أهمية تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ عمى مستوى أداء المؤسسة االقتصادية الجزائرية

أ .عزري أميف

أهمية تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ عمى مستوى أداء المؤسسة االقتصادية الجزائرية

دراسة حالة المؤسسة الوطنية لألشغاؿ في اآلبار بحاسي مسعود – ورقمة الجزائر.

الممخص

أ .عزري أميف ،جامعة الوادي

أصبح العالـ اليوـ عبارة عف سوؽ كبير نتيجة سيولة انتقاؿ البضائع والخدمات مف

دولة إلى أخرى ،ومف قارة إلى أخرى ،مما أدى إلى ارتفاع حدة المنافسة ومف ىنا فرضت
تحديات كبيرة عمى المؤسسات االقتصادية الجزائرية و مف أىميا ضماف الحصة السوقية مف
خبلؿ بناء ميزة تنافسية تضمف ليا البقاء واالستم اررية ،ولقد جاءت ىذه الدراسة لتعالج أىـ
مداخؿ الميزة التنافسية مف خبلؿ تطبيؽ استعماؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ.
Abstract:
The world became a big market as a result of ease of movement of goods and
services from one country to another, as well as from one continent to another, resulting
in a higher intensity of competition is here imposed great challenges on the economic
firms of the Algerian which is to ensure market share by building a competitive
advantage to ensure its survival and continuity , and I have this study was to address the
main entrances to the competitive advantage through the application of the use of
information and communication technology.

مقدمة:

إف التطور المعرفي والتكنولوجي منذ نياية القرف الماضي كاف بمثابة النقمة النوعية في جميع

مياديف الحياة البشرية جمعاء ،ومف أىميا النقمة العممية والتقنية الستعماالت تكنولوجيات
المعمومات واالتصاؿ ،حيث نجد جميع التخصصات والمياديف أخذت حظيا الوافي مف ىذه

التكنولوجيات ،وعبر االختراعات واالبتكارات المستمرة أصبح استخداـ ىذه التكنولوجيات معيار
مف معايير تقدـ المجتمعات والدوؿ.
أما اقتصاديا فتكنولوجيات المعمومات واالتصاؿ اصبح ليا دور جد ميـ  -ال يختمؼ عميو
اثناف -في المجاؿ االقتصادي بصفة عامة وعمى المؤسسة االقتصادية بصفة خاصة وذلؾ في
جميع وظائؼ وأقساـ ومديريات المؤسسة مف التمويف إلى التسويؽ ،بؿ ىناؾ مف المؤسسات
االقتصادية التي يعتمد نشاطيا كميا عمى ىذه التكنولوجيات.

فالمؤسسة االقتصادية الجزائرية اليوـ تنشط مع المنافسة العالمية الشرسة ،و لضماف بقائيا
واستم ارريتيا البد مف افتكاؾ حصتيا السوقية مف خبلؿ بناء ميزة تنافسية معتبرة ،مع فتح قنوات
االتصاؿ مع الشركاء االقتصادييف وخاصة منيـ الزبائف والعمؿ عمى ارضائيـ في أقؿ وقت
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ممكف وأقؿ جيد ممكف وبأقؿ تكاليؼ ممكنة  ،وىذا اليوـ ال يمكف الوصوؿ اليو إال باستخداـ
الفعاؿ لمختمؼ تكنولوجيات المعمومات واالتصاؿ.
ومما سبؽ قمنا باختيار المؤسسة الوطنية لؤلشغاؿ في اآلبار بحاسي مسعود محؿ دراستنا
باعتبارىا مف أوائؿ المؤسسات اإلقتصادية الجزائرية التي استعممت تكنولوجيات المعمومات

السيما منيا تكنولوجية خطيط موارد المؤسسة . ERP

ومف ىنا نتساءؿ ما ىي تكنولوجيات المعمومات واالتصاؿ وما ىي أىميتيا وما مدى
استعماليا لدى المؤسسة االقتصادية الجزائرية؟.
أوال :ماهية تكنولوجيات المعمومات واالتصاؿ:

إف تكنولوجيات المعمومات واالتصاؿ تشمؿ كؿ جوانب تسيير ومعالجة ونقؿ وتخزيف وتوزيع

المعمومات ،فيي بذلؾ تشمؿ مجموعة األدوات واألنظمة والتقنيات والمعرفة المتطورة لحؿ
المشاكؿ المتعمقة باستخداـ المعمومات.

