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א/ א
  

       
    :ملخص 

 اإلنترنت يف أنشطة وإستراتيجيات املؤسسة، وما يقدمه هلا من مميزات تنافسية وفرص اتاستخدامخدمات و، حول تبيان لدراسةيتمحور هدف ا
نترنت على وظيفة التسويق باملؤسسة مبفهومها الواسع، ألا تضم أساسا اإلستراتيجيات متاحة، ينصب إهتمامنا بالدرجة األوىل حول دراسة آثار وتأثري اإل

التجارية باملؤسسة، فاإلنترنت يعد يف حد ذاته مشروعا مستقال يتطلب إستتماراتٍِ مرتبطة حبجم املؤسسة وأنشطتها ؛ وقد توصلنا إىل أن اإلدارج ليس ممكنا 
إذا مسحت البنية التحتية لإلتصاالت والقوانني ناية، حسب ظروف املؤسسة وحميطها، دة، إذا مت التحضري له بعفقط، بل هو ضروري ويعطي نتائج جي

  .وإجراءات التعامالت التجارية واملالية يف الدولة بذلك
  

  .بىن حتتية  إستبيان إلكتروين، إنترنت، جتارة إلكترونية،  :الكلمات املفتاح
 

Résumé : 
 La présente étude à pour but d’établir les différents modes d’utilisation d’Internet dans le développement des 

activités et des stratégies de l’entreprise, notamment qu’elle lui offre des avantages concurrentiels et opportunités, et lui 
permet de procéder conformément aux critères de compétition, notre recherche est centrée principalement sur le rôle 
d’Internet en matière de marketing de l’entreprise du moment que ses stratégies commerciales ne sont qu’une partie 
intégrante du marketing. Par conséquent, l’Internet est un projet indépendant qui nécessite des investissements en 
fonction de l’envergure de l’entreprise et son volume d’activités. De là, nous avons déduit que l’intégration d’Internet, 
dans des conditions favorables, est non seulement utile ; mais nécessaire pour avoir de bons résultats, si les 
infrastructures concernées et les lois en vigueur le permettent.  

 
Mots clés : sondage électronique, Internet, commerce électronique, infrastructure  

 

I- متهيد  
غرض دراسة واقع وآفاق إستخدام اإلنترنـت بـاجلزائر،         ب   

قسمنا الدراسة إىل قسمني، القسم األول منها إحصائي يتعلـق          
باإلنترنت واستخداماته، والقسم الثاين حتليلي للبنية التحتيـة،        
وهو مكمل ومدعم للقسم األول، يف القسم اإلحصائي اعتمدنا         

ـ  حـصائية  يف احلصول علـى املعلومـات اإل     ري علـى التح
Enquête اإللكتـروين ، باستخدام االسـتبيان  Sondage 

électronique         الذي يعتمد يف نشره على شبكة اإلنترنـت ،
-E أو عن طريق الربيد اإللكتـروين        Webعن طريق الويب    

mail     اهلدف من هذه الدراسة هو الوقـوف       ، أوكليهما معا ؛
نـت والتجـارة    على عدة متغريات تتعلق باستخدامات اإلنتر     

البنية التحتيـة   اإللكترونية يف اجلزائر، وكذلك معرفة صالحية       
باجلزائر، وهل هي قابلة خلوض غمـار املنافـسة         لإلتصاالت  

التجارية إلكترونيا، وما مدى إمكانية قبول املستهلك لفكـرة         
        عي التسوق من خالل الشبكة، وبصورة أخرى، التحقق من و

 اإللكترونية ؟ وماذا أعدوا لذلك      صناع القرار مبستقبل التجارة   
لالنـضمام إىل املنظمـة     اجلزائر  خاصة يف وقت تتأهب فيه      ؟  

اليت اعتمد أعضاؤها، جتـارة ترتكـز علـى          -العاملية للتجارة 
، إذ يعترب التحكم يف تكنولوجيا      -تكنولوجيا اإلعالم واالتصال  

 ، والشبكات معيارا عامليا للتفرقة وتقسيم املـداخيل       اإلنترنت
  .خل سوق عاملية حرة رأمساليةدا
  

II-اإلستبيان اإللكتروين   
ومـستقبل التجـارة     ،للتعرف على اإلنترنت واستخداماته      

 )1(اإللكترونية يف اجلزائر، بادرنا إىل تنظيم استبيان إلكتـروين        
مكون من سبعة وثالثني استفسارا خيص بعضه املـستخدمني         

نترنـت  لشبكة اإلنترنت والبعض اآلخـر خيـص شـبكة اإل         
واستخداماا ؛ إعتمدنا يف بناء االستبيان اإللكتروين على لغـة          

، ولضمان مشاركة أكرب قمنا بإرسـال       HTMLالنص الفائق   
دعوات إلكترونية للمشاركة يف االستبيان عن طريـق الربيـد          

، ويف نفس الوقت مت العرض يف شبكة اإلنترنت،         )2(اإللكتروين
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 استبيان، وقـد    252لى  وبعد مرور سنة إستطعنا أن حنصل ع      
 فرد بعد الفرز والتنظيم، ذلك      200تقررا أن تقتصر العينة على      

 استبيانا أستبعد   29 استبيانات بسبب التكرار،     9 أننا استبعدنا 
 استبيانا ألغي بسبب التـضارب الفاضـح يف    14لعدم اإلمتام و  

  .املعلومات املصرح ا
  
مفتوحـة  كانت    املشاركة يف اإلستبيان   : العينة املقصودة    -1

مبختلـف  زائريون  اجلوممكنة جلميع مستخدمي شبكة اإلنترنت      
  .واشرائحهم ومستويام أينما وِجد

  
 نقصد بقاعدة اإلسـتبيان املعطيـات       :  قاعدة اإلستبيان    -2

املستخلصة من اإلستبيان اإللكتروين احملصل عليها عن طريـق         
 بناء هـذه    الربيد اإللكتروين يف شكلها اخلام، وقد إرتكزنا يف       

، وقد حاولنا قدر    EXCEL 2000القاعدة على برنامج إكسل     
 وقد  ،اإلمكان تكميم املعطيات الكيفية لتسهيل التعامل احلسايب      

اهلدف منها هـو  ) Tableaux croisés(إستعنا جبداول تقاطعية 
  .كشف التناقضات إن وجدت أثناء ملئ االستمارة

  
االستبيان اإللكتـروين    : اإلطار املكاين والزماين للدراسة      -3

من خصائصه أنه غري خاص مبنطقة جغرافية معينة، بل هو متاح           
لكل الراغبني يف املشاركة، وعليه فإن اإلطار املكاين حمصور يف          
كل املناطق واجلهات اليت ميكن هلا أن تستخدم شبكة اإلنترنت          
؛ أما اإلطار الزماين فإنه حمدد بسنة واحدة بداية مـن شـهر             

  .2000 إىل غاية اية شهر ماي 1999جوان 
  
 لبناء االستبيان بـاملوقع املـضيف       : الربامج املستخدمة    -4

 جاستخدمنا لغة النص الفائق يف الربجمـة باالسـتعانة بربنـام          
Microsoft FrontPage 2000 أما بالنسبة لعملية حتليل النتائج ،

