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  البنية التحتية لإلنترنت والتجارة: المبحث األول 
  

  
  :شبكة المعلومات الدولية  -1

  
 من خالل ارتباطها  شبكة اإلنترنت والتقنيات املرتبطة هبا،اجلزائر إىل االستفادة من خدماتسعت 

 ، عن طريق مركز البحث واإلعالم العلمي والتقين1994 يف شهر مارس من عام اإلنترنتبشبكة 

(CERIST)128، من قبل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، 1986 الذي أنشئ يف شهر أفريل من سنة 
  .وكانت مهمته األساسية يوم ذاك، العمل على إقامة شبكة وطنية وربطها بشبكات إقليمية ودولية

  
 ففي  رنت،اإلنت تقدما ملحوظا يف جمال االهتمام واالشتراك والتعامل مع          1994عرفت اجلزائر منذ سنة     

 حرف ثنائي يف    9600 عن طريق إيطاليا، تقدر سرعة االرتباط بـ         باإلنترنتنفس السنة، كانت اجلزائر مرتبطة      
129الثانية  

(9.6Ko)                ،دف هبوهي سرعة جد ضعيفة، وقد مت ذلك يف إطار مشروع تعاون مع منظمة اليونسكو
ـ       جلزائر هي النقطة احملورية للشبكة يف مشال       ، وتكون ا  130(RINAF) إقامة شبكة معلوماتية يف إفريقيا، تسمى ب

  .إفريقيا
  

 ألف حرف يف الثانية، مير عن طريق العاصمة الفرنسية 64، وصلت سرعة اخلط إىل 1996يف سنة 
 يف الثانية ميغابايت 1بقدرة  القمر الصناعي، ربط اجلزائر بواشنطن عن طريق 1998 ومت يف هناية  ؛باريس

131(Méga Bytes)، ميغابايت يف الثانية، ومت 2 يف اجلزائر بقوة اإلنترنت، أصبحت قدرة 1999ارس يف شهر مو 
 خطا هاتفيا جديدا من خالل نقاط الوصول التابعة للمركز واملتواجدة عرب خمتلف واليات الوطن 30إنشاء 

  .اصمةواملربوطة بنقطة خروج وحيدة هي اجلزائر الع) …اجلزائرالعاصمة، سطيف، ورقلة، وهران، تلمسان،(
  

 إىل اجلزائر اإلنترنت، أي بعد سنتني من دخول 1996 سنة اإلنترنتوقد قدر عدد اهليئات املشتركة يف 
 يف القطاع اجلامعي، 100 هيئة، منها 800، قدر عدد اهليئات املشتركة يف الشبكة بـ 1999 هيئة، ويف سنة 130

، كان 1999ويف نفس السنة أي ، اعات األخرى يف القط150 يف القطاع االقتصادي و500 يف القطاع الطيب، 50
 مشترك، وألن هناك تباين كبري بني عدد املشتركني 3500ملركز البحث يف األعالم العلمي والتقين حوايل 

سيرب (ومستعملي اإلنترنت يف اجلزائر نظرا الخنفاض نسبة االشتراك الفردي باملقارنة مع نسبة اشتراك اهليئات 
                                                           

128 - Centre de Recherche et d'Information Scientifique et Technique  
129 - Kilos Octets  أو    Kilos Bytes  
130 - Réseau d'Information Africain  
131 - 1 Méga Byte = 1000 Kilos Bytes  
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، بسبب ارتفاع تكلفة الربط بالشبكة، فإنه ميكن تقدير أن هناك حوايل )…سات،، ميدياتيك، مؤسىمقه
 ميثل هذا ،]122-120ص . ص- 1999حممد لعقاب، [ ) مستعمل لكل اشتراك50حوايل  (لإلنترنت ألف مستعمل 180

  .[N. Ryad,  2000 - P1] يف العاملاإلنترنت يف األلف من عدد مستعملي 01العدد نسبة أكرب بقليل من 
  

 ،]1998 -  63اجلريدة الرمسية،  العدد [1998 أوت 25 بتاريخ 257-98بعد إصدار املرسوم التنفيذي رقم 
، ]2000 - 60اجلريدة الرمسية،  العدد [2000 كتوبر أو14 بتاريخ  307-2000رقم آخر حيمل رسوم التنفيذي واملعدل مب

 إىل وعمومينيهر مزودون جدد خواص ، ظاإلنترنتالذي حيدد شروط وكيفيات وضع واستغالل خدمة 
وقد وصل عدد الرخص  ،، مما زاد يف عدد مستخدمي الشبكةجانب مركز البحث يف اإلعالم العلمي والتقين
وجود هذه املؤسسات يف إن  ؛ 2001 حىت هناية 132 رخصة65املمنوحة إىل اخلواص عرب القطر اجلزائري إىل 

الشتراك ل تقدمي أسعار تنافسية ويساهم يفىل الشبكة،  سوف حيسن من خدمات الوصول إاإلنترنتسوق 
دمات اإلنترنت ؛ لكن يف حقيقة األمر أن جل اخلواص املرخص هلم بإستغالل اإلنترنت مل ينشطوا بعد، خب

 Vsat:  يف وقت الحق ستنشئ وزارة الربيد واملواصالت شبكتني عن طريق الساتلو؛  لسبب أو آلخر
مما يسمح بتقوية ) ر على حمور إفريقيا، جزء من أوربا، الشرق األوسط و أمريكاهذا األخري يدو (Immarsatو

  .[BMG International, 1999]اإلنترنتربط املواقع واملشتركني بشبكة 
  

إن زيادة عدد هذه املؤسسات وحده دون تطوير البنية التحتية لالتصاالت، اليت تعد أمرا ضروريا   
 مليون خط 1.4، لن يأيت بالفائدة املرجوة منها، حيث مت إحصاء حوايل رنتاإلنتلتحسني خدمات الوصول إىل 

، من بني ) أفراد6خط لكل ( فرد، وهو جد بعيد عن املعدل العاملي 25أي مبعدل خط لكل  هاتفي يف اجلزائر،
  .[N. Ryad,  2000 - P1] ألف خط عاطل400 ألف إىل 300هذه اخلطوط املتوفرة هناك 

  
وزارة الربيد واملواصالت وفرت خط إتصال فاجلهة الوصية  ، مرحلة لتدارك تأخرهااجلزائر اآلن يف

