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Absract: 

 

This paper aims to identify Algeria's 

readiness for the ongoing digital 

transformations in light of the Corna 

pandemic, which has shown the positive 

potential of a digitally transformed world that 

calls for swift and new action to support this 

transformation in various countries of the 

world, such as Algeria. 

This study was carried out through a 

survey of recent events and reference to some 

recent reports and studies. The study found 

that Algeria still lacks the infrastructure and 

equipment to deploy electronic solutions, as 

well as its need for digital activation and more 

investment to maximize the capabilities of its 

digital infrastructure. The results also showed 

that the legislative environment, the policies 

of governance and regulation of the digital 

economy, as well as the government's use of 

digital technology, are the most important 

dimensions associated with digital 

transformation, affecting Algeria's economic 

performance, and that human resources and 

technology innovation are the main catalysts 

for digital transformation. 
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 ملخص:

استعداد مدى هتدف هذه الورقة إىل تسليط الضوء على 
اليت  ،يف ظل تفشي جائحة كورانالرقمية اجلارية  اجلزائر للتحوالت

 اختاذ إىل دعوا يرقمي متحول لعامل اإلجيابية اإلمكاانتأظهرت 
العامل  خمتلف دول  يف التحول هذا لدعم وجديدة سريعة إجراءات

 .اجلزائرعلى غرار 
الدراسة من خالل قراءة مسحية لألحداث األخرية متت هذه 

. توصلت الدراسة والرجوع إىل بعض التقارير والدراسات املنجزة مؤخرا
 لنشر الالزمة واملعدات التحتية البنية إىل تفتقر تزال ال إىل أن اجلزائر

 من مزيد وبذل رقمي لتنشيط فضال عن احتياجها، اإللكرتونية احللول
أظهرت كما   .الرقمية التحتية بنيتها قدرات لتعظيم االستثمارات
 الرقمي، االقتصاد وتنظيم حوكمة وسياسات التشريعية البيئةالنتائج أن 

 األبعاد أهم الرقمية للتكنولوجيا احلكومي االستخدام إىل ابإلضافة
 ، وأبناالقتصادي اجلزائري األداء على أتثريا الرقمي ابلتحول املرتبطة

 لعملية الرئيسي احملفز التكنولوجيا جماالت يف واالبتكار البشري املورد
 .الرقمي التحول

 تكنولوجياالتحول الرقمي، جائحة كوروان،  كلمات مفتاحية:
 ، احلكومة اإللكرتونية، اخلدمات االلكرتونية.املعلومات
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 مدى جاهزية اجلزائر للتحول الرقمي يف ظل جائحة كوروان 
 

التكلفة الوقت وخفض  اختصارإىل  أدى الرقميالذكية وظهور تقنية التحول  واألنظمةت الجهزة واآلاأل يفذهل إن التطور امل
 املستجداتشك أن هذه  وال صناعي.البياانت والذكاء ال عاجلةم يفوقدرة كبرية  اإلنتاجيةالعملية  يفوحتقيق مرونة أكرب وكفاءة أكثر 

ميثل حيث  ،الصناعيوسوق العمل والقطاع  االقتصاد يفت غري مسبوقة حدوث حتوال اق التطوير والتغيري مثلنط توسيعستعمل على 
لتطوير حلول مبتكرة، حامسا من أهم دوافع وحمفزات النمو يف كربى الشركات مما يفرض على الشركات سباقا  الرقمي واحداالتحول 

وقد أدى االنفجار الواسع يف النسيج الرتابطي وتنامي استخدام اإلنرتنت لثورة رقمية عملت  .نافسةتضمن استمراريتها يف دائرة امل
الرقمي أو اقتصاد  االقتصادوتفكيك النظم التقليدية، وإرساء بنود نظام جديد هو  االقتصادهيكل على إحداث تغريات جوهرية يف 

اإلدارة العامة، التعليم، الصحة  عمال التجارية،اثر ملموسة يف جماالت عديدة كاألآاجلديد، الذي نتجت عنه  االقتصاداإلنرتنت أو 
املنتجات واخلدمات األنسب من اختيار فمن خالهلا أصبح إبمكان اإلفراد واملؤسسات االتصال فيما بينهم من أجل  والزراعة وغريها.

 ار واختاذ قرار الشراء.خالل إجراء مقارانت األسع
 التعامل يف جوهري بدور اخلصوص على البياانت وحتليالت االصطناعي الذكاء إىل املستندة الرقمية التكنولوجيا قامت وقد

 ،ةيالرقم للصحة متنوعة وبدائل حلول تطوير على العامل دول من العديد يف الصحية األنظمة قدرة وحتسني كوروان، جائحة مع
 ابملخاطر التنبؤقدرات  قد دعم يف أسهمت كما .واالحتواء التشخيص عمليات لدعم البياانت من أوسع مصادر إىل والوصول
 السجالت وأمتتة الذكية، الصحية التقنيات وتطبيق ،راضاألم أمناط عن الكشف يف واملساعدة احملتملة، وتداعياهتا الوابئية الصحية

 . الصحية الرعاية نظم ودعم الطبية
تبين  خالل من التحول هذا تبنت اليت ،اخلليجي التعاون جملس ودول السعودية بعد ،األوائل العربية الدول بني من اجلزائرو 

 اجلزائر مشروع أطلقتأين  الرقمي، اجملتمع إىل الدخول ورائه من ىتسع اليت واالتصال املعلومات التكنولوجيا جمال يف إصالحات
 األكثر األخرى الدول حققته الذي ستوىامل إىل اجلزائرية للحكومة لرقميا النضج مستوى يصل مل لكن رغم ذلك ،3102 ةلكرتونيإ

 .الرقمية احلكومة جمال يف تطورا
 املعلومات تكنولوجيات وسائل استخدام يف املتسارع التطور يفرضها ملحة ضرورة أصبحت الرقمي التحول عملية كانت وإذا

 جتاوز الرقمي االبتكار أن خاصة واجتماعية أمنية خماطر عنها تنجم أهنا إال احلكومية، واملؤسسات التجارية الشركات كفاءة تحسنيل
 هذه ملواجهة والتقين التشريعي اجلانب زيتعز  الرقمي التحول إىل تسعى اليت الدول على يتوجبمن هذا املنطلق  لكرتوين،اإل األمن