1

 -كما يعرؼ قاموس "ماؾ ميبلف" " 2" Mc Millanوتكنولوجيا المعمومات بأنيا :حيازة ومعالجة،

تخزيف وبث معمومات محفوظة ،مصورة ،ثنائية أو رقمية بواسطة مزيج مف الحاسوب اإللكتروني
واالتصاالت السمكية والبلسمكية يعمؿ عمى أساس اإللكترونيات الدقيقة.
 تكنولوجيا المعمومات ىي األنظمة واألدوات المستخدمة لتمقي وخزف وتحميؿ ونقؿ المعمومات.3

في جميع أشكاليا وتطبيقيا في كؿ جوانب حياتنا شاممة المكتب ،المصنع والمنزؿ

 تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ تدؿ عمى جميع التقنيات التي تستعمؿ في معالجة وتحويؿالمعمومات في جميع المياديف مف خبلؿ اإلعبلـ اآللي ،واإلنترنت ووسائؿ االتصاؿ التي تستعمؿ
في عدة قطاعات بما فييا القطاع االقتصادي ،كما تعتمد وترتكز تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ
عمى ثبلث تكنولوجيات:4

اإللكترونيات الصغيرة  :la micro-électroniqueالمنتجة لئللكترونيات الصغيرة كالرقائؽ،
الذاكرات...الخ.

اإلعالـ اآللي  :l’informatiqueالمنتجة لآلالت والبرمجيات.

وسائؿ االتصاؿ  :les télécommunicationsنقؿ المعمومات عبر وسائؿ اإلعبلـ.
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ثانيا :أهـ أنواع تكنولوجيات المعمومات واالتصاؿ:
المتبع في تاريخ تطور تكنولوجيات المعمومات واالتصاؿ سيرى أف ىذه التكنولوجيات جاءت
وفؽ الحاجة سواء لحؿ مشكمة ما و/أو المساعدة إلنجاز أو تحقيؽ ىدؼ ما لدى المؤسسة
االقتصادية سواء كاف ذلؾ عمى المستوى الداخمي و/أو المستوى الخارجي لممؤسسة االقتصادية.
إضافة أف ىذه التكنولوجيات لـ تنشأ مرة واحدة بؿ معظميا تطور نتيجة تراكمات تقنية عبر
الزمف التي تصؿ أحيانا إلى أكثر مف قرف مف الزمف نتيجة البحث والتطوير وتحسيف.

إال أف الكثير مف الباحثيف والمختصيف في تكنولوجيات المعمومات واالتصاؿ وخاصة تمؾ

التي تتعمؽ باإلعبلـ اآللي لتسيير المؤسسات يحددوف خمسة محطات أساسية لتطور ىذه
التكنولوجيات.5

المرحمة( :)1970 - 1960معالجة المعطيات.

المرحمة( :)1980-1970ظيور الحواسيب الصغيرة أي كؿ قسـ يعالج معطياتو عمى حدى.

المرحمة( :)1990-1980ظيور الحواسيب الفردية وتوزيع المعمومات والمعطيات مف خبلؿ
الشبكة.

المرحمة( :)2000-1990اقحاـ جميع المركبات في نظاـ المعمومات :قاعدة البيانات ،الزبائف،

تسيير الشبكة...تاخ.

المرحمة ( :)2010-2000إعادة ىندسة خدمات نظاـ المعمومات مع اقحاـ المورديف.

