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  الم واإلتصال داخل املؤسسات االقتصاديةالتأثري االقتصادي واالجتماعي لتكنولوجيا اإلع

   *ابراهيمي عمر/ أ

  اجلزائر-جامعة مستغامن

Résumé : 
les retombées sociales et  économiques induites par l’introduction 
des nouvelles technologies de l'information et de la communication 
TIC, constituent une véritable révolution aux dimensions multiples. 
Les différentes composantes du système économique ont 
dû s’adapter au nouveau mode de fonctionnement induit par ces 
mutations technologiques, d’où la naissance de nouveaux concepts 
tels le e-commerce, le e-mailing, l’économie de la connaissance et de 
la communication à distance. 
 Au niveau mondial, s’ouvre l’ére de la e-gouvernance dans de 
nombreux pays. Afin d’évaluer l’impact  économique et sociale de 
l’introduction des nouvelles technologies de l’information et de la  
communication au sein des entreprises publiques, nous avons ciblé 2 
organismes, pour les besoins de notre travail : 
  1-Le Centre des chèques postaux CCP (Algérie poste) du secteur 
poste et télécommunications  
  2-Le Centre national de l’informatique et des statistiques CNIS du 
secteur douanier.  

، املؤسسات االقتصادية ، التبعية التكنولوجيـة ،    TICو االتصال اإلعالمتكنولوجيا  :الكلمات املفتاحية 
  .R&D ، البحث و التطوير البطالة 

  :مقدمة
إن لتكنولوجيا اإلعالم واإلتصال آثار متعددة على مجيـع جوانـب النشـاطات      

جي تغري النظام االقتصادي واالجتماعي االقتصادية واالجتماعية، فكلما تطور النظام التكنولو
ففي ظل التطور السريع هلـذه  . 1حىت يتكيف مع هذا التطور يف جماالت األعمال املختلفة 

التكنولوجيا وإحداثها ملفاهيم جديدة مثل التجارة االلكترونية والربيـد االلكتروين،إقتصـاد   

                                                           

 :املايل. كلية احلقوق والعلوم التجارية جامعة مستغامنأ "  صنفأستاذ مساعد  *
brahimiomar27@yahoo.fr 
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برز أواجتماعية، حيث  قتصاديةاملعرفة و االتصال عن بعد، طرأت على مستوى العامل أبعاد ا
يبدو من خالل استخدام التكنولوجيا أن هناك   .2املفهوم الرقمي مسة العصر يف كل البلدان

عدم فعالية الوسـائل التقليديـة    تتمثل يفأسباب أدت إىل بروز بعض النقائص يف التسيري، 
ل التنمية عموما، بـرزت  رغم النتائج اإلجيابية احملققة عرب مراح. املستعملة لتدعيم املؤسسة

  :باملقابل بعض النقائص، واملتمثلة فيما يلي
 .يف وقتها احملدد واألعمال األشغالالتأخري يف إجناز  -

 .النقص يف استخدام القوة البشرية بشكل أمثل -

 .ضعف إنتاجية العمل داخل املؤسسات -

 .ضخامة املعلومات وصعوبة التحكم فيها -

يف تلك اجلوانب من عملية التسيري،  وفعاالً مهماً ل دوراًواالتصا اإلعالمتكنولوجيا تؤدي 
فماذا ميكن أن تفعله للحد من تلك املشاكل والنقائص وهل تطبيقها سيؤدي  .وتنظيم العمل

  إىل بروز مشاكل ثانوية؟
ذه الوضعية احلالية هلمعرفة البحث هذا األساسي، يتطلب منا  السؤاللإلجابة عن هذا 

داخل املؤسسات  نشاطاتالالتأثريات االقتصادية واالجتماعية على  رازإب، مع التكنولوجيا
 . االقتصادية 

  :ما يلي توضيحيهدف هذا البحث إىل 
واالتصـال   اإلعـالم حتديد وتوضيح اخلصائص اليت تتميز ا استخدام تكنولوجيا  -

 .داخل املؤسسات االقتصادية
 .ومعاجلة املعلوماتيف ختزين واالتصال  اإلعالمتكنولوجيا إبراز أمهية  -
توضيح التغيريات اليت تطرأ على اجلوانب االقتصادية واالجتماعيـة مـن جـراء     -

 .استخدام هذه التكنولوجيا
 .توضيح السليبات اليت تنتج عن استخدام هذه التكنولوجيا -
، ومـدى   اإلعالم واالتصـال حتديد العناصر املكونة للسياسة اخلاصة بتكنولوجيا  -

 .لسلبياتمسامهتها للحد من ا
اإلملام ذا املوضوع من الناحية التطبيقية بعرض حالة مؤسستان تنتميان إىل القطاع   -