، وكذلك الربنامج Microsoft Excel 2000استخدمنا برنامج 
  .STATITCF V5.0حصائي اإل
  
 سـوف نعـرض نتـائج الدراسـة         : موضوع الدراسة    -5

  :اإلحصائية يف مخسة نقاط رئيسية هي 
  

  اخلصائص الدميوغرافية للعينة  -1.5
  خدمات واستخدامات اإلنترنت  -2.5

  التجارة اإللكترونية  -3.5
  اإلعالن التجاري  -4.5
  وضعية الشبكات وموزعي اإلنترنت  -5.5

  
  : اخلصائص الدميوغرافية للعينة -1.5
 كشفت الدراسة أن جـل املـشاركني يف   :اجلنس والعمر   . أ

  إنـاث،    18%  مقابل    82%اإلستبيان هم من الذكور بنسبة      
 وأن   سـنة،  55 و 16وتراوحت أعمار املشاركني بني سـن       

 النـسبة الكـربى مـن       ، سنة 33عمر يف العينة بلغ     المتوسط  
بنـسبة  ] 32-27 [احملصورة بـني املشاركني مركزة عند الفئة 

 مث %25  تقـارب بنسبة] 38-33 [ تليها الفئة ،%28 ربتقا
 ] 26 -21 [مث الفئـة  ،%15  تقارببنسبة ] 44-39 [الفئة

-45 [،]20 -15 [ فيما استحوذت بقية الفئات،%14بنسبة 
، %7، %8 يف حـدود  ةعلى نسب ضـئيل ] 56-51 [و] 50

ن اإلنترنت حمل إقبال مـن      أ ؛ وهنا نستنتج     على التوايل ،  1%
  . الشرائح العمريةطرف مجيع

 أظهرت الدراسة إرتفـاع املـستوى       :املستوى التعليمي   . ب
التعليمي عند املشاركني حيث سيطر اجلامعيون احلاصلون على        

 على أكرب نسبة مقدرة      طويل املدى  شهادة التدرج الطور الثاين   
احلاصلون علـى    واحتل املرتبة الثانية اجلامعيون      %64.79بـ  

 يلـيهم   %16.9اجستري ودكتوراه بنسبة    مابعد التدرج م  شهادة  
 ويف  %9.86اجلامعيون احلاصلون على شهادة تقين سامي بنسبة        

 من الطلبة الثانويني ومـا دون ذلـك ؛          %8.45املرتبة األخرية   
يستخدم من طرف مستويات تعليمية     املستنتج هنا أن اإلنترنت     

  .خمتلفة
  
 60% بنسبة الفرنسية املرتبة األوىلإحتلت اللغة   : اللغات .ت

مث بقيت اللغـات بنـسب شـبه         34% تليها اإلجنليزية بنسبة  
  .%6 ، جمموعها اليتجاوزمتساوية

  
 لتحليل هذا العنصر إعتمدنا على تصنيف املهـن         :املهنة  . ث

حسب تصريح املشاركني يف أقسام طبقا لتكرارها، فكانـت         
أستاذ، طالب، مدير، مسري، تاجر، عمل      : األقسام مكونة من    

  .دون عمل وأخريا موظفحر، 
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بعد عملية الفرز والتنظيم، تبني لنا أن النسبة الكربى املستخدمة          
للشبكة هي ممثلة من القطاع العام الذي إستحوذ على نـسبة           

من خالل الدراسة   ، و 35.21% والقطاع اخلاص بنسبة     %64.79
ميكن تأكيد سيطرة قسم املوظفني يف اجلزائر بنـسبة تقـارب           

من باإلنترنت  ذا لفرصة وجود نقاط إتصال      ويرجع ه  46.48%
 فضال عن نقاط اإلتصال األخرى، وما يلفـت         ،أماكن عملهم 

النظر أيضا أن قطاع سلك التعليم يف اجلزائر حيتل املرتبة الثانية           
مستخدِمني أساتذة، ونسبة    %21.13منها نسبة    35.21% بنسبة

 ستغالل الـشبكة يف    مستخدمني طلبة، وهذا يعزى إل     %14.08
 ،توضيحية أو لدعم األحباث   الدروس  الالبحث عن املعلومات أو     

 يف اجلزائر مصنفة ضمن قـسم       %1.41 أيضا أن نسبة     ناوالحظ
دون عمل، وباالستعانة بقاعدة اإلستبيان تبني لنـا أن هنـاك           

 عاطـل عـن العمـل     من املـشاركني    شخص واحد جامعي    
ـ    16.9%ويستخدم الشبكة، وتبقى نسبة      ار  لبقية األصناف جت

  .وغريهم...ومسرييني،
  
  

  : خدمات واستخدامات اإلنترنت -2.5
 إن طرق اإلتصال بالـشبكة عديـدة        : اإلتصال بالشبكة    -أ

واملستخدمون منهم من يفضل إستغالل الشبكة من البيت فقط         
ومنهم من يفضل النادي أو مكان العمـل، ولقـد كـشفت            

نترنـت  الدراسة أن النسبة الكربى من املستخدمني تستخدم اإل       
 يـستخدمون   %25.35، تليهم نسبة    30.99%من البيت بنسبة    

اإلنترنت كلما أتيح هلم ذلك بأية صفة كانـت، ويف املرتبـة            
 %14.08، مث نـسبة     %23.94الثالثة اإلتصال من العمل بنسبة      

 لإلتصال مـن    %4.23لإلتصال من مقاهى إنترنت، تليها نسبة       
  . يبد رأيهلشخص واحد مل% 1.41عند صديق، وتبقى نسبة 

  
 عن السؤال الذي وجه للمـشاركني     : الربيد اإللكتروين    -ب

 بـنعم   %97.18اخلاص بتملكهم لربيد إلكتروين، أجابت نسبة       
  .  ال%2.82ونسبة 

  
 أظهـرت   : اإلشتراك خبدمة الوصـول إىل اإلنترنـت         -ت

 من املشاركني أقروا بأن املؤسسات الـيت        %73.24الدراسة أن   

 %26.76دمة الوصول إىل اإلنترنت مقابل      ينتموا إليها تشترك خب   
   .أجابوا بالنفي

  
تبني لنا من خـالل       :webصفحات ويب   / ملكية موقع  -ث
 أن القطاع العام يف اجلزائر إستحوذ علـى النـسبة           ستبياناإل

، وكـذلك توجـد     الكربى لإلشتراك مقارنة بالقطاع اخلاص    
  من املؤسسات متتلك موقع يف الشبكة مقابـل        %33.80نسبة  
  . ال متتلك66.20%

  
 طرح على املشاركني إستفسار ملعرفـة       : منفعة اإلنترنت    -ج

 من  %78مدى منفعة اإلنترنت هلم وملؤسسام، فتبني أن نسبة         
املشاركني اقروا بأن خدمات اإلنترنت مفيدة هلم وملؤسسام،        

 احلصة الكربى منها للذين أقروا بأنه مفيـد         %18وتبقت نسبة   
 للذين اقروا بأنه مفيد ملؤسسام فقـط،        %03هلم فقط ونسبة    