إذا كانت ىذه أىـ المحطات التاريخية لتطور تكنولوجيات المعمومات واالتصاؿ إذف فما ىي

أىـ ىذه التكنولوجيات المستعممة اليوـ؟.
يختمؼ استعماؿ تكنولوجيات والمعمومات واالتصاؿ مف مؤسسة إلى أخرى ومف قطاع إلى آخر
ومف دولة إلى أخرى ،إال أنيا عموما نجدىا تتمثؿ في:6
 -1المؤسسة االلكترونية :e-entreprise

والتي تشمؿ عبلقة المؤسسة مع زبائنيا؛ و الوظيفة الداخمية لممؤسسة مع العماؿ ،والعبلقة الثالثة
بيف المؤسسة ومختمؼ شركائيا والمورديف.
 -1 -1األعماؿ اإللكترونية  :le e-businessتحدد األعماؿ اإللكترونية لممؤسسة حسب
نوعية عبلقاتيا التجارية.
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 أعماؿ إلى أعماؿ »  :« B to Bأي العبلقة تجارية مف المؤسسة إلى مؤسسة أخرى التيتعتمد عمى استعماؿ الرقمنة في تبادؿ المعمومات.
 أعماؿ إلى الزبوف ) :(B to Cأي العبلقات التجارية بيف المؤسسة وبيف الزبائف مف الجميورالواسع والمعروفة بالتجارة اإللكترونية ،إضافة إلى العمميات التجارية فإنيا تشمؿ أيضا الطمبيات

واقحاـ آراء الزبائف مف خبلؿ البريد التسويقي  7l’E-mail marketingالذي يمتاز بالفعالية
وبأقؿ التكاليؼ.
 أعماؿ إلى اإلدارة ) :(B to Aأي العبلقة بيف المؤسسة ومع مختمؼ اإلدارات ،كالضرائب،الضماف االجتماعي...الخ.

 -2موزع الزبوف »  :«Client Serveurوىي عبارة عف تقنية تربط بيف الزبوف والمؤسسة
بصورة دائمة مف خبلؿ موزع آلي  Serveurلمحصوؿ عمى المعمومات حوؿ السمعة أو الخدمة
المطموبة ،أيضا معرفة مستوى المخزوف لمنتوج ما ،آجاؿ التسميـ ،أو متى كيفية االستفادة مف
خدمة ما وذلؾ بصورة أوتوماتيكية وآنية.
 -3شبكة المؤسسة " :" Réseau d’entrepriseتيدؼ شبكة المؤسسة إلى الربط بيف
األفراد واألشياء والمعدات مما تسمح بسيولة تنقؿ العناصر والمعطيات إضافة إلى:
تقسيـ وتوزيع الموارد (الممفات ،البينات...الخ)؛

-

االتصاؿ بيف األفراد (البريد اإللكتروني،التحاور المباشر...،الخ)؛

-

االتصاؿ بيف الحموؿ المعموماتية »  «processusوبيف اآلالت الصناعية؛

-

ضماف توحيد المعمومات لقاعدة البيانات.

 -4األمف المعموماتي"  :"la sécurité informatiqueنتيجة االستعماؿ المتزايد لؤلنترنت

وكذلؾ فتح المؤسسة االقتصادية لنظاـ معموماتيا أماـ شركائيا االقتصادييف ،كؿ ذلؾ أدى إلى
ضرورة والزامية وضع نظاـ أمني بغية حماية نظاميا المعموماتي.

وبصفة عامة فإف األمف لنظاـ معمومات المؤسسة ىو ضرورة حتمية ومستمرة لحماية

الممتمكات والبرامج وحتى األشخاص والعماؿ والزبائف ضد المتطفميف والجواسيس وحتى

الفيروسات...8الخ.
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 -5نظاـ المعمومات"  :" Système d’informationيمثؿ مجموعة العناصر المساىمة في
العممية التسييرية ومعالجة ونقؿ وتوزيع المعمومات داخؿ المؤسسة ،فنظاـ المعمومات يختمؼ مف

مؤسسة إلى أخرى إال أنو عموما يمكف أف يتمثؿ في العناصر التالية:
-

قاعدة البيانات لممؤسسة؛

-

تخطيط موارد المؤسسة

-

وسائؿ تسيير العبلقة مع الزبوف

«ERP » Entreprise Ressource Plannig؛
»  «CRM» «Customer Relationship Management؛

-

إدارة سمسمة الدعـ والتمويف

-

التطبيقات المينية؛

-

البنية التحتية لمشبكة؛

-

الموزعات لممعطيات وأنظمة التخزيف؛

-

موزعات التطبيقات؛

-

الترتيبات األمنية.