   ).وقطاع اجلمارك قطاع الربيد واملواصالت،(العام 
  :تتلخص أمهية البحث يف العنصرين التاليني
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اإلعـالم  يفيد هذا البحث يف معرفة الدور االقتصادي اليت تؤديـه تكنولوجيـا    -
كمـا يفيـد يف معرفـة الـدور     .  شىت امليادين ويف بعض القطاعات النشاطيةيف واالتصال

 .االجتماعي الذي تؤديه يف احلياة اليومية للعمل والتغريات اليت تطرأ على التشغيل
يعترب هذا البحث من بني الدراسات االقتصادية اليت تعاجل موضوع تأثري التكنولوجيا  -

 اإلعـالم واالتصـال  بني مكونات نظام تكنولوجيا على مستوى جزئي، حماولني فيه الربط 
 .كقطاع مستقل وعالقته مع بقية القطاعات النشاطية األخرى

، لتحقيق أهداف البحث ولإلجابة عن اإلشكالية، اخترنا منهجا وصفيا حتليليا       
جمالت ووثائق ، ذات  تحليلية للمراجع العلمية من كتب،وذلك من خالل املراجعة ال

استعملنا منهج دراسة احلاالت كطريقة تندرج ضمن التحليل . مام مبوضوع الدراسةاالهت
مركز الصكوك الربيدية، املركز (الوصفي لدراسة ما هو موجود داخل مؤسستان خمتلفتان 

  ).الوطين لإلعالم اآليل واإلحصائيات
صادية من الناحية لتوضيح تأثري تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال داخل املؤسسات االقت           

التابع  ccpاالقتصادية واالجتماعية، ارتأينا حتليل جتربتني لكل من مركز الصكوك الربيدية 
 cnisواملركز الوطين لإلعالم اآليل واإلحصائيات ) بريد اجلزائر(لقطاع الربيد واملواصالت 

  .التابع لقطاع اجلمارك، بصفة حتليلية
  .، تعترب جتربة رائدة يف اجلزائر1975يرجع تطبيقها لسنة هي جتربة قدمية : التجربة األوىل  

  .متطورةية و، تعترب جتربة عصر1995هي جتربة حديثة مت تطبيقها منذ سنة :  التجربة الثانية
  : حمورينالبحث إىل قسمنا هلذا 
التابع لقطـاع   ccpتأثري تكنولوجيا اإلعالم واالتصال داخل مركز الصكوك الربيدية  :أوال
  )بريـد اجلزائر(د واملواصالت الربي
تأثري تكنولوجيا اإلعالم واالتصال داخل املركز الوطين لإلعالم اآليل واإلحصـائيات   :ثانيا

cnis التابع لقطاع اجلمارك.  

تأثري تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال داخل مركز الصكوك الربيدية . التجربة األوىل: أوال
ccp اجلزائر بريـد( التابع لقطاع الربيد واملواصالت:(  

إن تدهور اخلدمات يف مركز الصكوك الربيدية يف بداية السبعينات يرجع إىل استخدام      
حتديد إستراتيجية  متثلت يف أجهزة ومعدات تقليدية، استدعى األمر لوضع حد هلذه الوضعية،

  :وذلك باختيار إحدى احلالتني. متكن املركز من أداء مهمته يف أحسن الظروف
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حسب هذه الفرضية كان البد ملراكـز الصـكوك    :حلفاظ على املستوى التكنولوجيا-1
جتديـد  ذلـك  يقتضي ). حاسبات -الكترو(الربيدية أن تواصل استعمال اآلالت التقليدية 

مع إنشاء مركزين إحـدامها  ). مليون دج 15كلفتها (احلظرية املوجودة بشراء آالت إضافية 
  .وجه السرعةيف الشرق واآلخر يف الغرب على 

 18تقتضي الفرضية الثانية حتمل  :االنتقال إىل التكنولوجيا احلديثة يف معاجلة املعلومات-2
فهذا االختيار يعفي اإلدارة من . ماليني دج تدفع لشراء املعدات 9و 8مليون دج منها ما بني 

ل الثـاين،  م اختيار احلـد تـق. بناء املراكز اجلهوية، يؤدي إىل إصالح كلي وتنظيم للعمل
إن . 1975وانتهت العملية يف شهر جـوان  . 1972وبدأت دراسة اإلجناز يف شهر جانفي 

يف إدارة املركز ونتائجها ميكـن تلخيصـها يف   تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال تأثري استخدام 
  .اجلدول املوايل الذي يبني مدى تأثري هذه التقنية على املستوى االقتصادي واالجتماعي

