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الحكومة اإللكترونية في الجزائر بين الواقع والتحديات

Abstract:

:ملخظ
تهضي هظه الضعاؾت بلى ببغاػ الخجغبت
،الجؼاثغٍت في مجا٘ جؼبُّ الخٖىمت ؤلالٕتروهُت
ًالجؼاثغ ٓبلض كغبي جبنى الخٖىمت ؤلالٕتروهُت
اؾخجابت لِغاعاث ماجمغ الِمت اللاإلاُت ملجخمم
 والظي جمسع كىه ُغاعاث2003 اإلاللىماث كام
وجىصُاث كضًضة لخضمت اللملُت التربىٍت والخٕم
الغقُض والتي جصب ؤؾاؾا في الخٖىمت ؤلالٕتروهُت
 ًهي اججهذ هدى جؼىٍغ،ٗٔةػاع كام لخدُِّ طل
ؾُاؾاتها اللامت بما ًدىاؾب مم ملؼُاث اللصغ
 اُخصاصًت والؿُاؾُت الجضًضة-والخويراث الخٕىى
وجؼىٍغ آلالُاث والىؾاثل الخِىُت اإلاؿخسضمت في
 بال ؤنها واحهذ وماػالذ جىاحه كضة،جىٌُظها
جدضًاث وكغاُُل كىض الخؼبُّ ؾىىضخها في متن
.الضعاؾت
جىصلذ الضعاؾت بلى ؤن جؼبُّ مكغوق
 مغجبؽ بمضي الخولب كلى2013 الجؼاثغ ؤلالٕتروهُت
الخدضًاث والغهاهاث التي جٍِ ؤمام هظا اإلاكغوق
والظي ًدخاج بلى اإلاؼٍض مً الٌلالُت ختى حؿخؼُم
جإصًت صوعها في زضمت اإلاىاػً الجؼاثغي وجغُُت
.وجؼىٍغ الاُخصاص الىػني وجدُِّ الخىمُت الكاملت
ومً بين ؤهم الاؾخسضاماث آلاهُت للخٖىمت
 البؼاُت، بؼاُت الكٌاء:ؤلالٕتروهُت في الجؼاثغ
 بؼاُت الضًم،)اإلاوىاػِؿُت (صٌغاء اللىن
 الجُل، الجُل الثالث،)ؤلالٕترووي (البؼاُت الظهبُت
ٍٍ حىاػ الؿٌغ البُىمُتري وبؼاُت الخلغ،الغابم
. ؤحهؼة الخٕىىلىحُا في ألامً الىػني،البُىمُترًت
 مكغوق، الخٖىمت ؤلالٕتروهُت:اليلماث اإلافخاخيت
. الجؼاثغ،الجؼاثغ ؤلالٕتروهُت

This study aims to highlight the
Algerian experience in the application of egovernment, Algeria is a country Arabic
adopt e-government response to the
decisions of the World Summit on the
Information Society in 2003 and which
culminated
in
the
decisions
and
recommendations of many to serve the
educational process and good governance,
that feed mainly in the e-government as a
general framework to achieve this , they
tended towards the development of public
policies in line with the requirements of the
times and changes techno - economic,
political, new, and the development of
mechanisms and technical means used in its
implementation but it has faced and still
face several challenges and obstacles when
the application will explain in the body of
the study.
The study concluded that the
application of the draft e-Algeria in 2013 is
associated with overcoming the challenges
and the stakes that stands in front of this
project, which needs to be more effective so
that it can perform its role in the service of
Algerian citizens and the promotion and
development of the national economy and
overall development
Among the most
immediate uses of electronic government in
Algeria are: card healing, magnetic card
(yellow), electronic payment card (gold
card), G3, G4, biometric passport and
biometric identification card, technology
devices in national security.
Keywords: e-government, the draft eAlgeria, Algeria.
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ملدمت:
في ؿل الخؼىع الؿغَم لخٕىىلىحُا اإلاللىماث والاجصاالث لم ًًٕ ؤمـام صو٘ اللـالم ؾىي زُاع
واخض هى مداولت مؿاًغة طلٗ الخؼىع مً ؤحل الاؾخٌاصة مىـه ًـي الخُـاة الاُخصاصًت الخضًثت ،خُث
صاخب طلٗ الخؼىع جِضم هاثل في وؾاثل الاجـصا٘ ؤلالٕتروهـي واؾخسضام قبٕت ؤلاهترهذ في جىاو٘
اإلاللىماث وؿهىع جِىُاث حضًضة مم الخىؾم في اؾـخسضام الخجاعة كبر ؤلاهترهذ ،ومً اإلاالخف ؤن جلٗ
الخؼىعاث اولٕؿذ بكٖل ٓبُـغ كلـى ألاصاء الخٖىمي في ملـم صو٘ اللالم خُث صاخب جلٗ الخؼىعاث
ؿهىع مـا ٌـؿمى بالخٖىمـت ؤلالٕتروهُت.
حلخبر الخٖىمت ؤلالٕتروهُت ؤخض ؤهم الخؼبُِـاث الخٕىىلىحُـت الجضًضة التي ًجب جؼبُِها زاصت
في صو٘ اللالم الىاميً ،الِؼاق الخٖىمي في هظه البلـضان ًخصٍ بالبيروُغاػُت والغوجين مً خُث بؽء
اهجاػ ألاكما٘ ،وؤخُاها حلُِض ؤلاحغاءاث صون مبرع ،ألامغ الظي ٌلني حلؼُل اللمل ووطم اللغاُُل وهى ما
ال ًدىاؾـب مـم مخؼلبـاث اإلاغخلت التي ٌلِكها اللالم في الىُذ الخالي خُث حلخمض جلٗ اإلاغخلـت كلـى ؾـغكت
ؤصاء وبهجاػ ألاكما٘ في وُذ ُُاس ي مً زال٘ الخدى٘ مً اللالم الىاُعي بلى اللالم الاًتراطـي الظي هى
خضًث الؿاكت.
والجؼاثغ ٓبلض هامي حؿعى صاثما للخاَ بغٓب الضو٘ اإلاخِضمت ،وهظا مً زال٘ مىآبتها للخؼىعاث
الخاصلت في حمُم ألاصلضة الؿُاؾُت والاُخصاصًت والثِاًُت واإلاللىماجُت زاصت ،وطمً هظا الؿُاَ
حؿعى بلع ماؾؿاث الضولت بصٌت كامت والخٖىمُت بصٌت زاصت بلى جبني هظا الجُل الجضًض مً
الخٖىمت (الخٖىمت ؤلالٕتروهُت) .وبالخالي ،اهؼلِذ مكغوكاث جٕىىلىحُت وبلٕتروهُت بالجؼاثغ والتي ٔان
ؤبغػها مكغوق الجؼاثغ ؤلالٕتروهُت الظي ًغمي بلى جِغٍب ؤلاصاعة مً اإلاىاػً وجِؿير الىصى٘ والاؾخٌاصة
مجها .ولًٕ عهم ٔل ما ُُل كً الخٖىمت ؤلالٕتروهُت في ماؾؿاث الضولت الجؼاثغٍت ،بال ؤن جدضًاتها ال جؼا٘
جؼغح كضة حؿائالث.
مشيلت الدزاست:
جخجه بلع الخٖىماث اللغبُت بالخدى٘ مً الخلامالث الخِلُضًت بلى الخلامالث ؤلالٕتروهُت في
حمُم مىاحي الخُاة بىاؾؼت ؤلاهترهِذ ؾىاء ٔان بين ؾلؼاث الضولت وصواثغها ؤو بين صواثغ الضولت
واإلااؾؿاث الخاصت والكغٔاث وألاًغاص .وؤن هظا الخدى٘ ٌلترًه جدضًاث وعهاهاث تهضص جؼبُّ ؤو ججؿُض
وهجاح هظه اإلاباصعاث ،ولهظا ال بض مً ملغًت هظه اللىاثّ التي حلتري هظا الؼمىح ؤلالٕترووي وُؼم
الؼغٍّ ؤمامها .وبالخاليً ،ةن مً مخؼلباث الخٖىمت ؤلالٕتروهُت ملغًت وحصخُص الخدضًاث والغهاهاث
الىاُلُت واإلاؿخِبلُت التي ُض حكٖل حجغ كثرة ؤما هجاح هظا الجُل الجضًض مً الخٖىماث.
ومً هظا اإلاىؼلّ ؤصعٓذ الجؼاثغ ألاهمُت التي جٕدؿحها الخٖىمت ؤلالٕتروهُت في صكم وجؼىٍغ ألاصاء
الخٖىمي وجدُِّ الخىمُت الكاملت وهظا ما ًخجلى مً زال٘ اهؼالُها في جؼبُّ بخضي اإلاباصعاث اللمالُت
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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وهى مكغوق الجؼاثغ الٕتروهُت  2013ؾلُا مجها لالعجِاء بسضماتها بما ًدىاؾب وٍخجاوب مم مخؼلباث
اإلاىاػً الجؼاثغي .ولًٕ عهم ٔل ما ُُل كً هظا اإلاكغوق (مكغوق الجؼاثغ ؤلالٕتروهُت  ،)2013بال ؤن
الخدضًاث والغهاهاث التي جىاحهه في الـهىع كلى ؤعض الىاُم ٖٓل ال جؼا٘ جؼغح الٕثير مً هِاغ الدؿائ٘.
ولهظا حاءث هظه الىعُت لضعاؾت ؤلاقٖالُت الخالُت:
ما هى واكع وجددًاث الحىىمت ؤلالىتروهيت في الجصائسوهرا مً خالل حسليط الػىء على مشسوع
الجصائسؤلالىتروهيت  2013؟ وما هي أهم الاسخخداماث آلاهيت للحىىمت ؤلالىتروهيت في الجصائس؟
أهميت الدزاست:
بن الخدى٘ بلى الخٖىمت ؤلالٕتروهُت هى بحغاء خضًث اللهض ،وبن الخلامل مم الخاؾب آلالي كً
بلض ؾىاء في البِذ ؤو في اإلإخب ؤو الؿُاعة ًٕخىٌه اللضًض مً الخدضًاث واللغاُُل .ولهظاً ،مًٕ ؤن
حؿخٌُض الخٖىماث مً الىخاثج التي جىصلذ بلحها الضعاؾت ٓما وؤن اإلاغاحم الللمُت التي مغث طمً
صٌداث هظه الىعُت الللمُت ُض ًٖىن لها ؤهمُت ٓبيرة باليؿبت للباخثين.
وبن الخلغٍٍ بإهىاق الخدضًاث والغهاهاث التي جىصلذ بلحها الضعاؾت ؾدؿخٌُض مجها الجهاث
اللاملت كلى الخدى٘ بلى الخٖىمت ؤلالٕتروهُتٓ ،ما ؤن كضم الؿُؼغة كلى هظه الخدضًاث والخولب كلى
هظه اللغاُُل هى زؿاعة ُض ال جِضع بثمً ،بطاًت بلى ؤن الؿُؼغة كلى الغهاهاث هي ؾُؼغة كلى الؿُاصة
الىػىُت والتي هي ألاهم باليؿبت للخٖىماث.
أهدف الدزاست:
تهضي هظه الضعاؾت بلى الخلغي كلى واُم وجدضًاث الخٖىمت ؤلالٕتروهُت في الجؼاثغ وهظا مً
زال٘ حؿلُؽ الظىء كلى مكغوق الجؼاثغ ؤلالٕتروهُت  2013والجهىص التي بظلتها الخٖىمت في جىًير ٔاًت
اإلاِىماث الالػمت ؾىاء كلى صلُض مخؼلباث البيُت ألاؾاؾُت ؤو جإهُل الٖىاصع الىػىُت الِاصعة كلى بصزا٘
الخٕىىلىحُا اإلاخِضمت وبما ًدىاؾب مم ؿغوي الضولت ،وبدث ؾبل اؾخسضام جؼبُِاتها في مسخلٍ ؤحهؼة
وماؾؿاث الضولت ،ألامغ الظي جم الخمهُض له بجهىص خثِثت ومؿخمغة بخإًُض مً صىاق الِغاع في ؤكلى
مؿخىٍاجه ،بط ٌلخبر زؼت ػمىخت إلخضار هِلت خظاعٍت وجؼىٍغ حظعي في ؤصاء الجهاػ الخٖىميٓ .ما
تهضي هظه الضعاؾت بلى ببغاػ واُم الخؼبُِاث آلاهُت للخٖىمت ؤلالٕتروهُت في الجؼاثغ.
مىهج الدزاست:
جم الاكخماص كلى اإلاىهج الىصٌي الخدلُلي في ؤلاحابت كلى بقٖالُت الضعاؾت ،باؾخسضام مصاصع
اإلاللىماث الثاهىٍت مً ٓخب ،باإلطاًت بلى اإلاىاُم ؤلالٕتروهُت.
بىاء كلى ما ؾبّ ،جم جِؿُم هظه الضعاؾت بلى املخاوع الخالُت:
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أوال :مدخل جمهيدي خىل الحىىمت ؤلالىتروهيت
ؾيخؼغَ في هظا املخىع بلى ما ًلي:
 -1وشأة الحىىمت ؤلالىتروهيت:
بضؤث الخجغبت في ؤواؾؽ الثماهُيُاث في الضو٘ الاؾٕىضًىاًُت وجمثلذ في عبؽ الِغي البلُضة
باإلاغٓؼ وؤػلّ كلحها اؾم الِغي ؤلالٕتروهُت ) (Electronic Villagesوَلض العؽ  Larsمً حاملت اوصوهِـ
Adonisفي الضهمغْ عاثض هظه الخجغبت وؾماها مغآؼ الخضمت كً بلض ،ومً عواص اإلاكغوق ماًٖل صًل Dill
صاخب قغٓت صًل التي لها الضوع الغٍاصي في مُضان الخلى٘ ؤلالٕتروهُت.
وفي اإلاملٕت اإلاخدضة بضؤث الخجغبت كام  1989في مكغوق ُغٍت ماوكؿتر وطلٗ باالؾخٌاصة مً
الخجغبت الضهمغُٓت التي حؿدىض بلحها كضة مكاعَم ًغكُت ،وُض ؤوص ئ ”مظٍُ ماوكؿتر “ بىصٌه مغخلت
ؤولى ويهضي بلى جغُُت ومخابلت الخؼىعاث الاحخماكُت والاُخصاصًت والخللُمُت واإلاهاعاث ،وُض بضؤ اإلاكغوق
ًللُا كام  .1991وفي كام  1992كِض ماجمغ ألأىار البلضًت في اإلاملٕت اإلاخدضة إلاخابلت هظه اإلاكاعَم ،وُض
جبنى مجلـ لىضن مكغوق بىهدُل"الاجصاالث البلضًت الخِىُت" الظي ؤٓض كلى حمم ووكغ وجىمُت اإلاللىماث
بىؾاثل الٕتروهُت ٔالبرًض الالٕترووي والىصى٘ كً بلض لِىاكض اإلاللىماث .وُض ؿهغث مداوالث ؤزغي في
الىالًاث اإلاخدضة كام  1995في والًت ًلىعٍضا.
ؤما كلى اإلاؿخىي اللالميًِ ،ض بضؤ مٌهىم الخٖىمت ؤلالٕتروهُت في مىخصٍ حؿلُيُاث الِغن
اإلااض ي ولًٕ اإلاُالص الغؾمي لهظا اإلاٌهىم ٔان في ماجمغ هابىلي باًؼالُا اإلاىلِض ؾىت  2000ومىظ طلٗ
1
الىُذ احؿم اهدكاع وحكُٕل الخٖىماث ؤلالٕتروهُت كاإلاُا.
ٓما حاء جبني الضو٘ اللغبُت للخٖىمت ؤلالٕتروهُت اؾخجابت ًللُت لِغاعاث وجىصُاث ماجمغ الِمت
اللاإلاُت ملجخمم اإلاللىماث والظي كِض في حىٍُ ؾىت 2003وُض خظغه ممثلى  134صولت مً مسخلٍ
بِاق اللالم ،وقاعْ ممثلى  18صولت كغبُت وهم اللغاَ وُؼغ وؤلاماعاث اللغبُت ومصغ والؿىصان وؾىعٍا
واإلاملٕت اللغبُت الؿلىصًت وألاعصن والٖىٍذ ولُبُا وجىوـ واإلاوغب وكمان والُمً ومىعٍخاهُا وحؼع الِمغ
والجؼاثغ والبدغًٍ ،وُض جمسع كً اإلااجمغ مِغعاث وجىصُاث كضًضة لخضمت اللملُت التربىٍت والخٕم
2
الغقُض والتي جصب في ألاؾاؽ في الخٖىمت ؤلالٕتروهُت ٔةػاع كام لخدُِّ طلٗ.
ال قٗ ؤن حؿلُيُاث الِغن اإلااض ي ُض قهضث اهٌجاعا في خاطغ قبٕت اإلاللىماجُت (الاهترهذ) ًِض
ً
ً
اعجٌم ؤكضاص مؿخسضمي الكبٕت مثال مً  95ملُىها كام  1998بلى 350ملُىها كام  ،2003وخخما ُض
جصاكض هظا اللضص ٓثيرا في كام  2010في كمىم صو٘ اللام العجٌاق ؤكضاص مؿخسضمي الكبٕت واهخِا٘
اؾخسضام هظه الخضمت كبر الهىاجٍ الىِالت .
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ًُما ًسص الضو٘ اللغبُت ًِض جصضعث ؤلاماعاث اللغبُت اإلاخدضة ُاثمت الضو٘ اللغبُت ألاكلى في
مجا٘ زضمت الكبٕت اللاإلاُت والخٖىمت ؤلالٕتروهُت واؾخسضاماتها زم جلتها الٖىٍذ والبدغًٍ ولبىان ومصغ
خؿب جصيٍُ اإلاىـمت اللغبُت للخىمُت الصاصع كام 2003.
 -2مفهىم الحىىمت ؤلالىتروهيت وعالكخه بالخىميت اإلاسخدامت:
كغي البىٗ الضولي الخٖىمت ؤلالٕتروهُت بإنها"كملُت اؾخسضام اإلااؾؿاث الخٖىمُت لخٕىىلىحُا
اإلاللىماث والتي لضيها الِضعة كلى حوُير وجدىٍل اللالُاث مم اإلاىاػىين وعحا٘ ألاكما٘ ومسخلٍ
اإلااؾؿاث الخٖىمُت  .وهظه الخٕىىلىحُا ًمٕجها ؤن جسضم كضصا ٓبيرا مً ألاهضاي مثل جِضًم زضماث
ؤًظل للمىاػىين وجدؿين الخلامل والخٌاكل مم عحا٘ ألاكما٘ ومجخمم الصىاكت وجمٕين اإلاىاػىين مً
3
الىصى٘ للمللىماث وهى ما ًىًغ مؼٍضا مً الكٌاًُت ؤو بصاعة ؤٓثر ٌٓاءة للماؾؿاث الخٖىمُت".
وُض كغًذ اإلاىـمت اللغبُت للخىمُت ؤلاصاعٍت الخٖىمت ؤلالٕتروهُت بإنها "كملُت الاؾخسضام الخٖاملي
الٌلا٘ لجمُم جِىُاث اإلاللىماث والاجصا٘ بهضي حؿهُل اللملُاث ؤلاصاعٍت والُىمُت للِؼاكاث الخٖىمُت
وجلٗ التي جخم ًُما بُجها وبين(خٖىمُت -خٖىمُت)  ،g2 gوجلٗ التي جغبؼها باإلاىاػىين (خٖىمُت -مىاػً)
4
 ،g2cؤو ُؼاكاث ألاكما٘ ( خٖىمُت -ؤكما٘)  ،g2bؤو اإلاىؿٌين ."g2e
وكلى طىء طلٗ ًدبين ؤن الخٖىمت ؤلالٕتروهُت كباعة كً جؼبُّ واؾخسضام ما ٌؿمى بخِىُت
الاجصا٘ واإلاللىماث () )Information and Communication Technology (ICTفي ألاحهؼة الخٖىمُت ،واؾدثماعها
الٖامل والٌلا٘ في حؿهُل الخضماث الخٖىمُت وجىػُض اللالُاث بكٖل ٍٓء مم اإلاىاػىين.
بن هظه اإلاٌاهُم وهيرها جضزل في صلب مٌهىم الخىمُت اإلاؿخضامت والتي احؿم مٌهىمها لِكمل
اإلاىاٍُ اإلالىىٍت ٔالخغٍت وآدؿاب اإلالغًت بملنى ؤنها ال حلني الىًغة اإلااصًت ًدؿب ،وبهما حلني جىمُت
الِضعاث البكغٍت اإلاؼلىبت لخدُِّ الغًاهُت والخىؿٍُ اللِالوي في مجاالث اليكاغ ؤلاوؿاوي وؤلاهخاج
والؿُاؾت .ؤي الاهخِا٘ مً الغؤؾما٘ البكغي بلى الغؤؾما٘ الاحخماعي وصىال بلى الخىمُت ؤلاوؿاهُت ببلضها
الكامل ،الظي ٌؿدىض بلى ههج مخٖامل ٌلخمض مبضؤ اإلاكاعٓت والخسؼُؽ الؼىٍل ألامض في خِى٘ الخللُم
والتربُت والثِاًت وؤلاؾٖان والصخت وهيرها في بػاع خٕم الِاهىن وؾلؼت اإلااؾؿاث.
 -3أهداف الحىىمت ؤلالىتروهيت:
5
حؿعى هظه ألازيرة بلى جدُِّ مجمىكت مً ألاهضاي هظٓغ مجها:
 عًم ٌٓاءة الجهاػ الخٖىمي وػٍاصة ًلالُت ؤصاثه كً ػغٍّ ؤجمخت هـم اللمل في الخٖىمت.
 جِضًم ؤًظل الخضماث وبخٖالٍُ ؤُل مم ازخصاع الٕثير مً الىُذ والجهض واللىاء كلى اإلاىاػً
واإلاؿدثمغًٍ كلى قبٕت ؤلاهترهذ ؤو كلى زؽ الهاجٍ ؤو كلى الجىا٘.
 اخخال٘ اإلاٖاهت الغٍاصًت في بىاء زِاًت جِىُت لضي كمىم اإلاىاػىين.

جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري

11

العدد 6111 -11

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التشيري – جامعة سطيف ،1اجلزائر

احلكومة اإللكرتونية يف اجلزائر بني الواقع والتحديات....................................................................أ.د /إهلام حيياوي

 بجاخت مللىمت صُُِت ومدضزت إلاخسظي الِغاع واإلاؿدثمغ مم جدضًض ًغص الخلاون اإلاؿخمغ والخيؿُّ
بين اإلاؿخٌُضًً والهُئاث الخٖىمُت.
 جؼىٍغ بنى جدخُت كامت في خِل الخِىُت في بِئتي الاجصا٘ والخىؾبت ،وحؿهُل هـام الضًم ؤلالٕترووي.
 جسٌٍُ ألاكباء كلى بلع اإلاىؿٌين والاؾخٌاصة مجهم في مجاالث ؤزغي .
 بجاخت الٌغصت للمىاػىين اإلاُِمين زاعج الضولت إلاغاؾلت الجهاث اإلاكغًت كلحهم صازل الىػً.
 جسٌٍُ ػخام الؼغَ والظوؽ كلى بلع الجهاث الخٖىمُت مً زال٘ وصى٘ اإلاىاػً للمللىمت كً
ػغٍّ مىُم الجهت صون الظهاب بلحها.
 الخِلُص مً الاكخماص كلى اللمل الىعقي ،وجسٌُع جٖلٌت ألاكما٘ ؤلاصاعٍت .
 حلغٍٍ اللالم بثِاًت الضولت وما وصلذ بلُه مً جِضم جِني في ػغَ جِضًم الخضماث إلاىاػىحها.
 ججمُم ٔاًت ألاوكؼت والخضماث اإلاللىماجُت والخٌاكلُت والخباصلُت في مىطم واخض هى مىُم الخٖىمت
6
الغؾمي كلى قبٕت الاهترهذ ،في وكاغ ؤقبه ما ًٖىن بٌٕغة مجملاث الضواثغ الخٖىمُت.
 جدُِّ خالت اجصا٘ صاثم بالجمهىع ( 24ؾاكت في الُىم  7ؤًام في ألاؾبىق ً 365ىم في الؿىت) ،مم
الِضعة كلى جامين ٔاًت الاخخُاحاث الاؾخلالمُت والخضمُت للمىاػً .
 جدُِّ ؾغكت وًلالُت الغبؽ والخيؿُّ وألاصاء والاهجاػ بين صواثغ الخٖىمت طاتها ولٖل مجها كلى خضا.
 جدُِّ وًغة في ؤلاهٌاَ في ٔاًت اللىاصغ بما ًحها جدُِّ كىاثض ؤًظل مً ألاوكؼت الخٖىمُت طاث
املخخىي الخجاعي.
 -4مخطلباث هجاح مشسوع الحىىمت ؤلالىتروهيت:
لبىاء الخٖىمت ؤلالٕتروهُت زمت مخؼلباث كضًضة ،جِىُت وجىـُمُت وبصاعٍت وُاهىهُت وبكغٍت ،البض
7
مً جىًغها هظٓغ مجها:
 خل اإلاكٕالث الِاثمت في الىاُم الخُِِي ُبل الاهخِا٘ بلى البِئت ؤلالٕتروهُت ،وللخمثُل كلى ؤهمُت
هظا اإلاؼلب هظغب اإلاثا٘ بكان مدخىي الخٖىمت ؤلالٕتروهُت ،بط ًجب كلى الخٖىماث ؤن جِىم بخىًير
اإلاللىماث الالػمت إلاىاػىحها كبر الاهترهذ .خُث ًجب ؤن جىًغ حمُم الىزاثّ واإلاللىماث والىماطج
الخٖىمُت مباقغة كبر الاهترهذ .ؤلما ؿهغث وزُِت خٖىمُت حضًضة ؤو مللىماث حضًضة ًجب وطلها
مباقغة كلى الاهترهذ .وجىاحه الخٖىمت في هظا ؤلاػاع مكأل الخىزُّ الِاثمت في الخُاة الىاُلُت ،بط
لِـ زمت هـام جىزُّ ًاكل ًظم ٔاًت وزاثّ اللمل الخٖىمي في مىطلها الصخُذ بالىُذ اإلاؼلىب،
ًةطا ما ٔان هظا واُم اللمل الخُِِي ًاهه مً الخؼىعة بمٖان الاججاه لبىاء الخٖىمت ؤلالٕتروهُت ُبل
بنهاء اإلاكٖلت الِاثمت في الىاُم هير الالٕترووي.
 خل اإلاكأل اإلاخللِت بِاهىهُت الخباصالث الخجاعٍت وجىًير وؾاثلها الخِىُت والخىـُمُت ،طلٗ ؤن حمُم
اإلاباصالث التي جخلامل بالىِىص ًجب وطلها كلى الاهترهذ مثل بمٖاهُت صًم الٌىاجير والغؾىم الخٖىمُت
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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املخخلٌت مباقغة كبر الاهترهذ ،وحلل هظه اللملُت بُيُت بملنى ؤنها جغصص لدكمل ٔل مً ًِىم لصاء
الخلامالث الخجاعٍت مم اإلااؾؿاث الخٖىمُت.
جىًير البنى والاؾتراجُجُاث اإلاىاؾبت الٌُٕلت ببىاء املجخملاثً ،بىاء املجخملاث ًخؼلب بوكاء وؾُؽ
جٌاكلي كلى الاهترهذ ًِىم بخٌلُل الخىاصل بين اإلااؾؿاث الخٖىمُت وبُجها وبين اإلاىاػىين وبُجها وبين
مؼوٍضها  .بدُث ًخم جىًير اإلاللىماث بكٖل مباقغ كً خالت ؤًت كملُت ججاعٍت جم جإصًتها في وُذ
ؾابّ بطاًت بلى اؾخسضام ماجمغاث الٌُضًى لدؿهُل الاجصا٘ بين اإلاىاػً واإلاىؿٍ الخٖىمي.
8
الضكم الؿُاس ي للمكغوق مً ؤكلى الجهاث وجىًير الؿُاَ اإلاىاؾب لللمل كبر اللضًض مً الىػاعاث.
الضكم الالػم للىـغ في ٔاًت اإلاِترخاث للخلضًالث والخؼىٍغ اإلاىاؾب لإلحغاءاث وبخضار الِىاهين
اإلاإػغة إلوكاء وكمل مغآؼ الخضمت.
الضكم لخإمين الخمىٍل الالػم الؾخمغاع كمل اإلاغآؼ كلى اكخباع ؤن الخمىٍل الالػم إلُالق اإلاكغوق الغاثض
ًمًٕ ؤن ًخىًغ مً اإلاكغوق.
ؤلاؾغاق في حكُٕل املجلـ الاؾدكاعي إلاكغوق الخٖىمت ؤلالٕتروهُت وبما ٌكمل الجاملاث والِؼاق
9
الخاص وماؾؿاث املجخمم اإلاضوي باإلطاًت بلى ممثلي الخٖىمت.
جضعٍب وجإهُل الؼاُم الخٖىمي كلى اؾخسضام ؤصواث جٕىىلىحُا اإلاللىماث بكٖل ًاكل.
وكغ الخىكُت في مجا٘ جٕىىلىحُا اإلاللىماث والثِاًت ؤلالٕتروهُت كلى صلُض اإلاىاػىين ،واإلااؾؿاث
ألأاصًمُت واإلاضاعؽ واإلااؾؿاث الخٖىمُت مً زال٘ ُو َعف اللمل واإلاكاعٔاث في ألاوكؼت املخخلٌت
10
لخمُٕجها مً الخلامل مم ملؼُاث الىاُم الجضًض.
بًجاص مىار كمل حلاووي ،في مجا٘ الخٖىمت ؤلالٕتروهُت بين الِؼاق اللام وحمُم ماؾؿاث الِؼاق
الخاص.
ؤلاؾغاق في وطم آلالُاث والدكغَلاث التي حؿاهم في بًجاص بِئت مىاؾبت للملُاث الصيرًت ؤلالٕتروهُت.
اللمل كلى بصعاج جِىُت ( )Web Registryفي مغاخل الخسؼُؽ والخصمُم والبىاء لبىابت الخٖىمت
ؤلالٕتروهُت.
بوكاء وخضة هىضؾت اللملُاث في ٔاًت اإلااؾؿاث الخٖىمُت وطلٗ للُِام بةكاصة هىضؾت اللملُاث بما
ًخالءم مم مكغوق الخٖىمت ؤلالٕتروهُت وبما ًسٌٍ كً اإلاىاػىين وَؿهل ملامالتهم الخٖىمُت.
اللمل كلى بجاخت الاجصا٘ باإلهترهذ لٓبر قغٍدت ممٕىت مً املجخمم الٌلؿؼُني مً زال٘ زٌع
ألاؾلاع وجدؿين مؿخىي الجىصة للخضمت اإلاِضمت وًخذ ؾىَ اإلاىاًؿت بين مِضمي هظه الخضماث.
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 -5معىكاث جطبيم الحىىمت ؤلالىتروهيت:
كلى ُضع ؤهمُت وحجم ؤي مكغوق وهؼاَ الخوُير ًُه وؤبلاص الخضماث التي ًِضمها وحلضص
ألاػغاي اإلاؿخٌُضة جٖىن اإلالىُاثً ،اإلاكغوق الصوير ملىُاجه صويرة ؤما اإلاكغوق الٕبير ًةن ملىُاجه
ٓبيرة.
وبالىـغ لطخامت مكغوق الخٖىمت ؤلالٕتروهُت ًان ملىُاجه ٓبيرة ،وٍمًٕ بحما٘ اإلالىُاث التي
11
جىاحه الخٖىمت ؤلالٕتروهُت بازخصاع في الىِاغ آلاحي:
اإلاعىكاث ؤلادازيت :وجخمثل ًُما ًلي:
 غمىع اإلافهىم :ماػالذ الٕثير مً الُِاصاث ؤلاصاعٍت ججهل مىطىق الخٖىمت ؤلالٕتروهُت وبلظهم ال
ٌلغي ختى اإلاصؼلح لظلٗ ًةن ألامغ ًدخاج بلى جىطُذ اإلاٌهىم وجىًير ألاعطُت الٌٕغٍت له في
اإلاىـماث .ومً زال٘ وكغ اإلاٌهىم ًؿخٖىن لٖل مىـمت وحهت هـغها الخاصت بهظا اإلاكغوق مما ًيخج
كىه وحىص عئٍت زاصت بها ،وهـغا لخلضص الغئي املخخلٌت للمىـماث وازخالي وحهاث هـغها جإحي
مغخلت ؤزغي هي مغخلت جىخُض الغئي املخخلٌت للمىـماث ،وحؿدىض هظه الغئٍت بلى بلىعة بؾتراجُجُاث
وؾُاؾاث زم ؤهضاي وهاًاث.
 ملاومت الخغيير :بن بُامت مثل هظا اإلاكغوق جدمل في ػُاتها الٕثير مً الخوُيراث كلى صلُض
اإلاىـماث وألاُؿام والكلب وبكاصة جىػَم اإلاهام والصالخُاث مما ٌؿخلؼم حوُيرا في الُِاصاث ؤلاصاعٍت
واإلاغآؼ الىؿٌُُت والخسصصاث الجضًضة الظي ًدخاحها .لهظا ًةهىا ولخِض ؤهه ؾخٖىن هىاْ مِاومت
حوُير ،وهظا الخوُير ؾُؼى٘ حمُم ؤعٔان الخىـُم ،وجبلا لظلٗ جيكإ مِاومت للخوُير وٍمًٕ الخولب
كلحها بصىعة مخضعحت مً زال٘ الخوُير الخضعٍجي لليؿُج الثِافي للمىـمت وبصزا٘ الخوُيراث الجؼثُت
قِئا ًكِئا مً صون ؤن ًاصي بلى ؤلاطغاع الٕبير في مصالح اللاملين ،وٍمًٕ بكاصة جإهُلهم لإلًٌاء
بمخؼلباث الخٖىمت ؤلالٕتروهُت.
اإلاعىكاث اإلاادًت :وجخمثل في الخاحت الٕبيرة بلى ؤلامٖاهُاث اإلااصًت لخىًير جِىُت اإلاللىماث زاصت كلى
مؿخىي الضولت ٖٓلٓ .ما ؤن هظه الخِىُت في جؼىع مؿخمغ ألامغ الظي ًجلل اللخاَ بهظه الخؼىعاث
صلبا ،وان هظه الخِىُت مدكابٕت ومخٖاملت ألامغ الظي ًجلل مً اإلاؿخدُل الخضعج في جىًيرها بل ًجب ؤن
جخىاًغ حمُلها في وُذ واخض زاصت كلى صلُض اإلاىـمت الىاخضةٓ .ما ًىحض ما ٌؿمى بالٌجىة الغُمُت
 Digital gapوهي الٌجىة بين مً ًخمٕىىن وجخاح لهم الخِىُاث اإلاللىماجُت وبين الظًً ال ًخاح لهم طلٗ،
ومكٖلت طلٍ البيُت ألاؾاؾُت لالجصاالث كلى الغهم مً الخدؿً اليؿبي في هظا املجا٘ بال ؤن طلٗ ال
ًٌٕي خُث هىاْ خالت مً الخسلٍ الخِني.
اإلاعىكاث ألامىيتٌ :لض ألامً اإلاللىماحي مً ؤهم اإلالىُاث التي ججابه جؼبُّ الخٖىمت ؤلالٕتروهُت خُث
هىاْ مجمىكت مً ألاؾالُب الزتراَ اإلاىـىمت اإلاللىماجُت وما ًترجب كلُه مً ًِضان زصىصُت
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اإلاؿخٌُضًً وؾغٍتهم ،خُث مً مـاهغ ألامً اإلاللىماحي ؾغٍت اإلاللىماث وؾالمتها وطمان بِائها وكضم
خظًها ؤو جضميرها .ومً حىاهب ألامً اإلاللىماحي :ألامً الخِني (وٍخللّ بالهـمت الخِىُت والكبٕت وألاحهؼة
البرامج اإلاؿخٌاص مجها) ،ؤلاوؿاوي (وٍخللّ بخصغًاث ؤلاوؿان اإلاؿخٌُض واإلاؿخسضم) ،البُئي (ًِصض به
البِئت الؼبُلُت املخُؼت بالخِىُاث اإلاؿخسضمت) ،ومً ؤمثلت هظه التهضًضاث في هظا املجا٘ التهضًضاث
اإلاالُت والازتراُاث والجغٍمت اإلاىـمت واإلاىاُم اإلالاصًت والِغصىت والاؾخوال٘ اإلاللىماحي وهيرها.
اإلاعىكاث ألاخسي :وهي اإلالىُاث اإلاغجبؼت بالبِئت الخاعحُت ومجها طلٍ الٌٕغ اإلاللىماحي وٓظلٗ هىاْ
اإلالىُاث الؿُاؾُت التي ال مجا٘ للخىؾم ًحها في هظه الىعُت.
ثاهيا :واكع الحىىمت ؤلالىتروهيت في الجصائس
بطا ما ؤعصها الىُىي كلى الىاُم الجؼاثغي في مُضان بىاء الخٖىماث ؤلالٕتروهُتً ،ةهىا وكير بلى ؤن
الجهض الباعػ جمثل بخجغبت مكغوق الجؼاثغ ؤلالٕتروهُت  ،2013بط بالغهم مً كضم آخما٘ كِض الخٖىمت
ؤلالٕتروهُت بال ؤن تهُئت الىاُم الخِني واإلاهاعي إلااؾؿاث الضولت جدِّ كلى هدى ٓبير بدُث ًبضو ؤن
الخجغبت بغمتها جخدغْ طمً عئٍت بؾتراجُجُت واضخت ،وٍمًٕ الاػالق كلى ؤخضر اإلالالجاث إلاا ؤهجؼ مً
وكاػاث في مُضان بىاء الخٖىمت ؤلالٕتروهُت بالجؼاثغ في اللضًض مً مىاُم الاهترهذ الخاصت باإلااؾؿاث
الخٖىمُت الجؼاثغٍت.
وؾىبرػ وطلُت الخٖىمت ؤلالٕتروهُت في الجؼاثغ مً زال٘ الخؼغَ بلى :مكغوق الجؼاثغ
ؤلالٕتروهُت  2013وآلُاث جؼبُِه ،صعاؾت ماقغاث جٕىىلىحُا اإلاللىماث والاجصا٘ في الجؼاثغ وجدضًض
مٖاهت الجؼاثغ في اإلااقغاث اللاإلاُت (ماقغ ألامم اإلاخدضة للخٖىمت ؤلالٕتروهُت).
 -1مشسوع الجصائسؤلالىتروهيت :2013
بدثا كً كظىٍت ًاكلت في مجخمم اإلاللىماث اإلاخىامي بؿغكت ،ؤػلِذ الجؼاثغ مً زال٘ وػاعة
البرًض وجٕىىلىحُاث ؤلاكالم والاجصا٘ ،ؤخض اإلالٌاث الٕبري وهى مكغوق بغهامج "الجؼاثغ ؤلالٕتروهُت
 ،" 2013الظي جم الدكاوع ًُه مم اإلااؾؿاث وؤلاصاعاث اللمىمُت واإلاخلاملين الاُخصاصًين اللمىمُين
والخىاص والجاملاث ومغآؼ البدث والجملُاث اإلاهىُت التي جيكؽ في مجا٘ الللىم وجٕىىلىحُاث ؤلاكالم
والاجصا٘.
ٌلخبر مكغوق الجؼاثغٍت ؤلالٕتروهُت  2013مً ؤهم اإلاكاعَم التي جم اُتراخها والخسؼُؽ لهاً ،هى
يهضي بلى عبؽ ٔل ماؾؿاث الضولت ومٖىهاث الجماكاث املخلُت وحمُم الِؼاكاث الىػاعٍت طاث الاجصا٘
اإلاباقغ مم اإلاىاػىين بكبٕت وػىُت للخىاصل بىاؾؼت جِىُت الغُمىت .وَكاع ؤن الىػٍغ خمُض صالح هى
ألاب الغوحي للمكغوق الظي قغق في بكضاصه ًىع مجُئه بلى وػاعة البرًض وجٕىىلىحُاث الاجصا٘ وؤلاكالم
زلٍ لبىحملت هِكىع .وُض اؾخوغُذ بلىعة هظا اإلاكغوق مضة ؾخت ؤقهغ ٔاملت مً ػغي  300زبير

جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري

62

العدد 6111 -11

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التشيري – جامعة سطيف ،1اجلزائر

احلكومة اإللكرتونية يف اجلزائر بني الواقع والتحديات....................................................................أ.د /إهلام حيياوي

وبػاع حؼاثغي والظي يهضي خؿب مظمىهه بلى حلل املجخمم اإلاللىماحي والاُخصاص الغُمي في الجؼاثغ
ؤصاة جإزير ًاكلت في الىمى الاُخصاصي لبالصها.
في الىاُم حكٖل اإلالغًت الغُمُت وجضكُم الغؤؾما٘ البكغي ؤؾاؾا للغهاهاث التي جؼغخها الخىمُت
الاُخصاصًت والاحخماكُت مم وحىب جبني مِغبت هاحلت وًلالت لخىمُت الغؤؾما٘ الٌٕغي الظي جٕمً ُىامه
الغثِؿُت في :البدث ،الخؼىٍغ ،الابخٖاع وفي التربُت والخٖىًٍ ،وكلُه ًجب بظ٘ املجهىصاث صىب اإلاللمين
وآلاباء لجللهم ٌؿاهمىن في وكغ الثِاًت الغُمُت ،و جؼىٍغ ملضاث الىٌاط بلى الاهترهذ طي الضًم الؿغَم،
12
جلٗ هي زالصت اللجىت ؤلالٕتروهُت كً "الجؼاثغ ؤلالٕتروهُت  " 2013في ؤوازغ قهغ صٌؿمبر .2008
بن بؾتراجُجُت " الجؼاثغ ؤلالٕتروهُت  " 2013جىضعج طمً الغئٍت الغامُت بلى بغوػ مجخمم الللم
واإلالغًت الجؼاثغي الظي ًجهع باُخصاص الىػً ،لُؼغح بضاثل لؿُاؾت الصاصعاث اإلالخمضة كلى الىٌؽ
اإلاٌغوطت في هُاب الخىمُت ،بخلؼٍؼ ؤصاء الكغٔاث وؤلاصاعة وحؿعى بلى جدؿين ُضعاث الخللُم والبدث
والابخٖاع وبوكاء ٔىٓباث صىاكُت في مجا٘ جٕىىلىحُاث ؤلاكالم والاجصا٘ واؾخسضامها لغًم حاطبُت البلض
13
وجدؿين خُاة اإلاىاػىين ،كبر املخاوع الخالُت:
 حؿغَم اؾخسضام جٕىىلىحُاث ؤلاكالم والاجصا٘ في ؤلاصاعة اللمىمُت :حؿمذ جٕىىلىحُاث ؤلاكالم
والاجصا٘ الؾُما الاهترهذ بةوكاء ًظاء اجصا٘ مؿخِل كً الخمىُم اإلااصي والؼمني ،وَلخمض كلى
المغٓؼٍت اإلاللىماث واخخٖاعها في جدؿين هىكُت كملُت صىم الِغاع ،وكلُه كلى ٔل صاثغة وػاعٍت:
اؾخٕما٘ البنى ألاؾاؾُت اإلاللىماجُت ،ووطم هـم بكالم مىضمجت ،ووكغ جؼبُِاث ُؼاكُت مخميزة،
وجىمُت الٌٕاءاث البكغٍت وجؼىٍغ الخضماث ؤلالٕتروهُت لٌاثضة اإلاىاػىين والكغٔاث وؤلاصاعاث ألازغي.
 حؿغَم اؾخلما٘ جٕىىلىحُاث ؤلاكالم والاجصا٘ في الكغٔاث.
 جمٕين اإلاىاػىين مً الاؾخٌاصة مً ججهيزاث وقبٖاث جٕىىلىحُاث ؤلاكالم والاجصا٘ وًّ اللملُت ج 2
"ؤؾغجٗ اا " الخاصت بِؼاق التربُت ،خاؾىب للتربُت وٓظلٗ إلاىؿٌي ؤلاصاعة.
 صًم جؼىٍغ الاُخصاص الغُمي في البرمجُاث ،الخضماث والخجهيز.
 حلؼٍؼ البيُت ألاؾاؾُت لالجصاالث طاث الضًم الؿغَم وًاثّ الؿغكت ،وجؼىٍغ الٌٕاءاث البكغٍت.
ً جب بعًاَ حلؼٍؼ البنى الخدخُت وحلمُم الىٌاط بلى جٕىىلىحُاث ؤلاكالم والاجصا٘ بةحغاءاث ملمىؾت
في مجا٘ الخٖىًٍ وجؼىٍغ الٌٕاءاث البكغٍت مً ؤحل حلمُم اؾخلما٘ جٕىىلىحُاث ؤلاكالم والاجصا٘
وطمان جملٕها كلى حمُم اإلاؿخىٍاث ،وطلٗ بةكاصة الىـغ في بغامج الخللُم والخٖىًٍ في مجا٘
جٕىىلىحُاث ؤلاكالم والاجصا٘ ،وجلِين جٕىىلىحُاث ؤلاكالم والاجصا٘ لجمُم الٌئاث الاحخماكُت.
 جضكُم البدث ،الخؼىٍغ والابخٖاع
 طبؽ مؿخىي ؤلاػاع الِاهىوي الىػني.
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 ؤلاكالم والاجصاً٘ :ظؼلم ٔل مً ؤلاكالم والاجصا٘ بضوع ؤؾاس ي في كملُت بىاء مجخمم اإلاللىماث
والاُخصاص الغُمي ،وكلُه ًجب بكضاص وجىٌُظ مسؼؽ اجصا٘ خى٘ مجخمم اإلاللىماث في الجؼاثغ،
وبُامت وؿُج حملىي ٔامخضاص ملجهىص الضولت.
 جثمين الخلاون الضولي ٓبرهامج  MEDAIIوَؿهم في :اإلاكاعٓت الٌلالت في الخىاع واإلاباصالث الضولُت،
وبُامت قغأاث بؾتراجُجُت بهضي جملٗ الخٕىىلىحُاث واإلاهاعاث.
 آلُاث الخُُِم واإلاخابلت خُث ٌلخمض كلى اإلااقغاث للىصى٘ بلى الجؼاثغ ؤلالٕتروهُت في .2013
 ؤلاحغاءاث الخىـُمُت :جم حكُٕل لجىت وػاعٍت جضعى :اللجىت ؤلالٕتروهُت ًترؤؾها عثِـ الىػعاء مهمتها
الخىحُه ،الخيؿُّ بين الِؼاكاث والخىٌُظ.
 اإلاىاعص اإلاالُت جإحي في قٖل ضخ مخىاصل في ٔل ؾىت وًّ اإلايزاهُت اللامت للؿىىاث مً  2008بلى
.2013
 -2آلياث جطبيم إستراجيجيت الجصائسؤلالىتروهيت :2013
جخمثل آلالُاث اللملُت الخٌصُلُت الخاصت باملخاوع التي جخظمجها بؾتراجُجُت "الجؼاثغ ؤلالٕتروهُت
 "2013في مجمىكت مً ؤلاحغاءاث الخٌصُلُت اإلاخللِت بالهضاي الخاصت بٖل مدىع كلى خضا :ؾىِىم
14
بخىطُدها في الخِاغ الخالُت:
 بصزا٘ جٕىىلىحُاث ؤلاكالم والاجصا٘ في ؤلاصاعة اللمىمُت وحلؼٍؼ اؾخسضامها ووطم مسخلٍ زضماتها
كلى قبٕت الاهترهذ وجىًير اإلاللىماث في ؤي وُذ وفي ؤي مٖان ،وجم في هظا ؤلاػاع وطم ؤهضاي زاصت
وؤزغي مكترٓت لٖل صاثغة وػاعٍت الؾخٕما٘ البنى ألاؾاؾُت اإلاللىماجُت ووكغ جؼبُِاث ُؼاكُت
مخميزة ،وجىمُت الٌٕاءاث البكغٍت ،وجؼىٍغ الخضماث ؤلالٕتروهُت لٌاثضة اإلاىاػىين والكغٔاث واللما٘
وؤلاصاعاث ألازغي.
 صكم اإلااؾؿاث الصويرة واإلاخىؾؼت المخالْ جٕىىلىحُاث ؤلاكالم والاجصا٘ وجدؿين ؤصاء الكغٔاث
وجؼىٍغ زضماتها ،مً زال٘ جىٌُظ كضص مً اللملُاث مجها وطم مصاعي الٕتروهُت ،وبعؾاء الاؾدثماع
الالٕترووي ،وبصاعة ألاكما٘ ؤلالٕتروهُت ،والخمىًٍ الالٕترووي واؾخدضار السجل الخجاعي الالٕترووي،
والخجاعة ؤلالٕتروهُتٓ .ما ؾِخم بصزا٘ جٕىىلىحُاث ؤلاكالم والاجصا٘ في اإلاؿدثمغاث الٌالخُت لغًم
ؤلاهخاج وؤلاهخاحُت ،وفي الصىاكاث الصويرة واإلاخىؾؼت ،وفي وكاغ الىٔاالث الؿُاخُت.
 بكاصة بلث كملُت "ؤؾغجٗ" مً زال٘ جىًير الخىاؾِب الٌغصًت وزؼىغ الخىصُل طاث الخضًّ
الؿغَم وجىًير الخٖىًٍ وجِضًم مظامين زاصت بٖل ًئت مً ًئاث املجخمم ،وٍجغي في هظا ؤلاػاع،
بكضاص ملٍ خى٘ اإلاِاعبت الجضًضة لهظه اللملُت ،وبكضاص ملٌاث ؤزغي ،حؿمذ باالؾخٌاصة مً
الخىاؾِب لصالح اللاملين بمسخلٍ ؤلاصاعاث ،وُؼاق التربُت ،والصخت ،وؤصخاب اإلاهً الخغة ،وًئت
اإلالىُين لدؿهُل اهضماحها في اليكاغ الاُخصاصي والؿُاس ي والاحخماعي والثِافي للبلض.
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 لخؼىٍغ صىاكت جٕىىلىحُاث ؤلاكالم والاجصا٘ ،جم جدضًض ألاهضاي اإلاخىزاة ،وجخمثل في مىاصلت
الخىاع والىِاف الىاجج كً كملُت بكضاص ؤلاؾتراجُجُت في الجىاهب الخاصت بالخٖىمت ؤلالٕتروهُت،
وجىًير الكغوغ الخاصت بدثمين الٌٕاءاث الللمُت والخِىُت الىػىُت في مجا٘ بهخاج البرمجُاث
والخضماث والخجهيز ،وبُامت بحغاءاث حصجم كلى بهخاج اإلاظامين.
 ؾِخم في بػاع جإهُل مؿخىي اإلايكأث الىػىُت لالجصا٘ ،الُِام جضعٍجُا باؾدبضا٘ ججهيزاث اإلاكترٓين
اإلاغٓبت في مغآؼ الخدىٍل والبالى كضصها  4مالًين ،بملض٘  900ؤلٍ زؽ في الؿىت ،بين 2009
و ،2013واُخىاء ججهيزاث هٌاط حضًضة لصالح اإلاىاػّ املخغومت ،وبكضاص بغهامج زماس ي لخؼىٍغ
مجمىق الكبٖاث الؿلُٕت لغبؽ اإلاكترٓين ،وجىصُل ملُىن مكترْ بطافي مً زال٘ بؿؽ قبٖاث
ؾلُٕت في الخجملاث الؿٖاهُت ؤو اإلاىاػّ الؿٕىُت الجضًضة هير اإلاىصىلت بكبٕت اجصاالث الجؼاثغ،
باإلطاًت بلى بهجاػ قبٕت لأللُاي البصغٍت مىصىلت باإلاىاػ٘ واللماعاث وألاعصٌت بؿلت ملُىن مىٌظ،
وبُامت هـام لإلقغاي كلى الكبٕت وٓكٍ ألاكؼاٌ٘ ،ؿمذ بخصلُذ  5آالي كؼل في الكهغ في آًاَ
 ،2013وجدىٍل قبٖاث الغبؽ املخلي الالؾلٖي اإلاغٓبت في اإلاىاػّ اللمغاهُت اإلاضهُت هدى اإلاىاػّ
الغٌٍُت ،باإلطاًت بلى جإهُل مؿخىي الكبٕت اإلاخلضصة الخضماث ،وبوكاء مغٓؼ وػني إلالالجت
اإلاللىماث .وجإزظ ؤلاؾتراجُجُت بلين الاكخباع مؿإلت جدؿين عئٍت الجؼاثغ ًُما ًسص الاهترهذ مً
زال٘ اكخماص حؿُير ًلا٘ للغمؼ « »dzوبوكاء ؤالت حؿُير باؾم الىؼاَ اإلاظٔىع.
 في ما ًسص الجاهب اإلاغجبؽ بخؼىٍغ الٌٕاءاث البكغٍت ًان ؤلاؾتراجُجُت جظم بغهامجا ًمىذ ألاولىٍت
للخٖىًٍ اللالي والخٖىًٍ اإلانهي في مجا٘ جٕىىلىحُاث ؤلاكالم والاجصا٘ ،وٍلًِ هظه الخٕىىلىحُاث
لٖاًت الكغاثذ الاحخماكُت.
 باإلطاًت بلى جىـُم كملُت هِل الخٕىىلىحُاث واإلالغًت واإلاهاعة مً زال٘ اكخماص مؿعى ًدث
الكغٔاث اللابغة للضو٘ كلى الاؾدثماع في وكاغ البدث في الجؼاثغ وبُغاع بحغاءاث جدٌيزًت وحصجُلُت
للكغٔاث اإلاخلضصة الجيؿُاث مجها مُٕغوؾىًذ ،ؤوعأل ،وؾِؿٖى اإلاخىاحضة كلى مؿخىي الؿىَ
الجؼاثغٍت ،لالؾدثماع في الجؼاثغ في مجا٘ هِل الخٕىىلىحُاث والابخٖاع بمضًىت ؾُضي كبض هللا،
والخعجُل بةوكاء مغٓؼ ابخٖاع في مجا٘ جٕىىلىحُاث ؤلاكالم والاجصا٘ لخىـُم كملُت جدىٍل وهِل
اإلالغًت كً ػغٍّ جإهُل مؿخىي اإلاهىضؾين والللمُين الجؼاثغٍين ،وجؼىٍغ الخلاون الللمي.
مً حاهب آزغ جمذ صعاؾت ،الجاهب اإلاخللّ باإلػاع الدكغَعي ،بةقغاْ كضص مً الِؼاكاث الىػاعٍت
إلكضاص الىصىص الخىـُمُت ،بكٖل ًخماش ى مم اإلاماعؾاث الضولُت ومخؼلباث مجخمم اإلاللىماث .ولخىًير
حى مً الثِت وحلؼٍؼ بُامت الخٖىمت ؤلالٕتروهُت ،ؾخِىم هظه ألازيرة بلى حاهب اإلااؾؿت ؤلالٕتروهُت،
بةصزا٘ ػغَ حضًضة في الخلامل والخباص٘ مبيُت كلى الىؾاثل ؤلالٕتروهُت مً زال٘ بكضاص وجٌلُل جىـُم
زاص بالهىٍت ؤلالٕتروهُت وخُضة زاصت بالًغاص والكغٔاث وجٖىن بخىُُم الٕترووي ،وجىـُم آزغ زاص
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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باإلاباصالث ؤلالٕتروهُت مصاصَ كلحها ،باإلطاًت بلى وطم جىـُم زاص بدماًت اإلالؼُاث الصخصُت
لظمان ؾغٍت وؾالمت اإلاللىماث الخاصت باإلاىاػىين والكغٔاث وخصغ اؾخلمالها كلى ؤلاصاعاث اإلااهلت
ًِؽ ،باإلطاًت بلى اؾخصضاع هصىص جىـُمُت وؤزغي ُاهىهُت زاصت بالىُاًت ومٖاًدت املخالٌاث
اإلاغجبؼت بهظا املجا٘ ،وجؼىٍغ زضماث مجخمم اإلاللىماث باإلطاًت بلى جدضًض صالخُت وهجاكت اللِىص
ؤلالٕتروهُت.
وفي بػاع ؤلاصالخاث الهُٖلُت الٕبري التي جمـ هُأل ومهام الضولت واُخصاص البلضُ ،امذ وػاعة
الضازلُت والجماكاث املخلُت بةػالَ وعقت ٓبري للصغهت ؤلاصاعة اإلاغٓؼٍت والجماكاث املخلُت وطلٗ
بالىطم الخضعٍجي لىـام وػني للخلغٍٍ اإلاامً اهؼالُا مً الٌاجذ ؤًغٍل ً .2010غجٕؼ هظا الىـام كلى
15
مدىعًٍ ؤؾاؾُين وهما:
 بػالَ بؼاُت الخلغٍٍ الىػىُت البُىمترًت وؤلالٕتروهُت.
 بػالَ حىاػ الؿٌغ ؤلالٕترووي والبُىمتري.
ؾخٖىن بؼاُت الخلغٍٍ الىػىُت البُىمترًت وؤلالٕتروهُت ) (CNIBEوزُِت مامىت جماما جدخىي كلى
قغٍدت بلٕتروهُت وصىعة عُمُت .هظه الىزُِت الغؾمُت واإلاامىت ؾخظمً للمىاػىين ؤلاجمام الؿغَم
ملخخلٍ ؤلاحغاءاث الُىمُت بؿبب اؾخسضاماتها اإلاخىىكت في بػاع الغبؽ البُني مم مسخلٍ الِؼاكاث
ألازغي.
وًُما ًخللّ بجىاػ الؿٌغ ؤلالٕترووي والبُىمتريً ،هى كباعة كً وزُِت هىٍت وؾٌغ مامىتُ ،ابلت
للِغاءة آلُا وجدخىي بصٌت زاصت كلى صىعة عُمُت وقغٍدت بلٕتروهُت ،ؾُٖىن مؼابِا للملاًير اإلامالة
مً ػغي اإلاىـمت الضولُت لؼيران اإلاضوي ) (OACIالتي خضصث جاعٍش ألاو٘ مً ؤبغٍل ٔ 2010أزغ اؾخدِاَ
إلػالَ حىاػ الؿٌغ ؤلالٕترووي والبُىمتري ملجمىق ؤكظائها وٓظا ؤًّ ٔ 2015اؾخدِاَ للسخب الجهاجي
لؿغٍان حىاػ الؿٌغ هير ؤلالٕترووي وهير البُىمتري كبر اللالمٓ .ما وطلذ جغجِباث ؤزغي مثل حىاػ
الؿٌغ ؤخاصي الصخص ختى باليؿبت لألػٌا٘ الِصغ.
ً
ً
ُ
وَلخبر البرهامج الخماس ي  2014-2010بغهامجا ػمىخا ؤُغه الغثِـ كبض اللؼٍؼ بىجٌلُِت ،وعصض
له مبلى  682ملُاع صوالع ،وطلٗ لالعجِاء بالجؼاثغ بلى مصاي الضو٘ الغاُُت ،وُض قمل هظا البرهامج
مسخلٍ املجاالث وألاصلضة كلى اإلاؿخىي ؤلاصاعي والاحخماعي والاُخصاصي والبكغي16.وُض ٔان لإلصاعة
اللمىمُت هصُبها مً هظا البرهامج ؾلُا بلى كصغهتها مً ؤحل الخٌٕل ألاًظل باخخُاحاث اإلاىاػً وبالخالي
طمان ؤٓبر ُضع مً الاؾخِغاع والاوسجام الاحخماعي ،لظا كلى ؤلاصاعة اللمىمُت الؿهغ كلى جِضًم زضمت
ً
كمىمُت طاث هىكُت حُضة والخغص كلى اخترام وجِضًغ اإلاىاػىين ؾلُا لخؼىٍغ ؾبل الخىاصل والخىاع
بين ؤلاصاعة اللمىمُت واإلاىاػىين.
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 -3دزاست مؤشساث جىىىلىجيا اإلاعلىماث والاجطال في الجصائس:
مً ؤحل بصعاْ ؤخؿً لىخاثج جؼىٍغ مجخمم اإلاللىماث كلى الاُخصاص واملجخمم بصٌت كامت ،مً
الظغوعي ُُاؽ وجُُِم مضي بمٖاهُت جدُِّ هظا الخؼىع وؤهمُخه ،ؾىاء مً خُث الىىكُت ؤو الٕم ؤو
ًُما ًسص آزاعه وؤبلاصه.
ولخدُِّ هظا الوغض ،جظمىذ"بؾتراجُجُت الجؼاثغ ؤلالٕتروهُت "2013مً زال٘ مدىعها
الخاص بألُاث الخُُِم واإلاخابلت ،وطم ألاؾـ التي بمىحبها ًخم بكضاص ُاثمت اإلااقغاث الخاصت بهظه
ؤلاؾتراجُجُت والتي ؾدؿمذ بدؿهُل كملُت اإلاخابلت والخُُِم للمكغوق.
وًُما ًلي ُاثمت ماقغاث جٕىىلىحُا اإلاللىماث والاجصاالث اإلاخللِت بمجخمم اإلاللىماث في الجؼاثغ
الصاصعة كً مغٓؼ البدىر في الاُخصاص الخؼبُِي مً ؤحل الخىمُت ) (CREADصٌؿمبر 17.2008وهي جخٖىن
مً حؿلت ماقغاث مىػكت كلى زالر ًئاثٓ ،ما ًـهغ في الجضو٘ الخالي:
الجدول زكم  :01مؤشساث جىىىلىجيا اإلاعلىماث والاجطال في الجصائس
الفئت
مؤشساث
الهياول