 .اا واعديرقم مستقبال تضمن لكي املخاطر

 الدراسة .إشكالية1.1
 يف ضوء ما تقدم ميكن طرح اإلشكالية الرئيسية التالية:

 جائحة كوروان؟. خملفاتما درجة استعداد اجلزائر للتحول الرقمي يف ظل 

 :منها تتفرع عن هذه اإلشكالية الرئيسية عدة تساؤالت
 ؟يف اجلزائر الرقمي التحول عملية وتسهل حتضن مالئمةوبىن حتتية  تشريعية بيئة توجد هل -
 تحسنيل املعلومات تكنولوجيات وسائل استخدام يف املتسارع التطور يفرضها ملحة ضرورة أصبحت الرقمي التحول عمليةهل  -

 ؟احلكومية واملؤسسات التجارية الشركات كفاءة
 الدراسة فرضيات .2.1

 لإلجابة على هذا التساؤل، ارأتينا االنطالق من الفرضيات التالية:
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 ؛واالتصاالت علوماتامل لتكنولوجيا متطورة حتتية بنية توفرهو التحول الرقمي  وتعميم انتشار أساس إن -
 التطورات ومواكبة لتحول الرقميل إسرتاتيجية استدامة ركيزة واالتصاالت علوماتامل تكنولوجيات جمال يف والبحث التكوين يعترب -
 .ستقبليةملا

 . أهداف الدراسة1.1
  ؛تسليط الضوء على مصطلح التحول الرقمي -
 ؛الرقمي للتحول اجلزائر جاهزيةو  استعداد على التعرف -
 .كوروان جائحة ظل يف يف اجلزائر الرقمي التحول هتواج اليت الصعوابت رصد -

 ةأمهية الدراس. 1.1
 جمال يف اهلائل التطور ومسايرة الرقمية، املنظمات بناء حنو العاملية التوجهات مواكبةأتيت أمهية الدراسة احلالية من ضرورة 

كسبيل   حنو التحول الرقمياملبذولة  واملشروعات لجهوداجلزائر ل سايرة، فضال عن احلاجة امللحة ملواالتصاالت املعلومات تكنولوجيا
 لتجاوز األزمات اليت أصبحت هتدد استقرار وتطور اجملتمعات.

 منهج الدراسة. 1.1
، وذلك عرب ابملوضوع املختار املتعلقة واملعلومات املفاهيميف عرض  التحليلي الوصفي املنهجالدراسة على  هذهمت اإلعتماد يف 

يف  هذا األخري للتوجه حنوتقييم جاهزية اجلزائر لحماولة  للتحول الرقمي،جمموعة من القراءات والتأمالت يف بعض الدراسات املتناولة 
 وابء كوروان.ات املتكررة لوجاملظل األزمات اليت يشهدها العامل على غرار 

 :الدراسات السابقة .1.1
هدفت إىل تسليط ، "كوروان التحول االلكرتوين يف ظل جائحة"بعنوان (: 2221جبري،  الزهرة عبد سعدي دراسة )علي -

جائحة فريوس كوروان اليت انتشرت يف بقاع  أنإذ  حاجة ضرورية السيما يف ظل أزمة كوروان،الذي أصبح ي التحول الرقمعلى الضوء 
االنتقال على  تكريسهااجلميع على  أرغمتات بسببها، األرض وبثت الرعب واخلوف يف النفوس البشرية وأغلقت املؤسسات والشرك

 واملؤسسات لتلبية حاجيات الناس. اإلداراتاألقل لتسيري بعض األعمال واملعامالت اليومية داخل 
التعرف على األدوار اليت ، من خالل "واقع التحول الرقمي يف سلطنة عمان" بعنوان (:2222 ،البلوشية وآخروندراسة ) -

املؤسسات املختلفة ابلسلطنة يف جمال التحول الرقمي واحلكومة االلكرتونية، وتقييم مستوايهتا يف التحول، إضافة على التعرف  تقوم هبا
 على ابرز املشاريع املنفذة هبا يف هذا اجلانب.

دراسة إىل هدفت هذه ال ،التحول الرقمي بني الضرورة واملخاطر""بعنوان  (:2212دراسة )مجيلة سالميي، يوسف بوشي،  -
 كما احلكومي واخلاص، القطاع من كل حتقيقها إىل يسعى اليت واألهداف االسرتاتيجيات أهم بني من أصبح الرقمي التحول  أن

 الدولية. والشراكات االستثمارات الستقطاب املنافسة على قادرة جتارية حمفزة مكانة وخلق اإلنتاجية رفع على يساعد
اليت ضربت خمتلف دول العامل،  املستجد 01-التحول الرقمي يف ظل كوفيد  خالل اهتمامها بظاهرةتتميز الدراسة احلالية من 

 ت.على خمتلف القطاعا هذه الظاهرةلتعميم التحول الرقمي،  هلذا اجلزائر  جاهزيةوقراءة يف 
 تقسيمات الدراسة. 7.1

 ثالثة حماور رئيسية: حاولنا تسليط الضوء علىهذه الدراسة من أجل معاجلة 
 ؛ماهية التحول الرقمي -
 ؛األبعاد اإلسرتاتيجية للتحول الرقمي -
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 دى جاهزية اجلزائر للتحول الرقمي.تقييم م -
 :.  ماهية التحول الرقمي2

 وذلك السريعة التكنولوجية التغريات مع واستجابتها احلكومية واملؤسسات الشركات تكييف إمكانية تعين التقنية هذه إن
 أكرب قاعدة الستقطاب التجارية الشركات خاصة املنافسة، دائرة يف استمراريتها على احملافظة أجل من وعملياهتا، أعماهلا مناذج بتغيري

 .معها للتعامل جمربا املواطن فيها يكون اليت احلكومية املؤسسات عكس على الزابئن، من
 :مفهوم التحول الرقمي 1.2

 ،االسرتاتيجي واملوقع الصناعة هياكل على فقط يؤثر ال ألنه التغيري إدارة يف الرئيسي التحدي هو الرقمي التحول أصبح"
 (149، صفحة 3101)بوشي،  .ا"هب اخلاصة املوسعة التوريد سلسلةو  ة(عملي نشاط، مهمة، كل(ة املؤسس مستوايت مجيع على ولكن

 تغيريات إجراء أي ،احلكومات أو األعمال يف التحول DX (Digitale Transformation) الرقمي للتحول رمزوي
 يكون قدا، كما كلي اخلدمة تقدمي طريقة أو املنتج تغيري عملية التحول يطال قد والعمليات، واإلجراءات العمل منوذج تطال جذرية