سنة قبـل اسـتخدام   ( 1974للمقارنة سنة  فترات 4 تناولن :يات الرقمية املقارنةاملعط-3
سنة  28( 2003، )احلديثة سنتني بعد استخدام التكنولوجيا( 1977و) تكنولوجيا املعلوماتية
  ) .سنة بعد استخدام التكنولوجيا 33( 2008، ) استخدام للمعلوماتية

يف مركز الصكوك  واالتصالوجيا اإلعالم تكنولمدى تأثري استخدام ): 01(جدول رقم 
  )التكنولوجياقبل وبعد إدخال (الربيدية 
  السنوات

  2008  2003  1998  1995  1977  1974  العناصر

  315  130  110  97  33.6  24.4  )مليون (C1   ليات       عدد العم

  24530  15000  200  135  120.8  109.5  )مليار دج( C2 األموال املعاجلة   

 C3 31/12ابات لغاية عدد احلس
  11032  7000  3600  2900  709.1  452.0  )آالف(

مبا فيه  31/12لغاية عدد العمال 
  27986  -  -  -  680  856.0 موظفي املعلوماتية

  1800  -  -  -  2000  15000  عدد الشكاوي

  يوم 1  -  -  -  يومني 2  يوم 15  مدة االنتظار سند يف املركز قبل املعاجلة
 6-3  فع الفوريمدة معاجلة عملية الد

  سا
2 

  دقيقة 1  -  -  -  دقيقتني

  3142  2734  1500  850  -  -  حظرية احلاسبات اإللكترونية املصغرة

  جملة شهرية صادرة عن مديرية االتصال لربيد اجلزائر  –ساعي الربيد  :املصدر
    2009فيفري _  64 :رقم
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ز يكمن يف عدد العمليـات  املؤشر األكثر دليل بالنسبة لطاقة املرك  :التأثري االقتصادي-1
يف سـنة   ) 0.93(، املؤشر كان قد بلـغ  1974سنة  يف)  1(املعاجلة سنويا، على أساس 

مث ،م2003مرة يف سـنة   ) 5.32(ارتفع إىل . 1977يف سنة  ) 1.37(انتقل إىل . 1972
ل كز الربيدي قبا يدل على درجة اإلشباع يف املرمم ،  م2008مرة يف سنة )  13( انتقل إىل 

  .املعلومات وإطالقه بعد إدخال هذه التقنية استخدام تكنولوجيا

الذي يتناول معطيات اجلدول رقـم  ) 01أنظر الرسم البياين رقم (نالحظ يف الرسم البياين 
  .م2008إىل غاية  1970حيث يبني تطور النشاط يف املركز من سنة  )01(

لوحده عدد  األخريهذا املصريف، يسري إدراكا ألمهية مركز الصكوك الربيدية يف النظام      
أكرب من احلسابات املعاجلة عل مستوى املؤسسات البنكية، وهذا ما يدل على أن اسـتخدام  
تكنولوجيا املعلوماتية يف نشاط هذه املؤسسة أنقدها من الصعوبات واملشاكل اليت كانـت  

  .تواجهها آنذاك، وساعدها يف املسامهة إىل زيادة االدخار
من املعلوم أن أغلبية احلسابات تعود إىل موظفني من املصـاحل   :اخلدمات املقدمة حتسني-2

عمومية فزيادة عدد العمالء جيعل من غري املعقول حتمل االنتظار الطويل من الالعمومية وغري 
 % 62فاخنفاض عدد الشكاوي مـن  . أجل إجراء عملية التحويل أو سحب على حسابام

ـ   بالنسبة % 06إىل  1974يف سنة عملية  1000بالنسبة لـ  عمليـة يف سـنة   1000 لـ
يشهد على التحكم  ، وهو ما2008عملية يف سنة  1000لـ  بالنسبة  % 01إىل ، م1977

  .والعمل يف النشاط
إذا اعتمدنا على عدد العمليات اليت يعاجلها كل موظف،  :داخل املركز اإلنتاجيةحتسني -3

نشري إىل أن اخنفاض . م1977سنة  174إىل  م1974سنة  100نرى إن اإلنتاجية انتقلت من 
، حيث جند حسـب اإلحصـائيات   3عدد العمال يف هذا القطاع ساهم يف زيادة اإلنتاجية

سنة قبل إدخال ( 1974عامل سنة  856أن عدد العمال اخنفض من ) 01(املتوفرة يف اجلدول 
موظـف   176، أي أن حوايل )سنتني بعد( 1977يف سنة  680إىل ) تكنولوجيا املعلوماتية

هذا ما يبني بالتأكيـد أن  . غادروا املركز الربيدي بعد تكوينهم ليشتغلوا يف قطاعات أخرى
يف  4تؤثر بشكل ملموس علـى نظـام التشـغيل    واالتصال اإلعالم تكنولوجياتكنولوجيا 

