخلدمةة مقةدمي
 ضةرورة إلةج أشةار كمةا سةحبها، وحةاالت الرخصةة
 . نترنتاإل خدمة لتقدمي منح الرخص جلنة تشكيل

 املتعلقة العامة القواعد ديحد اله  0222-22 القانون -
 يكر  واله  ،والالسلكية السلكية واملواصالت بالبريد
 االتصاالت، ومتعامل ،البريد  املتعامل واائف بن الفصل

ائر من ألل بها اجلز ففي إقار اإلصالحات التي قامت
وتكنولوليا اإلعالم، عمدت اجلزائر  إنعاش قطا  االتصاالت

 هها لا و، 0222سنة  آب رشه في للقطا  إلج سن قانون
البريد  نشاقات علج الدولة احتكار إلنها  القانون

 التنظيم نشاقي بن الفصل وكر ، واملواصالت
 مت املبدأ، لهها وتطبيقا الشبكات. وتسيير واستةالل

 ومتعاملن، وماليا إداريا مستقلة ضب  سلطة إنشا 
 املالية واخلدمات البريدية بالنشاقات يتكفل أحدهما
 وهانيهما، ) اجلزائر بريد (مؤسس في متمثلة البريدية

 سوق فتح كما مت. واجلزائر اتصاالتأ في ممثلة باالتصاالت
 مت بيعأ   0220 حزيران شهر في للمنافسة االتصاالت
 وأستمر النقال للهاتف شبكة واستةالل إلقامة رخصة
 أخرى، فرو  للمنافسة ليشمل السوق فتح برنام  تنفيه
 الرب  وشبكة VSAT بشبكات تتعلق رخص بيع مت حيث
 كهلك السوق فتح شمل كما.الريفية املناقق في احمللي

 املناقق في احمللي والرب ، 0222 في الدولية اإلدارات
 االتصاالت سوق أصبحت وبالتالي ،0222 في احل رية
 ملبدأ دقيق حتراما ال في وذلك ،0225 في متاما مفتوحة

 مت ،نفس  الوقت وفي .افسةاملن ولقواعد الشفافية
 تأهيل إلج يرمي النطاق واسع برنام  في الشرو 
 التأخر تدارو علج اعتمادا األساسية املنشآت مستوى
 . املتراكم

 للبريد ال ب  سلطة إنشا  من لهة أخرى مت
 سوق  رير إقار في والالسلكية السلكية واملواصالت

 ههين عر  مت وقد والالسلكية. السلكية واملواصالت البريد
 اخلا  االستثمار مشاركة وتشجيع للمنافسة األخيرين

 22-0222 رقم القانون من بتالصيص األسواق هه  في
 - القواعد يحدد واله  0222سنة آب من  اخلامس في املؤرخ
 السلكية واملواصالت بالبريد املتعلقة العامة

 .و00أوالالسلكية

 :الرقمية الثقة .0

 تتمتةع التةي املعلوماتيةة البيئةة تلةكبأنهةا  تعر صو
 الورقية. ومن البيئة بها تتميز التي الثقة  بالصائص تتميزو

 ،االلكترونةةي واإلم ةةا  ،االلكترونةةي التصةةديق عناصةةرها
 فةي الرقميةة للثقةة التشةريعية الترسةانة والسةتكمال

 علةج اجلزائةر  املشر  عمل لكترونية،اإل ستراتيجية اجلزائرا
 : هامن القوانن من مجموعة وضع

 خةةالل مةةنلكترونيةةة: اإل الكتابةةة بحجيةةة االعتةةراص -
  0225 حزيةةران 02 بتةةاريخ 02-25 رقةةم القةةانون إصةةدار
 انتقةل حيةث اجلزائةر ، املةدني للقةانون واملعدل واملتمم
 إلةج اإلهبةات فةي الةورقي مةن النظةام خالل  من املشر 
 فةةي للكتابةةة أصةةبح حيةةث االلكترونةةي، النظةةام
 فةةي اإلهبةةات قواعةةد مكةةان ضةةمن الةةورقي الشةةكل
 مكةرر 323 املةادة لةنص قبقةا اجلزائةر  املةدني القةانون
 الشةكل فةي الكتابةة بهةا لزائةر ، ويقصةد مةدني

 أو األرقةام أو األوصةاص فةي التسلسةل ذات لكترونةياإل
 كانةت مهمةا مفهةوم معنةج ذات رمةو، أو أيةة عالمةات

 كانةت قةرق ومهمةا ،املسةتعملة لكترونيةةاإل الوسيلة
 لكترونيةةةاإل بالوسةةيلة يقصةةد كمةةا إرسةةالها،

شةكل  فةي أو ،املةرن أو ،الصةل  القةر  املسةتعملة
  . لكترونيةإ رسائل

 التوقيةع اجلزائةر  املشةر  اعتمةد كترونةي:االل التوقيةع -
مةةدني لزائةةر   0/207 املةةادة نةةص فةةي لكترونةةياإل

 يعتمةد أن علةج تةنص التةي 02-25املعدلةة بالقةانون 
 املةادة فةي املةهكورة الشةروا وفةق االلكترونةي التوقيع

 احملةررات علةج احلجيةة إضةفا  ألةل من ذلكو مكرر 323
 . لكترونيةاإل

 :االلكتروني التصديق . 2 

 التصةديق خةدمات مقةدمي نشةاا ممارسةة حةددت
 اله  األمر وهو 010-27التنفيه  املرسوم مبول  االلكتروني

 البريةد ضةب  سلطة متنح  ترخيص علج احلصول يتطل 
 التةرخيص وهها .و(ARPTوالالسلكية  لكيةالس واملواصالت

 ووالبةات حقةوق يحةدد الةه  الشروا بدفتر مرفقا  يكون
 لهم يجو، الهين واألشالا  لها، واملستعمل اخلدمات مؤد 
 الشةروا فةيهم تتةوفر أن يج  النشاا هها ممارسة قانونا

 وبالتالي اجلزائر. في نترنتاإل خدمة نشاا ةملمارس نفسها 
 اقتصاديا نشاقا يعد التصديق خدمات مقدمي نشاا فإن

 تكون وبالتالي التجار  قبقا للقانون التجار  للقيد يال ع
 العقةد توهيةق عةن مسةؤولة االلكترونةي التوهيةق لهةة

 .االلكتروني
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 :االلكتروني الدفع .2

 الةدفع بأنظمةة تتعلةق مواد اجلزائر  القانون ت من 
 وسةائلب الرسمي عتراصاال بدأ 0222 وفي سنة االلكتروني،

 املتعلةق بالنقةد 00-22 األمةر خةالل مةن االلكترونةي الدفع
 تعتبةرأ علةج تةنص التةي 10 املةادة خالل من ،و02أ القر و

  ويةل مةن الشةالص التي متكةن األدوات كل الدفع وسائل
 .املستعمل التقني األسلوب أو السند يكون مهما األموال

 :لكترونيةاإل اجلرمية .5

 مت لكترونيةةاإل اجلرمية المج في القانوني الفرا  أمام
العاشةر مةن تشةرين  فةي املةؤرخ 05-22 رقم القانون إصدار
 عةل يةنص والةه  العقوبةات، لقانون واملتمم املعدل الثاني
 أنةوا  كل ررمي خالل من ألنظمة املعلوماتية لزائية حماية