الخعسيف باإلاؤشس
مؤشس:1
"ججهيزاث عمىميت لـ
 1000وسمت (ملاهي
ؤلاهترهت ،ألاهشان
اإلاخعددة الخدماث،
عمىميت
مخادع
للهاجف) "

اليسبت

ألازكام بالليمت اإلاطللت

حعيين
ملاهي ؤلاهترهت

9300

0.164

ألاهشان اإلاخعددة الخدماث

51504

2.17
4
2
4
7
0.874 1
6
5
0

مخادع عمىميت للهاجف
اجطاالث الجصائس

خىزيت

مؤشس:2
" الىثافت الهاجفيت
باليسبت لـ 100
وسمت".

مؤشس:3
"ججهيزاث ؤلاعالم
آلالي والاجطال"
مؤشس:4
"ججهيزاث

املجمىع

20747

الهاجف الثابت - :الخطي
 WLLاملجمىع
الهاجف الجىال - :مىبليس
 جيزي -هجمت

2990000
697603
3687603
7703689
14108857
5218926

املجمىع

27031472

وسبت العائالث التي لها خاسىب
باليسبت لـ  100عائلت
وسبت السيان الرًً لهم جهاش جلفاش
باليسبت لـ  100وسمت
وسبت ججهيزاث التربيت

ؤلاعالم
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13.35

97.90

710967

12.31

31579616

93.1

الطىز الابخدائي
الطىز اإلاخىسط :

معلىمت غيرمخىفسة
 0.58خاسىب100/
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آلالي للطاع التربيت"

وسبت ججهيزاث الخعليم العالي

مؤشساث
الىفاذ الى
جىىىلىجيا
ث الاعالم
والاجطال

مؤشس:5
"الىفاذ إلى الاهترهت
اإلاشترهين اإلاليمين"

مؤشس:6
"الىفاذ إلى ؤلاهترهت
اإلاشترهين
اإلاهىيين(مؤسساث)
مؤشس:7
"أسعاز الىفاذ إلى
ؤلاهترهت"

وسبت ججهيزاث الخىىيً و الخعليم
اإلاهىيين
وسبت الىفاذ إلى ؤلاهترهت ذي
الخدفم العالي باليسبت لـ 100
وسمت
وسبت الىفاذ إلى ؤلاهترهت ذي
الخدفم اإلاىخفؼ باليسبت لـ 100
وسمت
وسبت الىفاذ إلى ؤلاهترهت اإلاشترهين
اإلاهىيين(مؤسساث)

مؤشساث
اسخعمال
جىىىلىجيا
ث ؤلاعالم
والاجطال

 45000خاسىب 952067/طالب

 4.72خاسىب100/
طالب

20000خاسىب 416642/متربظ

 4.80خاسىب100/
متربظ

585455

10.14

105892

أسعاز الىفاذ إلى ججهيزاث ؤلاعالم
آلالي في السىق املحليت

أسعاز الىفاذ إلى ؤلاهترهت في السىق
املحليت بالعسع غيراملحدود

السعساإلاخىسط للىضلت في
السىق/ألاجسالىطني ألادوى
اإلاػمىن

وسبت اسخعمال ؤلاهترهت ذي
الخدفم اإلاىخفؼ مً طسف
ألاشخاص

وسبت اسخعمال ؤلاهترهت مً طسف
اإلاؤسساث
وسبت الدخىل إلى ؤلاهترهت مً
طسف اإلاؤسساث

1.83

16579
السعساإلاخىسط لحاسىب في
السىق/ألاجسالىطني ألادوى
اإلاػمىن
السعساإلاخىسط للىضلت في
السىق/ألاجسالىطني ألادوى
اإلاػمىن

أسعاز الىفاذ إلى ؤلاهترهت في السىق
املحليت بالعسع املحدود

مؤشس:8
"الاسخعمال
الشخص ي لإلهترهت
الخدفم
ذي
اإلاىخفؼ"جسهت"
مؤشس:9
"الاسخعمال اإلانهي
لإلهترهت"

 18384خاسىب 3158117/جلمير
الطىز الثاهىي :
 24848خاسىب 974736/جلمير

جلمير
 2.54خاسىب100/
جلمير

13.94

 1.8ألاجسالىطني
ألادوى اإلاػمىن
 ٪3.33ألاجسالىطني
ألادوى اإلاػمىن
 ٪4.91ألاجسالىطني
ألادوى اإلاػمىن

 192دكيلت /شهسيً

3.18سا /شهسيً

عىىان إلىترووي

٪58.2

مىكع ويب

٪29.4

اسم مجال

٪15.2

مؤشسالدخىل

٪41.44

اإلاطدز :مىُم وػاعة البرًض وجٕىىلىحُاث ؤلاكالم والاجصا٘http://www.mptic.dz/ar/ :

مً زال٘ الجضو٘ الؿابّ ،هالخف ؤن الجؼاثغ جخىًغ كلى ماهالث حؿمذ لها باالوؿُاَ طمً
الضًىامُُٕت اللاإلاُت لبىاء مجخمم للمللىماث ،حاءث هظه اإلااهالث هدُجت للخىحه الاؾتراجُجي الظي جم
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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ؤلاكالن كىه بىطىح مً ػغي عثِـ الجمهىعٍت ابخضءا مً ؾىت  .2000ومىظ طلٗ الىُذ ُامذ الجؼاثغ
بمجمىكت بحغاءاث وجضابير بهضي الاهخِا٘ بلى مجخمم اإلاللىماث في الجؼاثغ.
وحلخبر ؤو٘ زؼىة في هظا املجا٘ هي بصضاع ُاهىن حضًض لِؼاق الاجصاالث هى الِاهىن عُم 03-2000
بخاعٍش  05ؤوث  2000الظي ًدضص الِىاكض اللامت اإلاخللِت بالبرًض واإلاىاصالث الؿلُٕت والالؾلُٕت  ،والظي حاء
إلنهاء اخخٖاع الضولت ليكاػاث البرًض واإلاىاصالث ،ووطم خضا ًاصال بين وكاػي الخىـُم واؾخوال٘ ؤو بصاعة
الكبٖاث ،ومم صضوع هظا الِاهىن جم بوكاء "ؾلؼت طبؽ البرًض والاجصاالث" والتي حلخبر ؾلؼت مؿخِلت جٍِ
خٕما بين الجهاث املخخلٌت .وتهُمً كلى ؾىَ الاجصاالث في الجؼاثغ قغٓت "اجصاالث الجؼاثغ" وهى الكغٓت ألام
والخابلت للخٖىمت والتي جِضم زضماث الاجصاالث الهاجٌُت الثابخت واملخمىلت ،والاهترهذ ولٕجها لم جًٕ الكغٓت ألاولى
التي ُضمذ زضماث الهاجٍ املخمى٘ في الجؼاثغ خُث خصلذ قغٓت ؤوعاؾٖىم اإلاصغٍت كلى ؤو٘ عزصت لدكوُل
الهاجٍ املخمى٘ في الجؼاثغ كبر قغٓتها "حيزي" ُبل ؤن جؼلّ الجؼاثغٍت لالجصاالث قغٓتها "مىبُلِـ" وؤزيرا قغٓت
"الىػىُت الٖىٍدُت" ٓمكول زالث مً زال٘ قغٓت "هجمت" ،وهجخذ هظه الكغٔاث زال٘ ًترة ال جخجاوػ ؤعبم
ؾىىاث في الىصى٘ بلضص مكترٔي زضماث الهاجٍ املخمى٘ بلى ؤٓثر مً  13ملُىن مكترْ ،وبدلى٘ بدلى٘ حىٍلُت
 2006بلى اللضص  18.6ملُىن مكترْ18،لُصل بلى  27031472مكترْ مم نهاًت  ،2008بٕثاًت جِضع ب،%97.90
وهي وؿبت مغجٌلت جض٘ كلى ؤن الجؼاثغ ُض زؼذ زؼىاث مهمت في هظا املجا٘ ،بال ؤنها باإلاِابل ماػالذ حلاوي مً
اهسٌاض في ماقغ الٕثاًت الهاجٌُت للهاجٍ الثابذ ،خُث ُضعث بخصاثُاث ؾلؼت الظبؽ للمىاصالث الؿلُٕت
19
والالؾلُٕت ؾىت  2005كضص اإلاكترٓين في الهاجٍ الثابذ بـ  3مالًين مكترْ،

