
 

 

 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية

 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

 –المسيلة  –محمد بوضياف  جامعة

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 والسياسات االقتصادية في الجزائرمخبر االستراتيجيات 

 معوقات تطور التسيير اإلداري : التوجهات الحديثة في اإلدارة العمومية كحل ل PRFUفرقة البحث 

 .المؤسسات العمومية الجزائريةي المرافق وف
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  المرفق العام وآليات تطوير رقمنة خدمات متطلبات

 إلى الحكومة االلكترونية في الجزائرللتحول 

 

 

 

 حول:الملتقى الدولي االفتراضي 

 2022ديسمبر  00_   07ي يوم
 

 

 هيئة اإلشراف على امللتقى الدولي
 

 جامعة محمد بوضياف باملسيلة البروفيسور بداري كمال.: مدير الرئيس الشرفي 

  :أ.د بلعجوز حسين عميد الكلية.املنسق العام للملتقى 

  :الدكتور حريزي فاروق.رئيس امللتقى 

 :حوحو مصطفى. الدكتور  رئيس اللجنة العلمية 

   :الدكتورعسلي نورالدين والدكتور الوافي رابح.رئيسا اللجنة التنظيمية 

 



 

 

 متطلبات وآليات تطوير رقمنة خدمات املرفق العام للتحول إلى الحكومة االلكترونية في الجزائرامللتقى الدولي االفتراض ي:  2

 امللتقىإشكالية 

في فلسفة نظام اإلدارة وأدواته، ففعالية الحكومة االلكترونية  اجذري اوتطور  تعد الحكومة االلكترونية تحوال 

مرهونة بتطور فكر اإلدارة وتقديم الخدمة للمستفيدين أو املستخدمين بسرعة ودقة متناهية، حيث يتمثل املستفيدين في 

خل والخارج، فهي تهدف إلى كل املواطنين واألطراف ذات الصلة بالحكومة كأجهزة الدولة واملوظفين وقطاعات األعمال في الدا

تبسيط اإلجراءات الحكومية وتيسير النظام البيروقراطي أمام املواطنين وتسهيل أداء اإلدارات لخدمتها العمومية من خالل 

إيصال الخدمات بشكل سريع وعادل وفي إطار النزاهة واملساءلة الحكومية وانجاز املعامالت اإلدارية والتواصل مع املواطنين 

من   الديمقراطية؛ وهذا باالعتماد على تبادل املعلومات بسهولة وبأقل التكاليف عبر شبكة اإلنترنت ومواقع الويب  بمزيد

والبوابات الحكومية مع ضمان أمن املعلومات املتبادل في أي وقت ومن أي مكان، فهي تستخدم نظم  تكنولوجيا املعلومات 

الخدمات للجمهور، فالحكومة االلكترونية تعتمد على بيئة إلكترونية تقنية  ووسائل االتصاالت التقنية بغرض تقديم أفضل

مفترضة قوامها أجهزة الحاسوب وشبكات االتصال وبرمجيات وتطبيقات للوظائف التقليدية حيث تسعى إلى التقليل من 

   .استخدام الورق كما أنها قضت على الحواجز املرتبطة باملكان أو الزمان

لديها مثل وزارة  في املرفق العام قطاعات في الجزائر تحسن ملحوظ في أداء اإلدارة االلكترونية قد شهدت بعض ال

، لكن تبقى أداء الخدمة محصور على مستوى قطاع الضمان االجتماعيالداخلية والجماعات املحلية وزارة العدل وكذلك 

مجال الخدمة املقدمة في إطار الحكومة االلكترونية،  هذه اإلدارة العمومية وال يوجد منطقة مشركة توحد جهود الدولة في

مازالت تعتمد على األساليب التقليدية في اإلدارة ولم ترقى ملستوى  في املرفق العام من جهة أخرى نجد أن بعض القطاعات

املالية مثال،  مرحلة اإلدارة االلكترونية التي تسبق مرحلة الحكومة االلكترونية، فهناك عدة نقاط ضعف في قطاع وزارة

والتبادالت التجارية باستخدام التجارة  وقانون الصفقات سواء كان القطاع املصرفي أو فيما تعلق بمصالح الضرائب

 االلكترونية.