 144ثا قابل للتوسعة لغاية / ميغابايت34، من األلياف الضوئية قدرته )backbone(أساسي لإلنترنت 
وبعض مؤسسات اإلتصال من اإلرتباط بالشبكة ) providers(ثا، لتمكن موزعي خدمات اإلنترنت /ميغابايت

  .الدولية على وجه أحسن
  
يف إقامة   LUCENT Technologies133بالتعاون مع املوزع اإلمريكي إدارة الربيد واملواصالت  شرعت  

شبكة لتقدمي خدمات اإلنترنت كموزع للمؤسسات واألفراد، حبيث تستهدف شبكتها كل واليات الوطن،  
                                                           

  . قائمة املالحقذلك يف أنظر - 132
133 - http://www.lucent.com  
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 ؛ هذه الشبكة تتميز بضمها ملختلف اخلدمات مشترك 100.000 خط، ويتوقع أن يكون هلا 10.000قدرهتا تفوق 
  .اليت يوفرها الويب باإلضافة للخدمات اليت تتطلبها التجارة اإللكترونية، والشكل التايل يبني ذلك

  
  

  
  وصف هليكلة شبكة الربيد واملواصالت -1.5الشكل 

   http://www.postelecom.dz/plate.htm  :املصدر 
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  تشتمل عليها شبكة الربيد واملواصالت اخلدمات اليت -2.5 الشكل

  http://www.postelecom.dz/service.htm  :املصدر 
  

، دون كلمة مرور، ودون وقد مت بالفعل تشييد شبكة الربيد واملواصالت، وهي جاهزة لإلستغالل
  :عوقاملهذا ب وميكن اإلطالع على إشتراك أو إلتزام، فالتكلفة حتسب أتوماتيكيا مع تسعرية اهلاتف

http://www.djaweb.dz. 
  

 عن طريق تقوية بنيته التحيتة، حيث بدأ مركز البحث واإلعالم العلمي والتقينونفس الطريق سلكه 
الثانية،  وزودت املشتركني /  ميغا بايث30يف مشروع يربطه مبوزعه يف الواليات املتحدة خبط سعته تصل إىل 

 48 خط متخصص لقطاع التعليم العايل واهليئات البحثية، و43 نقطة وصول لإلنترنت، و20العوام بأكثر من 
خط متخصص لبقية القطاعات األخرى من بينها املوزعني اخلواص ؛ ويصل عدد خطوط اهلاتف املستخدمة 

،  وحسب مصادر املركز فإن عدد املستخدمني يف [CERIST, 2000 - P4] خط2000يف الولوج إىل الشبكة بـ 
 مشترك ؛ وقد حضر املركز نفسه خلوض غمار التجارة 20.000 مستخدم، منهم 250.000، بلغ 2001سنة 
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اإللكترونية من خالل تنمية الربامج، وبناء املواقع التجارية، أي حتضري البنية التحتية هلذا النوع من التجارة ؛ 
  .)dz) http://www.nic.dz.ونذكر بأن هذا املركز هو الذي يشرف على إدارة وتسيري النطاق 

  
، يساهم بكل ثقله يف تنمية شبكة اإلنترنت، يف بداية سنة مركز البحث واإلعالم العلمي والتقين

 دخولاملركز وبإيعاز من الوزارة الوصية، يف تشييد شبكة علمية على املستوى الوطين، يتم الإنطلق ، 2001
بكة األكادميية للبحث الشبكة إسم الشه ذهإليها من خالل الشبكة الدولية للمعلومات، ويطلق على 

Academic & Research Network134 هدفها ربط مجيع اجلامعات اجلزائرية، وتزويدها حباسبات موزعة ،
)serveurs ( إلحتواء موقع الويب، حبيث يشتمل كل موقع على األحباث العلمية واملذكرات وما يتاح لدى

 مكتبة إفتراضية، بقصد تبادل املعلومات بني املؤسسة اجلامعية من دوريات وكتب وجمالت علمية، أي تشكيل
  .اجلامعات واهليئات واملراكز البحثية بالوطن، إضافة لإلستعانة هبذه الشبكة يف تقدمي الدروس عن بعد

  
الشبكة األكادميية  املركز على مسامهة ومشاركة اجلامعات واهليئات واملراكز البحثية يف بناء إعتمدوقد 

 لتكوين املكونيني مبسامهة هيئات من خارج الوطن لإلسراع 135مة دورات تدريبيةللبحث، ولذلك عمد إلقا
  .يف عملية التنفيذ

  
  CERIST خمطط توضيحي لشبكة توزيع اإلنترنت لدى -3.5 الشكل

  http://www.cerist.dz وثائق املؤسسة وموقعها على اإلنترنت: املصدر 

                                                           
134 - http://www.arn.dz  
135-   15/06/2001,  http://transfer-tic.edu.dz  



  ________________________________________________________________________________________________________________ ة حالة اجلزائردراس

  201

  : جارية شبكة المعلومات الت-2
  

جلب مستثمرين جدد جزائريني وأجانب ومن أجل تنويع الصادرات خارج قطاع احملروقات،   
واندماج االقتصاد اجلزائري يف احمليط االقتصادي العاملي، قام خرباء من مركز التجارة الدولية بإعداد دراسة 

  .136(RIC) إلجناز شبكة املعلومات التجارية
  

137ة التجارة اخلارجية يقدر املكتب اجلزائري لترقي  
(PROMEX)  واملكلف بتقدمي املساعدة للمتعاملني

االقتصاديني، بأن كل عمليات االسترياد وتطوير الصادرات، من أجل أن تكون فعالة وذات مردودية، جيب أن 
 ألجل حتقيق هذا اهلدف ، على قاعدة معلومات قوية، ميكن توفريها بسرعة وحسب خمطط منظماًتسري بناء
إلجناز دراسة للمشروع املقترح، وإقامة شبكة وطنية  (CCI)138إىل مركز التجارة الدولية  (PROMEX)ت توجه

وهدفها تغطية كل التراب ، (PROMEX)للمعلومات ممولة من نفس اهليئة، هذه الشبكة ستكون نقطتها احمللية 
 ووضع ، املعامالت التجارية للمتعاملنيالوطين يف جمال املعلومات التجارية املتعلقة بالتصدير واالسترياد، تسهيل