اآلليةةة  املعاجلةةة أنظمةةة تسةةتهدص التةةي االعتةةدا ات
 املعلوماتيةة، ألنظمةة  املشةرو بيةر كالدخول ،للمعطيات

 قةانون سةن مت 0220 وفي سنة،  ... املعطيات إتالص أو تةيير
آب  25 فةي املةؤرخ 22-20 رقةم لكترونيةة، القةانوناإل اجلرمية
 اجلةرائم مةن للوقايةة اخلاصةة القاعدة يت من اله  0220

 ومكافحتهةا واالتصةال اإلعةالم بتكنولوليةات املتصةلة
 .و00أفصول ستة عل مو،عة مادة 00 القانون وت من

 

تةةنعكس احملةةددات الثقافيةةة فةةي مةةدخلن أساسةةن، 
مةةدخل لزئةةي يركةةز علةةج الثقافةةة التنظيميةةة باملنظمةةة 

اله  اجلزائرية، ومدخل كلي يتمثل في هقافة اجملتمع اجلزائر  
 اجلزائريةةة وقادتهةةا،مةةات ميةةار  بةةدور  سةةلطت  علةةج املنظ

، مالتلةةف العةةادات والتقاليةةد، القةةيمفةةي بنةةا  فيسةةهم 
واالراهات داخل املنظمة لتنعكس علةج سةلوكيات االفةراد 

 فةةة التنظيميةةة تظهةةر وتتطةةور مةةع اةةوفالثقا وأفكةةارهم.
املنظمةةة فةةي سةةياق تفاعلهةةا مةةع النسةةي  االلتمةةاعي 

  .في  تولدقتصاد  والثقافي اله  واال

ت قةةد اإلدارة اإللكترونيةةة فةةي املنظمةةا إن تطبيةةق
، وتزيد حدة هه  املقاومة مةع يصاحب  مقاومة لهها التةيير

بياب اإلدارة الفعالة للثقافة التنظيمية، مما قةد يةؤد  إلةج 
 فشل العملية.

 فينحو التقليد والثبات متيل هقافة املنظمة اجلزائرية 
اإلدارة.  التي اعتةادت عليهةانفسها  الطرقبممارسة األعمال 

فالثقافة التنظيمية قةد تكةون فةي بعةع احلةاالت هقافةة 
هقافة النظةر إلةج الةداخل و، االبتكارمقاومة للتةيير، وضد 

ضمن إقار لدران املنظمة، والتركيةز علةج التطةوير الةهاتي 

وتاريخ ،  ت تأهير الشعوب ب رورة الدفا  عن هوية املنظمة
 واعا،اتها في املاضي. ،أعمالها

ل التحةول اجلةهر  لثقافةة املنظمةة تتحةول ومن خال
كيةةان معةةولم متشةةابك  إلةةجمنظمةةة اإلدارة اإللكترونيةةة 

مةةو،عن، ومتعةةاون مةةع شةةركا  األعمةةال مةةن منافسةةن، 
ولهها  تةاج املنظمةات إلةج  وبيرهم.،موردين  ومشتركن،و

هندسةة هقافيةة ال  ةوإعةاد ،مشرو  إعادة هندسة إنسةانية
ليد اإلدارية وقواعد العمل املتبعة تالمس نظام القيم والتقا

عقةل القيةادة  تشةملفي املنظمة فحس ، وإاةا يجة  أن 
  .و00أ اإلدارية املسؤولة عن مشرو  اإلدارة اإللكترونية

وفةةي إقةةار سةةعي اجلزائةةر مةةن ألةةل نشةةر الثقافةةة 
 وو،ارة التكوين املهني و،ارتي بن شراكة عقد اإللكترونية، مت

 0220_20_02  بتةاريخ واالتصةال الماإلع وتكنولوليا البريد
 إلةج املتربصةون فيهةا يال ع دراسية من خالل برمجة أيام

 خاللهةا يدرسون من لكترونية،اإل اإلدارة حول إعداد  برنام 
نترنةت، اإل الرقميةة، احليةاة وأاةاا الكومبيةوتر أساسةيات
 ملةدة اجملتمةع فئات لكل متاحة العاملية، وهي الواب وشبكة

 ويحصل الوقن، مستوى علج املهني التكوين كزمبرا يوما 05
 بلةورة إلةج تهدص املبادرة وهه . كفا ة شهادة علج املتربص
 .  اجلزائر  لكترونية للمواقناإل احلكومة فكرة

 املكةونن تةدري  إلةج  الوقنية التربية و،ارة  عمدتو
 واالتصةال ،املعلومةات تكنولوليا استالدام علج واألساتهة

تدريبيةة  دورات تالصةيص مت وقةد ليميةة،التع العمليةة في
 ويةتم املشةرو ، سةير ضةمان قصةد للمةؤقرين مالصصة
 ومبةاد  درو  املعلوماتية بتقدمي األمية محو علج التدري 
 سةنة التكةوين عملية انطلقت وقد اآللي، اإلعالم في أولية
 املراحل في تدريس هيئة لكل أسبو  كل في وتتم مرة 0222
 تطبيقةات باعتبةار أن اإلدار ، الطةاقم إلج باإلضافة الثالهة

 .اإلدارة إلج متتد التعليمية العملية في احلاسوب

 الكفةا ات لتطةوير دولةي برنةام  إقةالق مت كمةا
 مةن فةي العاصةمةعمةل  قال  222 لفائدة التكنولولية

 الوكالةة مةع شةراكة إقةار فةي اجلزائر ميكروسوفت قرص
 مةةلالع ألربةةاب الكونفدراليةةةو للتشةةةيل الوقنيةةة
  .و20أاجلزائرين

 والنةدوات املؤمترات من اجلزائر العديد است افت كما
. لكترونيةاإل احلكومة إقار تدخل ضمن التي واحمللية العاملية

 الثقافةة لترقيةة واسع تكويني برنام  إقالقباإلضافة إلج 
 ،لإلعةالم احلديثةة إدخةال التكنولوليةات و سةن الرقمية
 يدوم اله  البرنام  هها يشملو املؤسسات، داخل واالتصال

لقطاعةات  تةابعن مكةون 2122 أولةج مرحلة في سنوات 2 
 والرياضةة، والشةباب والعمةل ،املهنةي والتكةوين ،التربيةة
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 وتكنولوليةات و،ارة البريةد جلةأت العمليةة عةاح ول ةمان
 سي د  أو(  عاملية شهرة ذات مؤسسة إلج واالتصال اإلعالم

 مجةال فةي املكثف التكوين م برنا تطبيق في اخملتصة وأل
 االتصال.و اإلعالم تكنولوليا

   

:

إن عاح تطبيق اإلدارة اإللكترونية ال ميكن أن يتحقق إال 
ة واقتصادية مالئمة، حاضن التماعيةفي وس  بيئة 

وفي إقار مساعي اجلزائر جلديدة، للمعرفة والتكنولوليا ا
من الل توفير البيئة االلتماعية واالقتصادية املناسبة 

 عمدت إلج تبني العديد من املشاريع.