 وعليه نطرح اإلشكالية التالية:

 بالجزائر؟ فيإلى الحكومة االلكترونية  تحول لل املرفق العامخدمات  رقمنة تطوير  ما هي متطلبات وآليات

 للملتقى األساسية األهداف

إلى لفت انتباه السلطات العمومية واألساتذة األكاديميين املفكرين  امللتقى الدولينهدف من خالل هذا 

 ؛واملهنيين، نحو ضرورة التحرك من أجل االنتقال من مرحلة اإلدارة االلكترونية إلى الحكومة االلكترونية 

تسعى جاهدة إليجاد مخرج للنهوض بالجانب   املرحلة الحاليةفي ظل  الجزائريةوالهدف الثاني هو أن الحكومة 

السياس ي واالقتصادي واالجتماعي، خاصة وأن كل الدعم قد قدم لهذه الحكومة من طرف مؤسسة رئاسة 

وخطط ومشاريع  استراتيجياتفي الجمهورية، فأردنا اإلشارة إلى أهمية إدراج مشروع الحكومة االلكترونية 

خاصة وأن تبني مثل هذه املشاريع من شأنه تقليص التكلفة وربح الوقت وسرعة  ؛التنمية املستقبلية

 التالية:  لتقىامل محاور   بموضوع الحكومة االلكترونيةلذلك نقترح على الباحثين والخبراء واملهتمين  ،التنفيذ

 امللتقىمحاور 

 ، التحديات واملعوقاتافاهي امل: 1 حور امل   

  مقاربات، فئات الحكومة االلكترونية األهمية  العمومية، الحكومة االلكترونية، االلكترونيةاإلدارة 
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 أقسام الحكومة االلكترونية والديمقراطية االلكترونية.  .واألهداف

 متطلبات التحول إلى الحكومة االلكترونية: 2 املحور    

 وأمن املعلومات، البنية التحتية، أجهزة وشبكات وقواعد بيانات وبرمجيات :متطلبات تقنية 

  التعامل مع القوى البشرية املوجودة في اإلدارة التقليدية، استقطاب الخبرة التقنية  :بشريةمتطلبات

 املؤهلة واملكتسبة للتدريب، برامج التدريب والتأهيل املكثف، والتطوير املستمر للمورد البشري.

 ومالية، دعم الحكومة، اإلستراتجية والرؤيةوتشريعية قانونية لبات أخرى:متط ،. 

 إلى الحكومة االلكترونية آليات التحول : 3 املحور    

  اإلصالح اإلداري، الهيكل اإلداري والهيكل الوظيفي داخل  املرحلة التمهيدية:آليات التحول خالل

 .، رقمنة اإلدارات التقليديةداخل الجهاز اإلداري نفيذ املهام الجهاز اإلداري، آليات العمل وت

 عملية التحول إلى الحكومة االلكترونية؛ تحديد الجهات  :آليات التحول خالل املرحلة االنتقالية

 املسؤولة على تنفيذ املشروع

 :التفاعل بين الحكومة االلكترونية واملستفيدين من  آليات التحول الكامل للحكومة اإللكترونية

 خدماتها

 : الخدمات العمومية االلكترونية4 املحور    

  الجباية االلكترونية، الدفع االلكتروني، الصفقات العمومية االلكترونية، التجارة االلكترونية، األمن

ومستودعات البيانات، البيانات االلكتروني، التعليم االلكتروني، السحابة االلكترونية، تسيير 

 في الخدمة االلكترونية قطاع التعليم العالي إسهامات ،الضخمة، التسيير االلكتروني للوثائق

 : تجارب دولية رائدة5 املحور    

 تجارب عربية وأجنبية 

 املستهدفون 

  العلمي في الجامعات ومختلف مراكز البحث املفكرينو األساتذة الباحثون. 