 وكذلك العروض، زيادة على هذا، تقدمي ،حتت تصرفهم كل املعلومات اخلاصة بالعروض اآلتية من اخلارج
خليفي، املدير العام لـ .  م/ وقد أوضح السيد،النوعية واملعايري الواجب احترامها بالنسبة لكل منتج

(PROMEX) ن أن يعرفوا املعايري الدولية للمنتجات، قبل البدء يف عملية اإلنتاججيب على املصدري" : قائال" 
[FARAH A., 2000 - P4]وغري ذلك من ،، ويقصد باملعايري الدولية تلك اليت ختص اجلودة، التغليف، الشروط 

  .املعلومات املهمة عن السوق املصدر إليها
  

 ودول أخرى مثل مصر ،ول املغاربيةهذا اإلجناز سوف يغطي كل التراب الوطين، كذلك كل الد  
، املنظمة العاملية للصحة (OMC)املنظمة العاملية للتجارة :  والسودان، ويكون مربوط بعدة منظمات عاملية مثل

(OMS) املنظمة العاملية للتغذية ،(FAO)البلدان العربية واإلسالمية ،.  
  

ملعرفة وحتديد اهليئات اليت هلا عالقة وشروع من أجل دراسة هذا امل وفد مركز التجارة الدولية خبريينأ  
وزارة التجارة وغرفة التجارة  ،(CAGEX)بالتجارة اخلارجية مثل صندوق التأمني الشامل على الصادرات 

والصناعة، كذلك تقييم القدرات التكنولوجية املوجودة وخاصة تكوين إطارات وتقنيني جزائريني بإمكاهنم 
  .اإلشراف على هذه الشبكة

                                                           
136 - Réseau d'Informations Commerciales.  
137- http://www.promex.dz  
138 - Centre du Commerce International  
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 ،(PROMEX)  ألجل تقدمي خمطط هذا املشروع ملسؤويل،1999زيارة ثانية يف شهر نوفمرب تبعت بمث أُ  
ذا هل أين أقيمت أربع ندوات جهوية وندوة وطنية خصت ،)2000(والزيارة اليت بعدها كانت يف شهر مارس 

  .املشروع
  

اءات التجارة الدولية، زيادة قواعد وإجرلمعرفة جيدة :  هي (PROMEX)النتائج املتوقعة من مسؤويل   
الوعي وتعزيز قدرات التحليل يف جمال املبادالت املتعددة األطراف ودراسة فعالية ومرونة شبكة املعلومات 

بإرسال طلبات الدعم املايل إىل شرع قد و ، "دراسة املشروع"ألن مركز التجارة الدولية ميول فقط  ؛ التجارية
 إذا سار ، على منظمة الدول اإلسالمية اليت حنن جزء منها،دون بصفة خاصةعدة منظمات عاملية، لكنهم يعتم

  . القريباملدى يف كل شيء حسب ما هو مسطر فإن شبكة املعلومات التجارية ستنجز 
  
  
  : النظام البنكي وبطاقات المعامالت المالية - 3

  
الية، بفضل االتصال املباشر  اليوم مرادفة لعصر جديد لتوزيع املنتجات واخلدمات املاإلنترنتأصبحت 

وسيط، الشيء الذي يفرض على البنوك اجلزائرية ديناميكية بمع العميل، الذي يصل إىل املعلومة دون املرور 
، إذ أن )بواسطة الشبكات (اإلنترنتأكرب يف جمال املنافسة، باالعتماد على املعرفة بتكنولوجيات التسويق عرب 

فرصة تسويقية تسمح بإنشاء عالقة جوارية متكن من الوصول إىل :   أوال،يهذه الطريقة يف تقدمي اخلدمة ه
 ،العالقة مع العمالء) ختصيص(عميل مل يكن باالستطاعة الوصول إليه فيما سبق، وهي تسمح بإلغاء ذاتية 

  .هي فرصة جتارية متكن املؤسسات البنكية من الربوز بإعطائها قيمة لشبكاهتا التجارية:  _ثانيا
  
ش النظام املصريف اجلزائري مشاكل عديدة ومعقدة تظهر أثناء تقدميه خلدماته، حبيث تقف عائقا يعي 

أمام تطوره وحاجزا يف وجه االستثمار، نظرا للدور البارز الذي يلعبه هذا القطاع يف حلقة التنمية االقتصادية، 
األمر بالعمل على املستوى احمللي، هذا  حىت وإن تعلق ،تتعلق هذه املشاكل عادة بالكفاءة والسرعة يف األداءو

 إن هذه احلالة تفرض إجياد حلول ،يف ظل غياب شبكات حملية تربط خمتلف اهليئات املالية وتنسق العمل بينها
جديدة من شأهنا تقدمي خدمات أحسن وأسرع مثل النقود اإللكترونية اليت تسهل عمليات التسديد أو الدفع 

  .املباشر
  

سات بتطوير شبكات إلكترونية للدفع والتسديد، منتشرة يف نقاط حمدودة من بادرت بعض املؤس
 جعل بعضها تتوقف عن تقدمي خدماهتا، بسبب ،التراب الوطين، لكن عدم القدرة على التحكم فيها وتسيريها
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 غري متوافقة وخصائص السوق اجلزائرية، وكذا عدم ،اعتماد هذه املؤسسات على حلول وأنظمة مستوردة
طلب متزايد على  هذه اخلدمات ال لكن وجود ،د الكفاءات الوطنية القادرة على صيانة مثل هذه األنظمةوجو

بطاقة :  مثل التسديد والدفع ببطاقات املعامالت املالية، شجع بعض املؤسسات على مواصلة تقدميها، مثل
ربيد واملواصالت، البطاقات البنكية فات اآللية ملؤسسة الاالدفع املقدم خلدمات اهلاتف وبطاقة السحب من الصر

صندوق القرض الشعيب اجلزائري، بنك اجلزائر اخلارجي، بنك الفالحة والتنمية الريفية، ال(للسحب والدفع 
بنك الفالحة والتنمية املعامالت املالية ل قتصر دراستنا على تقدمي بطاقةت سوف  ؛)الوطين للتوفري واالحتياط