 (3109)بردان، . القيمة سلسلة وكل املعلومات وتقنية التوريد إىل املبيعات من كلها املؤسسة وظائف يف تدخلي اسرتاتيجيا
 شبكة وتكنولوجيا واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا الستخدام املنظمة سعي عملية" هنأب الرقمي التحول يعرفعموما و 
 االعتماد خالل من وذلك خارجها، أو داخلها يف إليها جحيتا  ملن ونقلها املختلفة، وعملياهتا مهامها أداء لتحسني العاملية اإلنرتنت

 ابملهام اميالق هبا طااملن البشرية واملوارد املستخدمة املعلومات ونظم وتكنولوجينا هبا، واملتوافرة املتدفقة املعلومات ي:ه ثالثة موارد على
 (362-213، الصفحات 3100)السالم،   ."اسرتاتيجياهتا ظل يف املنظمة أهداف كقحتقي إىل تؤدي اليت املختلفة

" التحول يف طريقة العمل ابملؤسسات، حبث يقل العمل الرتيب ويزيد وقت التفكريي ابلتطوير، وهو تسريع  بهكما يقصد 
طريقة العمل اليومية حبيث يتم استغالل تطور التكنولوجيا الكبري احلاصل خلدمة الزابئن بشكل أسرع وأفضل، كما أنه ميثل زايدة 

د اإلنتاجية، إضافة إىل زايدة عدد أعضاء الفريق من دون احلاجة إىل التوظيف". الكفاءة يف سري العمل حبيث تقل األخطاء وتزي
 (021، صفحة 3101)قرابصي، 
 املنتجات واخلدمات، ابتكار يف الرقمية التقنيات على يعتمد عمل منوذج إىل الشركات انتقال عملية"على أنه أيضا  ينظر إليهو 

 (3، صفحة 3130)املرحيب،   .منتجها" قيمة من تزيد وفرضها العائدات من جديدة قنوات وتوفري
ترتكز على استغالل تكنولوجيا املعلومات  إسرتاتيجيةانطالقا من التعاريف السابقة يظهر لنا أبن التحول الرقمي هو عبارة عن 

  بغية التطور وحتسني جودة احلياة. واالتصاالت والتطورات الراهنة يف البيئة التكنولوجية تتباهنا الدول واملؤسسات
 :الرقمي التحول فوائد  2.2

 (3109)اإلدارية،  :منها واجلمهور ولكن للمؤسسات والشركات أيضا ءللعمالالتحول الرقمي له فوائد عديدة ليس فقط 
 البداية يف أغلبها وركز اخلاص، والقطاع اجلمهور مع تعامالهتا لتحسني الرقمية ابألدوات احلكومات تستعني :املتعاملني إسعاد -

 السياسات لتعديل واستعدادها اجلمهور لرؤية احلكومات فهم على الرقمية اخلدمات جناح ويعتمد ،احلجم كبرية األنشطة على
 ؛الذكية اهلواتف تطبيقات عرب اخلدمات تقدمي مثل تفضيالهتم مع لتتوافق واخلدمات

 .صعبة حتدايت ذاته الوقت يف ويتضمن لإلنتاجية املكاسب أكرب الداخلية للعمليات الرقمي التحول يقدم حتسني العمليات: -
 أن كما التكلفة، وابهظة احلجم كبرية للعمليات الرقمي ابلتحويل البدء احلكومات على ينبغي اخلدمات، حتديث مع احلال هو وكما
 :الداخلية اإلجراءات بتبسيط االهتمام عليها

 ؛يوفر التحول الرقمي التكلفة واجلهد بشكل كبري -
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 ؛وينظمها التشغيليةسن الكفاءة حي -
 ؛قدمة للمستفيدينللحصول على اخلدمات امل اإلجراءاتحتسني اجلودة وتبسيط  يعمل على -
 ؛يف تقدمي اخلدمات بعيدا عن الطرق التقليدية وإبداعيةلتقدمي خدمات مبتكرة  اخيلق فرص -
 العمالءشرحية أكرب من  يف نطاق أوسع والوصول إىل واالنتشارؤسسات والشركات على التوسع يساعد التحول الرقمي امل -

 .واجلمهور
 :الرقمي التحول خطوات  1.2

 أكثر والتخطيط،، متأنية دراسة تستغرق أهنا حيث وضحاها، عشية بني حتدث أن ميكن بسيطة عملية ليس الرقمي التحول
 مسارا تتبع األغلب يف لكنها ،منها كل عمل لطبيعة وفقا خمتلفة تبدو قد للمؤسسات الرقمي التحول عمليات تفاصيل إن .هدج

  )اإلدارية، مرجع سابق( ، منها: ) التحليل ،التطبيق ،التخطيط( ادموح
 :عمل حماور ألربع قاوف الرقمي التحول عمل إطار تصميم للمؤسسات ميكن: العمل إطار .1.1.2

 ؛الرقمي التحول إسرتاتيجية -
 ؛املؤسسي االبتكار منوذج -
 ؛املعلومات لتقنية التشغيلي النموذج -
 والتجارية(. التقنية النواحي (اخلدمات تقدمي منصة منوذج -

 تتضمن هذه اخلطوة مراجعة لعدد من اجلوانب: تقييم اجلهوزية: .2.1.2
 تقدمي منصة تقييم هو الرقمي التحول قبل االستعداد أجل من تقييمه جيب الذي األول العامل: اخلدمات تقدمي منصة تقييم .أ

 حلجم ابلنسبة حاليا، املتاحة التجارية ابلنماذج احلالية املنصة منوذج عالقة هي ما حتديد إىل املؤسسة حتتاجكما  ،احلالية اخلدمات
 شركاء مع جديدة منصة تطوير أو هبم، خاصة منصة امتالك يريدون كانوا إذا ما حتديد إىل فهي حباجة وعليه، وصناعاهتم أعماهلم
 .خيار كل وسلبيات إجيابيات مناقشة تمت أن جيبق، وهنا السو  يف ابلفعل متاح أساسي نظام إىل االنضمام أو التقنية،

إذ يتوجب على املؤسسة  ت،املعلوما تقنية عمليات هو تقييم إىل حيتاج الذي الثاين العامل :املعلومات تقنية عمليات تقييم .ب
 املعلومات، تقنية أمن مستوايت تقييم وينبغي، املبتكر والعمل اجلارية لعملياهتا املعلومات تقنية عمليات دعم كيفية يف تدقيق النظر