  تكنولوجيا املعلومات واإلدارة االلكترونية.خبراء 

  واإلدارات العمومية.املؤسسات  إطاراتأرباب و و  السلطات العمومية واملهنيينمختلف 

  الخصوص وجه على املاستر والدكتوراهالطلبة عموما وطلبة. 

 شروط وتعليمات للمشاركة في امللتقى

 .أن يكون البحث في أحد محاور امللتقى 

 بالدقة العلمية واألصالة في ظل منهجية محكمة وتوثيق جيد للمراجع واملصادر. أن يتصف البحث 

 .أن ال يكون البحث قد سبق نشره أو قدم في ملتقيات سابقة 
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  02أن ال تزيد عدد صفحات البحث عن  ( صفحةA4.بما في ذلك املالحق واملراجع ) 

 أو فرنسية، كما يحتوي على  أن يشمل البحث على ملخص باللغة العربية ولغة أخرى انجليزية

 الكلمات املفتاحية، ويتم إدراج املالحق واملراجع والفهارس في آخر البحث، والهوامش في أسفل املتن.

 االنجليزية. الفرنسية أو اللغة التي تقدم بها املداخالت: العربية أو 

 البحث ملتن الخط نوع يكون  أن (Arabic Transparent) األجنبية وللغة العربية للغة 41 بمقياس 

(Times New Roman) 42 بمقياس الهوامش وتكون  ،40 بمقياس. 

  سم من كل جانب. 0حدود الصفة الصفحة 

 .تعطى األولوية للبحوث امليدانية 

 .أن ترفق االستمارة مع نص املداخلة 

  يؤخذ بعين االعتبار من البداية.أي بحث يخالف هذه املقاييس ال  

 مالحظة هامة

سيت  نشر جميع نصوص املداخالت العلمية املقبولة في منشور خاص باملخبر التابع لكلية العلوم        

؛ وسيت  إعداد كتاب يير لجامعة محمد بوضياف باملسيلةاالقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التس

للرئاسة الحكومة والبرملان جماعي حول الحكومة االلكترونية، كما ستقدم مخرجات هذا امللتقى 

 .بغرفتيه

 مواعيد هامة 

  :2221نوفمبر  07آخر أجل الستقبال املداخالت. 

 ـــــــــترسل املداخالت على الرابط ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ   www.v.ht/e2021ــــــــــــــــــ

  :2221نوفمبر  24إلى  2221نوفمبر  20فترة التحكي  مع الرد على املداخالت من. 

  20_ 20يومي الجزائر  –املسيلة  –جامعة محمد بوضياف : امللتقى الدوليانعقاد  تاريخمكان و 

 .2221ديسمبر 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظة هامة

 للتواصل 

 البريد االلكتروني

      conf.egovernment@gmail.com ✉ 

 صافحة امللتقى على الافيس بوك

www.fb.com/egovmsila   

 الهاتف
 د. حريزي فـــــــــــــــــــــاروق:  00213.664.02.04.19  :☎
 د. حـوحـــــو مصطافى:  00213.670.03.51.28  :☎
 د. الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافي رابح:  00213.663.43.22.43  :☎
 د. عسلي نور الدين:  00213.699.99.60.99  :☎

 

http://www.v.ht/e2021
mailto:conf.egovernment@gmail.com
http://www.fb.com/egovmsila
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https://myaccount.google.com/?utm_source=OGB&tab=mk&authuser=2&utm_medium=act
https://myaccount.google.com/?utm_source=OGB&tab=mk&authuser=2&utm_medium=act
https://myaccount.google.com/?utm_source=OGB&tab=mk&authuser=2&utm_medium=act
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 اللجنة العلمية للملتقىأعضاء 