 :الوكالة الف ائية وإقالق األقمار الصناعية .0

ا  الوكالةة الف ةائية مت إنشة 0220 كانون الثةانيفي 
 0سةات مت إقالق القمةر أل 0220 تشرين الثانيفي و ،اجلزائرية

من قاعدة اإلقالق الروسةية  ،وALSAT 1أ ووضع  في مسار 
، هم مت أقلق هةاني قمةر صةناعي )بليسيتسك كوسمودروم(
الهنةةد   )سةةريهاريكوتا(مةةن موقةةع  0202عةةام  )0السةةات (

شارفت دورة حيات  علج النهايةة، اله   )تشينا (الكائن في 
 حيث اقتصرت استعماالت القمرين الصناعين علج مراقبة

  التةيرات املناخية ومكافحة التصحر.

و،ير التعليم العالي والبحث العلمي فةي كشف  وقد 
عن إقالق أول قمر صةناعي لزائةر  خةالص خةالل  0205أيار

ضةمن البرنةام   0 ، وينةدرج مشةرو  السةات ب0205سنة 
الف ائي لوكالة الف ا  اجلزائرية والتي تهدص إلةج إقةالق 

 .و20أ 0202م أقمار صناعية مع حلول عا 02
 

  :احل يرة السيبرية سيد  عبد اهلل رربة .0
تدخل في إقار تهيئة مناخ مالئم تشريعيا وتنظيميةا 

كةان و واملواصالت من تةييةرات لهريةة. ملا عرص قطا  البريد
عليهةا اإلقار التقدير  لها يتمحور حول لوان  هالهة تنبني 

 ،هةم املؤسسةات، والتكةوينوهةي مراكةز البحةث  ،احل يرة
وأخيرا احل انة والدعم. واحل يرة السيبرية سيد  عبد اهلل 
تتكةةون مةةن معهةةد عةةالي لالتصةةاالت، ومدرسةةة للنةةابةن، 
ووكالةةة انترنيةةت، ووكالةةة إتصةةاالت. إضةةافة إلةةج مكاتةة  
احلاضنات ملؤسسات التكنولوليةا املتقدمةة وهةو مشةرو  

 اقتصةةةاد  مسةةةتقبليوو TECHNOPOLEأقطةةة  تقنةةةي 
حيث هنةاو  راص محلية وأخرى دولية.في متويل  أق أسهمت

علما بةأن  كوريا.وفرنسا،  كندا، شراكة لزائرية مع أمريكيا،
  .و50أليون دوالر في إقار هها املشرو كوريا وحدها ساهمت مب

 :البريداتفاقيات أو راكل مع سوناقراو و .2
إضافة إلةج هةها هنةاو توقيةع اتفةاقيتن مةن قةرص 

فةي  العةاملينالرواد  األمريكية وهو أحد ORACLE مجموعة
قنيةة للبريةد البرمجيات للمؤسسة. األولج مع املدرسة الو

وتتعلق  ORACLE UNIVERSITY. خللق في اجلزائرواملواصالت 
بتنظةةيم بةةرام  التكةةوين فةةي مجةةال التقنيةةات اجلديةةدة 

 .و10أمؤسسة للتعليم العالي 00في  صالواالت لإلعالم

 العلمةةي اإلعةةالم فةةي البحةةث مركةةز إنشةةا  .2
 :Ceristوالتقني
 املةزود والتقني العلمي اإلعالم في البحث مركز  يعد

 مبولة  انشةأ وقةد اجلزائةر فةي للشةبكة والرئيسةي األول
 بةاإلدارة التحةق هةم ،0045 آذار01 بتةاريخ 51-45 املرسةوم
 بتاريخ 70-41 رقم املرسوم مبول  للبحث العلمي السامية

 لةيم العةاليالتع لةو،ارة تةابع حاليةا وهةو ،0045نيسان 24
 اسةتعمال ترقيةة مسةؤولية  مةل وقةد العلمي، والبحث

 مشةاريع بتطبيةق وتكفةل ،الةبالد فةي العلمية املعلومات
 بةرام  ومةن نترنةتباإل من رهيزات الرب واإلفادة  ،مةاربية

 عبةر االشتراو بعملية يقومون الهين لتكوين املستالدمن
 .و70أ املركز

 

   :0222-0220العلمي  البحث إنعاش . برنام 5
 جلان: جلنةة أربع  إنشا  مت الثالهي اخملط  هها إقار في
 عةن الطة  جلنةة،وبعد التعليم عةن جلنةو انترنت، -انترانت
 امل ةافة، القيمةة ذات الكومبيةوتر برام  إنتاج جلنة وبعد،

 % 52 و أ  دج مليار 12,4 ميزانية اخملط  لهها وقد خصصت
 احلديثةة نولولياتللتك مالصصة العامة هي امليزانية من

 االتصال.و لإلعالم

 تكنولوليات تطويرو استالدام دعم صندوق إنشا  .5
 :FAUDTIC االتصالو اإلعالم
 تكنولوليةات وتطةوير اسةتالدام دعم صندوق أسس

 00-24 القةانون رقةم مبولة  FAUDTIC االتصةالو اإلعةالم
 لسنة املالية بقانون املتعلق 0224 كانون األول 22 في الصادر
 وهةو ،اجلزائرية احلكومة قرص من حيز التطبيق وضعو 0220

 اجلزئةي للمشةاريع أو الكامةل الدعم لتقدمي مول  صندوق
 إلج ويهدص خا  أو عمومي معني  شالص كل يعدها التي
  واالتصال. اإلعالم تكنولوليات وتطوير استالدام ترقية

ربم اجملهودات املبهولة من قرص الدولة اجلزائرية بحثةا 
ة إال أنهةا تبقةج تمع واقتصاد املعلومات واملعرفعن بنا  مج

ال يزال االقتصةاد اجلزائةر  يعتمةد علةج ف بعيدة عن مرادها،
إن صةادرات ، و28أالصةادراتمةن  94,22% احملروقات التي تشكل

محدودة للةاية والقيمة امل ةافة فةي  خارج احملروقات اجلزائر
فةي الصناعات اجلزائريةة محةدودة لةدا، وهةي بائبةة متامةا 
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وضةعية مةن ألةل توضةيح و، صناعة التكنولوليا العاليةة
، أعةد تكنولوليا املعلومات واالتصاالت صادرات اجلزائر لسلع

 الباحثان اجلدول املوالي، باالعتماد علج موقع البنك الدولي.

