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Résumé: 
Dans le cadre de développement du secteur de l’information, L’Algérie prendre en charge de crée des 

source d’information dans les différents domaines scientifiques, économiques et sociales, concernant : office 
nationale des statistiques (O.N.S), conseille nationale économique et sociale (C.N.E.S) et centre de recherche de 
l’information scientifique et technique. Mais généralement on se trouve des contradiction dans les données et 
les informations qui produites et démontré par Ses sources d’information, et pour ce la, il faut les fusionné dans 
un centre d’information nationale qui constitué et établi des informations types et bien précisées pour l’aide de 
la décision dans les différents nivaux d’administrations. 

  :مقدمة
متزامنة مع ثورة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،  –مرحلة عصر املعلومات  –مع دخول العامل مرحلة جديدة 

فري قاعدة بيانات وطنية حول املؤشرات املتعلقة بالتنمية، تشكل متطلبا تنمويا وعلميا وقناعة راسخة بضرورة االهتمام أصبح تو 
اجلدي باملعلومات والبدء خبطوات عملية للسري يف طريق املعلوماتية، وهذا ما انتهجته الكثري من الدول خاصة النامية منها عندما 

 للمعلومات كاستجابة فعلية منها لتحقيق تلك املتطلبات، ومتثل البيانات اخلاصة بتكنولوجيا أسست ما يعرف باملركز الوطين
املعلومات الرافد الرئيسي هلذه املراكز، حيث توفر الكثري من املؤشرات الرئيسية اليت تدعم متخذي القرار يف عملية التخطيط 

 .الزدهار وأداة فاعلة للتفوق العاملياملستقبلي وحتقيق التنمية ومتثل عنصراً حيوياً للنمو وا
توفري بوميكن اعتبار القرارات املتعلقة بإنشاء هيئات رمسية معلوماتية يف اجلزائر منذ بداية الستينات تأكيدا على اهتمام الدولة 

لبحث يف اإلعالم العلمي قواعد بيانات وطنية حول املؤشرات املتعلقة بالتنمية، ويتعلق األمر بالديوان الوطين لإلحصائيات، مركز ا
   )*(.والتقين، ا�لس الوطين االقتصادي واالجتماعي

ولعل إنشاء مركز وطين للمعلومات يف اجلزائر جيمع بني هذه اهليئات بغرض توحيد معلوما�ا اليت قد تتضارب يف الكثري من 
  .حيان ميثل أوىل اخلطوات اهلامة حنو تأسيس قطاع املعلومات الوطيناأل

ل من خالل هذه الدراسة تقييم فعالية مصادر املعلومات الرمسية ومدى مسامهتها يف اختاذ القرار، مث تقدمي منوذج إلنشاء وسنحاو 
   )*(مركز معلومات وطين يف اجلزائر

  واقع قطاع المعلومات بالجزائر: المحور األول
علومات املنتجة واملقدمة من طرف خمتلف حىت نستطيع حتديد واقع قطاع املعلومات باجلزائر وجب البحث يف قيمة امل 

  .اهليئات الرمسية، مث مسامهة هذه املعلومات يف اختاذ القرار على املستوى اجلزئي والكلي
  تقييم فعالية مصادر المعلومات الرسمية بالجزائر: أوال

إمكانية إنشاء مركز معلومات وطين لتقييم فعالية مصادر املعلومات الرمسية احلالية يف تفعيل قطاع املعلومات، وملعرفة مدى 
  .1مت استطالع رأي الباحثني واملؤسسات االقتصادية حول هذا املشروع. باجلزائر

من عينة الدراسة أ�م ال يعتمدون  %47أفاد  :أهم مصادر المعلومات الرسمية المعتمد عليها في جمع المعلومات .1
نسبة كبرية حيث متثل تقريبا نصف عينة الدراسة، ومثلت نسبة من  وهي O.N.Sبدرجة كبرية على املعلومات املقدمة من طرف 

 %67كما أفاد ـ  ى هذه اهليئة بدرجة كبري نوعا مامن يعتمدون عل %17و %37يتعاملون مع هذه اهليئة بدرجة كبرية وكبرية جدا 

mailto:Ben.medyahia@gmail.com


 باجلزائر لدعم اختاذ القرارإنشاء مركز معلومات وطين مقرتح 
  حيياوي حممد. د                             

 250 -237، ص  2018)  19( العدد /  14ا�لد                 ISSN  6132-1112 مشال إفريقيا                   جملة اقتصاديات 
238 

ومتثل هذه النسبة  C.E.R.I.S.Tدمها من عينة الدراسة أ�م ال يعتمدون بدرجة كبرية على املعلومات التقنية والعلمية اليت تق
ممن يعتمدون بدرجة كبرية وكبرية جدا على هذه اهليئة يف مجع  %10نسبة كبرية من عينة الدراسة، يف حني بلغت فقط نسبة 

مة من املتبقية فهي تعتمد بدرجة كبرية نوعا ما على املعلومات املقد %23املعلومة العلمية والتقنية وهي نسبة ضعيفة جدا، أما 
  . طرف هذه اهليئة

من عينة الدراسة ال يعتمدون بدرجة كبرية على املعلومة  %60الذي الحظنا أن  C.N.E.Sونفس الشيء بالنسبة 
 %10االقتصادية واالجتماعية املقدمة من طرف هذه اهليئة، يف حني جاءت درجة االعتمادية ملقياس كبرية جدا وكبرية بنسبة 

وميكن تلخيص هذه  %.30من يعتمدون على هذه اهليئة بدرجة كبرية نوعا ما فقد بلغت نسبة  وهي نسبة ضعيفة جدا، أما
  :األرقام يف الشكل التايل

  درجة اعتماد عينة الدراسة على مصادر المعلومات الرسمية: 1 الشكل رقم
  
  
  
  
  
  
  

  
  من إعداد الباحث: المصدر                        

  :ول على المعلومات الالزمة من هذه المصادرأهم الطرائق المستخدمة للحص .2
ممن يرجعون إىل اهليئات السابقة الذكر يف مجع معلوما�م يعتمدون بدرجة   %50وجدنا من خالل الدراسة امليدانية أن 

وكبرية  ممن يعتمدون على االتصاالت الشخصية بدرجة كبرية %45كبرية على الزيارة امليدانية ملقرات هذه املصادر، وما نسبته 
ملن يعتمدون على املوقع االلكرتوين هلذه املصادر على شبكة االنرتنت بدرجة كبرية وكبرية  %45جدا، يف حني جاءت نسبة 