وكلُه ،وخؿب الجضو٘ عُم (ً ،)01هىاْ ػٍاصة في كضص اإلاكترٓين ؾىت  2008بيؿبت  %1.56مىظ
طلٗ الخاعٍش ،خُث وصل اللضص في مجمله بلى 3687603 :مكترْ ،بال ؤهه ال ًمثل ؾىي  %13.35لٖل
100وؿمت ،وهي وؿبت مىسٌظت ،ألامغ الظي ًازغ بكٖل واضح كلى اهدكاع زضماث الاهترهذ في الجؼاثغ،
التي لم جخلضي وؿبت ماقغ الىٌاط بلحها  %8.63نهاًت ؾىت ( 2008خؿب الجضو٘ عُم  )01باليؿبت
للمكترٓين اإلاُِمين واإلاكترٓين اإلاهىُين ملا ،زاصت وؤهه بالغهم مً ؤن الجؼاثغ خِِذ ٌُؼة هىكُت في
اؾخلما٘ الهاجٍ الىِا٘ زال٘ الؿىىاث ألازيرة واؾخؼاكذ ؤن جلخدّ بضو٘ الجىاع ٓخىوـ واإلاوغب ًُما
ًسص كضص اإلاكترٓين والخوؼُت بال ؤنها بُِذ في طًل الترجِب مً خُث جِضًم زضمت الاهترهذ ،وٍبِى ؤهلب
اإلاخلاملين في الجؼاثغ ًِضمىن زضماث ؤلاهترهذ كبر الهاجٍ الىِا٘ بإؾلاع ال جخىاًّ مم الِضعة الكغاثُت
للجؼاثغٍين.
وُض صزلذ زضمت الاهترهذ للجؼاثغ في كام  1993كً ػغٍّ مغٓؼ  CERISTوهى مغٓؼ لألبدار جابم
للضولت ،وبلض زمؿت ؾىىاث مً هظه البضاًت املخضوصة صضع اإلاغؾىم الىػاعي  256للام  1998الظي ؤههى
اخخٖاع الخضمت مً الضولت وؾمذ للكغٔاث الخاصت بخِضًم زضماث ؤلاهترهذ ،واقترغ اإلاغؾىم في مِضمي
الخضمت لهغاض ججاعٍت ؤن ًٖىهىا حؼاثغَي الجيؿُت ،وٍخم جِضًم الؼلباث مباقغة بلى وػٍغ الاجصاالث،
وفى كام  1998ؿهغث ؤولى قغٔاث التزوٍض الخاصت واعجٌلذ ؤكضاص مِضمي الخضمت بلى  18قغٓت بدلى٘
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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ماعؽ كام  20.2000وعهم طلٗ لم جخلضي وؿبت الىٌاط بلى الاهترهذ  707926( %8.64مكترْ) في مجملها
نهاًت  ،2008وهي وؿبت جخؼلب جٕثٍُ الجهىص في هظا املجا٘ زاصت مم الاهسٌاض في وؿبت الاؾخلما٘
التي ال جخلضي 3.18ؾا /قهغًٍ باليؿبت لألشخاص في خين ؤن الاؾخلما٘ اإلانهي ال ًخلضي  ٪36.06مً
اإلااؾؿاث.
 -4دزاست مياهت الجصائسوفم اإلاؤشساث العاإلايت (مؤشسألامم اإلاخددة للحىىمت ؤلالىتروهيت)
هىاْ اللضًض مً الازخباعاث واإلاىهجُاث في ُُاؽ الجاهؼٍت ؤلالٕتروهُت للضو٘ ،والتي ًخم خؿابها
وبصضاعها في جِاعٍغ مً ُبل ماؾؿاث كضًضة مثل البىٗ الضولي ،وخضة الاؾخسباعاث الاُخصاصًت،
اإلاىخضي الاُخصاصي اللالمي وقبٕت  UNPANوهيرها .وتهضي ملـم هظه الخِاعٍغ بلى ُُاؽ الجاهؼٍت
ؤلالٕتروهُت للضو٘ ،و"الجاهؼٍت ؤلالٕتروهُت هي الِضعة كلى اؾخلما٘ جٕىىلىحُا اإلاللىماث والاجصا٘
21
لخىمُت الاُخصاص وػٍاصة الغًاهُت".
وبما ؤن بغهامج الخٖىمت ؤلالٕتروهُت مً البرامج اإلاهمت لخؼىٍغ ألاصاء الخٖىمي كلى اإلاؿخىي
الىػني ،وهـغا للضم جىًغ ؤعُام وبخصاثُاث خى٘ جِضم بغهامج الخٖىمت ؤلالٕتروهُت كلى اإلاؿخىي
الىػني ،وازخالي آلاعاء خى٘ مضي هجاخهًِ ،ض ُمىا بمغاحلت جِاعٍغ املجلـ الاُخصاصي والاحخماعي
بالمم اإلاخدضة الخاصت بإوطاق بغامج الخٖىمت ؤلالٕتروهُت في الـ  192صولت ألاكظاء باإلاىـمت ،مىظ بضء
صضوعها في  2003ختى آزغ جِغٍغ ؾىت  ،2010خاولىا مً زاللها اؾخسالص مىٍُ البرهامج الجؼاثغي
ػبِا للماقغاث الضولُت في هظا الكإن.
جخظمً هظه الخِاعٍغ ُُاؾا لوطاق بغامج الخٖىمت ؤلالٕتروهُت بالضو٘ اإلالىُت ،وحلض وجصضع
هخاثجها وًِا لخمؿت ماقغاث وهي :ماقغ اإلاكاعٓت ؤلالٕتروهُت للمىاػىين في بغهامج الخٖىمت
ؤلالٕتروهُت ،ماقغ حاهؼٍت الخٖىمت ؤلالٕتروهُت ،ماقغ الغؤؾما٘ البكغي ،ماقغ الاؾخلضاص ؤلالٕترووي
لخىٌُظ بغامج الخٖىمت ؤلالٕتروهُت ،وماقغ البيُت ألاؾاؾُت في مجا٘ جٕىىلىحُا اإلاللىماث والاجصا٘،
بدُث جمىذ ٔل صولت صعحت ػبِا لوطاكها في املجاالث الخمؿت ،ومً خاصل حمم اإلاِاًِـ الخمؿت ًخم
الخىصل بلي مخىؾؽ كام ؤو صعحت مىخضة نهاًتها اللـمي الىاخض الصخُذ ،جخدضص كلي ؤؾاؾها مغجبت ؤو
مىُم الضولت في اإلااقغ اللام الغثِس ي للخِغٍغ ،ؤلما اُتربذ الضعحت مً الىاخض الصخُذ ٔان طلٗ صاللت
كلى ؤن بغهامج الخٖىمت ؤلالٕتروهُت هاجخا وًلاال في جِضًم الخضماث للمىاػىين ،ومً زم جدخل الضولت
صاخبت هظا البرهامج مغجبت مخِضمت في اإلااقغ اللام واللٕـ .وبلُضا كً الخٌاصُل الٌىُت اإلاخللِت بهظه
اإلااقغاث وجِؿُماتها الٌغكُت وجدذ الٌغكُت ًمًٕ اؾخسالص صىعة مىحؼة لصىعة وؤوطاق بغهامج
الخٖىمت ؤلالٕتروهُت الجؼاثغٍت مً الخِاعٍغ الخمؿت كلي الىدى الخالي ،وٍىضح الجضو٘ اإلاىالي مٖاهت
الجؼاثغ خؿب اإلااقغ حاهؼٍت الخٖىمت ؤلالٕتروهُت كلى اإلاؿخىي الضولي ،اللغبي وؤلاًغٍِي ،وهى ٔاالحي:

جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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الجدول زكم :02مياهت الجصائسداخل اإلاؤشسجاهصيت الحىىمت ؤلالىتروهيت
)0.370(2003

السىىاث (الدزجت)
مسخىي اإلالازهت

)0.3248( 2004

)0.3242( 2005

)0.3515( 2008

)0.3181( 2010

الترجيب

الترجيب

الخغير

الترجيب

الخغير

الترجيب

الخغير

الترجيب

الخغير

على اإلاسخىي الدولي ( 192دولت)

91

118

17-

123

05-

121

02+

131

10-

على اإلاسخىي العسبي ( 19دولت)

07

09

02-

12

03-

12

-

13

01-

على اإلاسخىي ؤلافسيلي( 53دولت)

04

10

06-

13

03-

09

04+

16

07-

اإلاطدز :مً بكضاص الباخثت باالكخماص كلى جِاعٍغ ألامم اإلاخدضة مً  2010-2003كلى

اللىىان الالٕترووي:

http://www.unpan.org/Library/MajorPublications/UNEGovernmentSurvey/tabid/646/language/en-US/Default.aspx

مً زال٘ الجضو٘ الؿابّ ،هالخف ؤن جغجِب الجؼاثغ خؿب ماقغ حاهؼٍت الخٖىمت ؤلالٕتروهُت
مخإزغ ٓثيرا كما ًجب ؤن ًٖىن كلُه ،ؾىاء كلى اإلاؿخىي اللالمي ؤو اللغبي ؤو ؤلاًغٍِي ،وطلٗ كلى الغهم
مً ؤن الجؼاثغ جملٗ مً اإلااهالث اإلااصًت والبكغٍت ؤٓثر مً بلع الضو٘ اللغبُت وألاًغٍُِت التي حؿبِىا
آلان بمغاخلًٌ ،ي آزغ جِغٍغ لؿىت  2010مثال اخخلذ جىوـ وًّ ماقغ ألامم اإلاخدضة خى٘ حاهؼٍت
الخٖىمت ؤلالٕتروهُت اإلاغجبت ألاولى كلى الصلُضًً اإلاواعبي وؤلاًغٍِي واإلاغجبت  66كلى اإلاؿخىي اللالمي
طمً ُاثمت جظم  192بلضا لدسجل بظلٗ جِضما ب 58مغٓؼا مِاعهت بؿىت  2009التي جدصلذ ًحها كلى
اإلاغجبت  ،124في خين جغاحلذ الجؼاثغ بـ  10مغاجب كلى اإلاؿخىي اللالمي وبمغجبت واخضة كلى اإلاؿخىي
اللغبي وؾبلت مغاجب كلى اإلاؿخىي ؤلاًغٍِي .وهي جدخل اإلاغجبت ما ُبل الخيرة كلى اإلاؿخىي اإلاواعبي ُبل
22
مىعٍخاهُا.
ٓما ؤن هظا التراحم اإلاؿخمغ في الترجِب ،مم زباث كضص الضو٘ ًض٘ كلى ؤن هىاْ صو٘ ؤزغي
جخِضمً ،للى الصلُض اللغبي مثال هىاْ ككغة ( )10صو٘ ؤخغػث جِضما في مغاجبها في ؾىت  2010مِاعهت
ب 2008وهي ٔل مً :البدغًٍ (جِضم ٓبير) ،الٖىٍذ (جِضم ٓبير) ،الؿلىصًت ،جىوـ (جِضم ٓبير) ،كمان،
لُبُا ،اإلاوغب ،اللغاَ ،الؿىصان ومىعٍخاهُا.
ومداولت مىا إلالغًت ؤؾباب هظا التراحم خاولىا صعاؾت مٖاهت الجؼاثغ بكٖل ؤٓثر جٌصُل مً
ً
زال٘ الجضو٘ عُم ( )03الظي ًخظمً كغطا إلاٖاهت الجؼاثغ في اإلااقغاث الخمـ مجخملت ،مىظ بضء صضوع
الخِغٍغ ؾىت  2003بلى هاًت آزغ جِغٍغ  .2010وٍىضح الجضو٘ اإلاىالي مٖاهت الجؼاثغ ؤلالٕتروهُت وًّ ٔل
ماقغ مً اإلااقغاث الخالُت :اإلاكاعٓت ؤلالٕتروهُت ،حاهؼٍت الخٖىمت ؤلالٕتروهُت ،الغؤؾما٘ البكغي،
الاؾخلضاص ؤلالٕترووي ،البيُت الخٕىىلىحُت واإلااقغ اللام.

جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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الجدول زكم :03مياهت الجصائسداخل ول مؤشسعلى خدة
2003

السىىاث

الدزجت

الترجيب

الدزجت

الترجيب

الخغير

الدزجت

الترجيب

الخغير

الدزجت

الترجيب

الخغير

الدزجت

مؤشس
ؤلالىتروهيت
مؤشس جاهصيت الحىىمت
ؤلالىتروهيت
السأسمال
مؤشس
البشسي
الاسخعداد
مؤشس
ؤلالىترووي
البييت
مؤشس
الخىىىلىجيت
اإلاؤشسالعام
(مخىسط اإلاؤشساث
الفسعيت)