 الذين مل يعربوا عـن وجهـة         من املشاركني  %1وتبقت نسبة   
  .)نظرهم

  
 عموما اإلتصال األقل تكلفـة      : نوع اإلتصال باإلنترنت     -ح

هو اإلتصال بواسطة اخلط اهلاتفي التقليدي الذي إحتل النسبة         
خـصص   للخط املت  %11.27 تليه نسبة    %78.87الكربى مبقدار   

مؤسسات مرتبطة عـن    (وأغلب مستخدميه من القطاع العام      
، وهناك من يستخدم كال اإلتـصالني       )CERISTطريق املوزع   

 مل تعرب عن    %2.82 وتبقت نسبة    %7.04وقدرت نسبتهم بـ    
  . رأيها

  
 إن منافع شبكة اإلنترنت عديـدة       :  خدمات اإلنترنت    -خ

نا مـن مجعهـا     ومتنوعة وتعد هذه املنافع مبثابة خدمات متكن      
 للدراسة،  %9.89 : عنصرا وهي على التوايل      11وحصرها يف   

 %12.13 جللب املعلومـات،     %14.83 للبحث العلمي،    12%
 %7.87 للتـسلية والترفيـه،      %5.17 للسفر،   %4.72للتصفح،  
 للربيـد اإللكتـروين،     %13.7 للمحـاورة،    %7.64للجرائد،  

 %0.37ليـة و     للتحويالت املا  %4.49 ملقارنة األسعار،    7.19%
وعلى كل نتبني من خـالل هـذا التوزيـع أن           دون إجابة ؛    

اإلنترنت غري مقتصر على خدمة معينة وهذا ما يدل على فعالية           
من خالل اجلدول السابق ميكن القول أن املشاركني        ، و خدماته
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من اجلزائر يستغلون الشبكة بالدرجة الثانية يف البحث العلمي         
تضح لنا أن   إ وقد   ،جع وعدم حداثتها   نظرا لقلة املرا   %14بنسبة  

 بطاقـات أقل اخلدمات نسبة هي العمليات البنكية لعدم وجود         
 أو ماسـتركارد    Visaة الدولية مثـل فيـزا       الدفع اإللكتروني 

Mastercard  ،       حيـث حـازت    أما بقية النسب فهي مقبولـة
  .%05 والتسلية والترفيه %05السياحة والسفر 

  
سرنا املشاركني ملعرفة مـدى      إستف : صعوبات االستخدام    -د

 بطـئ ظهـور     ،  اإلنقطاع أثنـاء اإلسـتخدام    (الصعوبات  
، صعوبة التعامل مع الربيد   ،   صعوبة تصفح املواقع   ،  الصفحات

) صعوبة التعامل مع الويـب     و صعوبة احلصول على املعلومات   
اليت يتلقوا أثناء االستخدام فكانت النـسبة الكـربى مـن           

، %42ور صور الصفحات بنسبة     الصعوبات تتمثل يف بطئ ظه    
أما الصعوبة الثانية فعادت إىل انقطاع االتصال أثناء اسـتخدام          

 بسبب ضعف بنية االتصال وعدم التحكم       %33الشبكة بنسبة   
ـ           يف  تيف تقنيات االتصال بالقدر الالزم، الصعوبة الثالثـة متثل

 13.48%صعوبة احلصول على املعلومات من الشبكة بنـسبة         
يف ذلك كون أن املستخدمني جيهلون قواعـد        ويرجع السبب   

؛ الصعوبة   وأساسيات البحث يف احملركات وأي منها يستخدم      
اسـتخدام  صعوبة استخدام برامج التـصفح و     الرابعة متثلت يف    

 وصعوبة التعامل مع الويـب بنـسبة        يد اإللكتروين رببرامج ال 
 لكـون املـستخدمني حـديثي       حتماويعزى ذلك     11.22%

  .صهم اخلربة تنقاالستخدام
  
 حصرنا إسـتخدامات    : إستخدامات اإلنترنت التجارية     -ذ

:  عناصر أساسية وهـي      06اإلنترنت التجارية يف االستبيان يف      
نشر املعلومات، البيع عرب الويب، جلب املعلومات، التـرويج         
واإلعالن، االتصال باملوردين واالتصال بالزبائن، فتبني لنا من        

 أن جلب املعلومات، إحتلت مرتبة      خالل اإلحصائيات امعة  
 ، لنشر املعلومات  %17.96 تلتها نسبة    %32.93الصدارة بنسبة   

 لالتـصال   %14.94 لالتـصال بالزبـائن و     %15.57مث نسبة   
 %06 وأخـريا     ، للترويج واإلعالن  %12.58باملوردين ونسبة   

 مل تعري عن رأيها تقدر بـ       ةللبيع عرب الويب وتبقت نسبة ضئيل     
 أنه ميكن إستخالص أن اجلزائـر مـن ناحيـة           إال ؛   0.02%

 مقبولة النسب بالرغم من أا سجلت        التجارية اإلستخدامات
أقل نسبة يف البيع عرب اإلنترنت وهذا طبيعي لعـدم إنتـشار            
التسوق اإللكتروين ببالدنا مع أن الترويج واإلعالن شهد نفس         

  .، كنتيجة حتميةالظاهرة
 
 ملعرفة إىل   : اإلنترنت   تما اإلكتفاء من خدمات واستخدا    -ر

أي مدى حاز اإلنترنت على رضا املستخدمني له، طلبنا مـن           
مكتـف، مكتـف    : املشاركني إختيار أحد اخليارات الثالث      
فقد لوحظ أن املكتفني    قليال، غري مكتف ؛ وكما كان متوقعا        

 %01 للمكتفني قليال ونسبة     %41 مث نسبة    %55يقدرون بنسبة   
، عرب عنـها  ت من املشاركني مل     %03 نسبة   لغري املكتفني وتبقت  

وهذا حافز على أن املستخدم اجلزائـري ملـم بتكنولوجيـا           
  .اإلنترنت

 
  : التجارة اإللكترونية -3.5
ه للمشاركني سـؤاال حـول      ج و :ق اإللكتروين   ي التسو -أ

ق فِّ  فوCybermarketing  ق اإللكتروين   يمعرفتهم ملصطلح التسو  
 من املشاركني اإلمجاليني مقابل      %59.15يف اإلجابة ما نسبته     

 مل يوفقوا يف اإلجابة، ويف حقيقة  األمر أن هذا شئ            40.85%
حمفز وإجيايب ودليل على أم واعون مبستقبل التجارة وتطورها         

وهذا أمـر يف صـاحل املـشاركني         يف ظل شبكة اإلنترنت ؛    
اجلزائريني مستقبال عند رسم سياسات التجارة اإللكترونية يف        

  .البالد
  
 فيما يتعلق بنظرة اتمـع      : القبول بالتسوق اإللكتروين     -ب

للتسوق اإللكتروين عرب اإلنترنت كانـت النتيجـة مذهلـة          
لوا بإستخدام شبكة اإلنترنت يف التـسوق مقابـل          قبِ 83.10%
  . معارضني لذلك16.90%