 28000إىل 5ع عدد العمـال اارتفد يف املدى البعينالحظ  .املؤسسات اليت تستخدمه بكثرة
عـدد  وهو ما يرجع إىل زيادة  )سنة بعد استخدام التكنولوجيا 33( 2008موظف يف سنة 

  .مكتب  3310إىل ، يف التراب الوطين الربيدمكاتب 
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يتعامل مركز الصكوك الربيديـة مـع    :بني اهليئات علوماتبادل املتاإلسهام يف حتسني -4
ال بأس به من مراكـز دفـع    حيتوي على عدد كونهقطاعات أخرى يف إطار دفع األجور، 

وهو ما جيعل التحويل من مصاحل القطاعات إىل مراكز الدفع . مقارنة مع املؤسسات البنكية
ساعات فقط  أصبحت تتم يف خالل تتم بصورة آلية وفورية، اليت كانت تتم يف بضعة أيام 

  .بتكثيف عملية التحويل على عدة ائيات

77 

المبالغ، عدد 

الحسابات وعدد 

18.3 

50 

283 

 C3  الحسابات باآلالف عدد

  المعالجة بالماليير األموال
C2 

  عدد العمليات بالماليين
C1 

452 
709 

109 

121 

33.6 

3600 

200 

110 

سنوات   

24.4 
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  التطور الحقيقي باستخدام المعلوماتية

  التطور بافتراض عدم استخدام المعلوماتية 

 

مستنتج من الجدول السابق: المصدر  

 )2003 -1970(نشاط مركز الصكوك الربيدية يف الفترة املمتدة ما بني تطور  01الشكل رقم 

7000 

15000 

130 

2003 2008 

11032 

24530 

315 
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كنولوجيا اإلعالم واإلتصال داخل املركز الوطين لإلعالم تأثري ت.  التجربة الثانية: ثانيا
  : التابع لقطاع اجلمارك cnisاآليل واالحصائيات 

جتربة عصرية و متطورة  ،  وهي1995يف سنة  واالتصالتكنولوجيا اإلعالم  تطبيق مت
طين تكنولوجيا داخل املركز الواليف تطبيق  اهليكلية البنية ميكن التعريف باملركز، وحتليل.

  :،فيما يلي CNIS- Douaneلإلعالم اآليل واإلحصائيات التابع للجمارك 
تأسس املركز الوطين للمعلوماتية واإلحصائيات التابع للمديرية  :التعريف باملركز -1

وقد مت فتحـه   1993.12.27املؤرخ يف  334/93العامة للجمارك مبوجب املرسوم رقم 
لطة املدير العام للجمارك، ومسري مـن  يقع هذا املركز حتت س 1995.11.25بتاريخ 

  :، حيث يتوىل املهام التالية6طرف مدير املركز
  .استغالل وتسيري شبكة إيصال املعطيات -
 .إدارة قواعد املعطيات، وترميز اإلجراءات وتطويرها -

 .صيانة أجهزة اإلعالم اآليل املوضوعة حتت التصرف -

 .إدارة الوسائل اليت يتوفر عليها املركز -

 .راقبة كافة تقارير النشاطات املتعلقة مبهامهمجع وم -

 .تصميم الوثائق اإلحصائية، وتوجيه منطها، وتسيريها -

إجراء التحاليل املتعلقة بالتدفقات التجارية واملـداخيل اجلمركيـة، وإعـداد     -
 .التقديرات هلا

 .توفري املعلومات اإلحصائية املتعلقة بالتجارة اخلارجية -

 :وفر املركز على مجلة من الوسائل البشرية واملادية التاليةلغرض إجناز هذه املهام يت

عامـل   213يقدر العدد اإلمجايل للمستخدمني ذا املركز بــ   :الوسائل البشرية - أ 
  :موزعني كما يلي

  .عامل يف األسالك املشتركة 137 -
 .عامل يف األسالك احليوية 76 -

  :تتكون أساسا من التجهيزات التالية :الوسائل املادية - ب 
  .العربية والفرنسية : أطراف ائية تعمل باللغتني 38 -
 .حاسبات إلكترونية مصغرة 51 -

 .طابعة 47 -

 ).SERVEURأجهزة تزويد باملعطيات (موزعات  09 -
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  :يضاف إىل ذلك جمموعة من األجهزة اخلاصة بشبكة إيصال املعطيات، وهي
  ).MODEMS(أجهزة إلرسال املعطيات  10 •
 ).MULTIPLEXURS(أجهزة متعددة اإلرسال  05 •

 ).UB NET WORK(جممعات إليصال املعطيات  06 •

  :إضافة إىل هذه الوسائل املادية، فإن املركز جمهز بعدد من املرافق نذكرها يف ما يلي
وتتمثل مهمته يف دعـم   ساعة، 24ملدة يعمل بدون انقطاع : مركز للحسابات •

قيق مجيع املتطلبات الـيت  كافة القواعد االحصائية وجتديدها حبسب املستجدات، وكذا حت
  .يقتضيها للعمل اآليل

يتم يف هذه القاعة تصميم كل تطبيقات املعلوماتية  :قاعة لتطوير العمل اجلمركي •
وتطويرها حىت تستجيب للمتطلبات اليت اليت يقتضيها نظام اإلعالم والتسيري اآليل للجمارك 

SIGAD. 