من أفراد عينة الدراسة أ�م  %50أما فيما خيص درجة االعتماد على ا�الت املنشورة من طرف هذه املصادر فأفاد . جدا
  :والشكل التايل يوضح ذلك ،رية جدايعتمدون عليها بدرجة كبرية وكب
  الطرائق التي تستخدمها عينة الدراسة في جمع المعلومات من مصادرها :2م الشكل رق
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  من إعداد الباحث: المصدر                   
املصادر من أفراد عينة الدراسة الذين يعتمدون على  %80تبني أيضا أن : تحديد فعالية المعلومات المتحصل عليها .3

من أفراد عينة الدراسة أن املعلومات  %50وأفاد  .السابقة الذكر واجهوا صعوبات أثناء مجعهم للمعلومات من هذه املصادر
من أفراد عينة الدراسة قدروا فعالية املعلومات املتحصل عليها من  %45ويالحظ أيضا أن ، املتحصل عليها ضعيفة وغري شفافة

قيموا هذه املعلومات مبالحظة حسن، يف حني تساوت املالحظات  %25الحظة فوق املتوسط، واملصادر السابقة الذكر مب
  :كما هو موضح يف الشكل التايل  ،لكل واحدة منهما %10متوسط ودون املتوسط بنسبة 

  تقييم عينة الدراسة لفعالية المعلومات المتحصل عليها من المصادر الرسمية: 3الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  من إعداد الباحث: المصدر                   
 :تقييم مساهمة مصادر المعلومات الرسمية في تفعيل دور قطاع المعلومات بالجزائر .4

يتضح من خالل البيانات املتوصل إليها أن ملصادر املعلومات الرمسية دور فعال إىل حد ما يف تفعيل قطاع املعلومات باجلزائر 
  :كما هو موضح يف الشكل التايلو  ،اسةمن عينة الدر  %60 بهأفاد مثلما 

  تقييم عينة الدراسة لدور مصادر المعلومات الرسمية في تفعيل قطاع المعلومات بالجزائر: 4الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  من إعداد الباحث: المصدر               
 :تحديد درجة الموافقة على اقتراح إنشاء مركز معلومات وطني بالجزائر .5

من أفراد عينة الدراسة وافقوا بدرجات كبرية وكبرية جدا على مشروع إنشاء  %93ل النتائج املتوصل إليها أن نالحظ من خال
 .نظام معلومات وطين باجلزائر
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  درجة موافقة عينة الدراسة على اقتراح إنشاء نظام معلومات وطني بالجزائر :5 الشكل رقم
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  من إعداد الباحث: المصدر               
  :عرض المشاكل التي تتخبط فيها المؤسسات االقتصادية والمتعلقة بقطاع المعلومات - ياثان

  :2هناك الكثري من املشاكل اليت حتول دون التطور السريع هلذه املؤسسات، واليت ميكن إجيازها فيما يلي
سوق العمل يف اجلزائر  حيث نسجل غياب أرقام أو إحصائيات أو معطيات عن :ندرة المعلومات المتعلقة بسوق العمل .1

بالشكل املطلوب، فال توجد مثال أرقام أو معطيات دقيقة عن طلب العمل تكون منظمة بشكل تبني من خالهلا طبيعة طالب 
، كما أنه يف املقابل ال توجد بيانات كافية عن املهتمني بالتوظيف، وإن وجدت فإ�ا ...العمل من حيث الشهادة، السن، اجلنس

  .يف شكل إعالنات عن التوظيف ال أكثرتكون متفرقة 
فمن الطبيعي أن يبين أي شخص قراره االستثماري على عدد من املعطيات، : ندرة المعلومات المتعلقة بفرص االستثمار .2

  . واليت تظهر إمكانيات وفرص االستثمار، وغياب مثل هذه املعطيات يؤدي ال حمالة إىل اضمحالل الفكر االستثماري
إىل ) كواقع(أو املؤسسة ) كفكرة(حيث يفتقر صاحب املشروع : )الوطني(ت المتعلقة بالمحيط المحلي نقص المعلوما .3

معلومات ال مناص منها الختاذ قرار االستثمار، ونذكر يف هذا الصدد، على سبيل املثال، تقلبات األسعار، حجم القدرة الشرائية، 
ومن  ،...، املنافسني احملتملني)احملليني واألجنبيني(عيته، املنافسني احلاليني االمتيازات القانونية، حجم العرض يف سوق العمل ونو 
  .شأن املركز الوطين للمعلومات توفري مثل هذه املعلومات

يشكل غياب مثل هذه املعلومات، واليت حتمل بعدا اسرتاتيجيا،  :)الدولي(نقص المعلومات المتعلقة بالمحيط األجنبي  .4
ات الصغرية واملتوسطة، بل وعلى قطاع األعمال ككل، فنقص املعطيات والبيانات عن املنافس األجنيب خطرا يهدد وجود املؤسس

يعين الدخول يف معركة ضد منافس جمهول، قد يعرف عنك الكثري دون أن تعرف عنه سوى القليل، وهو ما يؤدي إىل الصدمة 
)le choc(ى حدوثه يف إطار ما يسمى باالنضمام إىل االقتصاد الدويل يف ، مما يسبب ا�يارا وتراجعا ملؤسساتنا، وهذا ما خنش

  ).املنظمة العاملية للتجارة(أو يف شكله العاملي ) اتفاقية الشراكة األورومتوسطية(شكله اإلقليمي 
حيث جيد أصحاب املؤسسات صعوبة يف التعرف على اخلدمات : نقص المعلومات المتعلقة بالخدمات التسويقية .5

تاحة، كأماكن املعارض وتوارخيها، واشرتاطات اجلودة يف األسواق احمللية وكذا اخلارجية، كما تفتقر مؤسساتنا على وجه التسويقية امل
  .اخلصوص، إىل هيئات متخصصة يف دراسة السـوق وسلوك املستهلك

املؤسسات إىل ويدفع هذا النقص  :نقص المعلومات الخاصة بمصادر اآلالت والتجهيزات ذات التكنولوجيا المتطورة .6
توفري هذه الوسائل بأيسر الطرق وأقر�ا، كما يتضمن هذا النقص أيضا عدم الدراية بالتكاليف وإضاعة الوقت يف البحث عن 
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أنسب األسعار، وبالتايل فإن غياب هذا املصدر املهم من مصادر املعلومات يرتك مؤسساتنا تعمل بأدوات أقل تنافسية وأكرب 
  .ينها وبني حتقيق أهدافهاتكلفة، وهو ما حيول ب