  
 لقد سـاهم    : مسامهة اإلنترنت يف احلصول على منتج        -ت

 معلومات ساعدت البعض يف إقتناء سلعة  أو         اإلنترنت يف توفري  
خدمة معينة، وتبني لنا من خالل هذه اإلحصائيات أن نسبتهم          

 نفت ذلك، ويرجع %50.07والنسبة الباقية   %49.30حمددة بـ   
ذلك ملعرفتهم أن احلصول على املنتجات واخلدمات صعب يف         

  .ظل عدم توفر إمكانات التسديد
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 أظهرت إجابات املشاركني    :   تكرار التسوق اإللكتروين   -ث
 من مستخدمي الشبكة مل ميارسوا عملية الـشراء         57.75%أن  

، ويعـود ذلـك     ولو ملرة واحدة   مارسوه   %42.25قط، مقابل   
لغياب مقومات التجارة اإللكترونية املمثلة يف البنيـة التحتيـة          

 وقد حبذنا توزيع العينـة إىل فئـات         ،للبنوك واملصارف املالية  
مل متارس التسوق اإللكتروين أصـال،  57,75% بة ، نستكرارية
 مرات، تليهـا    5 و   1 للفئات اليت مارسته بني      30,98%ونسبة  
 مـرات، أمـا     10 إىل   6 للفئات اليت مارسته بني      7,04%نسبة  

 10أولئك املشاركون الذين تسقوا من اإلنترنت أكثـر مـن           
  .4,23%مرات يقدر عددهم بنسبة 

 
ـ     -ج  قـدمت قائمـة   :رب الـشبكة   أنواع السلع املقتنية ع

للمشاركني ا عدد من السلع واخلدمات، وطلب منهم إختيار         
ما إقتنوه عن طريق الشبكة، فجـاءت إجابـات املـشاركني           

 %21متفاوتة فكانت احلصة الكربى من نصيب الربامج بنسبة         
ومرد ذلك كون أن الربامج سلع قابلة للتسليم املباشر والفوري          

دون  Téléchargement طريقة التحميل    عرب الشبكة بإستخدام  
بطاقات السفر واحلجـز الـسياحي      ويف املرتبة الثانية    وساطة،  

الكتب واجلرائد واـالت      واحتلت املرتبة الثالثة   %18بنسبة  
التجهيزات واملعـدات اإللكترونيـة بنـسبة       ، مث   %15بنسبة  
تليها األقـراص   ، و جز مواقع الويب   حل %11 نسبة    مث 12.65%
 ويف مرتبة أدىن صنفت كل      ،%7.06األلبسة بنسبة    و ةاملضغوط

، %4.7 ةاهلدايا واملواد الغذائية على التـوايل بنـسب     /من العطور 
إختيـار  ، وهذا أمر عادي ألن طبيعة املستهلك حتبـذ          3.53%

   .واقتناء مثل هذه السلع عن قرب مباشرة من املتاجر التقليدية
  
 أنـواع الـسلع      بعد معرفة  : قبول تكرار عملية الشراء      -ح

 يف الشبكة طرحنا على املشاركني إستفـسارا خيـص          ةالرائج
إستعدادهم لتكرار عملية الشراء مرة أخـرى عـرب الـشبكة           

 مؤيدة ومستعدة لتكـرار جتربـة       %60.56فحصلنا على نسبة    
  . أجابت بالنفي39.44%مقابل نسبة الشراء 

  
  مشلت النتائج معظم طرق الدفع املتداولـة       : طرق الدفع    -خ

واملتعارف عليها من بطاقات ائتمانية، صكوك، الدفع الفوري         
 أضـعف   أنعند التسليم والتحويالت البنكية ؛ وقد الحظنـا         

 نظرا  %21.7خدام البطاقات اإلئتمانية    سجلت هي يف إست   نسبة  
لقلة إستخدامها يف التعامل البنكي وإحتل مكاا التحـويالت         

حيد للدفع بالـشبكة     واليت هي السبيل الو    %28البنكية بنسبة   
ألولئك الذين ال ميلكون بطاقات إئتمانية، وحصلت الصكوك        

  .%25والدفع الفوري عند التسليم على نفس النسبة 
  
 بينت اإلحصائيات املستخلصة    : ملكية البطاقة اإلئتمانية     -د

 من املشاركني  ميلكـون بطاقـات        8.45%من اإلستبيان أن    
، والنـسبة   ارج القطـر  خداخل و  من    عليها  حصلوا إئتمانية،

الكربى من املشاركني أقرت بعدم إمتالك البطاقـة اإلئتمانيـة          
  .91.55%بنسبة 

  
  ملعرفة أي البطاقات االئتمانيـة       :البطاقة اإلئتمانية    نوعية   -ذ

يف  Visaأكثر تداوال، خلصنا إىل أن البطاقة من نـوع فيـزا              
تليهـا  من جمموع البطاقـات االئتمانية    %7.04نسبة  الصدارة ب 

نسبة تبقى و، %1.41 بنسبة  MasterCardبطاقـة ماستركارد 
  .مل تبد رأيها من املشاركني 91.55%

  
اهلدف : ثقة بوسائل إرسال معلومات بطاقته اإلئتمانية       ال -ر

من هذا السؤال هو معرفة مدى ثقة املستخدمني بطريقة إرسال          
ني من بـني املـشاركني املـالك      معلومات البطاقة اإلئتمانية،    

 بعدم إسـتخدامها    %29.29لبطاقات إئتمانية أجاب ما نسبته      
على الشبكة خوفا من القرصنة، وهذا دليل على أن مـشكل           
األمن الزال قائما يف التحويالت عن طريق اإلنترنت، أما نسبة          

 فأيدت إستخدام البطاقة عرب الويب اآلمن، تلتها نسبة         21.95%
 الربيد اإللكتروين،    تؤيد إرسال معلومات بطاقته عرب     17.19%

 جدا  ة ونسبة ضئيل  %12، اهلاتف بنسبة    %14.69الفاكس بنسبة   
 وافقت إلستخدامها عرب الويب العادي غـري        %4.88تقدر بـ   

  .اآلمن
  
 أظهـرت   : العوامل املشجعة على التسوق اإللكتـروين        -ز

الدراسة أن العوامل املشجعة على التسوق اإللكتروين تتمثل يف         
بنـسبة    مقارنة األسعار ، تلتها29,65%بنسبة  اقلة السلع حملي

سهولة  وأخريا   26,79%   بنسبة  تعدد االختيارات   مث   %27,77
  15,79%. بنسبة املالية الت يالتحو
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 بينت الدراسة أن نـسبة      : تشجيع التسوق اإللكتروين     -س
 من املـشاركني يؤيـدون ويـشجعون التـسوق          77,46%

ا يدل علـى أن مـستقبل       وهذا م  %22.54اإللكتروين، مقابل   
التسوق اإللكتروين واعد يف مجيع أحناء املعمورة إن أتيحـت           

  .الوسائل الضرورية والالزمة لذلك
  
  إستفسرنا املشاركني عما إذا كـانوا        : الويب التجاري    -ش

 فأجـاب    بـاجلزائر،  يعرفون مواقع ويب للتسوق اإللكتروين    
يؤكـد أن   ، وهذا ما    %9,86مقابل  أم ال يعرفون    ب 90,14%