وماتية العاملة على تعلـيم  جمهزة بأحدث وسائل املعل: قاعة التدريب والتكوين •
يف كيفيـة  ) من وكالء عبور، وكالء إيداع، عمالء اقتصاديني وأعوان مجارك(املستعملني 

 .استخدام نظام اإلعالم والتسيري اآليل

مـن  (دف إىل تزويد كافة املستعملني  :قاعة اإلطالع على الوثائق اإلحصائية •
بكافـة املعلومـات   ) لني اقتصـاديني إدارات، وهيئات عمومية، باحثني جامعيني ومتعام

 .االحصائية اخلاصة بالتجارة اخلارجية

جمهز بكافة الوسائل الالزمة لتصليح التعطالت اليت قد متس خمتلف  :خمرب للصيانة  •
 األجهزة،

باإلضافة إىل إجراء بعض االختيارات التقنية على أجهزة املعلوماتية املتحصل عليهـا       
 .حديثا

مقعد، حيث تسمح بضمان السري اجليـد   120حتتوي عل  :قاعة للمحاضرات •
 .النعقاد االجتماعات وامللتقيات اليت تنظم من طرف إدارة اجلمارك

فإن التنظيم  1995أكتوبر  24طبقا للقرار الوزاري املشترك املؤرخ يف : اهليكل التنظيمي
   :اإلداري للمركز الوطين للمعلوماتية واإلحصائيات يتمثل فيما يلي
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  .اهليكل التنظيمي للمركز الوطين للمعلوماتية واإلحصائيات: 02الرسم البياين رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .CNIS 2007لتسيري اآليل للجمارك، املركز الوطين للمعلوماتية واإلحصائيات واعالم اإلنظام : املصدر

  
يعتـرب قطـاع    ":SIGAD" "ناتـاج "نظام اإلعالم والتسيري اآليل للجمارك  -2

يف بالدنا من بني القطاعات املهمة باعتباره أحد أعمدة االقتصاد الوطين، حيـث   اجلمارك
  .حترير التجارة اخلارجيةمثلة يف يواجه يف املرحلة الراهنة ظروف اقتصادية صعبة مت

وعليه، لقد أصبح التحكم يف النشاطات التجارية الدولية من خالل املراقبة البعدية   
ىل وجوب مراعاة تلك االلتزامات اليت تعهدت ا بالدنا وال هذا باإلضافة إ. ضرورة ملحة

استوجبت إعادة اليت األسباب األساسية  هذه. سيما بعد انضمامها إىل اتفاقيات بروكسل
واملعمول به منذ سنة " BURROUGHS 5900"النظر يف نظام املعلوماتية املعروف بـ 

  .من طرف إدارة اجلمارك  1986
  :اهلدف منه" SIGAD"الم والتسيري اآليل للجمارك إن تطبيق نظام اإلع  

  .التحكم يف عملية اجلمركة عرب خمتلف مراحلها -

 املديـر

املديرية الفرعية اخلاصة 
 باالحصائيات والتحاليل

 املديرية الفرعية املكلفة باالعالم
 اآليل

 املعطيات ومراقبة مجع مكتب
 والتحاليل صائياتباالح

 املعطيات استغالل مكتب

مكتب نظام اجلباية والنشاط 
 والتحاليل اجلمركي باالحصائيات

مكتب الدراسات والتحليل 
 باإلحصائيات والتحاليل

 مكتب أنظمة املعلوماتية
 واالستغالل

مكتب شبكة إيصال املعطيات 
 والصيانة

مكتب البحوث والدراسات وتطوير 
 املشاريع

 تب تسيري الوسائلمك
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املراقبة الصارمة لتطبيق التنظيمات واإلجراءات املعتمدة من طرف إدارة اجلمارك  -
 .بالنسبة لكافة أحناء التراب الوطين

 .التوفري الدائم ويف الوقت املناسب لإلحصائيات املتعلقة بالتجارة اخلارجية -

مواقع ال مركزية ) 10(لتحقيق هذه األهداف فإن نظام املعلوماتية للجمارك مرتبط بعشرة 
موزعة على التراب الوطين باإلضافة إىل املوقع املركزي املتمثل يف املركز الوطين للمعلوماتية 