»  «S.C.M » «Supply Chain Management؛

 -6تكنولوجيات لممؤسسة االقتصادية:

إف انفتاح نظاـ المعمومات لممؤسسة مع شركائيا

االقتصادييف ووسائؿ االعبلـ ىذا مف جية ومف جية أخرى ارتفاع حجـ المعمومات والبيانات
لممؤسسة بصورة غير مسبقة ،كؿ ذلؾ أدى إلى ضرورة وضع وسائؿ فعالة لضماف أداء

االقتصادي والتنظيمي والديناميكي لتكنولوجيات المعمومات واالتصاؿ ،9وىي:

أ -تقنية إدارة العالقة مع العماؿ :تيدؼ ىذه التقنية إلى تسيير شؤوف الموارد البشرية مف خبلؿ
اقحاـ .وتفاعؿ عماؿ المؤسسة مع زبائنيا ،إضافة إلى وضع نظاـ معمومات يتكفؿ بمعالجة

جميع العمميات التي تربط المؤسسة االقتصادية ما عماليا مف بينيا:
-

التكويف  :la formationأي وضع مخطط شامؿ لمتكويف بالمؤسسة سواء كانت إلزامية و/

أو اختيارية؛
-

األجور  :la payeإعداد األجور وارساؿ بطاقة الراتب؛

-

التوظيؼ  :le recrutementتحديد االحتياجات نوعا وكما؛

-

تسيير األداء والمسارات la gestion des compétences et de la carrière؛

-

تسيير الوقت  la gestion du temps؛

-

االتصاؿ الداخمي .la communication intern
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ب -تقنية تسيير دورة حياة المعمومة » « ILM

تكنولوجية تسيير دورة حياة المعمومة تعتمد عمى تسيير العقبلني والفعاؿ لئلرث المعموماتي

الخاص بالمؤسسة ،كما تيدؼ ىذه التكنولوجية إلى ترشيد وتفعيؿ وسائؿ تخزيف المعمومات آخذتا
بعيف االعتبار المتطمبات التقنية والتنظيمية والقانونية لتخزيف واعادة استرجاع المعمومات مع
ضماف وجود كؿ مف:
-

الوفرة la disponibilité؛

سرعة الدخوؿ والحصوؿ عمى المعمومة .la rapidité d’accès

ج -تقنية التسيير اإللكتروني لموثائؽ ) (GEDتتمثؿ في استعماالت مختمؼ الوسائؿ
المعموماتية لتسيير مختمؼ الوثائؽ اإللكترونية (ممؼ نص ،ممؼ جدوؿ ،ممؼ صور ،فيديو،
صوت... ،الخ).
د -تقنية إدارة المعرفة  :ىي عبارة عف مجموعة مف الوسائؿ والبرمجيات التي تسمح بتعريؼ
وتحديد الرأسماؿ المعرفي لممؤسسة وخاصة مف الناحية التنظيمية وكيفية استغبللو ،عموما

تكنولوجية إدارة المعرفة تعتمد عمى القواعد الخمس وىي:
-

استرشاد ووضع المعالـ األساسية لممعارؼ؛

-

حفظ وصيانة المعارؼ؛

-

تثميف المعارؼ؛

-

تكويف وتقييـ المعارؼ؛

-

التجديد والتحديث الدائـ والمستمر لممعارؼ.