إىل مواكبة التطورات التكنولوجية من أجل الوقوف أمام املنافسة، خاصة منها األجنبية، وال  اجلزائريةوتسعى املؤسسات 
  .سبيل إىل ذلك إال البحث عن املعلومات املتعلقة �ذا اجلانب، وباملقابل، يشكل غيا�ا عائقا أمام تطور هذه املؤسسات

إن توفر املعلومات والبيانات يف شكلها اخلام قد : متخصصة في تحليل المعلومات ونشرها) مراكز(يئات عدم وجود ه .7
يشكل يف حد ذاته مشكلة يف بعض األحيان، فاخلربة القليلة اليت يتمتع �ا أصحاب املؤسسات االقتصادية عادة ال متكنهم من 

مما يوجب عليهم البحث عن مغزى هذه البيانات ومدلوال�ا يف شكل فهم واستغالل هذه البيانات واملعطيات أحسن استغالل، 
  .مبسط أو بنوع من الشرح والتحليل، ولن يتأتى ذلك إال بوجود هيئات ومراكز متخصصة يف حتليل ونشر هذه البيانات

  تقديم عرض ألهم محاور مركز المعلومات الوطني المقترح في الجزائر: المحور الثاني
تزايد األمهية يف بناء وإدارة وتطوير نظام وطين متكامل للمعلومات يؤمن اإلسناد الالزم لرسم السياسات وصناعة تربز احلاجة وت

القرارات، ودعم وحتسني اختاذ القرارات، األمر الذي جيعل إنشاء وحدة متخصصة لدعم صناعة واختاذ القرار ميثل متطلباً أساسياً 
على مشكالته وتوجيه موارده حنو االستغالل األمثل، وحتقيق كفاءة عالية يف اإلنتاج وهامًا ملساعدة ا�تمع على التعرف 

  . واخلدمات
مركز املعلومات الوطين املقرتح والذي ينبغي أن يكون حتت الرقابة الوصائية ألعلى : مفهوم مركز المعلومات الوطني المقترح .1

مات، يسري ال مركزيا، يربط بني املؤسسات احلكومية والقطاع اخلاص سلطة يف البالد كرئاسة اجلمهورية هو نظام متكامل للمعلو 
واملعلومات  البيانات من خالهلا توفري يتم شبكة وطنية، بينها ضمن فيما وينسق القطاعات خمتلف يف مراكز املعلومات وبني

يف  القرار االهتمام وصانعي وأصحاب القطاعات واملعارف االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية األحدث واألكثر مشولية ملختلف
 مبا يف شىت ا�االت، والربامج والسياسات اخلطط وتطوير وتقييم ومتابعة وتنفيذ إعداد على القطاعني العام واخلاص، مبا يساعد

هلذه الغاية تلتزم و  ،وجماال�ا أنواعها مبختلف واألنشطة العلمية واإلنتاجية والتنظيمية اإلدارية والفعالية الكفاءة مستوى يرفع
  .املؤسسات احلكومية بالتعاون مع املركز املقرتح لبناء هذا النظام وتوحيد اجلهود من خالل رؤية وطنية موحدة ومتكاملة

وفق هذا التعريف يتضح أن نظام املعلومات الوطين املقرتح هو عبارة عن آلية ملعرفة وحصر املعلومات وإعادة تنظيمها 
لتداول من خالل شبكات الكمبيوتر وشبكة االنرتنت العاملية، حبيث تساهم مجيع الوزارات واملؤسسات بطريقة تكون قابلة ل

الوطنية اجلزائرية وحىت األجنبية اليت هلا استثمارات يف الوطن يف رفد هذا البنك باملعلومات اليت تنتجها أو تقوم بالربط مع املركز  
ا سوف يتم تقسيم املعلومات إىل خاليا معلوماتية على مستوى الوزارات كل حسب نوع املعلومات اليت ينتجها، ومن هن

واملؤسسات وتكون كل خلية مسئولة عن املعلومات اليت تنشر وعن كيفية نشرها، وهذا األمر سوف يوفر املرونة الكافية لنشر 
  .أنظمتها الداخليةالوزارات واملؤسسات على تطوير  املعلومات من مصدرها مباشرة باإلضافة إىل انه يساعد

يف نظام املعلومات الوطين املقرتح تقسم اخلاليا املعلوماتية إىل جمموعة من القطاعات لتيسري الوصول إىل املعلومات 
الصناعة، التعليم والتكوين، احلكومة : واسرتجاعها وتبادهلا، وكل قطاع حيوي شبكة فرعية من النظام الوطين على النحو التايل

سية، البحث والعلوم التكنولوجية، القانون والتشريع، الزراعة، املوارد الطبيعية، البيئة، االقتصاد، الثقافة، السكان، والشؤون السيا
الصحة، العمل، ا�تمع والظروف االجتماعية، النقل، السياحة واآلثار، ويستخدم النظام املقرتح تكنولوجيا االنرتنت لنقل وعرض 

 . انت لتبادهلااملعلومات وتكنولوجيا االنرت 
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يهدف املركز الوطين للمعلومات املقرتح إىل بناء وإدارة وتطوير نظام وطين : أهداف نظام المعلومات الوطني المقترح .2
متكامل للمعلومات، يشتمل على جمموعة واسعة من أنظمة املعلومات القطاعية والفرعية، وترتبط كافة وحداته بشبكة وطنية 

  :إطار هذا اهلدف الرئيسي يعطي املركز املقرتح أولوية خاصة لتحقيق األهداف الفرعية التاليةويف ، متكاملة للمعلومات
توفري املعلومات الالزمة لدعم صناعة القرار ومتكني صانعي القرار من اختاذ القرارات بطرق سليمة وبناء على معطيات  -

 معلوماتية دقيقة وكافية؛
ليت تساعد على تطوير نظم اإلدارة وحتديث أساليب العمل يف كافة القطاعات ويف التوسع يف إدخال األنظمة املعلوماتية ا -

خمتلف جماالت أنشطة الدولة، وذلك من اجل تطوير آليات العمل املؤسسي وحتسني أداء احلكومة يف القيام بوظائفها وتقدمي 
 اإللكرتونية؛) كومة اإللكرتونيةاحل(خدما�ا للمواطنني ومتكينها من االنتقال التدرجيي حنو تطبيقات اإلدارة 

تعميم استخدام أنظمة التبادل املعلومايت الشبكي وذلك �دف تسهيل انتقال وتبادل ونشر املعلومات سواء داخل األجهزة  -
 واملؤسسات أو فيما بينها وكذلك مع عامة املواطنني أيضا؛