 .واالنفتاح واملوثوقية،
 لقياس حتتاج فاملؤسسة ،االبتكار منوذج هو تقييمه املنظمات على ينبغي الذي الثالث العامل: املؤسسي االبتكار منوذج تقييم .ت

 العمليات نظر وجهة من االبتكار، على وتشجع املالية النتائج ختلق اليت الطريقة يف التكنولوجيا من االستفادة على القدرة مدى
 .ككل للمؤسسة االبتكار منوذج جناح مدى ومراجعة املنافسني قدرات قارنةمب القيام بعدهاو  ،العمل منوذج نظر وجهةو  التجارية

 أن يتطلب حيث الرقمية، اإلسرتاتيجية هو تقييمه املؤسسة قيادة على جيب الذي الرابع العامل :الرقمية اإلسرتاتيجية تقييم .ث
  .التفاصيل من ممكن قدر أبكرب التحول إسرتاتيجية حتديد يتم وأن ،واضحة اإلسرتاتيجية املخاطر تكون

 اإلسرتاتيجية قيادة يف رئيسية مناصب املعلومات تقنية قيادة تعطى، حيث القيادة تقييم هو واألخري اخلامس العامل :القيادة تقييم .ج
  .وكفاءاهتا جاهزيتها تقييم يتم وأن وتنفيذها،

  (3131)العربية، األبعاد اإلسرتاتيجية للتحول الرقمي: .  1
 :قمي أببعاده اإلسرتاتيجية اخلمسةالتحول الر   1.1

 0يستند التحول الرقمي على مخسة أبعاد إسرتاجتية كما هي موضحة يف الشكل
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 مدى جاهزية اجلزائر للتحول الرقمي يف ظل جائحة كوروان 
 

 األبعاد اإلسرتاتيجية للتحول الرقمي: ميثل 1الشكل 

 
 الوحدة وجملس الرقمي لالقتصاد العريب االحتاد .مصر . العريب الرقمي االقتصاد مؤشر .(3131) .العربية االقتصادية الوحدة جملساملصدر: 

 .31، ص0، طالعربية الدول جبامعة العربية االقتصادية
 يف واالتصاالت املعلومات لتكنولوجيا التحتيةالبنية  مبستوى الوصول إىل االسرتاتيجي البعد هذا يهدف الرقمية: األسس. 1.1.1

 .العامل مستوى على املتسارعة التكنولوجية التغريات مواكبة من متكنها التأهل اليت لدرجة  الدول
 ريوتوف الدويل املستوى على املتسارع التكنولوجي املستقبل مواكبة من الدول متكني إىل البعد هذا يهدف :الرقمي االبتكار. 2.1.1

 .احلديثة التكنولوجيا اجتاهات مع املتواكب االبتكار على تساعد اليت واملهارات التعليم نظم
 مستوى ريوتوف الرقمية التكنولوجيا استخدم من األفراد استفادة لتعظيم االسرتاتيجي البعد هذا يهدف :الرقمي املواطن. 1.1.1

 .للمواطنني احلياة جودة ورفع لذلك املؤهلة واملهارات التعليم
 املعلومات لتكنولوجيا األمثل االستخدام من الشركات متكني إىل االسرتاتيجي البعد هذا يهدف :الرقمية األعمال. 1.1.1

 .التكنولوجية للتغريات املواتية الرقمية األعمال بيئة ريوتوف الرقمي االقتصاد يف الفعالة واملشاركة احلديثة واالتصاالت
 االتصاالت تكنولوجيا يف االستثمار تستهدف رقمية حكومة لتوفري االسرتاتيجي البعد هذا يهدف ة:اإللكرتوني احلكومات. 1.1.1

 ريتوف احلرص على مع الشفافية، وحتقيق للمواطن احلياة جودة ورفع التعامل تكاليف وختفيض مواطنيها خدمة لصاحل واملعلومات
 .احلكوماتو  الشركات، األفراد :الصلة ذات الثالثة األطراف بني النفع لتحقيق الفعالة احلوكمة آليات

 

 :أداء األبعاد اإلسرتاجتية يف اجلزائرحتليل   2.1
 3131حتليل ألداء األبعاد اإلسرتاتيجية موزعة على احملاور يف اجلزائر لسنة  0يوضح اجلدول  

 يف اجلزائر : حتليل األداء لألبعاد اإلسرتاتيجية1 دولاجل
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 االقتصادية الوحدة وجملس الرقمي لالقتصاد العريب االحتاد .مصر .العريب الرقمي االقتصاد مؤشر .(3131) .العربية االقتصادية الوحدة جملساملصدر: 

 .031، ص0، طالعربية الدول جبامعة العربية
تعترب اجلزائر من الدول الواعدة رقميا واليت قطعت شوطا معقوال يف مسرية التحول الرقمي، وميكن اعتبارها من الدول اجلاذبة 

 فرتة خالل وميكنها األمام حنو لالنطالق كافية ومعرفية حتتية بنية ابمتالكها الدول تلك تتميزو لالستثمار وإن كان بدرجة أقل. 
 استكمال حنول وحامسة جريئة خطط تبنت حبال القائدة الرقمية الدول ملصايف االنتقال من واألربعة نتنيالس بني ترتاوح متوسطة
 منصات خالل من الرقمية اهلوية استخدام وتعميق الرقمي الربط أعمال الستكمال الدول تلك وحتتاج .الرقمي للتحول خططها
 املواطنني لكافة الرقمية الشمولية الدول تلك تستكمل مل .املطلوبة والكفاءة ابلدقة املواطنني لكافة اخلدمات تقدمي لدعم حكومية
 .ورقميا ماليا مشمولة وغري الرمسية املنظومة خارج جتري االقتصادية األنشطة من العديد ومازالت

 :عملية التحول الرقميل املعرقلة العوائق  1.1
 :      أمهها املؤسساتتوجد العديد من العوائق اليت تعرقل عملية التحول الرقمي داخل 

 ؛نقص الكفاءات والقدرات املتمكنة داخل املؤسسة والقادرة على قيادة برامج التحول الرقمي والتغيري داخل املؤسسة -
 ؛التحول الرقمي رصودة لربامجامل امليزانياتنقص  -
 ة.الوسائل التكنولوجي الستخدامكنتيجة   املعلوماتالتخوف من خماطر أمن  -
   :.  تقييم مدى جاهزية اجلزائر للتحول الرقمي1