املتاجر اإلفتراضية يف بالدنا مل ترقى بعد إىل املستوى املطلـوب   
  .يف التسوق اإللكتروين

  
 خيرنا املشاركني بـني     : إستخدام اإلنترنت يف التسوق      -ص
ستخدام اإلنترنت يف عمليات البيع والشراء أو اسـتخدامه يف          ا

مه  استخدا %48,54الدعاية واإلعالن والترويج التجاري، ففضل      
 فضلت  %51,46الدعاية واإلعالن والترويج التجاري والبقية      يف  

  .عمليات البيع والشراءاستخدامه يف 
 

  : اإلعالن التجاري -4.5
 مـن   %96 كـشفت الدراسـة أن       : إكتشاف املواقـع     -أ

املشاركني أقروا بفعالية اإلعـالن التجـاري اإللكتـروين يف          
  . ذلكنفت %4إكتشاف املواقع التجارية نظري 

  
  :أمهية املعلومات التجارية يف التسوق اإللكتروين  -ب

 حاولنا معرفة إىل إي مدى يساعد اإلعالن التجاري اإللكتروين        
يف احلصول على معلومات عن بعض السلع واخلدمات فكانت         

  . ال تؤيد ذلك19.72%تؤيد ذلك، مقابل  %80.28نسبة 
  
   نقصد بالربيـد التجـاري إسـتالم        : الربيد التجاري    -ت

إعالنات جتارية عن طريق الربيد اإللكتروين، حيث أقرت نسبة         
 من املشاركني أا بالفعل إستلمت  إعالنـات جتاريـة           69%

مل تستلم ذلك ورمبا يعزى ذلك لعـدم إشـتراك   %31 مقابل 
  .اخل...هؤالء يف منتديات حوار أو قوائم توزيع أو 

  
ائل   بينت اإلحصائيات أن وس     : اإلعالن األكثر تذكرا     -ث

اإلعالن واإلعالم متعددة، فالوسيلة األكثـر تـذكرا يف رأي          

  بنـسبة  مواقـع الويـب   ،32,52%بنسبة التلفاز املشاركني 
 بنـسبة   ، الربيد اإللكتـروين   19,63% بنسبة   اجلرائد،  %20,24
  .1,23%بنسبة  املذياعو 10,43% بنسبة الطرقات، %15,95

  
ـ      : الشريط اإلعالين وأمهيتـه      -ج صرف  ملعرفـة مـدى ت

املشاركني إزاء الشريط اإلعالين عند التصفح إقترحنـا علـى          
زيـارة  ،  قراءة الشريط اإلعالين  هي  املشاركني أربعة خيارات    

، فتحصلنا  جتاهل الشريط  أو   قراءة حمتوى الشريط  ،  املوقع الحقا 
 ، 41% بنـسبة     قراءة الشريط اإلعـالين    : على النسب التالية    
 بنـسبة   قراءة حمتوى الشريط، 31%بنسبة  ازيارة املوقع الحق

  .9% بنسبة الشريط، والذين يتجاهلون %19
    

أما عن أهم وأجنح إعالن إلكتروين  لفت إنتباه املتصفحني              
 %67,14هو ذلك اإلعالن املنشور عن طريق الويـب بنـسبة           

 ذلك أن جل املستخدمني ال      ، للربيد اإللكتروين  %32,86مقابل  
لتجاريـة عـن طريـق الربيـد        حيبذون إستقبال اإلعالنات ا   

 نظرا لتميزها بالصور واألشكال البيانية اليت عـادة         ،اإللكتروين
 مما قد حيول مـن إسـتقبال الرسـائل          ،حيزا معتربا أخذ  ما ت 

  .اإللكترونية عند تشبع احليز املخصص للربيد
  

  :  وضعية الشبكات وموزعي اإلنترنت -5.5
 علـى وضـعية     يف اية الدراسة اإلحصائية حاولنا الوقـوف      

املعلوماتية باجلزائر من الناحية اهليكلية ومدى تقـدم        الشبكات  
، وانصب اهتممنا أيـضا مبـوزعي       املؤسسات يف استخدامها  

 واكتفينا حبصر ثالثة عناصر أساسية، وهي       خدمات اإلنترنت، 
  :على التوايل 

  
 وجهنا للمشاركني سؤاال يتعلق      :)LAN )3 الشبكة احمللية    -أ

عملهم على شبكة معلوماتية حملية، فكانت نسبة       بتوفر مقرات   
 ،بعـدم وجودهـا   أقرت   %51 أقرت بوجودها، مقابل     48%

 . مل تبد رأيها%1ونسبة 
  
 هي شبكة وطنيـة تتـوىل        :DZ-PAC شبكة اإلتصال    -ب

إدارا واإلشراف عليها إدارة الربيد واملوصـالت الـسلكية         
 كما أا ترتبط    والالسلكية ووظيفتها نقل املعلومات والبيانات،    



 

 7

بشبكة اإلنترنت الدولية وبنوك وقواعـد املعطيـات ؛ لكـن           
لألسف إستنتجنا أن جل املشاركني جيهلوا وقد يعود ذلـك          
لإلدارة الوصية ووسائل اإلعالم لعدم التعريف ا والفائدة اليت         
ميكن أن جتنيها املؤسسات املصرفية وغري املصرفية منها، نـسبة          

اجلزائريني أقروا بعدم وجود هذه الشبكة       من املشاركني    93%
 أحجمت عن اإلدالء برأيها، وتبقـت       %1مبؤسسام و نسبة    

 مبقـرات   DZ-PAC اليت أقرت بوجود هذه الشبكة       %6نسبة  
تستخدم هـذه الـشبكة يف       %94عملهم من بني هؤالء نسبة      

 تستخدمه يف العمليـات البنكيـة       %4حتويل البيانات ونسبة    
 ا هو بنك الفالحة والتنميـة الريفيـة         وأحسن بنك يتعامل  (

BADR      2وتبقت نـسبة    )  والية 30 على مستوى أكثر من% 
تستخدمه يف حتويل البيانات أو حتويل العمليات البنكية، وقـد          

 بفعاليـة هـذه الـشبكة       %6 أقر مجيع هؤالء املشكلني لنسبة    
 .الوطنية

 
 كشفت اإلحـصائيات أن     :موزعي خدمات اإلنترنت     -ت

ملستحوذ على اكرب نسبة من املشاركني هـو مركـز          املوزع ا 
 الذي ينتشر بفروعه    CERISTاإلعالم العلمي والتقين باجلزائر     

التابعة له يف كل جهات الوطن بإعتباره مؤسسة تابعة للقطاع          
من املـشاركني اإلمجـاليني،      %76العام، وقد حاز على نسبة      

در  مشاركني لدى موزعني خواص وهناك نسبة تق       %11مقابل  
 من يتوفر على إشتراك لدى مركز اإلعـالم العلمـي           %6بـ  

 ، اخلواص نيوزعأحد امل إشتراك آخر لدى    باإلضافة إىل   والتقين  
 وقد أيد معظـم املـشاركني       ،رأيهاب تديل مل   %7وتبقت نسبة   

 فكرة دخول منافسني جـدد بقـصد املنافـسة          %90بنسبة  
  .والتحسني يف خدمات اإلنترنت