 هذه املؤسسة املالية واملصرفية قد قطعت شوطا إجيابيا مقارنة مبثيالهتا، على مستوى بإعتبار أن، BADR الريفية
ل واليات الوطن، وهي خمصصة للتحويل املايل  ُجْمُع َت– ت إنتران–ألهنا متتلك شبكة إتصال : اإلتصاالت 

  .املباشر بني وكالهتا
   
  : بطاقة الدفع لبنك الفالحة والتنمية الريفية _1.3

  
 وزيادة مواردها ،لفكرة يف وضع منتج جديد، يستعمل أساسا كدعم للنشاط التجاري للوكالةتكمن ا
، كأداة للسحب والدفع، وتنظر إليها الوكالة كوسيلة (BADR) هلذا السبب تعترب بطاقة الدفع ،كهدف هنائي

  : لتحسني خدمة الزبائن، هلذا فإن تطوير البطاقة يتوقف على عنصرين هامني مها
  .لون الدفع عن طريق البطاقةقَب الذين َيالتجار -
  .األفراد احلاملني للبطاقة -

  
   : املاليةخصائص البطاقة - أ 

  : على الوجه  
  . وضعية16رقم البطاقة على  -
  .الشهر والسنة: تاريخ انتهاء الصالحية  -
كالمها يكتب ، اسم ولقب املستفيد -

  .بلون ذهيب
  

   الوجه– BADR بطاقة املعامالت املالية -4.5الشكل   
 وثائق بنك الفالحة والتمية الريفية: املصدر 
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  :على الظهر 
 : معلوماتعلى الشريط املغناطيسي، حيتوي  -

  .استعماالت البطاقة، البنك، حامل البطاقة
  .ةشريط أبيض خاص بإمضاء حامل البطاق -
نص مرفق مع عنوان البنك من أجل إرسال  -

  .البطاقات الضائعة
  

  ظهر ال-  BADRملعامالت املالية  بطاقة ا-5.5الشكل    
  وثائق بنك الفالحة والتمية الريفية: املصدر 

  
   : املاليةالبطاقة وظائف - ب

  
  :بطاقة وطنية للدفع والسحب، صاحلة يف اجلزائر فقط، تسمح حلاملها بـ (BADR)تعترب بطاقة الدفع 

.) ..املطعم، تجارية، فاتورة الفندق أو   الشراء من خمتلف احملالت ال    (تسديد املشتريات من السلع واخلدمات       -
  .(BADR)وذلك مبجرد اإلمضاء على فاتورة التاجر املشترك يف شبكة 

  :القيام بسحوبات نقدية من  -
  .(BADR) الوكاالت البنكية .1
  .(BADR)، اخلاصة بشبكة 139(DAB) فات اآللية لألوراق النقديةاالصر .2

  
 تؤدي إىل خصم (BADR)م باستعمال بطاقة الدفع جيب اإلشارة إىل أن عملية الدفع والسحب اليت تت

  .فوري من حساب حامل البطاقة وذلك بقيمة املعاملة
  
  : ميكن أن يكونوا (BADR)املستفيدون من بطاقة الدفع :  حامل البطاقة - ت

  .أشخاص لديهم حساب بالدينار اجلزائري وميارسون مهنة معترف هبا -
  .ويني لديهم حساب بالدينار اجلزائريأشخاص مفّوضني وينشطون باسم أشخاص معن -
  

صناعيني، جتار، إطارات : من بني الزبائن املتمثلني يف  (BADR)يتم اختيار حاملي بطاقات الدفع 
ميكن أن تسلم البطاقة اخل، و... اء لديهم دخل ثابت،جَرسامية، موظفني سامني، أفراد ميارسون مهن حرة، أُ

يف هذه احلالة (ؤسسات وشركات لديها حساب بالدينار اجلزائري كذلك إىل إطارات مفوضني وممثلني مل
                                                           

139 - Distributeurs Automatiques de Billets  
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حامل بطاقة الدفع ميكنه، على املستوى الوطين، القيام ، و)اب املؤسسة وباسم اإلطار املفوضتصدر البطاقة حبس
  :بالعمليات التالية 

  .(BADR)السحب من الصارفات اآللية ووكاالت  .1
    . يف البنكالدفع على مستوى شبكة التجار املشتركني .2

  
التأكد من بعد السحب أو الدفع مببلغ حمدود يسمح به أسبوعيا، وحيسب السقف األسبوعي يكون  

  ).تصريح أو شهادة األجر(مبلغ الدخل الصايف الشهري املصرح به 
  
  
  : شروط تسليم البطاقة_ ث

ة منح البطاقات، جلن يتوقف على قرار و، شروط داخلية خاصة بالبنكيعتمد علىإن تسليم البطاقة    
إن منح هذه البطاقة ميكن أن  ؛ ديرية العامة يف إطار شروط البنكوهذه اللجنة تعني بقرار تنظيمي من امل

  .يقترحه البنك كما ميكن أن يكون بطلب من الزبون
  

، ضمان ترقية منتج جديد :ميثل نشاط جتاري يسمح بـ ، ملن نح البطاقة باقتراح من البنكمت   
متويل ، من أجل ذلك فإن الوكالة تقوم بتحديد الزبائن الذين ميثلون فائدة جتاريةوكافية،  موارد وله

فعند استالم الطلب تتأكد  ،نح البطاقة بطلب من الزبونوقد مت ؛ مداخيل ثابتة، دوري حلساباهتم
بل الوكالة من أن الزبون لديه حساب، إذا مل يكن كذلك، يطلب منه فتح حساب لدى البنك، وال يق

  .إال األشخاص الذين يعرف البنك سلوكاهتم والذين يثبتون مداخيل ثابتة
  

البنك حيمل على عاتقه خماطر عدم الدفع أو عدم املالءة املالية حلامل البطاقة، :  التزامات البنك_  ج
، فسه أيام، فإن حساب التاجر يصبح مدين يف اليوم نثالثةحيث أن الفواتري املقدمة يف آجال ال تتجاوز 