شهدت تطورا وازدهارا كبريا يف ظل آمنا ملختلف العمليات التجارية اليت  يف ظل جائجة كوروان بديالتعترب التجارة اإللكرتونية 
هذه األزمة، بسبب اعتماد املستهلكني على منط سلوكي خمتلف، إذ مت االستغناء عن األسواق التقليدية ومت استبداهلا ابألسواق 

لكرتوين اإللكرتونية وذلك تفاداي النتقال العدوى بني األفراد بسبب التجمعات واالحتكاكات فيما بينهم، ويعد كل من الدفع اال
فريوس كوروان إىل متكني التجار ، وقد عمدت مؤسسة بريد اجلزائر للوقاية من اإللكرتونيةوخدمات التوصيل آليات مساعدة للتجارة 

  جماان على أن تكون األولوية للمناطق اليت تعرف حجرا صحيا.اإللكرتوين من احلصول على أجهزة الدفع 
 :لكرتونيةاإلتطبيق مشروع اجلزائر ل املؤخرةالصعوابت   1.1
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ومصر مثال، اليت سارت يف التحول  األردنالعربية  كاإلماراتمقارنة ابلدول اجملاورة كتونس واملغرب مثال، والدول العربية  
، ولعل أسباب نيةاإللكرتو الثالثة، يعترب العديد من الباحثني أن اجلزائر قد أتخرت يف إطالق مشروع اجلزائر  األلفيةمع بداية  الرقمي

السياسية  اإلرادةواضحة ودقيقة ومفصلة مسبقة هلذا التحول وضعف  إسرتاتيجيةهذا التأخر ترجع لسبب رئيسي يتعلق بغياب رؤاي 
 (3131)التعليمية،  وللعديد من الصعوابت من بينها: ،ضمن املشاريع القطاعية املعلنة األولويةاإللكرتونية بعدم إعطاء ملشروع اجلزائر 

بضعف الشبكة أو عدم وصوهلا جلميع  األمر)سواء تعلق  حمدودية انتشار شبكة االنرتنت عرب الوطن، ومنه ضعف استخداماهتا -
 ؛ الدولة أو تدين جودة اخلدمات(املناطق يف

وسيلة يتم  أهمواالتصال عن تلبية مجيع الطلبات خبصوص اهلاتف الثابت الذي يعد  اإلعالمعجز قطاع الربيد وتكنولوجيات  -
 النائية؛عربها الربط ابالنرتنت خصوصا يف املناطق 

 ؛ تية لالتصاالت بني خمتلف املناطقوجود الفجوات الرقمية بني منطقة وأخرى لتباين البنية التح -
واالتصال عن  اإلعالمت وتباينها بني املناطق، بسبب عجز قطاع الربيد وتكنولوجيا التأخر يف استكمال البنية التحتية لالتصاال -

 ؛بشبكة االنرتنت أو اهلاتف الثابتالتغطية اجلغرافية الشاملة سواء 
 التكوين؛ضعف الكفاءات واملهارات التقنية املتخصصة يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال بسبب غياب أو ضعف  -
رغم مرور سنوات على شروع اجلزائر يف تعميمها  اإللكرتونيةواستخدام وسائل الدفع  اإللكرتونيةاملالية اء التعامالت التأخر يف إجر  -

 ؛تلف املؤسسات املالية والتجاريةعلى مستوى خم
 ؛اجملال للشراكة مع القطاع اخلاص لالستثمار يف تقنيات املعلومات، الذي يتطلب فتح الباهظةالتكلفة  -
 ؛املعلومايت األمن، مما ساهم يف ضعف حتقيق اإللكرتوينأتخر اجلزائر يف إصدار التشريعات الالزمة للتحول  -
احمللية رهني القرارات املركزية، مبا يتسبب يف الكثري من  اإلدارةانتهاج اجلزائر أسلوب مركزي يف إدارة التطبيقات الرقمية، ومنه بقاء  -

 ؛مج وقواعد البياانتر تطبيق الربااحلاالت يف أتخ
املختلفة واستمرار هيمنة البريوقراطية والذهنيات القدمية، اليت مل تتجاوب بعد مع التطور  واإلدارات األجهزةضعف التنسيق بني  -

 .اإلداراتالتكنولوجي، على التسيري يف الكثري من 
 )التعليمية، مرجع سابق(: مدى تقدم اجلزائر يف مشروع التحول الرقمي  2.1

تقدم جيدة بعد، فمؤشرات اجلاهزية بقيت ضعيفة إىل  مازال متأخرا ومل يصل إىل درجة اإللكرتونيةجناز مشروع اجلزائر إ إن
، ومع ذلك ال ميكن 3119، بل أكثر تراجعا بعد انقضاء فرتة تنفيذ املشروع مقارنة بوضعية اجلزائر قبل سنة 3109غاية سنة 

لكنها تبقى بسيطة ومتباينة بني اجملموعات احمللية، حسب الوضع املايل للبلدايت وبنيتها  التقدم يف بعض التطبيقات الرقمية إنكار
 .التحتية والقطاعات احلكومية

لدايت إنكار تقدم وزارة الداخلية يف تعميم استخراج جوازات السفر وبطاقات التعريف البيومرتية يف مجيع الب كذلك  ال ميكن
ابإلضافة إىل إطالق العديد من التطبيقات الرقمية  ، (اإللكرتوينورقمنة سجالت احلالة املدنية )نظام الشباك  ،3109بداية من سنة 

 .وموقع االنرتنتاإللكرتوين  والربيدكتطبيق إجراءايت الذي يوفر معلومات عن البلدية كالعنوان ورقم اهلاتف 
العديد من  والتكنولوجيات والرقمنة شهد قطاع الربيد واملواصالت السلكية والالسلكيةأما على مستوى القطاعات، فقد 