للمشكالت املعيقة للتطور والتعرف على اإلمكانات والفرص  توفري املعلومات الدقيقة والكافية واليت متكن من الدارسة العميقة -
واملوارد املتاحة وحتديد األولويات امللحة يف خمتلف جماالت التنمية وبالتايل وضع السياسات واخلطط والربامج بتوجهات سليمة 

 ومتابعة تنفيذها بقدر كاف من الفعالية؛
شبكات املعلومات احمللية والعاملية، ويف نفس الوقت االستفادة من هذه توسيع املشاركة يف نشر وتبادل املعلومات من خالل  -

الشبكات لتسهيل وصول املواطنني إىل املعلومات واملعارف والثقافات واخلربات املتاحة لدى الشعوب األخرى يف خمتلف بلدان 
 العامل؛

ستثمار واكتشاف ا�االت والفرص االستثمارية توفري املعلومات املتكاملة اليت تساعد املستثمرين يف التعرف على نظم اال -
 املتاحة؛

دعم وتشجيع اإلنتاج العلمي واملعريف ومساعدة الباحثني والدارسني يف احلصول على املعلومات واملراجع اليت حيتاجون إليها  -
 للقيام بأعمال البحوث والدراسات يف خمتلف ا�االت النظرية والتطبيقية؛

هزة واملؤسسات وقطاعات األعمال من خالل القيام ببناء قاعدة معلوماتية واسعة مرتبطة بتلبية اإلسهام مع خمتلف األج -
متطلبات بناء اقتصاد املعرفة وإجياد أنشطة جديدة تسهم يف زيادة فرص العمل وخلق مصادر جديدة إضافية لتنمية املوارد وحتسني 

 مستويات الدخل؛
واملعارف التخصصية يف ا�ال املعلومايت واالستفادة من تكنولوجيا املعلومات يف إتباع  تنمية القدرات البشرية وتطوير املهارات -

 أفضل أساليب التأهيل النظري والتطبيقي؛
  : مهام نظام المعلومات الوطني المقترح .3

  :يتوىل املركز املقرتح يف سبيل حتقيق أهدافه املهام التالية
ت العلمية واحللقات الدراسية واالجتماعات احمللية واخلارجية ذات العالقة بأهداف املشاركة يف املؤمترات والندوات واللقاءا -

 املركز؛
وضع املواصفات واألمناط الفنية واإلجراءات واجبة اإلتباع للتعاقد على شراء أو استئجار احلاسبات وتوابعها والربامج اجلاهزة  -

ارات فنية من شركات وبيوت خربة حملية أو أجنبية متخصصة على خدمات أو استش وأجهزة ومعدات حفظ الوثائق أو للحصول
 بالتنسيق مع اجلهات املعنية بالدولة؛ ا�االت، واعتماد التعاقدات اليت تربم هلذا الغرض واإلشراف الفين على تنفيذها يف تلك
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 البيانات واملعلومات وحتليل وحفظ مجع ومعاجلة طريق عن الوطين املستوى على واملعلومات البيانات من الرئيسية القواعد توفري -
 وبثها؛ وحتديثها واسرتجاعها تدفقها ومتابعة انتظام ومصادرها وأوعيتها أشكاهلا مبختلف

 الوطين؛ وتبادهلا على املستوى واملعلومات البيانات ملعاجلة الفنية العمليات ملختلف موحدة ومعايري أسس وضع -
 والرد على للباحثني واملهتمني وصانعي القرار للمعلومات االنتقائي البث طريق نع املعلوماتية للخدمات متكامل نظام إنشاء -

 املنظمة؛ واإلجراءات للسياسات وفًقا االستفسارات
 أمهيتها واستخدامها؛ مبدى الوطين الوعي ونشر باملعلومات املتعلقة والدوريات النشرات إصدار -
 للمعلومات؛ وطنية الكرتونية مكتبة إنشاء -
 .يضعها اليت والقواعد للسياسات وفًقا واألجنبية الوطنية املتخصصة باخلربات ةاالستعان -
  المقترح مصادر تمويل المركز الوطني للمعلومات .4

يف موازنته  اجلمهورية ملحقة مبيزانية مصاحل رئاسة مستقلة فيما خيص عملية متويل املركز فنقرتح أن تكون له ميزانية  
  : وتتكون املوارد املالية للمركز مما يلي، لذلك واللوائح املنظمة وفًقا للقواعد املركز رئيس ربنظ منها السنوية، ويتم الصرف

 اإليرادات الناجتة عن ممارسة املركز ألعماله يف جمال البحوث والدراسات واالستشارات وتقدمي اخلدمات الرتبوية املختلفة؛ -
يوافق عليها املركز، على أن تقرتن مبوافقة مكتب رئاسة اجلمهورية إذا  اهلبات واإلعانات والتربعات واملساعدات املالية اليت  -

 كانت من مصدر غري جزائري؛
 : آلية عمل المركز الوطني للمعلومـات المقترح .5

متثل جماالت أنشطة املركز الوطين للمعلومات التقسيمات النوعية االختصاصية املستجيبة لتحقيق أهداف واجتاهات العمل 
ملنوط باملركز واملبنية أيضا على قاعدة التحليل والتصنيف العلمي للعمليات املعلوماتية واالختصاصات املهنية والوظيفية املعلومايت ا
  .لدى املركز

  نقوم يف هذا اإلطار بتقدمي هيكل تنظيمي تصوري للمركز: الهيكل التنظيمي لمركز المعلومات الوطني المقترح  -  أ
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  لمركز المقترحالهيكل التنظيمي ل :6 الشكل رقم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  من إعداد الباحث: المصدر  