   

III - تية لإلنترنتالبنية التح  
  

 شبكة اإلنترنـت    اجلزائر إىل االستفادة من خدمات    سعت     
 يف  اإلنترنت من خالل ارتباطها بشبكة      والتقنيات املرتبطة ا،  
، عن طريق مركز البحث واإلعالم      1994شهر مارس من عام     

 سنة  مارس الذي أنشئ يف شهر      ،)4 ((CERIST)العلمي والتقين   
  من العايل والبحث العلمي، وكان    من قبل وزارة التعليم      1986

 العمل على إقامة شـبكة وطنيـة         هو ذاك،أنمه األساسية   امه
  .وربطها بشبكات إقليمية ودولية

  
 تقـدما ملحوظـا يف جمـال        1994عرفت اجلزائر منذ سنة        

 ففي نفس الـسنة،     اإلنترنت،االهتمام واالشتراك والتعامل مع     
 إيطاليا، تقدر سرعة     عن طريق  باإلنترنتكانت اجلزائر مرتبطة    

وهـي  ،  (9.6Ko) حرف ثنائي يف الثانيـة       9600االرتباط بـ   
سرعة جد ضعيفة، وقد مت ذلك يف إطار مشروع تعاون مـع            

دف إقامة شبكة معلوماتيـة يف إفريقيـا،        منظمة اليونسكو،   
، وتكون اجلزائر هي النقطة احملوريـة       )5 ((RINAF)تسمى بـ   

  .للشبكة يف مشال إفريقيا
  

 ألف حـرف يف     64، وصلت سرعة اخلط إىل      1996يف سنة      
 ومت يف ايـة      ؛ الثانية، مير عن طريق العاصمة الفرنسية باريس      

 بقدرة  القمر الصناعي ، ربط اجلزائر بواشنطن عن طريق       1998
، 1999يف شهر مارس و ،(Méga Bytes)  ميغابايت يف الثانية01

ابايت يف الثانية،    ميغ 2 يف اجلزائر بقوة     اإلنترنتأصبحت قدرة   
 خطا هاتفيا جديدا من خـالل نقـاط         30أكثر من   ومت إنشاء   

الوصول التابعة للمركز واملتواجدة عرب خمتلف واليات الـوطن         
) …العاصمة، سطيف، ورقلـة، وهـران، تلمـسان،       اجلزائر(

  .واملربوطة بنقطة خروج وحيدة هي اجلزائر العاصمة
  

، أي بعد   1996 سنة   ترنتاإلنقدر عدد اهليئات املشتركة يف         
 هيئـة، ويف    130  حبوايل  إىل اجلزائر  اإلنترنتسنتني من دخول    

 800، قدر عدد اهليئات املشتركة يف الشبكة بــ          1999سنة  
 500 يف القطاع الطيب،     50 يف القطاع اجلامعي،     100هيئة، منها   

ويف نفس  ،   يف القطاعات األخرى   150يف القطاع االقتصادي و   
كان ملركز البحث يف األعالم العلمي والتقين       ،  1999السنة أي   

 مشترك، وألن هناك تبـاين كـبري بـني عـدد            3500حوايل  
املشتركني ومستعملي اإلنترنت يف اجلزائر نظرا الخنفاض نسبة        

مقـاهي  (االشتراك الفردي باملقارنة مع نسبة اشتراك اهليئـات    
، بسبب ارتفاع تكلفـة     )…، ميدياتيك، مؤسسات،  اإلنترنت
 ألـف   180 بالشبكة، فإنه ميكن تقدير أن هناك حـوايل          الربط

ميثـل  ،  )6( مستعمل لكل اشتراك   50 حوايل   ،لإلنترنتمستعمل  
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 يف األلف من عدد مستعملي      01هذا العدد نسبة أكرب بقليل من       
  .)7( يف العاملاإلنترنت

  
 أوت  25 بتاريخ   257-98بعد إصدار املرسوم التنفيذي رقم         

  307-2000رقمآخر حيمل رسوم تنفيذي واملعدل مب، )8 (1998
الذي حيدد شـروط وكيفيـات     ،  )9(2000 كتوبر أو 14بتاريخ  

، ظهر مزودون جدد خـواص      اإلنترنتوضع واستغالل خدمة    
 إىل جانب مركز البحث يف اإلعالم العلمي والتقين،         وعموميني

، وقد وصل عدد الـرخص      مما زاد يف عدد مستخدمي الشبكة     
 )10( رخـصة  65 عرب القطر اجلزائري إىل      املمنوحة إىل اخلواص  

 اإلنترنتوجود هذه املؤسسات يف سوق      إن    ؛ 2001حىت اية   
 ويـساهم يف  سوف حيسن من خدمات الوصول إىل الشبكة،        

دمات اإلنترنـت ؛ لكـن يف       الشتراك خب لتقدمي أسعار تنافسية    
حقيقة األمر أن جل اخلواص املرخص هلم بإستغالل اإلنترنت مل       

يف وقت الحق ستنشئ وزارة      ؛ و  عد، لسبب أو آلخر   ينشطوا ب 
 Vsat:  الربيد واملواصالت شـبكتني عـن طريـق الـساتل         

هذا األخري يدور على حمور إفريقيا، جـزء مـن           (Immarsatو
مما يسمح بتقوية ربط املواقع     ) أوربا، الشرق األوسط و أمريكا    

  .)11(اإلنترنتواملشتركني بشبكة 
  

ؤسسات وحده دون تطـوير البنيـة       إن زيادة عدد هذه امل       
التحتية لالتصاالت، اليت تعد أمرا ضروريا لتحسني خـدمات         

، لن يأيت بالفائدة املرجوة منها، حيث مت        اإلنترنتالوصول إىل   
أي مبعـدل     مليون خط هاتفي يف اجلزائر،     1.4إحصاء حوايل   

خط لكل  ( فرد، وهو جد بعيد عن املعدل العاملي         25خط لكل   
 ألـف إىل    300ن بني هذه اخلطوط املتوفرة هنـاك        ، م ) أفراد 6

  .)7( ألف خط عاطل400
  

وزارة فاجلهة الوصية    ،اجلزائر اآلن يف مرحلة لتدارك تأخرها        
الربيد واملواصالت وفرت خط إتـصال أساسـي لإلنترنـت          

)backbone(      ثا قابل  / ميغابايت 34، من األلياف الضوئية قدرته
ا، لتمكن مـوزعي خـدمات      ث/ ميغابايت 144للتوسعة لغاية   

وبعض مؤسسات اإلتصال من اإلرتباط     ) providers(اإلنترنت  
إدارة الربيد واملواصالت،   بالشبكة الدولية على وجه أحسن، ف     

يف إقامة شبكة لتقدمي خدمات اإلنترنـت كمـوزع         شرعت  

للمؤسسات واألفراد، حبيث تستهدف شبكتها كل واليـات        
خط، ويتوقع أن يكون هلـا       10.000قدرا تفوق   ،    )12(الوطن

مشترك ؛ هذه الشبكة تتميـز بـضمها ملختلـف           100.000
اخلدمات اليت يوفرها الويب باإلضافة للخدمات اليت تتطلبـها         