من بينها موقع "بوابة  اإللكرتونيةالكثري من املواقع  وإطالقطالع على الرصيد، اقة السحب )البطاقة الذهبية( واإلالتطبيقات مثل بط
ومل يصل إىل درجة اإللكرتوين يؤدي بعض الوظائف للنشر  إعالميإلكرتوين الذي يعترب يف نظر بعض الباحثني جمرد موقع املواطن"، 
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، ومنه غياب بوابة حكومية إلكرتونية مبفهومها التسيريي، وهي املالحظة العامة اليت تشرتك فيها ابقي واالندماجاعل والتبادل التف
وقد اعتربت  .رات واملؤسسات واجلماعات احملليةي مواقع الوزاأ لكرتونيا،إاملعاملة  وإهناءاملواقع، أي إمكانية االستفادة من اخلدمة 

بسبب عدم االستقرار على لغة موحدة للتواجد  اإللكرتونيةبعض الدراسات أن مسألة اللغة تعد من بني النقائص اليت تواجه احلكومة 
يف قيادة املشروع، وأن اجلزائر مل أتخذ املشروع الرقمي كمشروع وطين يتطلب التناسق  اسرتاتيجيمما يوحي بوجود خلل اإللكرتوين 

املوجه للجمهور.كما أن غالبية املؤسسات احلكومية اجلزائرية تبني عنوان مقراهتا الرئيسية للحصول اإللكرتوين لعرض لنسجام التام واال
لكرتوين، لية من االتصال بواسطة الربيد اإلق اهلاتف الثابت أكثر فاععلى اخلدمات بشكل تقليدي، وتبقى وسيلة االتصال عن طري

عن  واإلبالغاليت تتيح اجملال للمواطن إبداء رأيه ومناقشة القرارات والسياسات واملخططات اإلدارية  اإللكرتونيةضعف املواقع و 
 اإللكرتونية.واطن، ومنه ضعف اهتمام احلكومة ابملشاركة وتقدمي الشكاوى والطعون واالقرتاحات ومنها بوابة امل واإلداريالفساد املايل 

أما عن املعلومات من حيث الكيف أو النوع، فهي معلومات عامة يف أغلبها، حيث تغيب املعلومات املهمة واملتعلقة مثال ابمليزانية 
للهيئات العمومية، إعالانت التوظيف اخلاصة ابهليئات احلكومية، عرض التقارير  اإلداريةالسنوية للهيئات وخمطط صرفها، املخططات 

 احلكومية تكاد تكون منعدمة. األعمالالسنوية للنشاط، ومنه فدرجة الشفافية يف 
واليت مت كما شهد قطاع العدالة رقمنة استخراج شهادات السوابق العدلية واجلنسية وحماولة إدراج تقنية احملاكمة عن بعد، 

لكرتوين الذي مل يتم تفعيله بعد. أما قطاع التعليم العايل والبحث العلمي، فقد شهد يا خالل جائحة كوروان والسوار اإلتفعيلها جزئ
التسجيالت اجلامعية واملكتبة االفرتاضية والتعليم عن بعد الذي مازال  وأرضيةتطورا يف إدراج الفضاء الرقمي على مستوى اجلامعات 

از بطاقة إجنلضمان االجتماعي، بدوره جنح يف قطاع التشغيل وا.  من ضعف استخدام تقنيات احملاضرة عرب تقنية الفيديويعاين
بسبب ارتفاع اإللكرتوين أما قطاع البنوك والتجارة فمازاال يعانيان من التأخر يف جمال الرقمنة بسبب التأخر يف تقنية الدفع  .الشفاء

)هنائي الدفع واملوزع اآليل للنقود( وتطورها التكنولوجي، ختوف البنوك من عدم سداد أصحاب البطاقات  األجهزةتكاليف اقتناء 
واخنفاض القدرات املالية القتناء هذه البطاقات وضعف ثقة  األجهزةاملستحقة، رداءة اخلدمات البنكية وكثرة تعطل هذه  لألموال

ضافة إىل غياب تقنية الدفع االلكرتوين على مستوى العديد من املؤسسات احلكومية اجلزائريني يف تعاملهم ابلبطاقات البنكية. ابإل
لضعف النظام  إرجاعهاليت تتضمن خدماهتا حتصيل املستحقات املالية مثل الضرائب والرسوم والتأمينات االجتماعية، وهو ما ميكن 

عن الركب فهناك إدارات وزارية مازالت  املتأخرينله منتقدا  خر خرجةآهو ما صرح به رئيس اجلمهورية يف و  املصريف واملايل عموما،
هل هو ضعف يف التكوين أم   عن الوزارات بل وصفها ابحلساسة، )وهو يقصد وزارة املالية( إفصاحتعيش بعيدا عن الرقمنة دون 

وقد أعلن وزير التجارة . ة يف العاملوبقاء املنظومة البنكية أضعف املنظومات املصرفي األموالإخفاء للمعلومات، مما ساهم يف هنب 
، بعد أن كانت الوزارة قد أصدرت بالغا  33/11/3131من اتريخ  ابتداءاإللكرتوين خدمات الدفع  إطالقالسيد كمال رزيق 

حتت  ملزمون بوضع أهنم  ، تعلم وزارة التجارة كافة التجار،3131لقانون املالية لسنة  000تفيد فيه أن تطبيقا ألحكام املادة 
وسائل الدفع اإللكرتوين قصد متكينه من تسديد مبلغ مشرتايته عرب حسابه البنكي أو الربيدي املوطن قانوان على  تصرف املستهلك

 .املؤسسات البنكية املعتمدة مستوى مؤسسة بريد اجلزائر أو
 
 

   :مقومات النجاح )االستمرار يف تنفيذ املشروع(  1.1
لكرتونية، ختلف البنية التحتية لالتصاالت اإل األميةيف ظل واقع جزائري يشهد صعوابت كبرية تتعلق يف جانب منها ابنتشار 

طري التشريعي والتنظيمي الذي يواكب متطلبات تطبيق الرقمنة وضعف الوعي العام أواملعلومات، ضعف شبكة االنرتنت وأتخر الت
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جناز مشروع إ الستكمالعة األكيدة بضرورة التحول الرقمي، حتتاج اجلزائر إىل جهود معتربة وصادقة املؤسسايت واجملتمعي ومنه القنا
 (3131)التعليمية،  :ــــــــقد تتعلق بواليت  3102 التحول اإللكرتوين

 أوكمية ونوعية حمددة بوضوح، بناء على املؤشرات   أهدافذات  إسرتاتيجيةلكرتونية لتنفيذ إإعادة النظر يف صياغة خطة حتول  -
لقطاع االتصاالت واملعلوماتية خصوصا فيما يتعلق ابلبنية  األولويةوإدماجها ضمن برانمج احلكومة، مع إعطاء  املوضوعة املعايري