  رئيس المركز

  أمانة المركز  وحدة دعم اتخاذ القرار

إدارة املعلومات 
  اجلغرافية

  إدارة معلومات 
  اجلماعات احمللية

مركز فرعي 
  للواليات

مركز فرعي 
  للدوائر

مركز فرعي 
  لدياتللب

إدارة اخلدمات 
  املعلوماتية

  قسم االتصاالت

  اتقسم العملي

قسم الدعم 
  الفين

مديرية املوارد 
  البشرية واملالية

قسم املوارد 
  البشرية

املوارد قسم 
  املالية

قسم اللوازم 
  والصيانة

إدارة تكنولوجيا 
  املعلومات

الديوان الوطين 
لإلحصائيات 
  السكانية

الديوان الوطين 
لإلحصائيات 
  االقتصادية

مركز البحث يف 
اإلعالم العلمي 
  والتقين

  معهد املعلوماتية

  مركز الدراسات 
  املستقبلية

قسم الدراسات يف 
  الشؤون االقتصادية

قسم الدراسات يف 
الشؤون السياسية 
  والعالقات الدولية

قسم الدراسات يف 
  الشؤون القانونية

قسم الدراسات يف 
الشؤون االجتماعية 

  والثقافية

  املكتبة الوطنية 
  اإللكرتونية

املكتبات املركزية 
للجامعات 
  واملعاهد

  املكتبات الوطنية

  األرشيف الوطين

مكتبات املعاهد 
املختصة يف 
  البحث العلمي

إدارة املعلومات 
  احلكومية

مكتب التخطيط 
  التنموي

قسم قاعدة 
  البيانات الوطنية

تنسيق قسم 
املشاريع 
  احلكومية

قسم أمن 
املعلومات 
  احلكومية
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يتســىن للمركــز القيــام بأنشــطته ومهامــه املعلوماتيــة يف مســار يــؤمن ل: مجــاالت نشــاط مركــز المعلومــات الــوطني المقتــرح -ب
حمـاور واجتاهـات عمـل الوصول إىل هدفه الكلي فقد كان من الضروري استيعاب ذلك اهلدف وترمجته بصورة مباشـرة مـن خـالل 

وعلــى هــذا األســاس فإنــه ســيتم التطــرق إىل جمــاالت األنشــطة املعلوماتيــة للمركــز وفقــاً للتقســيمات املوضــحة يف الشــكل . رئيســية
    :اآليت

  مجاالت أنشطة المركز المقترح 7شكل رقم 
  
  
  
  
  من إعداد الباحث: المصدر             

ملركــز الــوطين للمعلومــات يف ا�ــال الفــين بإدخــال واســتخدام نظــم وتكنولوجيــا املعلومــات يهــتم ا: المجــال الفنــي المعلومــاتي -
وإدارة وتنفيذ خمتلف العمليات الفنيـة املعلوماتيـة، ويرتكـز نشـاطه يف هـذا ا�ـال يف بنـاء وتشـغيل أنظمـة املعلومـات وقواعـد البيانـات 

واإلســـهام يف إعـــداد و�يئـــة املســـتلزمات التقنيـــة والربجميـــة والقـــدرات الفنيـــة  والقيـــام بالتطبيقـــات واملعاجلـــات اآلليـــة إلنتـــاج املعلومـــات
والعلمية األزمة إلقامة وتسـيري الوحـدات املعلوماتيـة وتطويرهـا املسـتمر، إىل جانـب بنـاء وتشـغيل شـبكات احلواسـيب اآلليـة وأنظمـة 

ز الـــوطين للمعلومـــات ينطـــوي عمليـــاً يف ا�ـــال الفـــين ومـــن هنـــا فـــإن نشـــاط املركـــ، االتصـــال اإللكـــرتوين الشـــبكي للتبـــادل املعلومـــات
برجمة النظم وقواعد البيانات، املعاجلة اآللية للبيانات واملعلومات، تشغيل النظام الشـبكي،  :املعلومايت على اجلوانب الرئيسية التالية

 .إقامة وتطوير آليات ونظم العمل املعلومايت
يهـتم املركـز يف جمــال خـدمات املعلومــات جبمـع مــدخالت البيانـات واملعلومــات مـن مصــادرها : مجـال خــدمات المعلومــات -

 املختلفة وتزويد املسـتفيدين باملعلومـات الـيت حيتـاجون إليهـا، ويف إطـار القيـام بـذلك يهـتم املركـز بتنميـة املصـادر املعلوماتيـة، وتـأمني
املستوى املواكب التساع وتنوع احتياجات املستفيدين وحتقيق االستفادة املثلى التدفق املتزايد ملدخالت إنتاج املعلومات، وتوفريها ب

ويعمــل املركــز علــى تنظـيم نشــاطه يف جمــال خــدمات املعلومــات وفقــاً ، مـن املعلومــات املتاحــة واملوضــوعة يف متنــاول املسـتخدمني هلــا
  :لتنوع املهام يف هذا ا�ال واليت تشمل اجلوانب الرئيسية التالية

  مجال خدمات المعلومات 8 شكل رقمال

  
  
  
  
  
  
  
  
 

  من إعداد الباحـث: المصدر

  خدمات المعلومات

  املستفيدون  املعلومات  دراسة وحتليل وإنتاج املعلومات  مدخالت البيانات واملعلومات  املصدر

التجميع من مصادر رمسية 
املعلومايت

  التجميع من مصادر غري رمسية

  التجميع من مصادر عامة

  التزويد املباشر

  التزويد الشبكي

  وعية واإلصدارالت

  المركزمجاالت أنشطة 

  جمال اخلدمات املعلوماتيةا�ال الفين 

  جمال اإلدارة والتطوير  جمال التحليل والدراسات
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يهـتم املركـز الـوطين للمعلومـات يف جمـال التحليـل والدراسـات بتنفيـذ األنشـطة املختلفـة املتعلقـة : مجال التحليـل والدراسـات -
لتكـــوين البنـــائي واحملتويـــات املعلوماتيـــة بدراســة وحتليـــل املعلومـــات وحتديـــد مكونـــات مـــدخالت إنتـــاج املعلومـــات وخمرجا�ـــا ووضـــع ا

للرصيد املعلومايت املتنامي لدى املركز، إىل جانب دراسة وحتليـل األنشـطة والعمليـات اجلاريـة يف خمتلـف القطاعـات وذلـك يف إطـار 
  .تنفيذ مهام حتليل وتصميم وبناء أنظمة املعلومات

  مجال التحليل والدراسات: 8الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  من إعداد الباحـث: المصدر                 
يهتم املركز الوطين للمعلومات يف جمال التطوير واإلدارة بوضع اخلطـط املرحليـة لبنـاء وتطـوير القطـاع  :مجال التطوير واإلدارة -

انيات اليت تتحقق املعلومايت ومتابعة تنفيذ تلك اخلطط و�يئة مقومات التطوير اإلسرتاتيجي للمعلوماتية واستقطاب الفرص واإلمك
مـــن خـــالل التعـــاون مـــع األطـــراف واجلهـــات الداعمـــة إلدخـــال واســـتخدام تكنولوجيـــا املعلومـــات وإســـناد مشـــروعات وبـــرامج تنميـــة 