الترجيب

اإلاشازهت

2004

2008

الخغير

اإلاؤشساث

2005

2010

0.052

99

0.0328

100

01-

0.0317

107

07-

0.0227

153

46-

0.0143

157

04-

0.37

91

0.3248

118

17-

0.3242

123

05-

0.3515

121

02+

0.3181

131

10-

0.69

129

0.69

129

-

0.69

130

01-

0.7114

131

01-

0.7377

131

-

0.384

49

0.051

87

38-

0.2462

106

19-

0.2241

129

23-

0.0984

148

19-

0.036

131

0.0333

134

03-

0.0365

133

01+

0.123

100

33+

0.1248

111

01-

0.3712

-

0.2264

-

-

0.2657

-

-

0.2865

-

-

0.2587

-

-

اإلاطدز :مً بكضاص الباخثت باالكخماص كلى جِاعٍغ ألامم اإلاخدضة مً  2010-2003كلى اإلاىُم الالٕترووي:
http://www.unpan.org/Library/MajorPublications/UNEGovernmentSurvey/tabid/646/language/en-US/Default.aspx
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مً زال٘ الجضو٘ الؿابّ ،هالخف ؤن الصىعة اللامت للجؼاثغ هير مغطُت ،بط جِىصها ألاعُام
وألاوطاق الـاهغة في الجضو٘ بلى بلع الىخاثج والضالالث خى٘ بغهامج الخٖىمت ؤلالٕتروهُت الجؼاثغي ،مجها
ؤن هىاْ جإزغ كام في ؤوطاق البرهامج كٕؿتها ألاعُام الخاصت باإلاغاجب التي جدخلها الجؼاثغ في اإلااقغ اللام
للخِغٍغ وماقغاجه الٌغكُتً ،ملـمها ـ بن لم جًٕ حمُلا ـ خضر بها جغاحم بضعحاث مخٌاوجت ما بين ؾىت
وؤزغي وماقغ وآزغ ،وهظا ؤصاء ؾلبي عهم الجهىص التي جبظ٘ مً ؤحل الخدؿين والخؼىٍغ مً ؾىت بلى
ؤزغي ،والتي لم جدِّ هخاثج ملمىؾت جـهغ كىض جدلُلها وًِا للملاًير اللاإلاُت.
وهىاْ هِاغ مهمت ًجب الاهدباه بلحها ،وفي مِضمتها ؤن التراحم الظي خضر ٔان وعاءه التراحم
اإلاؿخمغ في ماقغاث اإلاكاعٓت ؤلالٕتروهُت ،حاهؼٍت الخٖىمت ؤلالٕتروهُت والاؾخلضاص ؤلالٕترووي .كلى
الغهم مً ؤنها جخللّ بإوطاق مجخملُت جىـُمُت وبصاعٍت كامت وهظا عهم الخدؿً اإلاؿخمغ للبيُت
الخٕىىلىحُت مً ؾىت لزغي ،التي حلىص للجهىص اإلابظولت كلي اإلاؿخىي الخِني البدذ والظي ًمًٕ
الؿُؼغة كلُه والخدٕم ًُه مً ُبل الِاثمين كلى البرهامج ،ؤما ماقغ الغؤؾما٘ البكغي ًٖان التراحم
ًُه طئُال وٍمًٕ الِى٘ بإهه بِي جِغٍبا زابخا.
واإلالنى الظي ًمًٕ الخغوج به مً وعاء طلٗ ؤن البرهامج ًخدؿً جِىُا لٕىه ًخلثر ؤو ًدباػإ
مجخملُا وجىـُمُا ،واهؼالُا مً طلٗ ًمٕىىا الِى٘ ؤن جدؿين ؤوطاق البرهامج الجؼاثغي صازل اإلااقغ
اللام للخِغٍغ مغهىن بالؾاؽ بخدؿين ألاوطاق في اإلالاًير اإلاخللِت بما هى مجخمعي وجىـُمي وبصاعي
ولِـ ما هى جِني ًِؽ ،ولظلٗ ُض حؿخمغ مٖاهت الجؼاثغ بالتراحم في الخِاعٍغ اإلاِبلت بطا ما جم الاؾخمغاع
في الاكخماص كلى جؼىٍغ البرهامج جِىُا ًِؽ.
ثالثا :جددًاث وزهاهاث مشسوع الجصائسؤلالىتروهيت 2013
بن جبني مكغوكاث الخٖىمت ؤلالٕتروهُت مً ُبل ؤصخاب الِغاع الؿُاس ي له صوع ٓبير في جظلُل
وججاوػ اللِباث واإلالىُاث وبن ؤلاقاصة بالىجاخاث التي ُضمتها جؼبُِاث الخٖىمت ؤلالٕتروهُت ؾُٖىن له
صوع ٓبير في هجاح باقي الخؼبُِاث ،وؤن جبني مكغوكاث الخٖىمت ؤلالٕتروهُت مً ُبل ؤصخاب الِغاع هى
الظي ؤصي بٕثير مً الضو٘ اللغبُت بلى مغاخل مخِضمت في جؼبُّ الخٖىمت ؤلالٕتروهُت هظٓغ كلى ؾبُل
اإلاثا٘ :ؤلاماعاث اللغبُت اإلاخدضة ،اإلاملٕت اللغبُت الؿلىصًتُ ،ؼغ ،البدغًٍ ،جىوـ وهيرها مً الضو٘
اللغبُت ،وؤن جىًغ ؤلامٖاهُاث اإلااصًت هير ٔاي لىجاح الخٖىمت ؤلالٕتروهُت بل ًجب ؤًظا جىًغ هـام
ؾُاس ي مٌخىح ًمًٕ الخٖىمت ؤلالٕتروهُت مً الضزى٘ في مجا٘ جؼبُِاث الخٖىمت ؤلالٕتروهُتٓ ،ما ؤن
الخِالُض وألاكغاي الاحخماكُت لِؿذ حجت للخسلي كً الىـام ؤلالٕتروويً ،ةن هـم اإلاغاُبت كلى مىاُم
الاهترهِذ بىاؾؼت ؤهـمت مخؼىعة مثل  ،Proxyوهيره ؤصث بلى بهالَ ٓثير مً اإلاىاُم التي جخلاعض مم ُُم
وؤكغاي وجِالُض بلع املجخملاث .وبن الخسلي كً ألازظ بالىـام الغُمي ؾُاصي بلى جسلٍ وؤمُت بكٖل
ؾغَم وطلٗ بؿبب ؾغكت الخؼىع والخٕىىلىحُا والللىم طاث اللالُت باإللٕتروهُاث .وعهم ٔل ما ُُل
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وٍِا٘ خى٘ مكغوق الجؼاثغ ؤلالٕتروهُت  2013بال ؤن هىاْ جدضًاث وعهاهاث جٍِ حجغة كثرة ؤمام هظا
اإلاكغوق الٌتي والتي هظٓغها ًُما ًلي:
 -1جددي وزهان الثلافت اإلاعلىماجيت:
للل مً ؤبغػ الخدضًاث التي جىاحه الخٖىمت ؤلالٕتروهُت في الجؼاثغ بصٌت كامت ومكغوق
الجؼاثغ ؤلالٕتروهُت  ،2013هى ٌُُٓت الخلامل مم هظا الٌُع الهاثل مً اإلاللىماث في ٔاًت ؤقٖالها
وصىعها .وٍبرػ مصؼلح زِاًت اإلاللىماث ٔ Information Literacyىاخض مً ؤهم اإلاصؼلخاث التي جم
جضاولها في ؤلاهخاج الٌٕغي اإلاخسصص في املجا٘ زال٘ الؿىىاث الِلُلت اإلااطُت .وُض جبلىعث كضة حلغٌٍاث
للثِاًت اإلاللىماجُت ،للل ؤهمها هى ؤنها مجمىكت الِضعاث اإلاؼلىبت التي جمًٕ ألاًغاص مً جدضًض
اخخُاحاتهم مً اإلاللىماث  Information needsفي الىُذ اإلاىاؾب ،والىصى٘ بلى هظه اإلاللىماث وجُُِمها
ومً زم اؾخسضامها بالٌٕاءة اإلاؼلىبت .وُض اػصاصث ؤهمُت زِاًت اإلاللىماث في ؿل الثىعة الخِىُت الهاثلت
التي حكهضها املجخملاث في الىُذ الغاهً .وهـغا لخلِض البِئت اإلاللىماجُت الخالُتً ،ىاحه ألاًغاص بضاثل
وزُاعاث مخلضصة جخللّ بدصىلهم كلى اإلاللىماث ؾىاء في مغاخل صعاؾتهم الجاملُت ؤو في كملهم وختى
ًُما ًخللّ بدُاتهم الصخصُت .وهـغا للخىىق الٕبير في ؤقٖا٘ مصاصع اإلاللىماث وجىاًغ مللىماث جٌخِغ
بلى الضُت واإلاصضاُُت ،زاصت كىضما ًخللّ ألامغ باإلاللىماث اإلاخاخت في قٖل بلٕتروويً ،لِض ًغطذ طلٗ
جدضًاث حضًضة جمثلذ في طغوعة بإلاام ألاًغاص بهظه اإلاهاعاث إلاؿاكضتهم كلى جدضًض ازخُاعاتهم اإلاىاؾبت مً
23
اإلاللىماث.
وحلغي الُىوؿٖى زِاًت اإلاللىماث بإنها " تهخم بخضعَـ وحللم ٔاًت ؤقٖا٘ ومصاصع اإلاللىماث،
ولٖي ًٖىن الصخص ملما بثِاًت اإلاللىماث ًُلؼمه ؤن ًدضص :إلااطا ومتى وٍُٓ ٌؿخسضم ٔل هظه ألاصواث،
وٌٍٕغ بؼغٍِت هاُضة في اإلاللىماث التي جىًغها" .وجمثل الثِاًت اإلاللىماجُت ؤؾاؾا ال هنى كىه للخللم مضي
24
الخُاةً ،هي طغوعٍت لٖل الخسصصاث في ٔل بِئاث الخللم ؤاًت مؿخىٍاث الخللُم.
وفي زظم الخؼىعاث اإلادؿاعكت التي ٌلغًها اللالم ًٖاص ًخٌّ ملـم الباخثىن كلى ؤن الٌغص في
املجخمم ًدخاج بلى ججضًض وجؼىٍغ إلاىاحهت جدضًاث وطوىػاث الخُاة التي ًغطتها الخِىُاث اللصغٍت في
ألالٌُت الثالثت ،والجؼاثغ ٓبلض هامي حؿعى صاثما للخاَ بغٓب الضو٘ اإلاخِضمت وطلٗ بمؿاًغة الخؼىعاث
الخٕىىلىحُت واإلاللىماجُت ومسخلٍ جِىُاث اإلاللىماث وهظا مً زال٘ جدُين البرامج التربىٍت وألأاصًمُت
للخِلُل مً وؿبت ألامُت ،ولِض ُضمذ الخِىُت الخضًثت ًغصا زمُىت للخٖىماث لخِضًم زضماتها كلى ؤٓمل
وحه باؾخسضامها للخؼىع الخِني والظي ؤجاح للخٖىماث في ؤن جصبذ مىػكا بلٕتروهُا للملغًت إلاً ًغٍضها
في ؤي مٖان ًخىاحض ًُه ،وهظا ما ؤصي بلى ؿهىع حُل حضًض مً الخٖىماث وهى الخٖىمت ؤلالٕتروهُت ،لًٕ
حلاعض ججؿُض هظا الىىق مم ؤمُت مللىماجُت مخٌكُت في املجخمم الجؼاثغيًٌ ،ي الُابان جم الاخخٌا٘ بإزغ
ؤمي لضيهم في ؾىت  ،2005وألامي في الُابان هى مً ال ٌؿخؼُم اؾخسضام الخاؾىب ولِـ مً ال ٌلغي
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الِغاءة والٕخابت .ؤما مٌهىم ألامي في الجؼاثغ ًهى مً ال ٌلغي الِغاءة والٕخابت بإي لوت ،وُض ججاوػ الؿً
25
اللاقغ مً كمغه .وهظا الخلغٍٍ هى الظي اكخمض في جُُِم وطلُت ألامُت في الجؼاثغ بلى ًىمىا هظا.
وَلخبر هظا الخدضي ألابغػ الظي ًىاحه ججؿُض وهجاح مكغوق الجؼاثغ ؤلالٕتروهُت ً .2013جب
ؤن وللم بإهىا وكتري ٔل ش يء مً الخاعج والخُِِت ؤهىا وكتري زِاًتهم ؤًظاً ،الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُٕت
هؼمذ الٕثير مً الضو٘ لنها اؾخؼاكذ ًغض زِاًتها كلى اللالم ،ومم طلٗ ًهىاْ صو٘ جداو٘ مِاومت
هظه الثِاًت ًةًغان هي ؤو٘ صولت بؾالمُت جيخج للبت ًُضًى لها ؤبلاص جغبىٍت وؾُاؾُت ؤًظا ،خُث ًداو٘
مؿخلمل الللبت جدغٍغ صبلىماؾُين بًغاهُين ؤؾغهم ألامغٍُٕىن في اللغاَ وؾلمىهم لإلؾغاثُلُين .كلى
هظا ألاؾاؽ ًجب ؤن ال هبسل بإي حهض إلُامت مجخمم حؼاثغي مللىماحي هني وبعؾاء ُىاكض مجخمم
اإلاللىماث وهظا ال ًخإحى بال مً زال٘ الىعي بإهمُت اإلاللىماث في خُاة الٌغص وجؼىٍغ البرامج التربىٍت
والخٖىٍيُت ختى جخماش ى والخؼىعاث الخٕىىلىحُت الغاهىت.
 -2جددي وزهان إدازة اإلاعسفت:
زال٘ اللِض ألازير وبالتزامً مم زىعة اإلاللىماجُت والاجصاالث الهاثلت ووصىلها بلى ٔل ًغص
وماؾؿت في املجخمم بخٖلٌت ملِىلت ؿهغ بلى الىحىص حلابير كلمُت مثل :اُخصاص اإلالغًت ،مجخمم اإلالغًت،
بصاعة اإلالغًت ،...وُض ًبضو هظا اإلاصؼلح ؤلاصاعي ألازير هغٍبا هىق ما ،وحلض بصاعة اإلالغًت مً ؤٓثر
اإلاىطىكاث ؤهمُت في وُخىا الخاطغٓ ،ما حلض باعة الترٓيز لجهىص ؤػغاي مخلضصة بىحهاث هـغ مسخلٌت،
وجبضو ٔلمت "بصاعة اإلالغًت" ٔلمت طاث وُم زُِل كلى ؤؾماق الباخثين وؤلاػاعاث اللاملت كلى ججؿُض
الخٖىمت ؤلالٕتروهُت ،وزِل هظه الٖلمت ًغحم بلى اكخباعها بخضي اإلاباصعاث اإلاؼغوخت بٕثرة زال٘ الؿىىاث
ألازيرة وحلخبر بصاعة اإلالغًت بخضي ؤهىاق ألاؾالُب ؤلاصاعٍت الخضًثت وؤخضر اإلاٌاهُم في كلم ؤلاصاعة والتي
همذ ألاصبُاث اإلاخللِت بها ٓما وهىكا والتي حلخبر ؤهم الؿماث الخُىٍت لألوكؼت التي جازغ كلى هىكُت
وحىصة اللمل الخٖىمي .وهىاْ كضة حلاعٍٍ إلصاعة اإلالغًت هظٓغ مجها:
جِضم اإلاضعؾت الللُا إلصاعة ألاكما٘ في حاملت جٕؿاؽ في ؤوؾتن حلغٌٍا إلصاعة اإلالغًت كلى
ؤؾاؽ ؤنها "اللملُاث الىـامُت إلًجاص اإلاللىماث ،وبؾخدصالها ،وجىـُمها وجىُِتها وكغطها بؼغٍِت
جدؿً ُضعاث الٌغص اللامل في اإلاىـمت في مجا٘ كمله وحؿاكض بصاعة اإلالغًت كلى الٌهم اإلالمّ مً زال٘
زبراتها الظاجُتٓ ،ما حؿاكض بلع ًلالُاث بصاعة اإلالغًت في جغٓيز اهخمام اإلاىـمت كلى بؾخدصا٘ وزؼن
واؾخسضام اإلالغًت لقُاء مثل خل اإلاكأل ،والخللم ،والخسؼُؽ الاؾتراجُجي وصىاكت الِغاعاثٓ ،ما ؤنها
26
جدمي اإلاىاعص الظهىُت مً الاهضزاع وجظٍُ بلى طٔاء اإلاىـمت وجدُذ مغوهت ؤٓبر".
في خين ٌلغًها الباخث  Finneranكلى ؤنها " هـام صُُّ ٌؿاكض كلى وكغ اإلالغًت ؾىاء ٔان كلى
اإلاؿخىي الٌغصي ؤو الجماعي مً زال٘ اإلااؾؿت للخإزير مباقغة كلى عًم مؿخىي ؤصاء اللمل ،وهي جخؼلم
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بلى الخصى٘ كلى اإلاللىماث اإلاىاؾبت في الؿُاَ الصخُذ للصخص اإلاىاؾب في الىُذ اإلاىاؾب لللمل
27
اإلاِصىص اإلاىاؾب ".
مً زال٘ الخلغٌٍين الؿابِين ًخظمً مٌهىم بصاعة اإلالغًت حلغٍٍ وجدلُل مىاعص اإلالغًت
اإلاخىًغة واإلاؼلىبت واللملُاث اإلاخللِت بهظه اإلاىاعص والخسؼُؽ والؿُؼغة كلى ألاًلا٘ الخاصت بخؼىٍغ
اإلاىاعص واللملُاث ،وبما ٌؿهم في جدُِّ ؤهضاي اإلاىـمت .وال جخللّ بصاعة اإلالغًت بةصاعة هظه اإلاىاعص بل
جخلضي طلٗ بلى بصاعة اللملُاث الخاصت بهظه اإلاىاعص وهظه اللملُاث جخظمً :جؼىٍغ اإلالغًت ،الخٌاؾ كلى
اإلالغًت ،اؾخسضام اإلالغًت ،جِاؾم اإلالغًت.
وحلخبر بصاعة اإلالغًت بخضي الخدضًاث الٕبري التي ؤصبدذ جىاحهها ملـم اإلااؾؿاث الخٖىمُت
في ؿل بغوػ ما ٌلغي الخٖىمت ؤلالٕتروهُت مما خخم كلى هظه الهُئاث بكضاص ٔىاصع بكغٍت ماهلت جملٗ
اإلاهاعاث ما ًمٕجها مً اخخىاء مالمذ ومِىماث مجخمم اإلالغًت وهظا مً زال٘ حلل الخٖىمت ؤلالٕتروهُت
خُِِت احخماكُت واُخصاصًت ،مما ٌؿخلؼم جبني بصاعة اإلالغًت التي حؿعى بلى جدىٍل اإلالاعي الصخصُت بلى
ملاعي حلاوهُت .ولِض ؤصبدذ بصاعة اإلالغًت خُِِت لٕثير مً الىػاعاث خُث ؤن الخؼىع الؿغَم في
اإلاللىماث والاجصاالث ُض هير ألاؾاؽ الظي حلخمض كلُه بصاعة ألاكماً٘ ،لم حلض زىعة ألامم في ُضعتها كلى
الاؾخسضام ألامثل للمىاص بل ؤنها جٕمً في ما جمخلٕه مً ؤصى٘ ًٕغٍت وجغار ًٕغي وكِلُاث ألاًغاص
اللاملين ومهاعاتهم التي مً زاللها حؿخؼُم جلٗ الخٖىماث جدُِّ مؼٍض مً الىجاح ،ؤي هجاح الخٖىمت
ؤلالٕتروهُت ٌلخمض كلى مضي ُضعتها كلى اللمل في بِئت كالم مخوير خُث ًخميز ػالبها بِضعاتهم اإلالغًُت
الٌاثِت.
وجدخاج الخٖىمت ؤلالٕتروهُت التي حؿعى بلى ألاصاء اإلاخميز في ؿل بصاعة اإلالغًت بلى ؤن حوير ُُمها
وؤن حؿدثمغ ما لضيها مً ؤصى٘ ًٕغٍت ،ولٖي جٌلل طلٗ ًيبغي كلى ألاًغاص آدؿاب مهاعاث حضًضة وكلى
وحه الخدضًض ًةنهم في خاحت بلى حللم اإلاهاعاث التي حؿمذ لهم بةًجاص وبصاعة واؾخسضام اإلاللىماث واإلالغًت
وبٖلماث ؤزغي " مهاعاث الخىىع الخٕىىلىجي".
 -3جددي وزهان الخىىىلىجيا السكميت
ٌكهض اللالم الُىم جؼىعا مظهال في املجا٘ الللمي والخٕىىلىجي ،ججؿض في الاهٌجاع اإلاللىماحي
الظي لم وؿخؼم الخدٕم ًُه بال بىاؾؼت الخٕىىلىحُاث الخضًثت ،التي آدسخذ حمُم املجاالث وحويرها
حويرا حظعٍا مً خُث وؿاثٌها وزضماتها ومً بُجها الخٖىماث ًالُىم جىحض جؼىعاث ضخمت زاصت في
مجا٘ خٌف اإلالغًت وػغَ اؾترحاكها وبثها بلى صعحت ؤن حلالذ ألاصىاث هىا وهىاْ وجيبإث بؼوا٘ ألاوكُت
الخِلُضًت لخدل مدله اإلاىخجاث ؤلالٕتروهُت اإلاخؼىعة .لًٕ الخدضي والغهان الظي ٌكٖل هاحؿا في جؼبُّ
الخٖىمت ؤلالٕتروهُت وهى ما ًؼلّ كلُه املخخصىن في مجا٘ جٕىىلىحُا اإلاللىماث والاجصاالث بالخِاصم
الخٕىىلىجي ،لن وجيرة بهخاج جٕىىلىحُا اإلاللىماث ؤٓثر مً وجيرة اؾتهالٓها .هاهُٗ كً جدضي الخٖىًٍ
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والخٖىًٍ اإلاؿخمغ خى٘ هظه الخٕىىلىحُاث ،لهه ولألؾٍ كضم ؾير الخٖىًٍ بسؽ مخىاػي وجؼبُِاث
الخٕىىلىحُا الخضًثت صازل هظه الهُئاث واإلااؾؿاث.
باإلطاًت بلى كاثّ الخِاصم الخٕىىلىجي ال هيس ى الخدضًاث واللىاثّ الخِىُت زاصت ًُما ًخللّ
طغوعة عًم الخضًّ اللالي لإلهترهِذ وحلمُم الغبؽ باللُاي البصغٍت خُث ًخىٍُ هجاح مكغوق الجؼاثغ
ؤلالٕتروهُت  2013الظي مً قإهه حؿهُل اجصا٘ اإلاىاػً بمسخلٍ ؤلاصاعاث وٓظا ؤلاصاعاث ًُما بُجها وزلّ
خٖىمت بلٕتروهُت كلى خل مكٖل الخضًّ اللالي لالهترهِذ وٓظا ؤلاؾغاق في حلمُم اؾخلما٘ ألالُاي
البصغٍت في الغبؽ الكبٕت اللىٕبىجُت.
وفي هظا ؤلاػاع حلٍٕ وػاعة البرًض وجٕىىلىحُاث ؤلاكالم كلى وطم آلُاث حضًضة جِىم كلى
جؼبُِها قغٓت " اجصاالث الجؼاثغ" والتي مً قاهه الخِلُص مً كاثّ الخضًّ اللالي وٓظا جغُُت جؼىٍغ
املخخىي ،خُث ؾِؿهل كلى اإلاىاػً مؿخِبال الخصى٘ كلى اإلاللىماث التي ًغٍضها في مسخلٍ ؤلاصاعاث
واإلااؾؿاث اللمىمُت صون كىاء الخىِل وُؼم مؿاًاث ٓبيرة ،بطاًت بلى جِضًم وؾُلت بلٕتروهُت ؤخؿً
لالجصا٘ بين ؤلاصاعاث ًُما بُجها.
 -4جددي وزهان ؤلاضالح والعىإلات:
لِض اهخهى اللصغ الظي ٔان في بمٖان صولت ؤن جِبم صازل خضوصها لخىلم بسيراتها وٓىىػها،
وجترْ صوال ؤزغي مجاوعة حلاوي الٌِغ واملجاكت وؤلاعهاب والخسلٍ لن زىعة اإلاللىماث والاجصاالث
ازترُذ خىاحؼ الؼمان واإلاٖان وًغطذ كلى اللالم واُلا حضًضا .وهظا ًخؼلب مغاكاة البلض اإلاؿخِبلي
للخٖىماثً ،ىلض قبابا كلى صعحت كالُت مً الخٖىًٍ ،للخٍُُٕ مم مخؼلباث اللِىص ألاولى مً الِغن ،21
بن ؾُاؾت الخللُم والخٖىًٍ ًجب ؤن جغٓؼ كلى اؾخمغاع الخٖىًٍ كلى امخضاص الٌغص ،لن ألامي في كالم الوض
لً ًٖىن الٌغص الظي ال ٌلغي الِغاءة والٕخابت ،وبهما ؾُٖىن طلٗ الٌغص الظي لم ًخللم ٍُٓ ًخللم.
بن خاحت الضو٘ بلى الخٖىماث ؤلالٕتروهُت ،ش يء مآض وطغوعي ،لًٕ لِـ بالصىعة والٌُُٕت
التي حلمل بها آلان ،ألامغ الظي ٌؿخضعي مىا ػغح الدؿائ٘ آلاحي :ؤًت خٖىمت وؤي خٖىمت بلٕتروهُت جدخاج
الضولت في ؿل كىإلات الِغن الخاصي واللكغًٍ؟
بن الخؼىعاث املخخلٌت في حمُم اإلاُاصًً كلى اإلاؿخىٍين الىػني واللالمي ,ؤصي وؾُاصي بالظغوعة
بلى الخوُير في ػبُلت اإلاهام اإلاؼالبت بها مً الخٖىماث ،جماقُا مم الخدىالث الٌُُٕت والٕمُت ،والظي
جدِّ في مجاالث الللم والخٕىىلىحُا وجؼبُِاتها في مُضان ؤلاهخاج والاجصاالث وؤلاصاعة .وبن مصاصع
ؤلاهخاحُت اللالُت في الاُخصاص اللالمي اإلاخوير ،ؤصبدذ حلخمض بكٖل متزاًض كلى اإلالغًت واإلاللىماث التي
ًؼصاص جإؾِؿها كلى الللم .بطن ًصبذ الاؾدثماع في عؤؽ اإلاا٘ البكغي اؾدثماعا بؾتراجُجُا ،وجصبذ
الخٖىمت ؤلالٕتروهُت بظلٗ ؤصاة ؤؾاؾُت لخدُِّ الخىمُت .وإلاا ٔاهذ الخٖىمت جىاحه طوىػاث وجدضًاث
آهُت ومؿخِبلُتًِ ،ض ًٖىن مً الظغوعي ؤن جبني الضولت جىحهاث مدضصة في بحابتها كلى جؼىعاث اللىإلات،
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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وجآض ؤؾاؾا كلى عكاًت وجؼىٍغ اإلااؾؿاث والهُئاث الغؾمُت بها ،ومً هظا اإلاىؼلّ ًخدخم كلى
الخٖىماث زصىصا مؿئىلُت بكاصة الىـغ في ًلؿٌتها وبغامجها وجىـُماتها الخالُت ،وطلٗ لخدُِّ
اإلاؼالب التي جملحها الخىمُت اإلاؿخضامت في زىبها املجخمعي الجضًض.
بطن ًيبغي الخإُٓض كلى ؤن الخٖىمت ؤلالٕتروهُت في ؿل كىإلات الِغن الخالي ،وفي ؿل جٕخالث الىـام
اللالمي الجضًض ؤن جخسظ لىٌؿها عئٍت بؾتراجُجُت حلني في جدلُلهما ألازيرً ,دص ومىاُكت وجدلُل البِئت
اإلاخويرة بمساػغها التي جمثل تهضًضا مدخمال إلااؾؿاث الضولت والتي ًيبغي ججىبها.
بن هظه الغئٍت ًمًٕ ؤن حؿاكض مخسظي الِغاعاث ؤلاصاعٍت في بًجاص آلالُاث لؼغح الاخخماالث
وؤلامٖاهاث وألاولىٍاث ،وجظلهم ؤمام ؤلامٖاهاث والِىي واإلاىاعص الخُُِِت للخٖىمت ؤلالٕتروهُت ،بكٖل
ٌؿهل ًغص الخٍُٕ مم مخؼلباث البِئت.
 -5الخددًاث والسهاهاث اللاهىهيت
ًدخاج ٔل مكغوق ؤن ًغجٕؼ كلى ؤؾـ ُاهىهُت جمىده الصٌت الغؾمُت وؤلالؼامُت التي جسىله
للخصى٘ كلى مخؼلباث جىٌُظه مً خُث جدضًض اإلاؿاولُاث وؤلامٖاهُاث وٓظلٗ مماعؾت اإلاهام والىؿاثٍ
ومً هظا الجاهب ًٌخِض مكغوق الجؼاثغ ؤلالٕتروهُت  2013بلى وحىص اجٌاُُت جظمً اللمل في بػاع هظه
اإلاباصعة.
ًاللالُاث ًُما بين الجهاث الخٖىمُت وألاًغاص في قتى اإلاُاصًً ومسخلٍ الِؼاكاث جإؾؿذ
كلى حلبئت الؼلباث والاؾخضكاءاث الخؼُت واإلإخىبت ،وحؿلُم ألاصى٘ والخصى٘ كلى مؿدىضاث عؾمُت...
الخ مً الىُاجم التي ججلل كالُت اإلاىاػً باإلاىؿٍ الخٖىمي ال ًدٕمها هير الىعَ والٕخابت ،ولِـ ؤي
وعَ ،وبهما في الوالب هماطج خٖىمُت ولِؿذ ؤًت ٓخابت ،وبهما في الوالب ٓخابت مىزِت طمً مٌهىم
اإلاؿدىضاث الغؾمُت اإلاِغع ُاهىها.
ً
وهىاْ بقٖاالث جىاحه اللملُاث ؤلالٕتروهُت ،زصىصا في ؿل هُاب ُىاكض اإلاؿاءلت الجىاثُت
كلى اللبث بالٕمبُىجغ والكبٖاث وبؾاءة اؾخسضامها وكلى ألاوكؼت ؤلاحغامُت اإلاغجٕبت بىاؾؼتها زمت
28
زكُت كلى ؤمً الخلامل ؾىاء ًُما بين اإلااؾؿاث الخٖىمُت ؤو بُجها وبين الجمهىع ،وللل مً ؤهمها:
 بقٖاالث في مُضان ؤهـمت الغؾىم والؼىابم وكملُاث اؾدٌُائها. مكٕالث جخصل بةحغاءاث اإلاىاًؿاث الخٖىمُت وقغاثؼها الكٖلُت. بقٖاالث جخصل بىؾاثل الضًم وُاهىهُتها ومضي ُبى٘ الِاهىن للضًم الُِضي (وؿبت للُِض) ٓبضًل كًالضًم الىِضي.
 بقٖاالث في مُضان خماًت ؤمً اإلاغاؾالث ؤلالٕتروهُت في ؿل هُاب اؾتراجُجُاث ؤمً قمىلُت في بِئتاإلااؾؿاث الجؼاثغٍت ؾىاء في الِؼاكين اللام ؤو الخاص.
 حجُت الخلاُض الالٕترووي وحجُت ؤلازباث بالىؾاثل ؤلالٕتروهُت.جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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 الخكُت مً ؤن ًٖىن الخٖامل الغُمي كلى خؿاب الؿغٍت وكلى خؿاب الخصىصُت وخغٍاث ألاًغاص. -6الخددًاث والسهاهاث الىفسيت:
ٌلض مً ؤزؼغ اإلاكأل التي جىاحه جىٌُظ مكغوق الجؼاثغ ؤلالٕتروهُت  2013لهه مكٖل ًخصل بِىاكت
ألاشخاص ؤهٌؿهم بٌٕغة الدكابٗ و الخلامل ؤلالٕترووي خُث هجض الِاثمىن كلى الىخضاث الخٖىمُت
حلىصوا كلى الاولؼالُت في الدؿُير وجإصًت الخضماث واجساط الِغاعاث صازل هظه الىخضاث وهم ًغًظىن
هظا الدكابٗ لٖي ال ًٌِضوا ؾُؼغتهم كلى الىخضاث الظًً ٔاهىا هم ؾاصة الِغاع ًحها باإلطاًت بلى كضم
وكحهم بإهمُت الكبٖاث واللمل ؤلاًتراض ي وؤلالٕترووي بطاًت بلى الظهىُاث الِضًمت التي حلغُل مً جِضم
اإلاكغوق.
زابعا :واكع الخطبيلاث آلاهيت للحىىمت ؤلالىتروهيت في الجصائس
بن الظهاب هدى الخٖىمت بلٕتروهُت وجدؿين الخضمت اللمىمُت للِظاء كلى البيروُغاػُت ؤلاصاعٍت
هى عهان الضولت الجؼاثغٍت الظي حؿعى لخدُِِه مىظ ؾىىاث ،وهظا لخمٕين اإلاىاػىين مً مؿخىي كا٘ في
ؤصاء الخضمت ؤلاصاعٍت ،وهى عهان ؤكضث له كضة ٓبيرة بلصغهت الِؼاق ؤلاصاعي .خُث جم الكغوق في وطم
كضة آلُاث لخؼىٍغ الخٖىمت وجٌُُٕها مم الخِضم الخٕىىلىجي ،كلى هغاع عُمىت سجل الخالت اإلاضهُت ،خُث
اهؼلِذ كملُت ججغٍبُت كلى مؿخىي بلضًتي خؿين صاي وباب الىاص بالجؼاثغ اللاصمتُ ،بل حلمُمها
جضعٍجُا كلى ٔامل التراب الىػنيٓ .ما وطلذ الضولت الخؼىة ألاولى في ػغٍّ اللصغهت باًخخاح ؤو٘ بلضًت
الٕتروهُت بالجؼاثغ ،باإلاِغ الٌغعي ؤلاصاعي لخي  500مؿًٕ بباجىت .خُث ؤن البلضًت ؤلالٕتروهُت اإلاغجٕؼة
ؤؾاؾا كلى الخٕىىلىحُاث الخضًثت لإلكالم والاجصا٘ ،ؾدؿمذ بسخب الىزاثّ ؤلاصاعٍت زال٘ زىان ًِؽ
كلى مؿخىي الكباْ الالٕترووي ،وهي جِىُت ججؿض ؤًظا بمٖاهُت بكضاص وحؿلُم الىزاثّ كلى مؿخىي
ًغوق البلضًت ،صون ؤن ًظؼغ اإلاىاػً للخىِل بلى مِغ الخالت اإلاضهُت الغثِس ي بالبلضًت.
ولِض صقيذ ؤو٘ بلضًت الٕتروهُت بالجؼاثغ ًىم  14ماعؽ  ،2011باإلاِغ الٌغعي ؤلاصاعي لخي  500مؿًٕ
بباجىت .وبدظىع وػٍغ البرًض وجٕىىلىحُاث ؤلاكالم والاجصا٘ ؤصضعث ؤو٘ قهاصة مُالص (12ر) في بظم
زىان ًِؽ كلى مؿخىي الكباْ الالٕترووي ،وهي جِىُت ججؿض ؤًظا بمٖاهُت بكضاص وحؿلُم الىزاثّ كلى
مؿخىي ًغوق البلضًت ،صون ؤن ًظؼغ اإلاىاػً للخىِل بلى اإلاِغ الغثِس ي للخالت اإلاضهُت ،هظه البلضًت
ؤلالٕتروهُت اإلامثلت ٓخجغبت عاثضة ،حؿخؼُم ؤًظا بصضاع في هٌـ الـغوي ،قهاصاث الؼواج والىًاة ،في
29
اهخـاع جمضًض اللملُت بلى ٔل الىزاثّ ؤلاصاعٍت الصاصعة مً ػغي البلضًت.
ومً بين الاؾخسضاماث آلاهُت للخٖىمت ؤلالٕتروهُت في الجؼاثغ ما ًلي:
 -1جطبيلاث هظام بطاكت الشفاء:
ٌلغي هـام بؼاُت الكٌاء بٖىهه هـام كصغي ًغجٕؼ كلى آلُاث جِىُت حؿخلمل ًحها جِىُاث خضًثت،
ًهي بؼاُت مؼوصة جدخىي كلى مللىماث بصاعٍت وػبُت للمامً الاحخماعي وطوي خِىُه ،هظه اإلاللىماث
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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ّ
للمامً ٔاؾمه ولِبه وعُم
مسؼهت في صٌُدت الٕتروهُت ٓما ؤنها جدخىي كلى ؾاثغ اإلاللىماث الصخصُت
الخإمين ومً زال٘ طلًٗ ،خم الخلغي بصٌت اإلاامً احخماكُا وٌُُٓت اؾخلما٘ البؼاُت ؤلالٕتروهُت
الكٌاء مً ػغي ممخنهي الصخت ،وحاء الِاهىن  01-08اإلااعر في  15مدغم 1429هـ اإلاىاًّ لـ 23
حاهٌي  2008لخٕملت هصىص الِاهىن  11-38اإلاخللّ بالخإمُىاث الاحخماكُت .وَلخبر هظا الِاهىن الىكاء
الدكغَعي الظي ّ
ًِغ جؼبُّ اؾخلما٘ بؼاُت الكٌاء ،هظه ألازيرة تهضي في ألاؾاؽ بلى الاهخِا٘ مً الىـام
الِضًم بلى هـام حضًض كصغي ًغجٕؼ كلى جِىُاث خضًثت حلخمض في ألاؾاؽ كلى اإلالالجت آلالُت للمللىماث
اإلاخىًغة لضي الظمان الاحخماعي.
ؤما كً ألاهضاي اللامت والخاصتً ،خخمثل في جدؿين وجيرة ملالجت ملٌاث الخلىٍع والؿهىلت
وؤلاؾغاق في كملُت الخلىٍع ،والخدٕم الجُض في اإلاصاعٍٍ الصخُت بلى حاهب ببغاػ خِىَ اإلاامً وطوي
الخِىَ وطوٍه الؾُما في بػاع هـام الضًم مً ُبل الوير ،وطلٗ لضي اللاملين في املجا٘ الصخي مً ألاػباء
الخىاص والهُئاث اللمىمُت والصُاصلتٓ ،ما ًىطم جدذ جصغي ممخنهي الصخت ومضوهاث وُىاثم
ألاصاءاث وٓظلٗ الٕكىًاث الؼبُت واإلاىاص الصُضالهُت اإلالىطت مً ػغي الصىضوَ الىػني للخإمُىاث
الاحخماكُت.
ازخلٌذ آلاعاء خى٘ مضي اؾخلما٘ بؼاُت الكٌاء مً ػغي اإلاامً ًهىاْ مً جإُلم مم هظه
الخٕىىلىحُا بؿغكت للظغوعة ؾُما طوي ألامغاض اإلاؼمىت ،في خين هلمـ هىكا مً الخجاهل لضي البلع
ألازغ وكضم صعاًتهم بهظه البؼاُت.
 .2الخطبيلاث ؤلالىتروهيت ببرًد الجصائس
مً ؤهم الخؼبُِاث ؤلالٕتروهُت ببرًض الجؼاثغ ما ًلي:
 البطاكت اإلاغىاطيسيت (ضفساء اللىن) :حللذ لسخب ألامىا٘ مً حهاػي  ،DAB Et GABخُث ؤن DAB)(Distributeur Automatique de Billets de Banqueالٌغَ بِىه وبين GAB (Guichet Automatique de Billets
)de Banqueهى ؤن ألاو٘ حهاػ زاص ًِؽ بكبٕت البرًض والسخب مىه ًٖىن مباقغ ،ؤما الثاوي ًهى حهاػ