رئيس اللجنة - جامعة املسيلة ،د. حوحو مصطافى

 العلمية

 املسيلةجامعة  أ.د. بلعجوز حسين

 جامعة املسيلة أ.د. بوقرة رابح

 جامعة املسيلة أ.د. شريط صالح الدين

 جامعة املسيلة أ.د خبابة عبد هللا

 جامعة املسيلة أ.د. نويبات عبد القادر

 جامعة املسيلة أ.د. قاسمي السعيد

 جامعة املسيلة أ.د. برحومة عبد الحميد

 جامعة املسيلة أ.د. بلعباس رابح

 جامعة املسيلة دبي عليأ.د. 

 جامعة املسيلة أ.د. سعيدي يحي

 جامعة املسيلة أ.د. قاسمي كمال

 جامعة املسيلة أ.د. شريف مراد

 جامعة املسيلة أ.د. سعودي بلقاس 

 جامعة املسيلة أ.د. رفاع مقران

 جامعة املسيلة  د. بلواضح الهاشميأ.

 جامعة املسيلة د. جاب هللا مصطافىأ.

 جامعة املسيلة سال  إلياسد. أ.

 جامعة املسيلة د. عريوة محادأ.

 جامعة املسيلة د. فرحات عباسأ.

 جامعة املسيلة  د. ولهي بوعالمأ.

 جامعة تلمسان أ.د. يحي برويقات عبد الكري 

 جامعة املسيلة د. بوبعاية حسانأ.

 جامعة تلمسان أ.د. يحياوي مافيدة

 -مونتريال  جامعة كيبيك  أ.د. معزوز بشير

 كندا

 د. رضا الكالعي

الرئيس املدير العام 

لشركة التصرف في 

القطب التكنولوجي ببرج 

 تونس- السدرية

 جامعة تلمسان أ.د. كرزابي عبد الطيف

 

 مصر -جامعة بني سويف  أ.د. رحاب يوسف

 اليمن - جامعة عدن أ.د. بدر العبيدي

 جامعة عنابة أ.د. بوقلقول الهادي

 جامعة تلمسان أ.د. مليكي سمير بهاء الدين

 جامعة معسكر أ.د. بن عبو الجياللي

 الهند -جامعة العثمانية   الديند. خالد محي 

 مصر -جامعة االزهر  د.عبدهللا محمود محمد بدر

 مصر  -جامعة بنها   د. وليد احمد السيد

 السعودية -لد جامعة امللك خا  د. فايز بن ظافرة

 ليبيا -جامعة صبراته  د. خالد علي العجيلي املحجوبي

 ليبيا -جامعة صبراته  د. امحمد شنيبيش

 كندا -جامعة أوتاوا  املبروك مسعودد. 

 تونس -جامعة صفاقس  د. نظمي امليالدي

 السعودية -جامعة الجوف  د. عبدالرزاق محمد العقول 

 د. حسن توكل أحمد فضل 

 محمد
 السعودية -جامعة الجوف 

 تونس -فاقص صجامعة  د. فؤاد الصباغ

 لبنان-الجامعة اللبنانية  د. عباس بدران

 جامعة املسيلة هللا صالحد. بوعبد 

 جامعة املسيلة  د. بيصار عبد املطلب

 4جامعة سطيف  د. بن زهية محمد

 جامعة املسيلة د. عسلي نورالدين

 جامعة برج بوعريريج د. سراي صالح

 جامعة غرداية  د. شنيني عبد الرحي 

 جامعة املسيلة د. القري عبد الرحمن

 جامعة املسيلة د. منهي بوريش

 املركز الجامعي تيسمسيلت د. صالح محمد

 جامعة املسيلة د. خليلي أحمد

 املركز الجامعي عين تيموشنت د. مراد اسماعيل

 جامعة املسيلة د. مير أحمد

 املركز الجامعي مغنية د. بلحسن محمد
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 املسيلةجامعة  د. تمار توفيق 