  :أجهزة فرعية هي كالتايل 4من  1995منـد أكـتوبر 
جهاز تسعريي يتضمن كافة التنظيمات واإلجراءات اجلبائية، باإلضافة إىل تصنيف  -

  .املواد
بيان باحلمولـة  (جهاز جلمركة السلع خيص عمليات التجارة اخلارجية منذ بدايتها  -

 .إىل ايتها) بالنسبة لالسترياد والتصريح بالنسبة للتصدير

ات، وخيص تلك املنازعات اليت ميكن أن تظهـر خـالل عمليـات    جهاز للمنازع -
 .االسترياد والتصدير

جهاز إحصائي، ويتضمن كافة األدوات الضرورية ملعاجلـة املعلومـات املتـوفرة     -
 ).حتليل املعطيات(خبصوص جهاز اجلمركة 

ـ  املباألعمال الروتينية وغري  SIGADيقوم نظام املعلوماتية  املني نقطعة، فإنه ميـنح للمتع
إمكانية مجركة سلعهم عن بعد، وألجل ذلك فإن النظام يتكفل بالسلع منذ شـحنها إىل  

  .غاية رفعها
  
إن استعمال هذا النوع من النظام يف إدارة  :تكلفة نظام اإلعالم والتسيري اآليل -3

اجلمارك يتطلب توفري وسائل مادية وبشرية حىت يتمكن من القيام باملهام املطلوبـة منـه   
قيام، وقد شرعت اإلدارة بتوظيف عدد هام من اإلطارات اجلامعية املتخصصني يف بأحسن 

  :املعلوماتية واإلحصائيات، فأصبح عدد املوظفني يف هذا النظام موزعا كالتايل
  .ENCADREMENTموظف إطار  35 -
 .MAITISEموظف حتكم  33 -

 .EXECUTIONموظف تنفيذ  24 -

حتصلت إدارة اجلمارك من طرف شركة أجنبية على أما فيما خيص الوسائل املادية ، فقد    
ماليني دوالر أمريكي، 3اجهزة املعلوماتية مع ملحقاا من اجليل الرابع بلغت قيمتها أكثر 

  .ألف دوالر  75حيث اضيف هلذه العملية برنامج تكوين قيمته 
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لعمليـة،  لرفع من مستوى عمل نظام املعلوماتية وحتسينه كلفت إطارات وطنية ذه ا     
ـ رغم العروض اليت قدمت من طرف خرباء أجانب حيث قدروا العملية  مليـون   01بـ

  .دوالر
يسهل نظام املعلوماتية العمليـات   :الفوائد اليت يقدمها اإلعالم والتسيري اآليل -4

املتعلقة بالوثائق اجلمركية و كتابتها حبيث جينبهم محل هذه الوثائق أو ختزينها، كما يسمح 
أما مـن  . وحيسن من نوعية السند اإلعالمي ، ركات السلع خالل اليومحل لبتوزيع أفض

ناحية اخرى يسمح هذا النظام جبعل كافة عمليات احلساب والبحث الوثـائقي املتصـلة   
 .مبراقبة التصرحيات اجلمركية تتم بصورة آلية

ية بفضل إن نظام اإلعالم والتسيري اآليل يساعد على تدفق املعلومات وتنظيمها بكل شفاف
على املشكل املتعلق  وذا مت القضاء. األجهزة اليت متتاز بقدرة كبرية على معاجلة املعلومات

باالستكمال الفوري للمعلومات يف كل مرة حبسب املستجدات ، مادامت هذه العملية تتم 
فإذا أراد أي مستعمل اإلطالع على معلومة ما، يكفيه ان يدخل رقم الالئحة . بصورة آلية

، مما يسهل عليه عملية حترير ) nomenclature douanière( جلمركية للمنتوج املعينا
  . خمتلف تصرحياته اجلمركية كما له كذلك أن يطلع على تفاصيل التعريفة اجلمركية

جنيإضافة ملا سبق، تتمثل الفوائد اليت ميكن للمصرها من نظام املعلوماتية ح اجلمركي أن ي
  : فيما يلي

باشرة على معلومات كاملة، جتعل املهتم باألمر على بينة كاملة مـن  احلصول م -
  . أمره خبصوص تطبيق القوانني سارية املفعول

بد و أن يشكل عامل اطمئنان اجتاه اجلمركي ما ن اعتماد احملاسبة باملعلوماتية الإ -
ـ  رف دام يفرض التطابق التام بني حسابات مصاحل اجلمارك و التصرحيات املدىل ا من ط