  : للتاجر) عدم القبول(ويف احلاالت التالية فإن البنك حيتفظ حبق اإلرجاع 
  .الفواتري اليت حتمل معلومات خاطئة .1
  .الفواتري اليت مت إعدادها ببطاقات انقضت مدة صالحيتها .2
  . العمليةالفواتري اليت مت إعدادها ببطاقات وردت يف قائمة املعارضة، واليت مت إرساهلا إىل التاجر قبل تاريخ .3
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  :   التزامات حامل البطاقة_ د
  .لية سحب أو دفع من وجود رصيد كاٍفجيب على حامل البطاقة التأكد قبل كل عم -
البطاقة شخصية وال ميكن استعماهلا إال من قبل صاحبها، جيب أن يضع عليها إمضاءه وذلك حبضور  -

  .مسؤول البنك، الذي يسلمها له شخصيا
يريد جتديد اشتراكه، يقوم بإبالغ البنك كتابيا وذلك شهرين قبل فترة صاحب البطاقة الذي ال  -

  .التجديد
، صي سرا ال يديل به ألحد مهما كاناحملافظة على البطاقة وإبقاء رمزه الشخيتعهد صاحب البطاقة ب -

  .ال يكلف أي شخص آخر للقيام بأي عملية كانت يف مكانه، ألنه سيسلمه البطاقة مع الرمزو
اع أو سرقة البطاقة، جيب على صاحبها إبالغ وكالته مباشرة عن طريق حترير عريضة أو يف حالة ضي -

 ).أو التقدم إىل الوكالةفاكس اهلاتف، ال(االتصال عن طريق 
  
  :يقوم التاجر بـ : التزامات التاجر_ ذ

 جيب واليت ، (BADR)إشعار الزبائن حبصوله على االعتماد عن طريق الفتات وملصقات حتمل شعار -
  . تكون مرئية داخل احمللأن

تتوفر فيها شروط الصالحية لكل املبيعات أو اخلدمات املقدمة من التاجر مالية، قبول الدفع بكل بطاقة  -
  .ونإىل الزب

  .تطبيق نفس األسعار املطبقة على زبائنه اآلخرين -
عدم القيام، و) باحلاضر أو باألجل(عدم فرض على حامل البطاقة أي شكل آخر من أشكال الدفع  -

بشكل مباشر أو غري مباشر، مع حامل البطاقة بأي عمليات أخرى خارجة عن تلك اليت تدخل يف 
  .إطار نشاطاته التجارية وخاصة التسبيقات على األموال

  
  :التأكد من أن د عن طريق البطاقة يقوم التاجر بويف كل مرة يتم فيها التسدي

  .البطاقة ما تزال صاحلة -
  . وارد يف قائمة املعارضة املرسلة من طرف البنكرقم البطاقة غري -
  ).مثقوبة(البطاقة املقدمة غري ملغاة  -

  
جهاز ملك للبنك يوضع حتت تصرف التاجر يف (ستخراج الفاتورة من الطابعة إعلى التاجر أيضا    

   :حيث يتم طبع املعلومات التالية ) متجره
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  .البطاقةاسم الزبون، رقم البطاقة، تاريخ انتهاء صالحية  -
  .رمز التاجر، االسم، الصفة االجتماعية وعنوان التاجر -
  .حتديد املبلغ والتاريخ على الفاتورة -
  .إمضاء حامل البطاقة على الفاتورة والتأكد من تطابقه مع إمضاء البطاقة -
  .تسجيل رقم الرخصة على الفاتورة -
  .من طرف الزبونإرسال الفواتري إىل البنك خالل الثالثة أيام اليت تتبع إمضائها  -
  .املبلغ املسموح به موجود يف العقد -
  .مينع إعداد أكثر من فاتورة لنفس عملية الشراء -

 
  

  : وسحب أخرىبطاقة دفع  _2.3
  

تعترب هذه البطاقة املالية، غري كافية للتعامل على املستوى الدويل، لكنها فاحتة لالنطالق يف التجارة 
 أن جيعل من بطاقته املالية دولية الدفع، ،بنك الفالحة والتنمية الريفيةبإمكان اإللكترونية يف بالدنا، بالرغم بأنه 

بنك  (140 بنك اخلليفة، كما هو احلال يفعن طريق التعامل مع اهليئات املالية الدولية مثل فيزا  أو ماستركارد
  :و أمركان إكسربس ماستركارد الذي أصدر بطاقات مالية بالتعاون مع ، )خاص

  

  
CORPORATE 

يستفيد منها التجار املالكني 
حلساب بنكي برصيد الميكن أن 

   .دج 1.000.000يقل عن 
CORPORATE  

يستفيد منها التجار 
 .املالكني حلساب بنكي

     

 
NORMAL 

يستفيد منها اخلواص املالكني 
صيد الميكن أن حلساب بنكي بر

 . دج500.000يقل عن 
  

NORMAL  

يستفيد منها اخلواص 
 .املالكني حلساب بنكي

  
   بطاقات التعامالت املالية لبنك اخلليفة- 6.5الشكل 

  13موقع اخلليفة بنك: املصدر 
  

                                                           
140 - EL KHALIFA BANK,  http://www.elkhalifabank.com  
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ب جاري وللحصول على أي بطاقة من هذه البطاقات يشترط أن يكون طالبها حاصل على حسا
  : دج يف السنة ؛ وتتيح حلاملها املزايا التالية 300بالبنك اخلليفة، وتقدر تكلفتها السنوية بثالثة 

  
  .سهولة ويسر التعامل هبا بأمان وضمان الدفع هبا وطنيا ودوليا -
  .141 عند إستعماهلا يف اخلطوط اجلوية اخلليفة%5خصم مقدار   -
  .ةاحلصول على عالوات كمحفز إلستخدام البطاق -
 . يف السنة%5فترة السماح تقدر بشهر واحد، بزيادة  -

-تقدمت وزارة الربيد واملواصالت اجلزائرية، مبناقصة وطنية، )التحسنيمن أجل (على نفس املنوال 
، ختص تقدمي حلول ومعدات مالية تدعم 2001143أوت  01، نشرت بتاريخ 41/2001 حتمل رقم 142دولية

  :كل من السحب والدفع حمليا وخارجيا، وتتش
  

ختص السحب واإلطالع على الرصيد املتبقي وإمكانية : معدات وبرامج (نظام اإلدارة والتسيري  -
طلب دفتر الصكوك، والقيام بالتحويالت النقدية بني البنوك، ويشمل أيضا إستخدام البطاقات 