 و:21اجلدول رقم أ
 صادرات سلع تكنولوليا املعلومات واالتصاالت أ% من إلمالي صادرات السلعو

 0202 0200 0200 0202 0220 0224 0227 0221 0225 بلدال

 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 اجلزائر

 0.0 2.0 2.2 2.4 2.0 2.0 5.0 1.2 1.2 املةرب

 5.4 1.7 7.2 1.5 2.7 2.0 2.0 2.2 0.2 تونس

 9,8 9,8 10 11 11,2 10,6 11,6 13,4 13,5 العالم

Source : 

http://data.albankaldawli.org/indicator/TX.VAL.ICTG.ZS.UN/countries/1W?display=d

efault, consulté le : 10-08-2015  

الةيةاب الكلةي السةابق مةن اجلةدول  الحظ الباحثان
سةةلع تكنولوليةةا املعلومةةات تصةةدير للجزائةةر فةةي مجةةال 

االتصاالت السلكية والالسلكية، واالتصاالت مبا تشمل  من 
اآللي أالكمبيوترو والتجهيةزات  احلاس ووالصوت والفيديو، 

ذات الصةةلة، واملكونةةات اإللكترونيةةة، وبيرهةةا مةةن سةةلع 
تكنولوليةةا املعلومةةات واالتصةةاالت باسةةتثنا  البرمجيةةات، 

، 0202حتةج سةنة  0225منه سنة  %2حيث سجلت معدل 
لارتيها تونس الهوة الكبيرة بن اجلزائر و الحظ الباحثانكما 

، % 9,8التةةي بلةةةت العامليةةة  واملةةةرب علةةج بةةرار املعةةدالت
اجلزائةر و فجةوة عميقةة بةن العةالم تشكلت وبالتالي فقد

سةلع تكنولوليةا الةائبة بشكل كلي عن سةاحة تصةدير 
 املعلومات واالتصاالت.

من الصع  بنةا  مجتمةع واقتصةاد  يرى الباحثان أن 
ن السكان اجلزائرين عن م 24%في حن يقل دخل معلوماتي، 

معةدالت االسةتثمار ال ةئيلة فةي وتسجل ها ه ،و29أيندوالر
أمةا ، و22أدوالر 3,152,281قيمتة  بلةت لتطوير حيثالبحث وا

فقةد  عن الواردات اخلاصة بتكنولوليا املعلومات واالتصاالت
باالعتمةاد علةج موقةع البنةك  التةالي  أعد الباحثان اجلدول

 الدولي.

 :و27أرقم  دولاجل
واالتصاالت أ% من إلمالي واردات السلعوواردات سلع تكنولوليا املعلومات 

 

 0202 0200 0200 0202 0220 0224 0227 0221 0225 البلد

 2.0 2.2 2.2 2.2 2.7 2.7 2.1 5.0 7.0 اجلزائر

 2.1 2.5 2.4 5.0 5.2 2.7 1.0 1.2 7.2 املةرب

 5.2 5.4 1.1 1.2 1.2 2.2 2.2 5.1 2.1 تونس

 11,1 11 11,1 12,5 12,2 11,2 12,2 13,6 13,8 العالم

Source : http://data.albankaldawli.org/indicator/TM.VAL.ICTG.ZS.UN ,consulté le : 27-06-2015 

تناقص نسبة الباحثان الحظ  السابقل اجلدول من خال
سلع تكنولوليا املعلومات واالتصاالت في اجلزائر مةن واردات 

 % 3 تسجيلهابةة لتبل  أدنةج قيمةة لهةا 0225سنة  % 7,9
 ،0202سنة  % 4,2من هم عادت لالرتفا  وبلةت   ،0202سنة 

وتعتبر معدالت اجلزائر قريبةة مةن معةدالت لارتيهةا تةونس 
رب، لكنها تبقج بعيةدة عةن املعةدالت العامليةة حيةث واملة
فةي %11,1( TIC ) سةلع متوس  نسبة الواردات مةن  بلةت

   .0202العالم سنة 

بعيةدة عةن مةا يسةمج ال تزال اجلزائر  يرى الباحثان أن
مةا باجملتمع واالقتصاد الرقمي، خاصةة مةع اسةتمرار ولةود 

األقفال بير من  %2ما معدل  و، و02أ من األمين  %02نسبت  
ومع  .و02أ0200امللتحقن باملدار  في املرحلة االبتدائية سنة 

ولةةود فجةةوة كبيةةرة بةةن مالرلةةات الةةنظم التعليميةةة 
واحتيالات سوق العمل، وولود معدالت عالية للبطالة تبل  

عةن  عاقةل0002222مةا يعةادل  10,6%باملتوس  في اجلزائر 
خريجةي  مةن %01وأكثةر مةن ، مةنهم شةباب % 25 ، العمل

 .و22أ 0202 أيلولاجلامعات وذلك في 

تسلي  ال ةو  علةج مالتلةف محةددات تطبيةق  إن
العوائق التةي لنا ر، بي ،اإلدارة اإللكترونية في البيئة اجلزائرية