 ؛نالوط أرجاءواالستفادة منها يف كامل  االنرتنت والرفع من سرعة التدفق التحتية وتعميم شبكة
سنوات الجنازه. وقد وضعت خمططات لتطوير وحتسني نوعية اخلدمة لدى  إىلالبصرية، هذا املشروع الذي حيتاج  األليافتوصيل  -

 ة؛البصري ابألليافالنحاسية  األليافسنوات لتعويض  12اتصاالت اجلزائر منذ 
حماولة توزيع  وما قبل األخرية عامليا، إفريقيا، خاصة مع ترتيب اجلزائر األخرية االنرتنت تدفق من سرعةاحملاوالت الرامية للرفع  -

الضغط على جمموعة من الروابط سواء داخل الوالية أو ما بني الوالايت أو على املستوى الدويل وتشجيع رقمنة القطاعات الستغالل 
املستخدم( لتفادي االختناقات الداخلية  إىلر على اتصاالت اجلزائر مث البياانت الداخلية بينها ورفع قدرة التخزين املؤقت )البياانت مت

 ؛ومنه التخفيف من الضغط على الروابط اخلارجية االنرتنت( تذبذب انعدام )ضمان بية على املستخدمجتنب انعكاساهتا السلو واخلارجية 
ابملناطق البعيدة )مناطق  األمرإمكانية التغطية ابهلاتف النقال بواسطة الساتليت لتعويض نقص التغطية ابلكابل عندما يتعلق  -

ما صرح به رئيس اجلمهورية عبد اجمليد تبون من أن اجلزائر تعتزم زايدة رابط دويل جيتاز البحر املتوسط يف اجتاه  إىلابإلضافة  ،الظل(
 .3130سنة  أوراب مع بداية

 :رفع حتدي إجناح التحول الرقمي  1.1
 إىلللرقمنة واإلحصائيات هتدف على وجه اخلصوص  امتداد هلذه اإلجراءات العملية، مت إنشاء وزارة خمصصة حصرايك

يطبق على عدة وابلتايل فإن التحول الرقمي  املسجل يف عملية الرقمنة ورفع التحدايت االقتصادية والتكنولوجية. استدراك التأخر
كما أتثرت قطاعات أخرى ابلرقمنة،  مستوايت، مبا يف ذلك رقمنة اإلدارة املركزية وإزالة الطابع املادي ملختلف اخلدمات العمومية.

 مثل الصحة من خالل مشروع الصيدلة اإللكرتونية، واملستشفى الرقمي، ورقمنة العالقات التعاقدية مع هيئات الضمان االجتماعي.
لشيء ابلنسبة لقطاع العدالة، نظرا للورشات العديدة اليت مت فتحها مثل رقمنة امللف القضائي، وجتسيد اإلخطار اإللكرتوين ونفس ا

 للواثئق القضائية، وإطالق النيابة اإللكرتونية، وتقدمي الشكاوى والطلبات عن بعد.
عبد اجمليد تبون،  فقا لتعليمات رئيس اجلمهوريةأخرى لتحديث منشئاهتا القاعدية، و ات وشكلت اجلائحة أيضا فرصة لقطاع

الذي  اإلهباماخلدمات اإللكرتونية من أجل رفع الذي دعا القطاعني االقتصادي واملصريف إىل االندماج يف أسرع وقت ممكن يف عامل 
ة السلع املستوردة، يف حني شرع ويف هذا الشأن، أطلق قطاع التجارة العديد من املشاريع مثل نظام معلومايت ملراقب .يكتنفها عن قصد

قطاع املالية يف عملية رقمنة خزائن الوالايت الثماين واألربعني وأطلق نظاما معلوماتيا يسمح للخاضعني للضرائب ابلقيام بدفع 
مهيكلة  جيةإسرتاتيوتطمح احلكومة، من خالل كل هذه اإلجراءات، إىل إجناح التحول الرقمي من خالل  التزاماهتم اجلبائية عن بعد.

كنقطة انطالق لتأسيس اقتصاد رقمي، مدعوم بنظام معلومات حكومي للمساعدة   3130وشاملة وتلقائية. وهبذا، ترتسم معامل سنة 
   (3131)اجلزائرية،  على اختاذ القرار.

 اخلامتة.  1
 الستثمار يف تطوير التقنيات والبىن  اعلى خمتلف اجلوانب، من أمهها فرص  للمؤسساتضخمة لرقمي فرصا يوفر التحول ا

فالتحول الرقمي سيساعد املؤسسات على حتسني  األساسية الداعمة ملشروعات التحول، واملعززة لشبكات االتصال واملطورة هلا،
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والطاقة واملواد األولوية. كما أن التحول الرقمي يتطلب  مسارها الصناعي والرتفيع من تنافسيتها وخاصة املسامهة يف االقتصاد يف املاء 
هذه  كذلك فتح احلوار بني القطاعني العام واخلاص والشراكة بينهما ابلتعاون مع كل الوزارات مشريا إىل ضرورة تعميم الوعي حبتمية

من التقنيات احلديثة لتكون أكثر إدراكا ومرونة يف العمل وقدرة على  االستفادة على املؤسسات ويفرض، النقلة والعمل بصفة مجاعية
 التنبؤ والتخطيط للمستقبل.

 وعموما ميكن حصر النتائج اليت توصل إليها هذا البحث املتواضع يف النقاط التالية:
 من واخلروج السرب خارج لتغريدوابلتايل جتاهله سيؤدي حتما ل    ،اختياري يعد ومل وأساسي العصر لغة صبحأ الرقمي التحول -

 ؛املعادلة
 أهم الرقمية، للتكنولوجيا احلكومي االستخدام إىل ابإلضافة الرقمي، االقتصاد وتنظيم حوكمة وسياسات التشريعية البيئة تعد -

 ؛االقتصادي األداء على أتثريا الرقمي ابلتحول املرتبطة األبعاد
 إىل التحول من ميكنها مبا املتاحة والفرص العاملية املمارسات أفضل من واالستفادة التطورات هذه مواكبة إىل اجلزائر تسعى -