  ).املالية الدولية كبطاقة فيزا أو مستركارد
  ).cartes à puce( بطاقة بنكية مزودة بشرحية 200.000 -
  . بطاقة يف الساعة300ورشة حتضري البطاقات البنكية، بسعة  -
 حمطة دفع آمنة، تنصب يف واجهة وكاالت الربيد، ليتمكن الزبون من التسديد عن بعد،  500 -

وعن طريق اإلنترنت حتضريا للدخول إىل عامل التجارة اإللكترونية ؛ وميكن الوصول هلذه احملطات 
  .GSM الشخصية املوصولة باهلاتف أو عن طريق اهلاتف النقال عن طريق احلاسبات

 موزع آيل لألوراق النقدية تنصب يف واجهة وكاالت الربيد، تربط مباشرة مع الشبكة املالية 100 -
؛ البطاقة اليت تنتمي ملؤسسات مالية أخرى يسمح هلم فقط بالسحب دون ) انترنات(الداخلية 

 .بقية العمليات املالية
  
تحقق فعال إال بإنشاء شبكة لنقل املعطيات على مستوى عـال،   تالعمل ما بني البنوك ال      سالسة   إذن،  

 وقد جاء   ،144(RIS)لقد شرعت اجلزائر يف إجناز املرحلة األخرية من مشروع شبكة ما بني البنوك املتخصصة               و
بربط مجيع البنـوك ببعضـها      هذا املشروع كثمرة اتفاق بني وزارة املالية ووزارة الربيد واملواصالت، ليسمح            

البعض، من أجل إنشاء وسائل دفع جديدة واستعمال النقود اإللكترونية وجعل االتصال بني البنوك يتم يف زمن         
                                                           

141  - http://www.khalifaairways.com  
142 - 25/08/2001, http://www.postelecom.dz/offre.htm  
143 - BOMOP (Bulletin Officiel des Marchés de l'Opérateur Public),  http://anep.eldjazair.net.dz/bomop/bomop.html 
144 - Réseau Interbancaires Spécialisé  
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األوىل برتغالية،  :   وقد كلفت هبذا املشروع شركتني     ،حقيقي، وهو ما يعترب إعادة هيكلة وتطوير لقطاع البنوك        
 مكلفـة مبهمـة     ييم احتياجات القطاع املعين، أما الثانية فهي هولنديـة        أوكلت هلا مهمة دراسة املشروع وتق     

  : املشروع يقوم على أربع مراحل ؛ املساعدة التقنية
  

 تتم فيها دراسة االحتياجات املتعلقة باخلدمات ذات القيمة املضافة، كما هو احلال يف البنوك               : املرحلة األوىل 
  .2000 يف جانفياملتطورة يف العامل، هذه املرحلة أجنزت 

  
 تستوجب اختبار ذو طابع تكنولوجي وتقين للشبكة، حيث يتم اختيار نظام سهل وبسـيط               : املرحلة الثانية 

، وقد مت اختبار العملية بنجاح بني املدن الثالث (Wireless Fixed Access) وبأقل تكلفة يدعى
  .اجلزائر العاصمة، البليدة وتيزي وزو

  
  .طط اإلجناز وتكلفة املشروع لتعميمها يف باقي واليات الوطن وضع خم: املرحلة الثالثة

  
 3400حيث سيتم تكوين حـوايل      ) موظفي البنوك ( تعتمد على تنظيم وتكوين املستخدمني       : املرحلة الرابعة 

، [Ghania Oukazi, 1999 - P7]2000، ابتداء من شهر مـاي  اشهر) 12(عون ملدة اثىن عشرة 
  ،املالية بتكوين كبار موظفيها يف ميادين التسيري املـايل والبنكـي          كما ستقوم وزاريت العدل و    

  .الشبكة مستقبال إىل خدمات التأمني، الضرائب واجلمارك سيتم توسيعو
  

، جمموع [Haddad Said, 1999 - P21] موقع للربط1000هذه الشبكة ستغطي كل التراب الوطين حبوايل   
ز السكنية، ويتم التقسيم بإنشاء مراكز جهوية ومركز وطين للتسـيري،           هذه املواقع يتميز بتمركز قوي يف املراك      

حيث يعترب هذا األخري وحدة اإلدارة والقيادة هلذه الشبكة، فقد متت هندسة هذه الشبكة بشكل يضمن األمن                 
، )Les nœuds(يف تدفق املعلومات عرب احملطات القاعدية املنتشرة عرب التراب الوطين، كما جند أن عقد الـربط  

 .عبارة عن أنظمة ذكية تستعمل تقنيات عالية متكنها من جتاوز مجيع العقبات

  
 :  لالنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارةهامفاوضات وتجارة الجزائر الخارجية -4
  

نطوائية، اعتمدت على إحالل الواردات، مما قلص من إائر ولفترة طويلة، سياسة جتارية نتهجت اجلزإ  
ت خارج نطاق احملروقات، الذي أعطته الدولة أولوية ليس كمحرك للتنمية الوطنية فحسب، بل حصة الصادرا

  .كمصدر لوسائل الدفع اخلارجي وركيزة للقدرة الشرائية للدينار
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 إىل  1978145 فيفـري    11 الصـادر يف     02-78 لقد أدى القانون حول احتكار التجارة اخلارجية، رقم         
اجية املوجهة خصيصا للتصدير، ونلخص هذا القانون يف ثالث نقاط رئيسية،           اإلجهاز على كل األنشطة اإلنت    

  : [M'hamsadji, 1988 - PP 267-268]حيث أن النقطتني األخريتني مها نتيجة ضمنية للنقطة األوىل
  .تدخل الدولة يف حتديد التجارة اخلارجية .1
  .منع اخلواص األجانب من التدخل، على كل املستويات، حلساهبم اخلاص .2
  .منع التدخل يف التجارة اخلارجية على أي شخص ميارس نشاط الوساطة لشركة أجنبية .3

  
إن بنية التجارة اخلارجية ال تزال تعيش على بقايا هذه السياسة رغم التخلي عنها ابتداء من الثالثي 

لعمومية لوسائل فامللكية ا، 1993 وسبتمرب 1992، بعد حماوالت إصالحية فاشلة بني جوان 1993األخري من سنة 
 وحتول االقتصاد إىل آلة كبرية لتوزيع الريع ،اإلنتاج ومنع النشاط االقتصادي اخلاص أدى إىل مجود كبري