اهليئـات واملؤسسـات املعنيـة بإنتـاج وتبـادل  تعاون متناميـة مـع خمتلـف عالقات القدرات الذاتية للنهوض باملعلوماتية، إىل جانب إقامة
يف حقــل املعلوماتيــة علــى املســتويني  مســامهاته يف األنشــطة والفعاليــات العلميــة والعمــل علــى تزايــد حضــور املركــز وتوســيع املعلومــات،

  .الداخلي واخلارجي
جمال التطوير واإلدارة بتحقيق االستخدام األمثل لإلمكانيات والقدرات املتوفرة لديه، و�يئة العوامـل  املركز أيضا يف كما يهتم

  . لتنظيم وتنشيط اجلهد اجلماعي فيه وتأمني اإلدارة الفعالة يف تسيري أعماله وأنشطته الداخلية املختلفةاملساعدة 
إن اجتاهــات عمــل املركــز الــوطين للمعلومــات وجمــاالت أنشــطته املختلفــة الــيت مت التطــرق إليهــا تعكــس مــدى اتســاع وتعمــق 

تتصف به من تنوع يف األمناط وتعـدد يف املراحـل إال أ�ـا تتسـم يف جمملهـا  الطابع العلمي يف العمل املعلومايت، وهي على الرغم مما
وإدخال واستخدام  واهليكلية للمعلوماتية األساسية وتطوير البىن بنشاط متكامل ومرتابط يف مجيع حلقاته، ويف حني يهتم املركز بإقامة
نتــاج وتنميــة املعلومــات وتزويــد املســتفيدين �ــا وتــأمني فعاليــة تكنولوجيا�ــا وبنــاء وتطبيــق نظمهــا وبرجميا�ــا وتنفيــذ عمليــات مجــع وإ

اســتخدامها فانــه يتجــه يف احملصــلة النهائيــة لبنــاء قطــاع معلومــايت متطــور يســهم بفعاليــة يف تنميــة وتطــوير االقتصــاد الــوطين وتــدعيم 
  .قع حياة الشعب وحتقيق رقيه وازدهارهمرتكزاته العلمية ومواكبة التطورات العاملية املعاصرة وذلك مبا يؤدي إىل النهوض بوا

  أهم تطبيقات مركز المعلومات الوطني المقترح في الجزائـر: المحور الثالث
يلعــــب املركــــز الــــوطين للمعلومــــات دورا هامــــا يف تفعيــــل دور املعلومــــات كمــــدخل هــــام يف العمليــــة التنمويــــة وتــــوفري البيانــــات 

ليها وحتليلها، �دف مساندة صـانعي القـرار واملخططـني والبـاحثني واملسـتثمرين علـى واملعلومات الدقيقة واحملدثة وتسهيل الوصول إ
  . اختاذ القرار التنموي السليم

  بناء النظم وإنتاج وحفظ المعلومات  خدمات المعلومات

رى
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 : دور مركز المعلومات الوطني في تفعيل الشفافية .1
اهرة اخلطرية، إن إخفاء املعلومات، أو باألحرى الالشفافية هو مؤشر على الفساد اإلداري وسبب يف استفحاله، ومقاومة هلذه الظ

على املستويني الوطين والدويل، أصبحت الشـفافية مـن االهتمامـات ذات األولويـة لـدى العديـد مـن املنظمـات وعلـى رأسـها البنـك 
  . الدويل وبرنامج األمم املتحدة للتنمية، بل وأصبحت من املؤشرات األساسية يف تطبيق الدميقراطية

نعتقد أن من أبرز منتجات مركز املعلومات الوطين تكريس ثقافة الشفافية يف : شفافيةبناء مجتمع المعلومات وتنمية ثقافة ال -
  .االقتصاديني بوجه خاص عام، وما بينها واملتعاملني ا�تمع وتوطيد أواصر الثقة ما بني هيئات الدولة واجلماهري بوجه

ذلك أن نشر املعلومات، وهو ما يعرب . ى املستوى الكليويف الواقع يؤدي تشييد نظام معلومات وطين فعال إىل حتقيق الفعالية عل
  . عنه مبفهوم الشفافية، يؤدي إىل دعم اختاذ القرار، وبالتايل ترشيد استخدام املوارد وحتقيق الكفاءة

ومـــن ناحيـــة أخـــرى جيـــدر التأكيـــد بـــأن نشـــر املعلومـــة لـــيس قضـــية خاصـــة مبؤسســـات الدولـــة وحـــدها، فحـــىت املؤسســـات   
ولعـل أهـم العقبـات الـيت تواجـه املؤسسـات االقتصـادية يف جمـال نشـر املعلومـات خوفهـا مـن . اصة معنية بذلك أيضااالقتصادية اخل

املخاطر احملتملة اليت قد تضر باملؤسسة نفسها نتيجة هلذا النشر، فكثري مـن املؤسسـات يقـف عـاجزا أمـام ضـبط حـدود، أو عتبـة، 
ات لــه تكلفــة مــن خــالل كــبح نشــاط التجديــد أو فقــدان زبــائن أو غــري ذلــك، فــإن فكمــا أن محايــة املعلومــ. جلــدوى نشــر املعلومــة

  :نشرها الكلي أيضا ميثل خطرا على املؤسسة، وهو ما يعرب عنه الشكل التايل
  لنشر المعلومة القصوىالفعالية  :9 الشكل رقم

  فعالية المؤسسة                               
  
  
  
  

    نشر المعلومة         
  عدم النشر    األمثلية         كليالنشر ال        

 
 

Source: B. Martinet et Y.M Marti, l'intelligence économique: Comment donner de la valeur 
concurrentielle à l'information?, édition d'organisation, paris, 2001, P 135. 

ن بني عناصر احلكم الرشيد خاصة املتعلقة باملشروعات العامة وكيفية تعترب الشفافية يف اإلدارة م :تحقيق الشفافية في اإلدارة -
  .تسيريها، ومع هذا جند أن الشفافية ال تتوقف عند هذا احلد، بل تشمل كل املؤسسات اليت ميكن أن تسهم يف خلق التنمية

بلدان النامية، وما يدل على ذلك ولقد تأكد األمر بأن النقائص الكبرية يف جمال اإلدارة هي مصدر ضعف األداء العام يف ال
هــذه البلــدان الــيت تــزداد . هــو ســوء القــرارات الــيت تتخــذها الســلطات العموميــة املركزيــة منهــا أو احملليــة أو املؤسســية يف تلــك البلــدان

ليـد الـذكي، األمور فيها تعقيدا بسبب جمموعة من العوامل منها خاصة إخفاق تشغيل أنظمة معلوما�ا، غياب أنظمة اليقظة والتق
نقص كفاءة مديري املؤسسات فيها وعدم تطبيق املساءلة العلنية احلقـة، باإلضـافة إىل ضـعف تعبئـة وحتفيـز املـوارد البشـرية إطـارات  