 ؛ وقد مت بالفعل تشييد شبكة الربيـد         )13(التجارة اإللكترونية 
واملواصالت، وهي جاهزة لإلستغالل، دون كلمة مرور، ودون        

لتكلفة حتسب أتوماتيكيا مع تسعرية اهلاتف      إشتراك أو إلتزام، فا   
، http://www.djaweb.dz: وميكن اإلطالع على هذا باملوقع      

  .آخرلكن التسعرية ال تزال مرتفعة جدا مقارنة مبوزع 
  

 مركز البحث واإلعالم العلمي والـتقين     نفس الطريق سلكه       
عن طريق تقوية بنيته التحيتة، حيث بدأ يف مـشروع يربطـه            

/  ميغا بايث  30ه يف الواليات املتحدة خبط سعته تصل إىل         مبوزع
 نقطة وصـول    20الثانية،  وزودت املشتركني العوام بأكثر من        

 خط متخصص لقطاع التعليم العايل واهليئـات        43لإلنترنت، و 
 خط متخصص لبقية القطاعات األخرى من بينها        48البحثية، و 

ـ         ستخدمة يف  املوزعني اخلواص ؛ ويصل عدد خطوط اهلاتف امل
، وحسب مصادر املركز    )14( خط 2000الولوج إىل الشبكة بـ     

 مستخدم،  250.000، بلغ   2001فإن عدد املستخدمني يف سنة      
مشترك ؛ وقد حضر املركز نفسه خلوض غمـار          20.000منهم  

التجارة اإللكترونية من خالل تنمية الربامج، وبنـاء املواقـع          
 هلذا النوع مـن التجـارة ؛        التجارية، أي حتضري البنية التحتية    

ونذكر بأن هذا املركز هو الذي يشرف علـى إدارة وتـسيري            
  .)dz )15.النطاق 

  
، بكل ثقله يف    مركز البحث واإلعالم العلمي والتقين    يساهم     

 إنطلق املركز وبإيعاز    2001تنمية شبكة اإلنترنت، يف بداية سنة       
ـ        ستوى من الوزارة الوصية، يف تشييد شبكة علميـة علـى امل

الوطين، يتم الولوج إليها من خالل الشبكة الدولية للمعلومات،         
، )ARN)16ويطلق على الشبكة إسم الشبكة األكادميية للبحث        

هدفها ربط مجيع اجلامعات اجلزائرية، وتزويـدها حباسـبات         
إلحتواء موقع الويب، حبيث يشتمل كـل       ) serveurs(موزعة  

 وما يتاح لدى املؤسسة     موقع على األحباث العلمية واملذكرات    
اجلامعية من دوريات وكتب وجمالت علميـة، أي تـشكيل          
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مكتبة إفتراضية، بقصد تبادل املعلومات بني اجلامعات واهليئات        
واملراكز البحثية بالوطن، إضافة لإلستعانة ذه الشبكة يف تقدمي         

؛ وقد ركز املركـز     ) télé-enseignement(الدروس عن بعد    
كة اجلامعات واهليئات واملراكز البحثيـة يف       على مسامهة مشار  

الشبكة األكادميية للبحث، ولذلك عمد إلقامـة دورات        بناء  
 لتكوين املكونيني مبسامهة هيئات من خارج الوطن        )17(تدريبية

  .لإلسراع يف عملية التنفيذ
  

، مالزمة جلميع األنشطة التجارية الدولية     اإلنترنتأصبحت     
، الـشيء الـذي     الء والشركاء مع العم بفضل االتصال املباشر    

يفرض على البنوك اجلزائرية ديناميكية أكرب يف جمال املنافـسة،          
 اإلنترنـت باالعتماد على املعرفة بتكنولوجيات التسويق عـرب        

 ،، إذ أن هذه الطريقة يف تقدمي اخلدمة هي        )بواسطة الشبكات (
فرصة تسويقية تسمح بإنشاء عالقة جوارية متكن مـن         :  أوال
لوصول إىل عميل مل يكن باالستطاعة الوصول إليه فيما سبق،          ا

هي فرصة جتارية متكن املؤسسات البنكية من الـربوز         : _ثانيا
  .بإعطائها قيمة لشبكاا التجارية

  
يعيش النظام املصريف اجلزائري مشاكل عديـدة ومعقـدة             

تظهر أثناء تقدميه خلدماته، حبيث تقف عائقـا أمـام تطـوره            
يف وجه االستثمار، نظرا للدور البارز الذي يلعبه هذا         وحاجزا  

تتعلق هذه املشاكل عادة    والقطاع يف حلقة التنمية االقتصادية،      
 حىت وإن تعلق األمر بالعمل على       ،بالكفاءة والسرعة يف األداء   

املستوى احمللي، هذا يف ظل غياب شبكات حملية تربط خمتلـف        
 إن هذه احلالة تفرض إجيـاد       ،اهليئات املالية وتنسق العمل بينها    

حلول جديدة من شأا تقدمي خدمات أحسن وأسـرع مثـل           
 النقود اإللكترونية اليت تسهل عمليات التسديد أو الدفع املباشر        

  .عرب اإلنترنت
  

بادرت بعض املؤسسات بتطوير شبكات إلكترونية للـدفع           
والتسديد، منتشرة يف نقاط حمدودة من التراب الوطين، لكـن          

 جعل بعضها تتوقف    ،م القدرة على التحكم فيها وتسيريها     عد
عن تقدمي خدماا، بسبب اعتماد هذه املؤسسات على حلول         

 غري متوافقة وخصائص السوق اجلزائريـة،       ،وأنظمة مستوردة 
طلب متزايد على  هذه اخلدمات مثل التـسديد         اللكن وجود   

 على  والدفع ببطاقات املعامالت املالية، شجع بعض املؤسسات      
بطاقة الدفع املقدم خلـدمات اهلـاتف       :  مواصلة تقدميها، مثل  

فات اآلليـة ملؤسـسة الربيـد       اوبطاقة السحب مـن الـصر     
القرض الشعيب  (واملواصالت، البطاقات البنكية للسحب والدفع      

اجلزائري، بنك اجلزائر اخلارجي، بنك الفالحة والتنمية الريفية،        
  .)الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط

  
 املتوفرة حاليا يف املؤسـسات املاليـة         املالية اتتعترب البطاق    

، غري كافية للتعامل على املستوى الدويل، لكنها فاحتة         احلكومية
بالرغم بأنه بإمكان   فلالنطالق يف التجارة اإللكترونية يف بالدنا،       

 أن جيعل من بطاقته املاليـة        مثال، بنك الفالحة والتنمية الريفية   
دفع، عن طريق التعامل مع اهليئات املالية الدولية مثـل          دولية ال 

بنـك   ()18( بنك اخلليفة  ، كما هو احلال يف    فيزا  أو ماستركارد   
الذي أصدر بطاقات ماليـة دوليـة بالتعـاون مـع           ،  )خاص

د يف  ، و بإمكان متعامليه إسـتخدامها يف التـسدي        ماستركارد
ا بني البنوك   العمل م سالسة  إذن،  التعامالت الوطنية والدولية ؛     