، إىل حتطيم أسس الوفاق اهلش الذي بين عليه 1986النفطي، وهو ما أدى، بعد اهنيار سعر النفط سنة 
   .]4- 1ص . ص- 2000مراد بن أشنهو، [االستقرار

  
طوعا أو كرها من خالل االتفاق مع صندوق  -  وإىل يومنا هذا1994زائر ابتداء من سنة طبقت اجل 

 جمموعة من اإلجراءات قصد النهوض باإلنتاج وتطوير التجارة اخلارجية خللق التوازن يف ميزان -النقد الدويل 
 السياسة اجلزائرية،  ارتكزت، وقداملدفوعات، وزيادة حجم وقيمة التجارة اخلارجية خارج نطاق احملروقات

خالل الدورة الرابعة عشر للمجلس الوطين االقتصادي " إمساعيل محداين"كما أوضح رئيس احلكومة األسبق 
 PME/PMI، على النهوض باالستثمار يف جمال املؤسسات والصناعات الصغرية واملتوسطة (CNES) واالجتماعي

، حيث كلفت عملية التطهري املايل  [LIES S., 1999 - P11]اليت ستلعب دور احملرك يف التنمية االقتصادية
  .]6 ص- 2000صادق بن، [ مليار دينار800للمؤسسات العمومية حوايل 

  
لكننا جند أن تأخر عملية إعادة هيكلة اإلنتاج أدى إىل عدم التأثري السريع واملباشر على بنية التجارة 

 ويف تطوير سري ،ت جبمود يف مسار التصحيح اهليكلياخلارجية اجلزائرية، وكذلك فإن هذه اإلجراءات قوبل
:  اهليئات املصاحبة للنشاطات اإلنتاجية سواء املوجهة لالستهالك الداخلي أو تطوير التجارة اخلارجية، مثل

  . بالنظام القضائياً وانتهاء،مصاحل املوانئ، املطارات، اجلمارك، الضرائب، البنوك، شبكات االتصال
  

إن اجلزائر حباجة ماسة إىل استثمارات أجنبية، كما أهنا حباجة أكثر إىل نقل واسترياد إضافة إىل هذا ف
 واحلقيقة أن ،التكنولوجيا، من أجل حتديث وعصرنة أدوات اإلنتاج وتكييفها وفق متطلبات السوق العاملية

                                                           
  .1990ألغي ضمنيا سنة  - 145



  ________________________________________________________________________________________________________________ ة حالة اجلزائردراس

  211

 وأن قيمة ،1999  مليون دوالر سنة300 مل تتجاوز ،قيمة االستثمارات األجنبية خارج نطاق احملروقات
، ]4-1ص . ص- 2000، مراد بن أشنهو[  مليون دوالر خالل نفس السنة380 ىالصادرات خارج احملروقات مل تتعد

 ىإذ يبقى وزن اجلزائر يف التجارة الدولية خمتال على غرار عالقاهتا التجارية مع أهم شركائها، حيث مل تتعد
 وهذا من إمجايل الصادرات ، باجتاه االحتاد األورويب%57.1ا  مليار دوالر منه10.12قيمة الصادرات اجلزائرية 

 مليار 5.5 مليار دوالر منها 9.32 أما الواردات فبلغت ، مليار دوالر خالل نفس السنة6500العاملية اليت بلغت 
  .]4-1ص . ص-2000مراد بن أشنهو، [ مليار دوالر2100 حوايل 1998دوالر من صادرات االحتاد األورويب البالغة سنة 

  
اجلزائر رهينة وارداهتا، فالتوازن الغذائي ال ميكن احلفاظ عليه، وأداة اإلنتاج لن تقوم بوظيفتها  تبقى

 ووسائل ،دون اللجوء واالعتماد على استرياد املواد الغذائية، املواد األولية، املواد املصنعة ونصف املصنعة
إذ تبلغ قيمة الواردات  بط برفع حجم وقيمة الواردات،اإلنتاج، فاإلنعاش االقتصادي يف اجلزائر يبقى مرت

 من %25 من االستهالك الداخلي، كما تستورد كذلك %30 مليار دوالر وهو ما ميثل 2.8 و2.5الغذائية ما بني 
  .]6. ص-2000فؤاد داود، [التجهيزات

  
ة، البنك العاملي إن املنظمة العاملية للتجارة أضحت منظمة عاملية من مستوى منظمة األمم املتحد  

وصندوق النقد الدويل، وأي دولة ذات سيادة ال ميكنها أن تتبوأ مكانة يف العامل دون االشتراك يف جممل هذه 
، كما أن شركاء وغريها…األمنية، االقتصادية، التجارية، املالية،:  املنظمات اليت ترسم السياسات العاملية
دون إىل الضغط على اجلزائر النتهاج سياسات التجارة الدولية اليت  ويعم،اجلزائر أعضاء يف جممل هذه اهليئات

تعمد هذه اهليئات لتطبيقها، وهم الذين يؤكدون دائما على ضرورة إصالح النظام اجلمركي، الضرييب، 
  هذه،البنكي، االتصاالت وحقوق امللكية الفكرية، لتسهيل عملية حترير التجارة اخلارجية واالستثمار يف اجلزائر

 مليار 6500حيث بلغ إمجايل الصادرات :  1998ملنظمة العاملية للتجارة يف سنة ااحلقائق يوضحها إحصاء 
تترأس الواليات املتحدة و، لخدمات ل مليار دوالر1300  ومقسمة بني البضائع  مليار دوالر5200 منها ،دوالر

 مليار دوالر خدمات يف جمال 233.6 و  مليار دوالر بضائع683األمريكية قائمة املصدرين واملستوردين بـ 
 10 وتسيطر حوايل ، مليار دوالر خدمات يف جمال الواردات161.5 مليار دوالر بضائع و944.6الصادرات، 

  .]6 ص- 1999صادق بن، [ من صادرات وواردات البضائع واخلدمات%84بلدان فقط على 
  

 اليت ال ميكن ،"بريتون وودز"هلا مع هيئات أضف إىل هذا فإن املنظمة العاملية للتجارة بتنسيق أعما  
للجزائر جتاوزها، وما ميكن تفاديه من خالل تأجيل االنضمام ميكن أن يفرض بشكل أو بآخر من قبل هذه 