http://data.albankaldawli.org/indicator/TX.VAL.ICTG.ZS.UN/countries/1W?order=wbapi_data_value_2005%20wbapi_data_value%20wbapi_data_value-first&sort=asc&page=1&display=default
http://data.albankaldawli.org/indicator/TX.VAL.ICTG.ZS.UN/countries/1W?order=wbapi_data_value_2005%20wbapi_data_value%20wbapi_data_value-first&sort=asc&page=1&display=default
http://data.albankaldawli.org/indicator/TX.VAL.ICTG.ZS.UN/countries/1W?order=wbapi_data_value_2006%20wbapi_data_value&sort=asc&page=1&display=default
http://data.albankaldawli.org/indicator/TX.VAL.ICTG.ZS.UN/countries/1W?order=wbapi_data_value_2006%20wbapi_data_value&sort=asc&page=1&display=default
http://data.albankaldawli.org/indicator/TX.VAL.ICTG.ZS.UN/countries/1W?order=wbapi_data_value_2007%20wbapi_data_value&sort=asc&page=1&display=default
http://data.albankaldawli.org/indicator/TX.VAL.ICTG.ZS.UN/countries/1W?order=wbapi_data_value_2007%20wbapi_data_value&sort=asc&page=1&display=default
http://data.albankaldawli.org/indicator/TX.VAL.ICTG.ZS.UN/countries/1W?order=wbapi_data_value_2008%20wbapi_data_value&sort=asc&page=1&display=default
http://data.albankaldawli.org/indicator/TX.VAL.ICTG.ZS.UN/countries/1W?order=wbapi_data_value_2008%20wbapi_data_value&sort=asc&page=1&display=default
http://data.albankaldawli.org/indicator/TX.VAL.ICTG.ZS.UN/countries/1W?order=wbapi_data_value_2009%20wbapi_data_value%20wbapi_data_value-last&sort=asc&page=1&display=default
http://data.albankaldawli.org/indicator/TX.VAL.ICTG.ZS.UN/countries/1W?order=wbapi_data_value_2009%20wbapi_data_value%20wbapi_data_value-last&sort=asc&page=1&display=default
http://data.albankaldawli.org/indicator/TX.VAL.ICTG.ZS.UN/countries/1W?order=wbapi_data_value_2010%20wbapi_data_value%20wbapi_data_value-first&sort=asc&display=default
http://data.albankaldawli.org/indicator/TX.VAL.ICTG.ZS.UN/countries/1W?order=wbapi_data_value_2010%20wbapi_data_value%20wbapi_data_value-first&sort=asc&display=default
http://data.albankaldawli.org/indicator/TX.VAL.ICTG.ZS.UN/countries/1W?order=wbapi_data_value_2011%20wbapi_data_value&sort=asc&display=default
http://data.albankaldawli.org/indicator/TX.VAL.ICTG.ZS.UN/countries/1W?order=wbapi_data_value_2011%20wbapi_data_value&sort=asc&display=default
http://data.albankaldawli.org/indicator/TX.VAL.ICTG.ZS.UN/countries/1W?order=wbapi_data_value_2012%20wbapi_data_value&sort=asc&display=default
http://data.albankaldawli.org/indicator/TX.VAL.ICTG.ZS.UN/countries/1W?order=wbapi_data_value_2012%20wbapi_data_value&sort=asc&display=default
http://data.albankaldawli.org/indicator/TX.VAL.ICTG.ZS.UN/countries/1W?order=wbapi_data_value_2013%20wbapi_data_value%20wbapi_data_value-last&sort=asc&display=default
http://data.albankaldawli.org/indicator/TX.VAL.ICTG.ZS.UN/countries/1W?order=wbapi_data_value_2013%20wbapi_data_value%20wbapi_data_value-last&sort=asc&display=default
http://data.albankaldawli.org/country/algeria?display=default
http://data.albankaldawli.org/country/morocco?display=default
http://data.albankaldawli.org/country/tunisia?display=default
http://data.albankaldawli.org/indicator/TX.VAL.ICTG.ZS.UN/countries/1W?display=default
http://data.albankaldawli.org/indicator/TX.VAL.ICTG.ZS.UN/countries/1W?display=default
http://data.albankaldawli.org/indicator/TM.VAL.ICTG.ZS.UN?order=wbapi_data_value_2005+wbapi_data_value+wbapi_data_value-first&sort=asc&page=1
http://data.albankaldawli.org/indicator/TM.VAL.ICTG.ZS.UN?order=wbapi_data_value_2005+wbapi_data_value+wbapi_data_value-first&sort=asc&page=1
http://data.albankaldawli.org/indicator/TM.VAL.ICTG.ZS.UN?order=wbapi_data_value_2006+wbapi_data_value&sort=asc&page=1
http://data.albankaldawli.org/indicator/TM.VAL.ICTG.ZS.UN?order=wbapi_data_value_2006+wbapi_data_value&sort=asc&page=1
http://data.albankaldawli.org/indicator/TM.VAL.ICTG.ZS.UN?order=wbapi_data_value_2007+wbapi_data_value&sort=asc&page=1
http://data.albankaldawli.org/indicator/TM.VAL.ICTG.ZS.UN?order=wbapi_data_value_2007+wbapi_data_value&sort=asc&page=1
http://data.albankaldawli.org/indicator/TM.VAL.ICTG.ZS.UN?order=wbapi_data_value_2008+wbapi_data_value&sort=asc&page=1
http://data.albankaldawli.org/indicator/TM.VAL.ICTG.ZS.UN?order=wbapi_data_value_2008+wbapi_data_value&sort=asc&page=1
http://data.albankaldawli.org/indicator/TM.VAL.ICTG.ZS.UN?order=wbapi_data_value_2009+wbapi_data_value+wbapi_data_value-last&sort=asc&page=1
http://data.albankaldawli.org/indicator/TM.VAL.ICTG.ZS.UN?order=wbapi_data_value_2009+wbapi_data_value+wbapi_data_value-last&sort=asc&page=1
http://data.albankaldawli.org/indicator/TM.VAL.ICTG.ZS.UN?order=wbapi_data_value_2010+wbapi_data_value+wbapi_data_value-first&sort=asc
http://data.albankaldawli.org/indicator/TM.VAL.ICTG.ZS.UN?order=wbapi_data_value_2010+wbapi_data_value+wbapi_data_value-first&sort=asc
http://data.albankaldawli.org/indicator/TM.VAL.ICTG.ZS.UN?order=wbapi_data_value_2011+wbapi_data_value&sort=asc
http://data.albankaldawli.org/indicator/TM.VAL.ICTG.ZS.UN?order=wbapi_data_value_2011+wbapi_data_value&sort=asc
http://data.albankaldawli.org/indicator/TM.VAL.ICTG.ZS.UN?order=wbapi_data_value_2012+wbapi_data_value&sort=asc
http://data.albankaldawli.org/indicator/TM.VAL.ICTG.ZS.UN?order=wbapi_data_value_2012+wbapi_data_value&sort=asc
http://data.albankaldawli.org/indicator/TM.VAL.ICTG.ZS.UN?order=wbapi_data_value_2013+wbapi_data_value+wbapi_data_value-last&sort=asc
http://data.albankaldawli.org/indicator/TM.VAL.ICTG.ZS.UN?order=wbapi_data_value_2013+wbapi_data_value+wbapi_data_value-last&sort=asc
http://data.albankaldawli.org/country/algeria
http://data.albankaldawli.org/country/morocco
http://data.albankaldawli.org/country/tunisia
http://data.albankaldawli.org/indicator/TM.VAL.ICTG.ZS.UN
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عملية تطبيق اإلدارة اإللكترونية فةي اجلزائةر،  تقف في ول 
 والتي ميكن حصرها فيما يلي:

 ات ما يليمعوقات تقنية: ومن أهم تلك املعوق:  
تدعم اإلدارة اإللكترونية عدم ولود بنية  تية متكاملة  -

 اجلزائر.علج مستوى 
 ارتفا  معدالت القرصنة املعلوماتية في اجلزائر. -
 انالفا  معدالت استالدام احلاسوب واإلنترنت. -
ارتفا  تكلفة تطوير النظم في ال قلةة بيةوت اخلبةرة  -

 .واالستشارات
قنية ومقاومتهم الستالدام تقادم مهارات العاملن الت -

 .التقنيات احلديثة
ضعف قطا  التقنيات املعلوماتية فةي اجلزائةر بسةب   -

 .عدم ولود القدرة التصنيعية وقلة اخلبرات الفنية
عدم لاهزية بعع املؤسسات احلكومية من ناحية أمن  -

 .نترنتاإلاملعلومات علج شبكة 

 معوقات مالية: ومن أهم املعوقات ما يلي: 

األلهةزة واملعةدات التقنيةة مةن ألهةزة  أسةعار ارتفا  -
 .احلاس  اآللي والبرام  التطبيقية

، نترنةتلإلاسةتالدام الشةبكة العامليةة  أسةعارارتفا   -
 وردا ة خدماتها.

 .االتصاالت أسعارارتفا   -

 معوقات بشرية: ومن أهم تلك املعوقات: 
قلة العناصر البشرية املدربةة والقةادرة علةج التعامةل  -

 .لصيانة لهه  التقنية اجلديدة واملعقدةوالتشةيل وا
ضعف عملية االسةتقطاب واالختيةار ملةوافن قةادرين  -

علةةج التعامةةل مةةع تكنولوليةةا احلواسةةي  واملعةةامالت 
 .لكترونيةاإل

عةدم ولةةود احلةافز القةةو  لةةدى األفةراد إلعةةاح عمليةةة  -
التحةول، وعةةدم إحساسةةهم بةأنهم لةةز  مةةن عمليةةة 

 .التحول
ل املوافن الهين يالشةون علةج مقاومة التةيير من قب -

عملهم املستقبلي بعةد تبسةي  اإللةرا ات وتنظةيم 
 .العمليات

قلة دراية صنا  القةرار فةي املنظمةات بأهميةة تقنيةة  -
 .املعلومات

 ميل املدير اجلزائر  إلج رن  اخملاقرة وعدم التأكد.  -

عدم كفاية التدريبات الال،مة للعةاملن علةج األلهةزة  -
يقتصر أحيانا تدريبهم علةج اجلانة  لكترونية، حيث اإل

 .النظر  دون أن يرتب  ذلك بالتنفيه الفعلي
ضعف الوعي الثقافي في تكنولوليةا املعلومةات علةج  -

 .املستوى االلتماعي والتنظيمي
تنامي شعور بعع املديرين وذو  السلطة بةأن التةييةر  -

 .لسلطتهم ايشكل تهديد
 ونية.عدم الثقة في سرية وأمن التعامالت اإللكتر -

 معوقات تشريعية: ومن أهم تلك املعوقات:  
عدم مال مة األنظمة واللةوائح املعمةول بهةا لتطبيةق  -

 .اإلدارة اإللكترونية
صعوبة ايجاد بيئة تشريعية قانونية تناس  تطبيقةات  -

العمل اإللكتروني، ملةا يتطلبة  ذلةك مةن لهةد ووقةت 
 .قويل

حلجية قصور التشريعات والقوانن مثل قواعد اإلهبات وا -
 واملصداقية.