 املدرسة العليا إلدارة االعمال تلمسان د. شنيني موس ى

 جامعة املسيلة د. قمان مصطافى

 جامعة الجلفة د. الجودي محمد علي

 جامعة املسيلة د. قروش عيس ى

 جامعة املسيلة د. عز الدين عبد الرؤوف

 جامعة املسيلة د. نوي نورالدين

 جامعة ورقلة د. رج  خالد

 جامعة املسيلة حمزةد. غربي 

 جامعة املسيلة د. بوتيارة عنتر

 جامعة املسيلة د. بركاتي حسين

 جامعة تلمسان د. بوقناديل محمد

 جامعة املسيلة د. زيتوني كمال

 جامعة بسكرة د. جودي حنان

 جامعة املسيلة د. بن لخضر السعيد

 املركز الجامعي عين تيموشنت د. بن مسعود نصر الدين

 جامعة املسيلة زغبة طاللد. 

 املدرسة العليا للتجارة الجزائر د. عزاوي خالد 

 جامعة املسيلة د. هبال عبد املالك

 جامعة املسيلة د. يحياوي عمر

 جامعة املسيلة د. طويرات رابح

 جامعة املسيلة د. شريط حسين األمين

 جامعة تيارت د. زياني عبد الحق

 املسيلةجامعة  د. بعيطيش شعبان

 جامعة أم البواقي د. سطحاوي عزيزي 

 جامعة املسيلة د. عجالن العياش ي

 جامعة املسيلة د. لقليطي لخضر

 جامعة املسيلة د. سبتي اسماعيل

 جامعة املسيلة د. عماري زهير

 جامعة املسيلة د. قرواط يونس

 املركز الجامعي عين تيموشنت د. بن سبع إلياس

 املسيلة جامعة د. واضح فواز

 جامعة املسيلة د. بن البار موس ى

 3الجزائر جامعة  د. شتيح أكرم

 املسيلةجامعة  د. مرواني رابح

 

 جامعة املسيلة د. رحماني سناء

 جامعة املسيلة د. قريد مصطافى

 املسيلة جامعة سعودي عبد الصمد د.

 جامعة مستغانم د. مدوري نورالدين

 جامعة بشار د. بن جيمة عمر

 جامعة املسيلة د. نوي نبيلة

 جامعة الجلفة د. قمان عمر

 جامعة تلمسان د. العشعاش ي عبد الحق

 املركز الجامعي غليزان د. هاملي عبد القادر

 جامعة املسيلة د. بدار عاشور 

 جامعة املسيلة د. زاوش رضا

 جامعة املسيلة د. بدروني عيس ى

 جامعة املسيلة د. شنبي صوريا

 املركز الجامعي عين تيموشنت د. مراد اسماعيل

 جامعة املسيلة د. بلواضح الجيالني

 جامعة املسيلة د. ميمون الطاهر

 جامعة املسيلة د.بتقة صونية

 جامعة املسيلة د. تاهمي نادية

 املسيلةجامعة  د. فراحتية العيد

 جامعة املسيلة د. سليماني محمد

 جامعة املسيلة د. عمرون بوجمعة

 جامعة املسيلة د. غالب فاتح

 جامعة املسيلة د. زواق الحواس

 جامعة املسيلة د. مصطافاوي الطيب

 جامعة املسيلة د. بوخرص عبد الحافيظ

 جامعة املسيلة د. عايب حمزة

 جامعة املسيلة د. سبتي اسماعيل

 جامعة املسيلة د. الباهي مصطافى

 جامعة املسيلة د. لعشاش عبد الحلي 

 جامعة املسيلة د. نقموش عادل

 جامعة املسيلة د. بن محاد سمير

 جامعة املسيلة د. قدوري نورالدين

 جامعة املسيلة د. براهيمي عبد الرزاق

 جامعة املسيلة د. عماري زهير

 3الجزائر جامعة  عبد الباسطمداح 
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