 . املصرح اجلمركي

من الناحية اإلقتصادية، تتمثل الفائدة الكربى يف تطبيق النظام يف ربح الوقـت   -
ات املعتمدة، حيث تقلصت املدة الفاصلة بني قبول التصـريح  اءية اإلجرلالذي تسمح به آ

ويـتم  . ساعة 48من طرف مصاحل اجلمارك و رفع السلع من طرف صاحبها إىل أقل من 
 يف كيفية تقليص هذه املدة أكثر، وذلك عن طريق اعتماد تسهيالت إضافية حاليا التفكري

 .                                                                   خبصوص عمليات اجلمركة يف املستقبل
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 2010يتضمن برنامج النشاط املقرر لسنة  : اآلفاق املستقبلية لنظام املعلوماتية -5
. جبواب أخرى من العمل اجلمركي سعات للنظام وذلك حىت يتسىن التكفلعددا من التو

  :                               ميكن يف هذا السياق أن نذكر ما يليو
تطوير التطبيقات اخلاصة باألنظمة اجلمركية اإلقتصادية، وجهـاز املنازعـات    -

  . إخل...إلقاماتاجلمركية و كذا األنظمة اخلاصة بالسيارات، وإجراءات تغيري ا
توسيع قائمة املستفيدين من إجراءات اجلمركة عن بعد، و جتدر اإلشارة يف هذا  -

الشركة الوطنية للتبـغ  (متعاملني اقتصاديني كبار  04الصدد إىل أن هناك ما ال يزيد عن 
و عـدد مـن وكـالء إداع    ) والكربيت،اخلطوط اجلوية اجلزائرية، سونلغاز، سوناطراك

)nashcoentmv. Caltram Gema ...وإن إدارة . قد مت ربطهم بنظام املعلوماتية) إخل
 .اجلمارك هي اآلن بصدد مناقشة عملية الربط مع جمموعة من الشركاء اهلامني

اإلدارات املركزية، ديـوان التجـارة   ( ربط خمتلف املستعملني لنظام املعلوماتية  -
 ) إخل...اخلارجية، الغرفة التجارية و الصناعة، بنك اجلزائر 

توسيع نظام املعلوماتية إىل غاية ميناء مستغامن، الغـزوات، أرزيـو ووهـران،     -
 . وقسنطينة باإلضافة إىل مركز العقيد لطفي

القضاء على البريوقراطية، الغش واملخدرات إضافة إىل تبييض النقود وإدخـال   -
  scanner .7نظام السكانار 

التراب الوطين، وبعد املكاتب مساحة  ساعةـشنظرا ل : شبكة إيصال املعطيات -6
اجلمركية عن مراكز اختاذ القرار على املستويني اجلهوي و املركزي، اهلدف منها تغطيـة  

 1995كافة مكاتبها املتواجدة عرب خمتلف أرجاء الوطن،بدأ األشغال هلذه الشـبكة منـذ   
  : دف إجناز عمليتني متتاليتني

 Site Déportes(أهم املواقع الفرعية الذكية  تتمثل يف مد شبكة تربط :العملية األوىل  

Intelligents  ( أي أنظمة املعلوماتيةSigad   على املستوي احمللي فيما بينها من جهـة و
مـن جهـة    CNISباملوقع املركزي املتمثل يف املركز الوطين للمعلوماتية واإلحصائيات 

  .أخرى
املراكز اجلمركية باملوقع الذكي على  وتتمثل يف ربط خمتلف املكاتب و: العملية الثانية   

  . يف الوقت احلايل  10املستوى احمللي، ويف هذا الصدد يبلغ عدد الفروع الذكية 
  :تعمل بواسطة األجهزة املعلوماتية التالية

  .طرف ائي تشتغل باللغتني العربية والفرنسية 205 -
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 .آلة طابعة 55 -

 .حاسب إلكتروين مصغر 12 -

عـن   SIGADيتم ربط املتعاملني االقتصاديني بشبكة  :بكةربط املتعاملني بالش -7
  :طريق شبكة االتصاالت العمومية وذلك كالتايل

  .BAUD 9600ربط مباشر خبط إيصال املعطيات طاقته تبلغ  -
ربط عن طريق الشبكة العمومية عن طريق شبكة إرسال املعطيـات املتبادلـة    -
**RTC  أو عن طريق شبكة إرسال املعطيات باجلملةPACK/***DZ. 