:
تةوفير  فةي اجلزائةر تبةهلها التي اجلهود من بالربم  

ضنة لإلدارة اإللكترونيةة، والتةي تهةدص البيئة املناسبة واحلا
 ال أنهةا إال واالتصال اإلعالم تكنولوليات وتعميم تنميةإلج 
 اجملةال هةها فةي العامليةة التطورات مسايرة عن عالزة تزال

   حس التي  تلها اجلزائر  ةاالخير املرات  ذلك جعل والدليل
 . العاملية التقارير

ومن أبر، النتائ  التي توصةلنا إليهةا مةن خةالل هةه  
 الورقة البحثية ما يلي:

لقطةا   األساسةية السةمة تزال ما التي االنةالق حالة -
 .اجلزائر في تكنولوليا املعلومات

وارتفةا   معدل انتشةار احلاسةوب فةي اجلزائةر، انالفا  -
 .باجلزائرسعر  

 نتيجةة هةي اجلزائر في املستعملة البرمجيات معظم -
 .القرصنة لعملية

قةوة ضةعف نترنةت فةي اجلزائةر سةوا  ردا ة خدمات اإل -
  .نترنتكثرة االنقطاعات علج مستوى اإل وأ ،االبحار

فةي  نترنةتاإلالكبيةر لنسةبة مسةتالدمي  االنالفا  -
 .نترنتاإلارتفا  أسعار النفاذ إلج و،  اجلزائر
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عجز اتصاالت اجلزائر علج وضع خطةة وقنيةة شةاملة  -
 ورؤيةةة شةةفافة لكيفيةةة اسةةتةالل،وواضةةحة املعةةالم 

واستةاللها بشكل ، الشبكة الوقنية لأللياص البصرية
أمثةل فةي رفةع سةعة وسةرعة النفةاد احمللةي والةةدولي 

 لألنترنت.

عن إقامة استثمارات لديةدة فةي  عجز اتصاالت اجلزائر  -
بأسةعار  ذات لةودة وقرحهةا  مراكز للالوادم مجال بنا

 .مقبولة للمتعاملن والشركات اجلزائرية

اتصاالت اجلزائةر احتكةار النفةاد إلةج شةبكة مواصلة    -
 .نترنت الدوليةاإل

لكترونيةةة املواقةةع اإل عةةدم القةةدرة علةةج الةةتحكم فةةي -
 اجلزائرية وتسييرها.

عدد مستعملي الهاتف النقال مقارنةة بالهةاتف  ،يادة  -
انفتةاح سةوق الهةاتف  أساسةا إلةجهها يعود الثابت، و

النقال علج متعاملن لةدد بعةدما كةان محتكةرا مةن 
 قرص مؤسسة موبيليس. 

سو  تقدير االحتيالةات التدريبيةة التةي تتماشةج مةع  -
 املتطلبات الفعلية للعمل.

ضعف الرواب  الدولية فةي تةداول اخلبةرات فةي مجةال  -
 .التدري  وتنمية املوارد البشرية

ة القطةا  املتابعة لنتائ  التدري  وعدم مشةارك بياب -
 .اخلا  في أنشطة التدري 

ال تةطةي  حيةث ،ضعف الترسانة القانونية في اجلزائةر -
اسةةتالدام علةةج املترتبةةة  كافةةة و املسةةائل القانونيةةة

وتطةةوير تكنولوليةةا املعلومةةات واالتصةةاالت لتشةةييد 
 .والعمل بها داخل املؤسسات، مجتمع املعلومات

 جلزائرية نحو التقليد والثبةات فةييل هقافة املنظمة امت -
 .التي اعتادت عليهانفسها  الطرق بممارسة األعمال 

واالقتصادية في اجلزائر خاصة  االلتماعيةضعف البنية  -
ولةود فجةوة كبيةرة بةن و ، األميةة انتشارمع استمرار 

عمةل، مالرلات النظم التعليمية واحتيالةات سةوق ال
إلةج انتشةار  باإلضةافةلية للبطالةة، وولود معدالت عا

 ااهرة الفقر.

علةج  اأساسةيعتمةد حيث االقتصاد اجلزائر   هشاشة -
 من الصادرات.  94,22% احملروقات التي تشكل

وفةي  فةي البحةث والتطةوير ضعف معدالت االستثمار -
نسةةبة الةةواردات مةةن سةةلع تكنولوليةةا املعلومةةات 

 واالتصاالت.

:
دراسة ومناقشتها، ميكن اقتراح في ضو  نتائ  هه  ال

 التوصيات التالية:

سةتثمار الواتطوير استراتيجيات التنميةة املعلوماتيةة  -
 .في مجال البحث والتطوير

تطوير نظم التعليم والتدري  مبا يتال م والتحةول نحةو  -
 اإلدارة اإللكترونية.

عقد احملاضرات والندوات عن تقنيةة املعلومةات جلمهةور  -
 اخلدمة.

تقنيةات اإللكترونيةة كأحةد املةواد املقةررة فةي إدخال ال -
 املناه  التربوية والتعليمية.

تدري  وتأهيةل الكفةا ات البشةرية الوقنيةة ملوالهةة  -
الطل  املتوقةع علةج الكفةا ات املتمكنةة مةن تقنيةة 
املعلومةةات، والتةةي تسةةهم بةةدورها فةةي نشةةر املعرفةةة 

 املعلوماتية بن أفراد اجملتمع.
مية لتثقيف اجملتمةع بالتعةامالت قرح برام  وورش إعال -

 اإللكترونية.
يج  أن تسةبق إصةدار التشةريعات أو تعةديلها الرؤيةة  -

الواضةحة والةوعي التةام مبفهةوم ومراحةل ومتطلبةةات 
مشرو  اإلدارة اإللكترونية، لتتوافق التشريعات مع واقع 

 ومستلزمات تطبيقات اإلدارة اإللكترونية.
تعطةي املشةروعية إصدار التشريعات والقةوانن التةي  -

لألعمال اإللكترونية، و دد أنةوا  اخملالفةات والعقوبةات 
 املترتبة عليها.