 ؛رقمية حكومات
 ؛الرقمنة عصر إىلمن  االنتقال تعزز القوانني من جمموعة مؤخرا اجلزائر إصدار -
 ؛الرقمي التحول يواجهها اليت الرقمية املخاطر أبرز من لكرتونيةاإل اهلجمات تعد -
يف املؤسسات احلكومية يف حتسني اخلدمات العمومية املقدمة للمواطنني بكفاءة من حيث الوقت والتكلفة يسهم التحول الرقمي  -

 واجلهد.
 :ابآليت توصي فإهنا احلالية، الدراسة إليها توصلت اليت النتائج على وبناء

 التواصل وشبكات املختلفة، اإلعالم كوسائل التقنية استغالل طريق عن هلا، والرتويج املتاحة اإللكرتونية ابخلدمات التعريف ضرورة -
 ؛استخدامها دائرة توسيع مث ومن املستفيدين قبل من إليها التعرف يتم حىت االجتماعي،

 ذلك واستمراره، العمل جودة يف سلبا تؤثر اليت فيها، املستمرة التغيري عملية من واحلد املؤسسات، يف دائمة حتول فرق تشكيل -
 ؛توقفه أو العمل أتخر وجتنب املرتاكمة، اخلربات من واالستفادة االستدامة، حتقيق هبدف

 لبلد؛اب التحول مستوايت رفع على يساعد مما العاملية، للتوجهات وفقا الرقمي التحول مشروع ختدم اليت املشاريع زايدة على العمل -
 ويكون فعلية، بصورة ختدم عملها تقنية مشاريع استحداث يف الرابعة، الصناعية الثورة لتقنيات املؤسسات استغالل عملية تكثيف -
 حول املستفيدين استفسارات على السريع للرد الدردشة اآللية روبواتت كاستخدام تقدميه، وآلية املنجز العمل يف واضح أتثري هلا

 ؛املؤسسة خدمات
لكرتوين عن طريق تكثيف دورات التدريب والتكوين ابلنسبة للموظفني التحول اإلالرتكيز على الفرد ابعتباره عنصرا فاعال وفعاال يف  -

العموميني وموظفي الشركات واملؤسسات اخلاصة والتوعية والتحسيس ابلنسبة للمواطن وتعزيز االستعداد النفسي وترسيخ ثقته 
  ؛هذا التحول، يف ضوء خطة إعالمية تعليمية مدروسة وأبمهيةحبكومته 

 اإلعالمالدراسية مع االستعانة بوسائل  واألايمالعمل على تعزيز الثقافة التكنولوجية والرقمية من خالل إقامة امللتقيات واحملاضرات  -
بكل أنواعها وشبكة االنرتنت واملراكز ودور الثقافة واملكتبات وكربايت املراكز املعتمدة واالعتماد على تكوين إطارات فنية ومتخصصة 

 ؛مج والتعامل مع التقنيات احلديثةيف تطوير الرباومؤهلة 
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حل مشكل ضعف أو سوء التسيري خصوصا على مستوى مؤسسة اتصاالت اجلزائر، املسرية بطريقة التسيري العمومي التقليدي  -
حىت و ات اخلاصة لذلك سيكون من املالئم فتح القطاع للمنافسة وللشرك ،البريوقراطي االجتماعي وليس مبنطق النجاعة االقتصادية

 ؛ابلكفاءات اجلزائرية األجنبية لالستفادة من اخلربات بدفاتر شروط خاصة، واالهتمام
 وماليا؛تدعيم البحوث يف جمال التكنولوجيا سواء على مستوى مراكز البحث أو اجلامعات تقنيا  -
فعالية من حيث املعلومات  أكثرثها وتطويرها جلعلها إعادة النظر يف املواقع الرقمية للقطاعات الوزارية والبواابت الوطنية بتحدي -

 .املتاحة واخلدمات املقدمة
 .  اإلحاالت واملراجع:1

 املقاالت:
 .362-213(، 04) 22، . جملة الرتبية املتطلبات وآليات -التحول الرقمي للجامعات املصرية(. 3100أسامة، عبد السالم. )         
 4، . جملة التنمية االقتصادية ، جامعة الوادي، اجلزائركيفية تطبيق التحول الرقمي يف جمال التسويق(. 3101حيياوي، إهلام وقرابصي، سارة. )         

(3 ،)021.                                                                              
 التقارير:
االحتاد العريب لالقتصاد الرقمي وجملس الوحدة االقتصادية  .3131مؤشر االقتصاد الرقمي العريب (. 3131ة االقتصادية العربية. )جملس الوحد         

 العربية جبامعة الدول العربية. مصر.
 مواقع االنرتنت:

اتريخ  وحمركات دفع التحول الرقمي وتكنولوجي.ما هو التحول الرقمي وكيف تعرفه الشركات الرقمية (. 3109, 19 02بردان، عباس. )         
 www.egovcceps.com                                                                    ، مت اإلسرتجاع من الرابط:3130. 14.30االسرتداد 

املعلومات. جامعة امللك عبد العزيز: اململكة العربية  كلية احلاسبات وتقنيات. تقنيات التحول الرقمي (.3109عدانن، مصطفى البار. )          
 السعودية

http://dspace.univ-eloued.dz/bitstream/123456789/5350/1/التحول الرقمي بني الضرورة واملخاطر  .pdf  

 .30.14.3130 مت االسرتجاع:
مت االسرتداد  .)جامعة امللك عبد العزيز، احملرر( التحول الرقمي كيف وملاذا؟.(. 3101عدانن، مصطفى البار و املرحيي، خالد. )         

                                                                                        www.awforum.org مت االسرتجاع من الرابط: 30/14/3130

 :.  مت االسرتجاع من الرابط3130.14.33. مت االسرتداد: (3131. )3منصة التعليمية جلامعة سطيف         
https://cte.univ-sefif2.dz/moodle/mod/resource/view.php?id=37051 

 .3130.14.31وكالة األنباء اجلزائرية. اتريخ االسرتداد نقال عن . (3131). 01-الرقمنة يف اجلزائر تنتعش بفعل... وابء كوفيد         
 https://www.aps.dz/ar/sante-science-technologie/98864 مت االسرتجاع من الرابط:                                              

PDCA            ( .3109لالستشارات اإلدارية .).3130.4.33اتريخ االسرتداد  التحول الرقمي والتميز يف اخلدمات: مناذج وجتارب ، 
                                                    https://www.sqc.org.sa/sqcdocs/SQC_26932018.pdf مت االسرتجاع من الرابط:

 

http://dspace.univ-eloued.dz/bitstream/123456789/5350/1/التحول