 فإن عقوباهتا أصعب يف حالة ،اهليئات، وإذا كانت قوانني املنظمة العاملية للتجارة واجبة يف حالة االنضمام
  .االمتناع
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زائر لالنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة جاء يف سياق تطبيقها لتوصيات صندوق النقـد     إن طلب اجل    
 إن  ،1998، الذي انتهى سـريانه يف مـاي          (FFE)يف إطار اتفاق التسهيالت التمويلية املوسعة       ،  (FMI)الدويل  

مام اجلزائـر إىل املنظمـة العامليـة        القراءة املتأنية لبنود هذا االتفاق تقودنا إىل استنتاج أنه خطوة متهيدية النض           
  .للتجارة، من خالل إجراءات حترير التجارة اخلارجية وإصالح كل ما له عالقة هبا

  
 سؤال من العديد من 331ختطت اجلزائر مرحلة املفاوضات متعددة األطراف، حيث تلقت بادئ األمر   

 33 سؤال من اجملموعة األوروبية، 123ريكية،  سؤال من الواليات املتحدة األم170:  الدول العضوة يف املنظمة
 500 أسئلة من أستراليا، يف اجملموع فإن اجلزائر أجابت على حوايل 8 أسئلة من اليابان، 9سؤال من سويسرا، 

 لتباشر مرحلة ،]LIES S., 1999 - P11[ 1998 أفريل 23-22سؤال، انتهت جمموعة العمل األوىل جبنيف يف 
اليت تتضمن )  هامش مشاركتها يف اجتماع سياتل بالواليات املتحدة األمريكيةعلىابتداء (املفاوضات الثنائية 

  : جولتني
  

ائية للتجارة اخلارجية، الرسوم والتعريفات اجلمركية، آليات محاية بخاصة باإلجراءات اجل:  األوىل ♦
 .اجملال الزراعي أو الصناعياالقتصاد والتجارة اخلارجية وأخريا حتديد شروط محاية املنتج الوطين سواء يف 

  
تتضمن ميادين اخلدمات مبا فيها البنوك، السياحة، االتصال، النقل والتأمينات، فضـال عـن              :  الثانية ♦

امليادين املرتبطة بامللكية الفكرية، وقد منحت املنظمة العاملية للتجارة، الدول النامية مهلة إىل غايـة سـنة                 
 املتعلقة حبماية امللكية الفكرية وبراءات االختراع املرتبطـة بنقـل           ، كحد أقصى لتقيدها بالتشريعات    2005

ضات مع اجلزائر خصوصا    التكنولوجيا، وهو ما تؤكد عليه الدول والشركاء األجانب يف مجيع أطوار املفاو           
 .األمريكيني
      

  تـدة بـني   عقب زيارة خرباء من البنك العاملي يف الفتـرة املم         (سطرت الواليات املتحدة األمريكية،     

 برناجما لدعم اجلزائر يف مسار إنضمامها إىل املنظمة العاملية للتجـارة،            ،146)2001 أوت 18 و   2001_أوت_07
من خالل تقدمي مساعدات تقنية والقيام بتدريب خرباء جزائريني على آخر التقنيات املتعلقـة بالتسـويق                

ضمان احلفاظ على إنقاذ املنتجات الوطنيـة،       ونظريات التجارة الدولية، وكيفية فتح األسواق اجلزائرية مع         
وقد أحل الوفد على ضرورة قيام اجلزائر بتعديالت قانونية وتشريعية تتماشى مع اإلتفاقيات املعتمدة من قبل                

  . إىل املنظمةاالنضماماملنظمة العاملية للتجارة، قبل 
  

                                                           
146 -  http://www.elkhabar.com/pages/2001/aout/16082001/page2.pdf   
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، لكن كيف سيحضر هلذا ؟  ليس إمكانية االختيار بني االنضمام وعدمهنفسه، طرح يالسؤال الذي 
  :  خاصة وأن اجملال الصناعي يبقى عرضة للتأخر على مستويني ؟ ،االنضمام

  .مدى قدرة القطاع على محاية أسواقه الداخلية يف ظل انفتاح احلدود التجارية أمام السلع املماثلة -

 سنوات 10رغم من مهلة على ال(مدى قدرة السلع الصناعية اجلزائرية على املنافسة يف األسواق الدولية  -
 ).املمنوحة إلعادة تأهيل قطاعاهتا اإلنتاجية

  
  
  

  إللكترونيإلستبيان ااعرض : المبحث الثاني 
  

  :اإلستبيان  - 1
  

ر اإلحصائيات كمية أو كيفية، واليت ميكن احلصول عليها من مصادرها وفُّتتطلب أية دراسة إحصائية َت
لداخلي، منبع املعلومات اخلارجي ومنبع املعلومات املباشر، فمنبع  وهي منبع املعلومات ا،الرئيسية الثالثة

معلوماته مستقاة من إحصائيات البيع أو من ملف الزبائن أو و ،املعلومات الداخلي ينبع من داخل املؤسسة
 ن الباحث من احلصول على املعلوماتمكِّتقارير وحدات البيع ؛ فيما أن منبع املعلومات اخلارجي هو الذي ُي

لقاء تكلفة تنظيمها وترتيبها وحفظها يف وثائق أو مببلغ رمزي، ( ،اإلحصائية من جهات أخرى خارج املؤسسة
 ، كمراكز التوثيق، أو اهليئات الرمسية بأجهزة الدولة147 كالديوان الوطين لإلحصائيات)يف حوامل مغناطيسية

ات خارجيا من ـصول على اإلحصائيالغرف التجارية أو الغرف الفالحية أو الغرف الصناعية، وميكن احل
أيضا  و،)اخل...مذكرات، رسائل، أطروحات، تقارير، كتب، جمالت، دوريات، دليل(املكتبـات اجلامعيـة 

  .مواقع شبكة اإلنترنتميكن احلصول على اإلحصائيات من 
  

 هو منبع يف حالة إستحالة احلصول على اإلحصائيات عن طريق املنبعني األولني يبقى اخليار الوحيد
  وذلك بالتقرب مباشرة من ،Sondage صرب األراء، باستخدام رياملعلومات املباشر الذي يعتمد على التح

  .اجملتمع املعين بالدراسة عن طريق املقابلة أو املراسلة الربيدية أو اهلاتف
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