 -7تكنولوجيات الزبائف:

بما أف الزبوف ىو المصدر األساسي لمداخيؿ المؤسسة االقتصادية واضافة إلى التطور

االقتصادي مف خبلؿ استعماؿ التكنولوجيات الجديدة التي طورت العبلقة بيف الزبوف والمؤسسة،

ونتيجة المنافسة الشديدة ،كاف لزاما عمى المؤسسة خمؽ وسائؿ حديثة لمحفاظ عمى الزبائف وجمب
زبائف جدد وذلؾ مف خبلؿ:
-

تطوير ىامش الربح مع كؿ زبوف عمى حدى؛

-

تطوير عدد الزبائف؛

-

تطوير دورة حياة الزبوف أي إطالة مدة الوفاء.
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إف تكنولوجية تسيير العبلقة مع الزبائف »  :« CRMساعدت المؤسسات االقتصادية عمى فتح
قنوات مع زبائنيا واالستجابة لمتطمباتيـ وأذواقيـ مف خبلؿ تطبيؽ تقنية ) .(b to cعمى سبيؿ
المثاؿ الشركة الفرنسية  « L’Oréal »10تقوـ بعممية التسويؽ مع زبائنيا مف خبلؿ الياتؼ
النقاؿ »  «I phoneبيدؼ تطوير وتحسيف المبيعات واطالة مدة الوفاء لمعبلمة التجارية.
 -8تكنولوجيات لممورديف:

في المؤسسات االقتصادية وخاصة منيا اإلنتاجية نجد أف انتاجيا يعتمد بدرجة كبيرة عمى

التمويف مف المواد األولية و/أو تجميع قطع الغيار أي المنتوجات النصؼ مصنعة ،وىذا ما
يعرؼ بسمسمة الدعـ » . « Supply Chain
كؿ ذلؾ تحت إشراؼ وتسيير ما يعرؼ بإدارة سمسمة الدعـ ،التي تيدؼ بالدرجة األولى إلى
تفعيؿ أداء التمويف مف خبلؿ:
-

التقميؿ مف حجـ المخزونات؛

-

التقميؿ في آجاؿ التمويف أي التسميـ؛

-

وتحديد حجـ وكمية المخزونات في كامؿ السمسمة اإلنتاجية؛ إعداد الطمبيات بصورة تمقائية
"أوتوماتيكيا" عند وصوؿ مخزونات المواد األولية لمحد األدنى؛

-

بما أف النظاـ " "SCMمتبلزـ ومترابط مع  ،“ERPفإنو يمكف لممؤسسة أف تتبع واقتفاء
أثر مصدر المواد األولية »  « traçabilitéبيف مختمؼ المتعامميف في سمسمة الدعـ.

 -9تكنولوجيات لممقرريف:

إف تكنولوجيات اتخاذ الق اررات تعتمد تحدد بحد ذاتيا عمى مدى استغبلؿ نظاـ المعمومات

لمختمؼ ولجميع المعطيات مف داخؿ وخارج المؤسسة.
-

فنجد تكنولوجية »  « Data Ware Houseأي تجميع المعطيات مف مختمؼ

المصادر التخاذ الق اررات؛
-

إضافة إلى تكنولوجية »  « Data Martأي جمب مجموعة مف المعطيات والبيانات

مف»  « Data Ware Houseثـ تقوـ بتخصيصيا لجية أو مركز معيف ومحدد داخؿ
المؤسسة (مديرية ما ،ورشة ما ،قسـ ما ،منتوج ما ...الخ) ؛
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-

أهمية تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ عمى مستوى أداء المؤسسة االقتصادية الجزائرية

كما نجد أيضا تكنولوجية » « OLAP » « On-Line Analytical Processing

الذي يساعد المؤسسة عمى التحميؿ مف مختمؼ االتجاىات ،ورغـ كثرة وتداخؿ البيانات
والمعمومات إال أنو يمكف المؤسسة بالقياـ واجراء التحاليؿ الجزئية لجميع البيانات.
ثالثا :األهمية االستراتيجية لتكنولوجيات المعمومات واالتصاؿ:

مع تطور تكنولوجيات المعمومات واالتصاؿ ،تطورت معيا الدراسات والبحوث حوؿ األىمية

واألثر ليذه التكنولوجيات عمى األداء الفعاؿ لممؤسسات االقتصادية حيث تمحورت معظـ
الدراسات حوؿ التساؤؿ التالي :ىؿ أداء المؤسسات يتطور مف خبلؿ تكنولوجيات المعمومات

واالتصاؿ?is firm Performance Improved Through I.C.T.