 إال بإنشاء شبكة لنقل املعطيات على مـستوى         ،تحقق فعالً تال  
لقد شرعت اجلزائر يف إجناز املرحلة األخرية من مشروع         وعال،  

 وقد جـاء هـذا      ،)19( (RIS)شبكة ما بني البنوك املتخصصة      
املشروع كثمرة اتفـاق بـني وزارة املاليـة ووزارة الربيـد            

ع البنوك ببعضها البعض، مـن      واملواصالت، ليسمح بربط مجي   
أجل إنشاء وسائل دفع جديدة واستعمال النقود اإللكترونيـة         
وجعل االتصال بني البنوك يتم يف زمن حقيقي، وهو ما يعتـرب            

 وقد كلفت ذا املشروع     ،إعادة هيكلة وتطوير لقطاع البنوك    
األوىل برتغالية، أوكلت هلا مهمة دراسة املـشروع        :  شركتني

اجات القطاع املعين، أما الثانية فهي هولندية مكلفة        وتقييم احتي 
  : املشروع يقوم على أربع مراحل ؛ مبهمة املساعدة التقنية

 تتم فيها دراسة االحتياجات املتعلقة باخلدمات       : املرحلة األوىل 
ذات القيمة املضافة، كما هو احلال يف البنـوك املتطـورة يف            

  .2000العامل، هذه املرحلة أجنزت يف جانفي 
 تستوجب اختبار ذو طابع تكنولوجي وتقـين        : املرحلة الثانية 

للشبكة، حيث يتم اختيار نظام سهل وبسيط وبأقـل تكلفـة           
، وقد مت اختبـار العمليـة   (Wireless Fixed Access) يدعى

  .بنجاح بني املدن الثالث اجلزائر العاصمة، البليدة وتيزي وزو



 

 10

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

 تعتمد على تنظـيم وتكـوين املـستخدمني         : املرحلة الرابعة 
 عون ملـدة    3400حيث سيتم تكوين حوايل     ) موظفي البنوك (

، كمـا   )20(2000، ابتداء من شهر ماي      اشهر) 12(اثىن عشرة   
دين ستقوم وزاريت العدل واملالية بتكوين كبار موظفيها يف ميـا    

الـشبكة مـستقبال إىل      سيتم توسيع و  ،التسيري املايل والبنكي  
  .خدمات التأمني، الضرائب واجلمارك

  
 موقع  1000ستغطي هذه الشبكة كل التراب الوطين حبوايل           

، جمموع هذه املواقع يتميز بتمركز قوي يف املراكـز          )21(للربط
 السكنية، ويتم التقسيم بإنشاء مراكز جهوية ومركـز وطـين         

للتسيري، حيث يعترب هذا األخري وحدة اإلدارة والقيادة هلـذه          
الشبكة، فقد متت هندسة هذه الشبكة بشكل يضمن األمن يف          
تدفق املعلومات عرب احملطات القاعدية املنتشرة عـرب التـراب          

، عبـارة عـن   )Les nœuds(الوطين، كما جند أن عقد الربط 
ن جتـاوز مجيـع     ية متكنها م  أنظمة ذكية تستعمل تقنيات عال    

  .العقبات
  

علـى نفـس     (تقدمت وزارة الربيد واملواصالت اجلزائرية       
 حتمل رقم   )22(دولية- مبناقصة وطنية  ،)املنوال من أجل التحسني   

، ختـص تقـدمي     )23(2001أوت   01، نشرت بتاريخ    41/2001
حلول ومعدات مالية تدعم السحب والدفع حمليا وخارجيـا،         

  :وتتشكل من 
ختـص الـسحب    : معدات وبرامج   ( والتسيري   نظام اإلدارة  -

واإلطالع على الرصيد املتبقي وإمكانية طلب دفتر الـصكوك،      
والقيام بالتحويالت النقدية بني البنوك، ويشمل أيضا إستخدام        

 ).البطاقات املالية الدولية كبطاقة فيزا
  
  ).cartes à puce(بطاقة بنكية مزودة بشرحية  200.000 -
 تنصب يف واجهة وكـاالت الربيـد،        حمطة دفع آمنة،   500 -

ليتمكن الزبون من التسديد عن بعد،  وعن طريق اإلنترنـت           
حتضريا للدخول إىل عامل التجارة اإللكترونية ؛ وميكن الوصول         
هلذه احملطات عن طريق احلاسبات الشخصية املوصولة باهلاتف        

 .GSMأو عن طريق اهلاتف النقال 

صب يف واجهة وكاالت     موزع آيل لألوراق النقدية تن     100 -
؛ ) انترنـات (الربيد، تربط مباشرة مع الشبكة املالية الداخلية        

البطاقة اليت تنتمي ملؤسسات مالية أخرى يسمح هلـم فقـط           
 .بالسحب دون بقية العمليات املالية

  
IV-اخلالصة   

  
 هـو أن الـتغريات      استخالصه من الدراسة امليدانية،   ما ميكن   

 هاتـشجيع ، و ئر على مستويات عدة   اجلديدة اليت تعيشها اجلزا   
، لإلنترنتلخواص لالستثمار يف جمال تقدمي خدمات الوصول        ل
ِعيخدمات أحسن وبأسعار منافسة علـى مـستوى       مبستقبل د 

اإلنترنـت،  عدد مستعملي شبكة    مما يرفع من    السوق الوطنية،   
، إذ باشـرت     إقامة التجارة اإللكترونيـة    دم فكرة وكذلك خي 

 على أعلى املستويات بفتح الباب أمـام         حاليا الدولة اجلزائرية 
اخلواص لالستثمار يف قطاعات حساسة كاخلـدمات املاليـة         

اجلديدة  تتكنولوجياالوكل ما يدخل ضمن إطار      واالتصاالت  
من أجل حتسني نوعيـة هـذه       ،  NTICلمعلومات واالتصال   ل

  األجانب اخلدمات، والسماح للشركاء واملتعاملني االقتصاديني    
 االتـصال   ثمار يف اجلزائر، الذين طاملا ركزوا على قطاع       باالست

ميكن و ؛    كشرط أساسي لالستثمار يف اجلزائر     وقطاع البنوك، 
حتديد مخسة عوامل أساسية باالعتماد على هـذه الدراسـة،          
ويتعني على اجلهات العليا مراعاا،  للدخول إىل عامل االقتصاد          

  :، وهي "اقتصاد الشبكات"الرقمي 
  .فيز املؤسسات على الترابط الشبكيدعم وحت -
قيادة املسار التكنولوجي بتبين سياسة تعميم استخدام        -

  .تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
  .تأمني ومحاية املعلومات اخلصوصية والتصدي للقرصنة -
  .تنمية املهارات التقنية واخلربات اإلدارية -
  .ضرورة حتديث القوانني وتعديلها ملواكبة التطورات -

  
 نطالق يف لإلات املادية والبشريةاجلزائر كل اإلمكانيدى ل

خاصة يف القطاعات  ولو جزئيا، تطبيق التجارة اإللكترونية
 خلصوصيتها غري )اخل…مثل السفر والسياحة، (اخلدمية 

  .املادية، اليت ال تتطلب وجود بىن فيزيائية ضخمة
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