  .3كانت أم يد عاملة فنية أو غري ذلك



 باجلزائر لدعم اختاذ القرارإنشاء مركز معلومات وطين مقرتح 
  حيياوي حممد. د                             

 250 -237، ص  2018)  19( العدد /  14ا�لد                 ISSN  6132-1112 مشال إفريقيا                   جملة اقتصاديات 
248 

دمي يســـهر علـــى إنتـــاج وتقـــ -كمؤسســـة مـــن مؤسســـات الشـــفافية علـــى املســـتوى الـــوطين  -إن وجـــود مركـــز معلومـــات وطـــين 
املعلومات بكل أنواعها ملختلف اهليئات واملصاحل واألشخاص من شأنه أن يساعد علـى جنـاح الشـفافية، ويكـون مبثابـة الوقايـة الـيت 

  . تسبق العالج
لقطـاع  العامـة املاليـة اإلدارة خيـص األول،: وجهـان احلديثـة التطبيقـات يف املاليـة لـإلدارة :الماليـة المـوارد إدارة فـي الشـفافية -

 يف املاليـة اإلدارة �ـتم تطبيق املوازنة، على األول املفهوم يركز حني ويف. اخلاص القطاع املالية مبفهوم اإلدارة الثاين احلكومة وخيص
 على ويغلب اجلمود، للموارد املالية العامة اإلدارة على لذا يغلب املستقبل، يف صائبة املعلومات لقرارات توفري على اخلاص القطاع
 .األعمال قطاع يف منه أكثر احلكومية الدوائر يف الفساد الذي يفسر شيوع الشيء التطوير اخلاصة املالية ةاإلدار 

 من ويزيد الفساد من فرص باحلد يسمح مما احملاسبية املعلومات يف أحسن حتكم املالية لإلدارة اجلديد النظام ويستهدف  
 تصـميم خلفيـة وعلـى جهـة، مـن السـليمة وضـع القـرارات يف الصـحيحة اتاملعلومـ اسـتغالل خلفيـة علـى بناء الرشيد فرص احلكم

 الدورية املالية البيانات توفري مهامه من ويكون أجزائه بني الداخلي يعمل بالرتابط أنه النظام هذا وميزة. الفساد سلوكي حملاربة نظام
 جتنبًـا لألزمـة املديونيـة وإدارة اإليـرادات والنفقـات، يف أفضـل لـتحكم املوازنـة وتصـميم حلظـة، أية يف التدقيق احملاسيب تفاصيل وكذا
 .املالية

  : في الجزائر االقتصاديةالمؤسسات اتخاذ القرار بدور المركز الوطني للمعلومات المقترح  في دعم  .2
قيمــة املعلومــة  إن تــوافر املعلومــات باملكــان ويف الزمــان املناســبني يشــكل عــامال إجيابيــا بالنســبة ملراكــز القــرار، وهــذا مــا جيلــي

وعليـه، فـإن وجـود نظـام علـى املسـتوى . وأمهيتها، سواء علـى مسـتوى اختـاذ القـرار أو علـى مسـتوى التخطـيط واستشـراف املسـتقبل
  . الوطين ينسق ويوفر هذه املعلومات  يعترب ضرورة تستدعي االهتمام �ا وجعلها ضمن األولويات

  :4املعلومات اليت من شأ�ا أن تدعم هذه املؤسسات وتساعدها يف عدة جماالتإن وجود مثل هذا النظام يسمح بتوفري عدد من 
 يوفر هلا هذا النظام معلومات عن القطاع اليت تشتغل فيه، وبالتايل احلصول على معلومات ختص فرص االستثمار واملنافسة؛ -
 توفريها؛يوفر هلا معلومات عن السوق، ومنه معرفة إمكانية التوسع وكميات اإلنتاج الواجب  -
 يوفر هلا معلومات عن الدخل الفردي، وبالتايل معرفة مستوى األسعار املقبول، وكذا اجتاه أذواق املستهلكني؛ -
يـــوفر هلـــا معلومـــات عـــن االمتيـــازات القانونيـــة اخلاصـــة بقطـــاع املؤسســـات الصـــغرية واملتوســـطة، و بالتـــايل االســـتفادة مـــن هـــذه  -

 .االمتيازات
 شأ�ا النهوض بالقطاع؛يسعى إىل توفري دراسات من  -
 يوفر معلومات عن البورصات وعن األسواق اخلارجية وامتيازا�ا، مما يشجع على التصدير؛ -
 يوفر معلومات عن املنافس األجنيب وعن القطاع الذي سوف يعمل فيه واخلصائص اليت يتميز �ا؛ -
ا ميكن أن ينتج عنهـا، وهـو مـا يطلـق عليـه يوفر معلومات عن احتماالت حدوث أزمات، سواء كانت داخلية أو خارجية، وم -

 .باإلنذار املبكر باألزمات
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  خاتمــة
يف اخلتــام وعلــى ضــوء النتــائج املتوصــل إليهــا مــن خــالل الدراســة امليدانيــة الــيت قمنــا �ــا، ميكــن القــول أن مصــادر املعلومــات 

اختـــاذ القـــرار يف كافـــة املســـتويات التنظيميـــة، إضـــافة إىل الرمسيـــة يف اجلزائـــر أصـــبحت غـــري مؤهلـــة يف تـــوفري املعلومـــات الالزمـــة لـــدعم 
التضارب يف بعض املعطيات واملعلومات املقدمة من طرف هذه املصادر فيما بينها، وأيضا مع املعلومات اليت قد تصـرح �ـا بعـض 

واختاذ القرار مث على صحة ومدى تأثري هذا التضارب يف املعلومات على عملية صنع ) خاصة الوزارات(اهليئات احلكومية األخرى 
  .ونتائج هذا القرار

أيضـــا، مـــن بـــني املشـــكالت الراهنـــة يف ا�ـــال املعلومـــايت بـــاجلزائر بـــطء انتقـــال املعلومـــات يف إطـــار الســـلم اهلرمـــي للوحـــدات 
يـنعكس يف  واألجهزة ممـا يضـعف القـدرة علـى تأديـة وظـائف الرقابـة واإلشـراف والتوجيـه علـى سـري األعمـال واألنشـطة األمـر الـذي