أن تشمل هه  التشةريعات واألنظمةة األنشةطة التةي  -
 . متارسها املنظمة

إصدار التشةريعات التةي  قةق األمةن الوهةائقي وأمةن  -
املعلومةةات، مثةةل التوقيةةع اإللكترونةةي املعةةرص بهويةةة 

 املستالدم.
لتشريعات التي  ةدد اجلهةة أو اإلدارات املعنيةة إصدار ا -

 بإصدار ووضع القوانن املعلوماتية.
يج  أن تكون التشريعات واضحة وسهلة الفهةم مةن  -

ومرنة ميكن  ةديثها وفقةا ، قبل املنفهين واملستفيدين 
 ملستجدات العمل اإللكتروني.

  وضع السياسات األمنية لتقنيات املعلومات. -
بعةع الوسةائل األمنيةة، كالبطاقةة اعتماد استالدام  -

لكترونيةة أو إمحفظةة والهكية إلهبات هويةة املةواقن، 
بير ذلةك مةن الوسةائل التةي أولةدها العلةم احلةديث 

 ملواكبة التقنية الرقمية.
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وضع القوانن والعقوبات بالتعديات واخملالفةات األمنيةة  -
فةةي اإلدارة اإللكترونيةةة وهةةها يةةأتي ضةةمن أنظمةةة 

بكل لوان  االسةتالدامات التقنيةة وتشريعات خاصة 
 للمعلومات، مبا في ذلك نظم املدفوعات اإللكترونية.

تكوين فريق ملتابعة وتطوير املتطلبةات األمنيةة لةإلدارة  -
والعمةل علةج  ديةد املتطلبةات الال،مةة ، اإللكترونية 

ل مان وحماية نظم املعلومةات، مبةا فةي ذلةك ضةمان 
 صية.خلصوصية املعلومات والبيانات الشال

هتمام بالتوعيةة ومةنح الثقةة للمسةتالدمن علةج اال -
أسا  شالصياتهم وإمكاناتهم الوايفيةة، للتعامةل 
والنفاذ للمعلومات احلساسة واستالدام أنظمةة نفةاذ 

 متعددة املستويات اإلدارية واألمنية املطلوبة.
تأسةةةيس واسةةةتالدام البنيةةةة التحتيةةةة للمفةةةاتيح  -

ئةات التوهيةق العمومية وهي عبارة عن مجموعة من هي
ومتثةل فةي مجموعهةا  ولد بينها توهيق متبةادلالتي ي

 الطرص الثالث أو الوسي  بن املرسل واملستقبل.
إعادة هندسة اسةتراتيجيات التعلةيم لكةي تسةتطيع  -

 .مواكبة الفر  التي تنبثق عن اقتصاد املعرفة
 االتصةاالت مجةال فةي اجلديدة األنظمة وتقييم دراسة -

 الةدولي ي ةعها اال ةاد التةي ييرضو  املعا في والبريد
 العامة والسياسة،  العاملي البريد  واال اد   ،لالتصاالت

 .والدولية اإلقليمية وح ور املؤمترات ومتابعة  ،للدولة
 والبريةد االتصةاالت لقطةا  االقتصاد  التقييم إلرا   -

 مةع االسةتثمار بالتنسةيق مةن العائد عناصر لتحديد
 .لميعا الفاعلن   ومبشاركة اخملتصة اجلهات

 فةي الدولةة فةي اخملتصة اجلهات مالتلف مع التنسيق -
 مبا لتكنولوليا املعلومات الوقنية االستراتيجية تنفيه

 العربيةةة لتكنولوليةةا االسةةتراتيجية مةةع يتوافةةق
 التقةارير إعةداد علةج والعمةل .واالتصةاالت املعلومةات
 قطةا  فةي العمةل يتطلبها سير التي االدا  ومؤشرات

 لوليا املعلومات.تكنو
 شبكة استالدام علج كافة اجملتمع قطاعات  تشجيع  -

 .اإلنترنت
 مؤسسةةإلية    بةادرت الةه  FTTx مشةرو  تعمةيم  -

 لنشر تكنولوليا املعلومات. ك مان اجلزائر، اتصاالت
 الشةرائية القةدرة مةن قريبةة أسةعار إلةج الوصةول -

االتصةاالت  قطةاعي فةي اخلةدمات فةي للمسةتالدمن
  .املعلومات وتكنولوليا

 عةر  ،يةادة علةج العمل اجلزائر اتصاالت مجمع علج  -
 ألةل مةن بصةفة منظمةة بة  اخلةا  التردد  النطاق
 . نترنتاإل خدمات لودة  سن

 القائمة املشروعات انشا  وتشجيع تنمية علج العمل  -
 مزايةا من ملا  قق  واالتصال االعالم تكنولوليات علج

 . عامة بصفة لالقتصاد ومنافع
س متعامةةل مسةةتقل متالصةةص فةةي تسةةيير يأسةةت -

الشبكة الوقنية لألليةاص البصةرية والبنيةة التحتيةة 
 العةالمالوقنية لالتصاالت، كما هو معمول ب  في دول 

 . لميعا

: حصةيلة 0222بن عبد رب  آمنة، اجلزائر في عصر املعلومات سنة  .0
، لامعةة وأفاق، رسالة مالستير، كلية العلوم اإلنسانية واإلعالم

 .55،   0221-0225اجلزائر، 
 ،البريد وتكنولوليا اإلعالم واالتصال اجلزائر  موقع و،ارة .0

، اقلع علي  00http://www.mptic.dz/arتكنولوليا,-/?مؤشرات
 .0205_24_01يوم: 

 cybrariansائر ، مجلة لمال العيفة، قرصنة البرمجيات في اجلز .2
journal 0202، 21، العدد. 

، "علةج مكتة  رئةيس احلكومةة  )0أسرتك (،ين العابدين لبارة،   .2
                          لريةةدة الشةةروق،

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/31931.html،اقل
 .0205_24_25  علي  يوم: 

البريد وتكنولوليا اإلعةالم واالتصةال اجلزائةر ، مرلةع  موقع و،ارة .5
 سبق ذكر .

، 20نترنةت فةي اجلزائةر، مجلةة الباحةث، العةددبالتي ابراهيم، اإل .1
 . 20،   0220لامعة ورقلة، اجلزائر، 

موقع اتصاالت اجلزائر،  .7
http://www.algerietelecom.dz/AR/?p=at_histoire_realisatio

ns:14-08-2015 ، اقلع علي  يوم. 
، عبد الوهاب بوكروح، لريدة الشروق .4

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/138206.html ،
 .0205_20_00اقلع علي  يوم: 

 عبد الوهاب بوكروح، مرلع سبق ذكر . .0
مرلةع  وليا اإلعةالم واالتصةال اجلزائةر ،البريد وتكنول موقع و،ارة .02

 سبق ذكر .
 موقع اتصاالت اجلزائر، مرلع سبق ذكر . .00
 املرلع السايق. .00
زائةةر، مشةةرو  توصةةيل األليةةاص البصةةرية، موقةةع اتصةةاالت اجل .02

http://www.algerietelecom.dz/AR/?p=fttx،. :اقلةةع عليةة  يةةوم
20_27_0205. 