و مً اؾمه ملمى٘ لدؿُير قبٕت البىىْ ولًٕ ؤطٍُ له ًُما بلض قبٕت البرًض ٓكبت بطاًُت والسخب
مىه هى بكٖل هير مباقغ ؤي اهٗ مجبر في ألاو٘ كلى جدضًض الكبٕت هل هي قبٕت البىىْ ؤم البرًض لخٕمل
اللملُت ًُما بلض.
 بطاكت الدفع ؤلالىترووي (البطاكت الرهبيت) :جؼلّ ماؾؿت بغٍض الجؼاثغ بؼاُت الضًم ؤلالٕترووي"الظهبُت" التي حؿمذ بةحغاء مسخلٍ اإلالامالث اإلاالُت كبر ؤلاهترهذ .ولِض ؤوضخذ وػٍغة البرًض
وجٕىىلىحُاث ؤلاكالم وؤلاجصا٘ "هضي بًمان ًغكىن" ،ؤن "ماؾؿت بغٍض الجؼاثغ في مغخلت بصضاع الخصت
ألاولى واإلاِضعة بـ  5مالًين بؼاُت صًم بلٕتروهُت ،وطلٗ بضاًت مً قهغ صٌؿمبر الجاعي مم جدُِّ الهضي
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اإلاؿؼغ كلى اإلاضي اإلاخىؾؽ واإلاخمثل في جؼوٍض  20ملُىن مً ؤصخاب الخؿاباث البرًضًت الجاعٍت بهظه
البؼاُاث".
وجدُذ هظه البؼاُت (البؼاُت الظهبُت للضًم ؤلالٕترووي) التي حلمل بىـام  EMVلخاملحها ،بحغاء
مسخلٍ كملُاث سخب وصًم ألامىا٘ كلى خؿاباتهم البرًضًت كبر ألاهترهذ ،وحؿضًض الٌىاجير الاؾتهالُٓت
الخاصت بالٕهغباء والواػ واإلااءٓ .ما ؾدكمل زضمت الضًم ؤلالٕترووي لبرًض الجؼاثغ مؿخِبال كلى زضمت
صًم الىُىص بلض جدمُل جؼبُّ هٌؼا٘ٓ .ما ًمًٕ لخاملي هظه البؼاُت سخب ألامىا٘ كبر اإلاىػق آلالي
" "GABوالكبابُٗ صازل اإلاٖاجب البرًضي .وحلمل البؼاُت الظهبُت بملُاع ًدمي وٍامً خؿاباث الؼباثً
بلض ؤن ًخم الخإٓض مً خُِِت هىٍتهم ،خُث ًخم بصزا٘ الغمؼ الؿغي الخاص بىـام الترميز والظي مً
زالله ًخم الخإٓض مً هىٍت مؿخلمل البؼاُت.
 -3اجطاالث الجصائس
قهضث ؾىَ الاجصاالث في الجؼاثغ زال٘ الٌصل ألاو٘ لؿىت  2016جِضما ملخىؿا بدسجُل عُم
ؤكما٘ بلى  97ملُاع صج مِابل  87ملُاع صج زال٘ الٌصل ألاو٘  2015خؿب خصُلت لؿلؼت طبؽ البرًض
واإلاىاصالث الؿلُٕت والالؾلُٕت ،وبظلٗ سجل عُم ألاكما٘ جِضما بيؿبت  %7وُضعث مؿاهمت مخلاملي
الهاجٍ الىِا٘ والثابذ في الىاجج الضازلي الخام للبلض  %2.29خؿب طاث اإلاصضع الظي ًغحم هظا الخِضم
ؤؾاؾا بلى الاعجٌاق الهام للضص اإلاكترٓين في الجُل الثالث الظي اهخِل مً  8.5ملُىن مكترْ في صٌؿمبر
 2014بلى  19ملُىن في ماعؽ  ،2016وحكير ؾلؼت طبؽ البرًض واإلاىاصالث الؿلُٕت والالؾلُٕت بلى ؤن
ًغق “جي.ؤؽ.ؤم” كغي “اهسٌاطا بيؿبت  %23مِاعهت بؿىت  2014عاحم ؤؾاؾا بلى هجغة
30
مكترٔي“جي.ؤؽ.ؤم” هدى الجُل الثالث.
ؤكلىذ بكٖل عؾمي بجصاالث الجؼاثغ كً كغوطها الجضًضة الخاصت بالجُل الغابم ،وطلٗ بلض
الطجت ؤلاكالمُت التي ؤزيرث كلى مىاُم الخىاصل الاحخماعي ٔالٌِؿبىْ والٕثير مً اإلاىخضًاث واإلاىاُم
ؤلازباعٍت ،بزغ بلواء اإلااؾؿت للؿغكت اإلاىسٌظت الوير مدضوصة إلاكترٔي الجُل الغابم.
وٍظم اللغض الجضًض للجُل الغابم :مىصم  G4بطاًت بلى  15حُوا مً ؤلاهترهذ مهضاة مِابل 4500
صج ،ومِابل  5500صج بطا ؤعاص الؼبىن بطاًت زضمت  VoLTEللمٖاإلااث وؤلاؾخٌاصة مً  500صج عصُض
مٖاإلااث مهضي .ومً اإلالغوي ؤهه ًجغي خالُا ججاعب كلى زضماث الجُل الغابم  G4في الؿىَ الجؼاثغٍت،
خُث ًيخـغ اللضًض مً اإلاؿخسضمين في الجؼاثغ بضء زضماث قبٖاث الجُل الغابم للمدمى٘ والتي مً
قإنها جدؿين مؿخىي حىصة الاجصا٘ باإلهترهذ لخصير ؤؾغق وؤٓثر ٌٓاءة ،وحلض قبٖاث  G4حؿتهلٗ هٌـ
ٓمُت بُاهاث ؤلاهترهذ التي حؿتهلٕها ؾابِتها  ،G3خُث بن الٌاعَ هى ػٍاصة ؾغكت الخدمُل ،ولِـ
الجىصة .وجبلى ؾغكت الاجصا٘ بكبٖاث  G4ؤكلى بمِضاع  10مغاث مً اجصا٘  .G3وٍـً البلع ؤن قبٖاث
الجُل الغابم ًمٕجها ؤن ججلل الهاجٍ ٌلمل بكٖل ؤؾغق وهى ؤمغ زاػئ ،خُث ؤن كملُت الخدمُل ًِؽ
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هي مً ؾتزصاص ؾغكتهآ .ما ؤن لِؿذ حمُم الهىاجٍ الظُٓت جضكم اجصا٘  ،G4خُث بن هظه الخِىُت ال
جؼا٘ خضًثت ،وال جمخلٕها ٔل الهىاجٍ الظُٓت ،بال ؤن بلع الهىاجٍ الظُٓت التي صضعث مازغا جضكم
جِىُت الاجصا٘ ( G LTE4مثال هىاجٍ آبل الضاكمت لهظه الخِىُت جبضؤ مً آلاًٌىن  5بلى هاًت ؤخضر هاجٍ
لهاٌ ،لني آلاًٌىن  4و  S4ال ًضكمان جِىُت .G4
 -4جىاشالسفسالبيىميتري وبطاكت الخعسيف البيىميترًت:
هـغا للخوُير الظي وُم كلى حىاػ الؿٌغ الظي ؤصبذ مً الىاحب ان ًٖىن بُىمُترًا وبلٕتروهُا و
هظا الظي ًغطخه اإلاىـمت اللاإلاُت للؼيران كلى ٔل مىاػً ًضزل مؼاعاث كاإلاُت ولإلحغاءاث التي اجسظتها
بالصها في هظا املجا٘ لخماًت مىاػىحها وحؿهُال لخدغٔاتهم  ،حىاػ الؿٌغ البُىمتري والالٕترووي ؾمي بهظا
الاؾم وطلٗ اعجباػا باإلاللىماث اإلاخظمً لها ًمً حهت ؤلالٕتروهُت وهي مللىماث الصخص اللاصًت مً
اؾم ولِب ..الخ.
 -5جطبيم الحىىمت ؤلالىتروهيت في ألامً الىطني:
ؾمدذ ؤخضر ؤحهؼة الخٕىىلىحُا التي وًغتها اإلاضًغٍت اللامت لألمً الىػني بهضي كصغهت
وجدضًث حهاػ الكغػت لخدُِّ اهجاػاث ُُمت وعاثضة في مجا٘ مٖاًدت الجغٍمت وجدُِّ ألامًٓ ،ما جم
جؼوٍض كىاصغ الكغػت بإحهؼة ٓكٍ اإلاخٌجغاث واإلالاصن ،وؤحهؼة الخاؾىب الصخص ي الجُبي ،وبوكاء ما
ٌؿمى بالضوعٍاث الظُٓت لألمً اإلاؼوصة بغاصاع حض مخؼىع ٌلمل بىـام الِاعت آلالي للىخضاث بترُُم
الؿُاعاث الظي ٌؿمذ بِغاءة وؤزظ الصىع الضُُِت لأللىاح لُال ونهاعا كلى مضاع  360صعحت وبملض٘ 8000
ؾُاعة ًىمُا .وججهيز حهاػ الكغػت الللمُت " قاػىهاي" بٖاًت اإلالضاث التي حؿخلملها الكغػت لٕكٍ
زُىغ الجغاثم اإلاغجٕبت واإلالِضة.
وُض خِِذ الكغػت الجؼاثغٍت بٌظل الغئٍت اإلاؿخِبلُت التي ؤكضتها ُُاصتها زؼىاث مً ؤحل
بعؾاء صكاثم قغػت مخؼىعة وكصغٍت في ؿل صولت الِاهىن جِىم كلى الاختراًُت ،مما حللها مِصض ٔاًت
اإلااؾؿاث ألامىُت الضولُت صون اؾخثىاء لالؾخٌاصة مً ججاعبها وزبراتها في مجا٘ مٖاًدت الجغٍمت خماًت
اإلاىاػً وممخلٖاجه وجدُِّ ألامً والاؾخِغاع في الىػً.
الىخائج واإلالترخاث:
بن جؼبُّ مكغوق الجؼاثغ ؤلالٕتروهُت  2013مغجبؽ بمضي الخولب كلى الخدضًاث والغهاهاث
التي جٍِ ؤمام هظا اإلاكغوق والظي ًدخاج بلى اإلاؼٍض مً الٌلالُت ختى حؿخؼُم جإصًت صوعها في زضمت
اإلاىاػً الجؼاثغي وجغُُت وجؼىٍغ الاُخصاص الىػني وجدُِّ الخىمُت الكاملت.
وما ًمًٕ ُىله كً مؿخِبل الخٖىمت ؤلالٕتروهُت في الجؼاثغ هى ؤهه عهم ٔل الجهىص اإلابظولت
لخدُِّ هظا اإلاكغوق ،بال ؤهه مً زال٘ جدلُل إلالؼُاث مكغوق الجؼاثغ ؤلالٕتروهُت  2013وًّ
اإلااقغاث ؾىاء املخلُت ؤو الضولُت وماقغاث الىاُم اإلالاف في الجؼاثغ بصٌت كامتً ،خطح ؤن الجؼاثغ
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ماػالذ حلاوي مً بلع الخإزغ في كضة حىاهب ،زاصت في الجاهب الدكغَعيٓ ،ما ًالخف ؤن هظه اإلاباصعة
ؤلالٕتروهُت ؤو هظا اإلاٌهىم والىمؽ ؤلاصاعي الخضًث جدخاج بلى جٌلُل ؤٓثر وقٌاًُت ؤٓبر .وهظا الحخماق
كضة ؤؾباب ؤهمها جسبؽ املجخمم الجؼاثغي في مكأل كضًضة :الىعي بإهمُت اإلاللىماث ،الظهىُاث
اإلاخصلبت التي جسص ى الخوير واإلادكبثت بالؿلؼت والُِاصة وجىٌغ مً مٌهىم الخٖىمت ؤلالٕتروهُت .لًٕ ًبِى
ألامل ُاثم ًدمل مكلله حُل حضًض مً املخخصين في املجا٘ اإلاللىماحي والخٕىىلىجي والاُخصاصي لغًم
الخدضي وبزغاج الجؼاثغ مً كىّ الؼحاحت بلى هض مكغَ ٌؿهم في بعؾاء مجخمم مللىماحي حؼاثغي ُاصع
كلى مىاحهت مخويراث الِغن الىاخض واللكغًٍ.
ومً بين الاؾخسضاماث آلاهُت للخٖىمت ؤلالٕتروهُت في الجؼاثغ :بؼاُت الكٌاء ،البؼاُت اإلاوىاػِؿُت
(صٌغاء اللىن) ،بؼاُت الضًم ؤلالٕترووي (البؼاُت الظهبُت) ،الجُل الثالث ،الجُل الغابم ،حىاػ الؿٌغ
البُىمُتري وبؼاُت الخلغٍٍ البُىمُترًت ،ؤحهؼة الخٕىىلىحُا في ألامً الىػني.
بىاء كلى ما ؾبًّ ،مًٕ جِضًم الاكتراخاث الخالُت:
 طغوعة اكخماص بغهامج بصالحي مخٖامل ٌؿعى لخىٌُظ بؾتراجُجُت الجؼاثغ ؤلالٕتروهُت وبهجاخها مً ٔل
حىاهبها ،ولِـ الترٓيز كلى الجاهب الخِني ًِؽ.
 اللمل كلى بعؾاء مسؼؼاث مغٓؼٍت وُؼاكُت لخإهُل ؤلاصاعة وجدضًثها جبؿُؽ ؤلاحغاءاث وازخصاع
الىُذ وجِلُص الٖلٌت وحلمُم الخٖىمت ؤلالٕتروهُت وجدؿين زضماث الاؾخِبا٘ وؤلاصواء للمىاػً
لٕؿب زِخه ؤٓثر في البرهامج ،مم بكاصة الىـغ في بغامج جٖىًٍ الغؤؾما٘ البكغي والترٓيز ؤٓثر كلى
الىىكُت بض٘ الٕمُت.
 طغوعة جؼىٍغ الدكغَلاث وؤلاػاع الِاهىوي الخىحُهي للخٖىمت ؤلالٕتروهُت لخخماش ى مم الخؼىع الؿغَم
لخِىُاث اإلاللىماث ومخؼلباتها.
الهىامش واإلاساجع:
طآغ مديي الضًً ،آفاق إستراجيجيت :دوز الحىىمت ؤلالىتروهيت في الخىميت اإلاسخدامت ،مخىًغ كلى اإلاىُم الالٕترووي بخاعٍش:
)(12/10/2010