ضعف فعالية اإلدارة بشكل عام، باإلضافة إىل إتباع طرق تقليدية يف نقل وتبـادل املعلومـات بـني خمتلـف األجهـزة واملؤسسـات ممـا 
  .واملؤسسات بني تلك األجهزة من إمكانية التنسيق والتعاون الفعال حيد من مستوى االستفادة من املعلومات املتاحة وحيد

ت املعلوماتيـــة يف البلــد أيضـــا، االفتقـــار إىل نظــم أمنيـــة املعلومــات الـــيت ميكـــن بواســطتها تـــأمني خـــزن وممــا يفـــاقم مــن مشـــكال
املعلومــات وحفظهــا وتبادهلــا بصــورة ســليمة وموثوقــة، وغيــاب املعــايري املوحــدة اخلاصــة بإنتــاج ومعاجلــة وتبــادل املعلومــات، وتشــتيت 

نـــاء شـــبكات معلومـــات بشـــكل منفـــرد وجمـــزأ وينقصـــها الكثـــري مـــن الشـــروط اجلهـــود وبعثـــرة اإلمكانيـــات يف حمـــاوالت غـــري منســـقة لب
  .واملتطلبات العلمية واملعلوماتية

ويف كل األحوال فإن إعطاء األولوية للتعجيل ببناء مركز وطين للمعلومات يف اجلزائر وتنفيذ مشـروعاته اإلسـرتاتيجية، وتـوفري 
للمعلوماتيـة، وبنـاء قطـاع معلومـايت  ة ميثل الضمانة التامة إلقامة بنية أساسية راسخةاملوارد التمويلية الكافية إلجنازها بصورة متكامل

متكامل تتوفر لـه املقومـات والشـروط الـيت تكفـل جناحـه وتطـوره املتسـارع واملتواصـل، وبـدون ذلـك فـإن االسـتمرار يف توجيـه اجلهـود 
ق مشــتتة ومبعثــرة لــدى خمتلــف أجهــزة وهيئــات ومؤسســات واملــوارد حنــو إدخــال نظــم وتقنيــات معلومــات علــى النحــو القــائم وبطــر 

الدولــة لــن حيقــق أكثــر مــن نتــائج حمــدودة وجمــزأة، وســوف يصــل يف النهايــة إىل إهــدار الكثــري مــن اإلمكانيــات، ومضــاعفة اإلنفــاق 
 .وتكرار اجلهود
  :هوامش البحث

                                                 
 
. أو خارجه ت الرمسية يف اجلزائر اهليئات الرمسية اليت أنيطت �ا مهام إنتاج املعلومات وتقدميها للمهتمني با�ال املعلومايت سواء داخل الوطننقصد مبصادر املعلوما  *

إخل أل�ـا ...تشـية العامـة للضـرائب كما جتدر اإلشارة أيضا إىل أنه مل يتم التطرق إىل باقي مصـادر املعلومـات األخـرى كالبنـك املركـزي، ا�لـس الـوطين للمحاسـبة، املف
ذه السياسـات، وبالنسـبة تعترب مبثابة هيئات تنفيذية للسياسات املوضوعة من طرف السلطات التابعـة هلـا، ويف نفـس الوقـت تعتـرب أيضـا هيئـات رقابيـة لكيفيـة تطبيـق هـ

ذن ميكـن القـول أنـه حـىت إذا اعتربنـا هـذه اهليئـات مبثابـة مصـادر معلومـات إ. للمعلومات اليت تقدمها هذه اهليئات فهـي معلومـات متخصصـة يف جمـال نشـاط كـل هيئـة
لـذي لـه صـالحية رمسية فهي مصادر معلومات متخصصة عكس الديوان الوطين لإلحصائيات الذي يسهر علـى تقـدمي املعلومـة االقتصـادية واالجتماعيـة وهـو الوحيـد ا

  .نشر املعلومات للجميع
املركــز الــوطين للمعلومــات اليمــين، املركــز الــوطين : النمــوذج املقــدم كــان نتيجــة دراســة العديــد مــن أنظمــة املعلومــات الوطنيــة العربيــة التاليــةجتــدر اإلشــارة إىل أن هــذا    *

ملركـز الـوطين للمعلومـات لدولـة ، اللمعلومات ململكة البحرين، املركز الوطين للمعلومات للمملكة العربية السعودية، املركز الـوطين للمعلومـات للمملكـة اهلامشيـة األردنيـة
 .فلسطني

 :مشلت عينة الدراسة على -1
  مؤسسة يف خمتلف ا�االت االقتصادية بالواليات املدية، البليدة، اجلزائر العاصمة؛ 40عدد من املؤسسات االقتصادية والبالغ عددها  -
  ى مستوى اجلزائر العاصمة؛عل ةداراإ 20املديريات العامة لبعض اإلدارات العمومية والبالغ عددها  -



 باجلزائر لدعم اختاذ القرارإنشاء مركز معلومات وطين مقرتح 
  حيياوي حممد. د                             

 250 -237، ص  2018)  19( العدد /  14ا�لد                 ISSN  6132-1112 مشال إفريقيا                   جملة اقتصاديات 
250 

                                                                                                                                                        
 
أسـتاذ يف خمتلـف الرتـب العلميـة علـى مسـتوى جامعـة املديـة، جامعـة البليـدة،  20الباحثني األكادمييني يف خمتلف التخصصات العلمية والبالغ عددهم  -

  . جامعة اجلزائر
 .2015 سنةإىل  2014 سنةأما بالنسبة لإلطار الزمين للدراسة فكان يف الفرتة املمتدة من 

، مداخلة ضمن -حالة اجلزائر -رحيم حسني، أمهية إقامة نظام وطين للمعلومات االقتصادية يف دعم وتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة  -2
عوملة ، املنظم من طرف خمرب ال2006أفريل  18و 17يومي " متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية"فعاليات امللتقى الدويل 

 .02واقتصاديات مشال إفريقيا، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، اجلزائر، ص
أمهية الشفافية وجناعة "حممد سعيد أوكيل، قراءة حول الشفافية وجناعة األداء يف عامل متغري، مداخلة ضمن فعاليات امللتقى العلمي الدويل األول  -3

 02، اجلزائر، ص2003جوان /ماياألداء لالندماج الفعلي يف االقتصاد العاملي، 
  .07رحيم حسني، مرجع سبق ذكره، ص -4
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 .2000السعودية، 

دون (هد بن ناصر بن دهام، احلكومة االلكرتونية بني التخطـيط والتنفيـذ، مكتبـة امللـك فهـد الوطنيـة، الريـاض، اململكـة العربيـة السـعودية العبود ف. د .2
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