 عبد الوهاب بوكروح، مرلع سبق ذكر . .02
نترنت في اجلزائر: بن ضعف سةرعة التحميةل رمي حياة شايف، اإل .05

اقلع .، http://igmena.org/Hayat-13-7-2015والتسعيرة العالية، 
 0205_27_20علي  يوم: 
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 0202إلةي  0220نترنت في اجلزائةر: مةن بشير بو،يان الرحماني، اإل .01
، https://tigzal.wordpress.comمشاكل مالتلفة والسب  واحد، 

 .0205_27_20علي  يوم:  اقلع
املتعلق  ،0004 _24_ 05املؤرخ في  057-04تنفيه  رقم الاملرسوم  .07

 ،نترنةت واسةتةاللهاكيفيةات إقامةة خةدمات اإلب ب  شروا و
 .25م،    0004_24_01 ، 21اجلريدة الرسمية، العدد 

، 0222 _02_02املةةؤرخ فةةي  227-0222املرسةوم التنفيةةه  رقةةم  .04
هة املوافق ل  0200رل   07الصادر في  12د ، العداجلريدة الرسمية

05_02_ 0222   ،05. 
محمد شاي ، حلسن هدار، تقييم قطا  االتصةاالت وتكنولوليةا  .00

االعالم في اجلزائر...بعد عشرية من االصالحات ، مؤمتر دولي حةول: 
سةةاتها علةةج اتقيةةيم أهةةار بةةرام  االسةةتثمارات العامةةة وانعك

 ،0202-0220قتصاد  خالل الفترة التشةيل واالستثمار والنمو اال
، لامعةةة التسةةييركليةة العلةةوم االقتصةادية والتجاريةةة وعلةوم 

 .02،   0202، اجلزائر، 0سطيف 
نقةةد ، املتعلةةق بال0222_24_01املةةؤرخ فةةي  00-22األمةةر رقةةم  .02

 .00،  52، العدد 0222_24_07والقر ، اجلريدة الرسمية، 
تراتيجية اجلزائةةر رقميةةة ضةةمن اسةةبةةان نةةهير وآخةةرون، الثقةةة ال .00

واقعها ودورها في ارسا  مجتمع املعرفة، املؤمتر  0202لكترونية اإل
لال اد العربي للمكتبات واملعلومات، معهةد علةوم املكتبةات  02

 . 0200والتوهيق، قسنطينة، اجلزائر، 
سعد بال  ياسن، اإلدارة اإللكترونية، دار اليةا،ور ، عمةان، األردن،  .00

0202   ،220. 
االتصةال، لي في مجةال تكنولوليةات اإلعةالم و/ برنام  دوتكوين .02

اقلةع علية   ،http://www.elmouwatin.dzبوابة املوقن اجلزائةر ، 
 .0205_27_22يوم: 

اجلزائةةةر تطلةةةق أول قمةةةر صةةةناعي مةةةن صةةةنع محلةةةي،  .02
http://www.elbilad.net/flash/detail?id=22572،  :اقلع علي  يوم

20_21_0205.  
متطلبات التح ير النوعي للمؤسسةة أ، ، ،يد اخليرمقدم عبيرات .05

، امللتقةج الةدولي واجلزائرية لتسيير املعرفة والكفةا ات البشةرية 
قتصةةاد املعرفةةة حةةول التنميةةة البشةةرية وفةةر  االنةةدماج فةةي ا

، كلية احلقوق والعلةوم االقتصةادية ، لامعةة فا ات البشريةوالك
 .0222 اجلزائر،ورقلة ، 

 ، ،يد اخلير، مرلع سبق ذكر .مقدم عبيرات .01
احلكومةة -  ةديات التحةول الةج ، آخةرونلقةادر بلعربةي وعبةد ا .07

، ي اخلةامس، ورقة عمل مقدمة للمةؤمتر الةدوللكترونية باجلزائراإل
ات  علج االقتصاديات الدولية، املركز انعكاساالقتصاد االفتراضي و

 .0200اجلامعي خميس مليانة، 
باملئة خالل شهر أبريل، وكالة  02ةارتفا  الصادرات خارج احملروقات ب .04

                             األنبةةا  
، اقلةةع عليةة   http://www.aps.dz/ar/economie/4632اجلزائريةةة،

 .0205_25_20يوم: 
باملئة من اجلزائرين يعيشون  ت خ  الفقةر،  02إلهام بوهلجي،   .00

                                     لريةدة الشةروق، 
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/243108.html  ،

 .0205_27_20اقلع علي  يوم: 

   ات العةةالم، اإلنفةةاق علةةج البحةةث والتطةةوير،أقلةةس بيانةة .22
http://ar.knoema.com/atlas/اجلزائةةةةةةةر/topicsالبحةةةةةةةث/-

-التقنيةةة-والتطوير/صةةادرات-البحةةث-علةةج-والتطوير/اإلنفةةاق
، اقلةةةةع عليةةةة  يةةةةوم: compareTo=DZ,MA,TNاملتطةةةةورة?

20_21_0205. 
 ترالةةةع نسةةةبة األميةةةة فةةةي اجلزائةةةر، لريةةةدة الةةةبالد، .20

http://www.elbilad.net/article/detail?id=28602  اقلةةع عليةة ،
 .0205_25_20يوم: 

 ،ر ، املرحلة االبتدائية أ% صافيوالبنك الدولي، االلتحاق باملدا .20
http://data.albankaldawli.org/indicator/SE.PRM.NENR?displ

ay=default :0205_21_20، اقلع علي  يوم. 
22. http://www.ons.dz/IMG/pdf/Donnee_Stat_Emploi_Septem

bre_2014_Bonne.pdf ، :0205_25_20اقلع علي  يوم. 

:

عمان،  سعد بال  ياسن، اإلدارة اإللكترونية، دار اليا،ور ، .0
 .0202األردن، 

: 0222بن عبد رب  آمنة، اجلزائر في عصر املعلومات سنة  .0
حصيلة وأفاق، رسالة مالستير، كلية العلوم اإلنسانية 

 .0221-0225واإلعالم، لامعة اجلزائر، 

 
حث، العدد نترنت في اجلزائر، مجلة البابالتي ابراهيم، اإل .0

 .0220األول، لامعة ورقلة، اجلزائر، 
لمال ، قرصنة البرمجيةات فةي اجلزائةر: الوضةع العيفة  .0

، العةدد cybrarians journal الراهن والتحةديات، مجلةة 
21  ،0202. 

- ةةديات التحةةول الةةج   ،آخةةرونربةةي عبةةد القةةادر وبلع .0
، املركةز اجلةامعي خمةيس ئرلكترونيةة بةاجلزااحلكومة اإل

 .0200مليانة، 
، تقيةيم قطةا  االتصةاالت شاي  محمةد، هةدار حلسةن .0

عشةةرية مةةن  وتكنولوليةةا االعةةالم فةةي اجلزائر...بعةةد
 .0202، اجلزائر، 0االصالحات، لامعة سطيف

متطلبةات التح ةير النةوعي عبيرات مقدم، ،يد اخليةر،  .2
الكفةةا ات للمؤسسةةة اجلزائريةةة لتسةةيير املعرفةةة و

 . 0222_24_ 02، اجلزائر، ، لامعة ورقلةلبشريةا
رقميةة ضةمن اسةتراتيجية بان نهير وآخةرون، الثقةة ال .2

واقعهةةا ودورهةةا فةةي ارسةةا   0202لكترونيةةة اجلزائةةر اإل
  .0200مجتمع املعرفة، لامعة قسنطينة، اجلزائر، 
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