  
  :خـامتة

لقد حاولنا يف هذا البحث توضيح مدى تأثري تكنولوجيا اإلعالم واالتصال يف االقتصـاد  
الوطين داخل املؤسسات االقتصادية، مع لفت االنتباه إىل حدود وسلبيات وخماطر تلـك  

إن هذه التكنولوجيا ال ميكن فصلها عن . التكنولوجيا، خاصة إذا استخدمت بدون حذر
م املعلومات، إا قادرة على أن تضمن التحكم فيه، حيث بدت الوسائل التقليدية غري نظا

  . 8جمدية وباهظة التكلفة وبطيئة
باإلضافة إىل تأثريها على حتسني فعالية التسيري والتخطيط واملراقبة فإن هلذه التكنولوجيـا  

  :تأثريات إضافية على ما يلي
واليت تعترب طاقة ضـرورية لتطـوير    ،سساتزيادة الطاقة العلمية والتقنية للمؤ -

 .يةاالقتصاداملؤسسات 

حتسني نوعية اخلدمات احمللية بواسطة النشاطات اليت تدخلها إىل خمتلف ميـادين   -
 .اإلدارة

إنشاء مناصب عمل يف خمتلف املؤسسات، علما أن جزءاً منها يتمتـع بكفـاءة    -
 .عالية

 .نظام إعالمي وطين تدعيم عمل املؤسسات االقتصادية من أجل حتقيق -

 .وذلك راجع إىل االخنفاض يف عدد العمال داخل املؤسسات،زيادة اإلنتاجية  -

، اليت تكون هلا 9وعلينا أن نشري إىل سلبيات ومعوقات تطبيق هذه التكنولوجيا املستوردة   
 .تأثريات سلبية على النشاطات االقتصادية واالجتماعية إذا ما استخدمت بدون حذر
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تتطلب الكثري من الوقت والوسائل، املؤسسات تنمية تكنولوجيا يف سامهة الفعالة للإن امل  
الوضعية األوىل، مث  ركزنا يف هذا البحث على. ألن آثارها سوف تظهر على املدى البعيد

  :يتميز هذا االستخدام مبا يلي... املؤسسة لتسيريكأداة التكنولوجيا الستخدام  ةاحلالي
 .من الناحية الكمية والكيفية نقص حظرية احلاسبات -

 .اختالف القطاعات فيما بينها الستعمال هذه التكنولوجيا -

 .نقص يف عدد العمال واملوظفني -

من خالل التطبيقات اليت حتققت داخل هذه املؤسسات مازال إجناز الكثري من األعمـال  
ما هو عليـه  سيؤدي يف السنوات املقبلة إىل أن تزداد حظرية احلاسبات وعدد املوظفني ع

فهذا التطور سيسمح للجزائر إىل مالحقة البلدان املتقدمة وسيبلغ على األقل مكانة . اآلن
  .اميةالئقة بني البلدان الن

حىت تساهم تكنولوجيا اإلعالم واالتصال يف تنمية املؤسسات االقتصادية، يبدو من الالزم 
  :أن نأخذ بعني االعتبار التوصيات التالية

كنولوجيا اإلعالم واالتصال يف ميدان املعاجلة عن بعد، باستخدام تطوير أنظمة ت -
  .أحدث التقنيات لالتصاالت

الفوائد واإلجيابيات اليت تؤديها استخدام هذه  ،حتديد بالنسبة لكل قطاع -
التكنولوجيا فيما خيص التحكم يف  املعلومات، اختاذ القرار، سهولة التسيري وحتسني 

  .الكفاءة
 واألعمال املرتبطة اية يف ميدان تكنولوجيا اإلعالم واالتصال حتقيق صناعة وطن -
 .لغرض التخفيف من التبعية اجتاه البلدان األجنبية) دماتكالصيانة واخل(

لالستفادة أكثر من جتارب  ان املعلوماتميد ما بني املؤسسات يفإقامة التعاون في -
  .األجنبية البلدان

استخدام  ستشرف على تطبيق ومراقبةاليت بعض اهليئات احلكومية  إنشاء وتدعيم -
وذلك لغرض التكفل بتطبيق سياسة جديدة . هذه التكنولوجيا داخل املؤسسات االقتصادية

 .صاحل التنمية الشاملةتعمل يف 

اليت  العناصراليت تأخذ يف احلسبان كافة  خاصة بالتكنولوجيا جديدةرسم سياسة  -
ات املختلفة، التكوين، التصنيع، البحث، التطبيق اهليئات املتخصصة، : عليها تؤثر

 .اخل...اخلدمات
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ينبغي االقتصادية،  ختاما ولكي تساهم هذه التكنولوجيا يف تنمية وتطوير املؤسسات
ن التحكم يف هذه التكنولوجيا خاصة بواسطة اضمعمال كافة الوسائل القادرة على است

 واإلستراتيجية را أساسيا للسياسةيشكل حمو مما.التكوين والصناعة والبحث يف هذا امليدان
 املندرجة ضمن مشروع اجلزائر االلكترونية واالتصال اإلعالمالوطنية اخلاصة بتكنولوجيا 
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