www.uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files/.../k2.doc

 2الِمت اللاإلاُت ملجخمم اإلاللىماجُت حىٍُ  ،2003جىوـ  ،2005مخىًغ كلى اإلاىُم الالٕترووي بخاعٍش: (11/10/2010) :
www.itu.int/wsis
3
 (11/10/2010) http://www1.worldbank.org/publicsector/egov/مخىًغ كلى اإلاىُم الالٕترووي بخاعٍش:
 4آؾُا بيذ خامض ًاعٓىضي ،هجاة بيذ دمحم ؾلُض الصاجى ،الخدىل مً الىظيفت الخلليدًت إلى الىظيفت ؤلالىتروهيت ججازب عسبيت هاجحت
في الخدىل مً الىظيفت الخلليدًت إلى الىظيفت ؤلالىتروهيت بىابت اإلادًىت اإلاىىزة للخدماث ؤلالىتروهيت ،بدث مـِضم بلى اإلاىـمت اللغبُت
للخىمُت إلصاعٍت وعقت كمل الخدى٘ مً الىؿٌُت الخِلُضًت بلى الىؿٌُت ؤلالٕتروهُت جىوـ ،الجمهىعٍت الخىوؿُت 27 - 25 ،ماًى،2009،
ص.2
 5مغٓؼ صعاؾاث الخٖىمت ؤلالٕتروهُت ،بيروث ،مخىًغ كلى اإلاىُم الالٕترووي بخاعٍش(24/10/2010) www.egovconcepts.com/:
 6كبض الؿالم ػٍضان ،الحىىمت ؤلالىتروهيت :ؤلاطازالعام ،مخىًغ كلى اإلاىُم الالٕترووي بخاعٍش:
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((22/10/2010):www.drzidan.com/E.goverment.doc

 7جم بكضاص هظا الجؼء اكخماصا كلى:
 دمحم الصيرفي ،ؤلادازة ؤلالىتروهيت ،صاع الٌٕغ الجامعي ،ؤلاؾٕىضعٍت ،2006 ،ص.81 دمحم الهاصي ،الحىىمت ؤلالىتروهيت هىسيلت للخىميت وؤلاضالح ؤلادازي، cybrarians journal،اللضص  ،11صٌؿمبر ،2006http://www.cybrarians.info/journal/no11/e-gov.htm2008/01/11
 كٌذ جىُُله الؼكبي ،الحىىمت ؤلالىتروهيت :الخددًاث وآلافاق ،مجلت الجهظت ،اللضص ً 8ىلُى ،2001،ص.201 8لُان ُؼُني ،جطبيلاث الحىىمت ؤلالىتروهيت في مساهص خدمت اإلاىاطً ،الخجغبت الؿىعٍت ،2006 ،مخىًغ كلى اإلاىُم الالٕترووي بخاعٍش:
www.shaamconf.com/lectures/lec_ar_liankatinis.doc
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