11

ومف خبلؿ نتائج العديد مف الدراسات تبيف أف ليذه التكنولوجيا دور فعاؿ سواء بصورة مباشرة
و\أو غير مباشرة عمى تطوير أداء المؤسسات االقتصادية وتحقيؽ أىدافيا االستراتيجية التي
تتمثؿ في:12
-

تفعيؿ أداء العمميات التشغيمية؛

-

التقميؿ مف آجاؿ إدخاؿ منتوجات أو خدمات جديدة في األسواؽ؛

-

تطوير عمميات البحث و االبتكار والتجديد؛

-

انشاء قنوات فعالة وحيوية مع الزبائف؛

-

السرعة في عمميات اتخاذ الق اررات؛

-

بناء وكسب ميزات تنافسية جديدة؛

-

تطوير القدرة عمى ضماف استم اررية وتطور المؤسسة.

ولتحقيؽ ىذه األىداؼ البد مف وضع وارساء الربط والتوافؽ بيف تمؾ األىداؼ االستراتيجية وبيف

مجموعة التكنولوجيات المستعممة لدى المؤسسة كما ىو موضح في الشكؿ التالي:
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شكؿ رقـ  :1يمثؿ التبعية الداخمية بيف المؤسسة وتكنولوجيات المعمومات واالتصاؿ

رابعا :تحديات استعماؿ تكنولوجيات المعمومات واالتصاؿ:

عند استعماؿ تكنولوجيات المعمومات واالتصاؿ سترفع العديد مف التحديات أماـ المسيريف

وأصحاب الشركات لتحقيؽ األىداؼ االستراتيجية لمؤسسة والمتمثمة في التساؤالت التالية:

تحدي االستثمار في تكنولوجيات المعمومات :أي كيؼ بإمكاف المؤسسة االقتصادية

-

خمؽ القيمة المضافة مف خبلؿ االستثمار واستغبلؿ ىذه التكنولوجيات ؟
-

تحدي االستراتيجي :أي ماىي األقساـ والنشاطات األساسية داخؿ المؤسسة التي

-

تحدي العولمة :أي قدرة المؤسسة االقتصادية عمى فيـ والربط بيف متطمبات المنافسة

تحتاج إلى استعماؿ واستغبلؿ الفعاؿ لتكنولوجيات المعمومات واالتصاؿ؟
العالمية وبيف تكنولوجيات المعمومات واالتصاؿ ؟
تحدي مرونة البنية التحتية لتكنولوجيات

-

المعمومات واالتصاؿ :أي كيؼ يمكف لممؤسسة مف

وضع بنية تحتية قوية ومرنة ليذه التكنولوجيات الكفيمة بتحقيؽ األىداؼ االستراتيجية لممؤسسة
رغـ التغيرات والتطورات االقتصادية والتكنولوجية؟
-

تحدي المسؤولية والمراقبة :أي كيؼ لممؤسسات االقتصادية ضماف أف استعماؿ ىذه

التكنولوجيات بصورة مسؤولة مع الحفاظ عمى المبادئ والقيـ االجتماعية (األخبلقية ،المينية،
الفكرية... ،الخ)؟
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أهمية تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ عمى مستوى أداء المؤسسة االقتصادية الجزائرية

كانت ىذه بعض التحديات التي تواجو المؤسسات االقتصادية بصفة عامة إال أف ىناؾ
بعض التحديات األخرى وذلؾ حسب نوعية وطبيعة وحجـ النشاط االقتصادي لممؤسسة.
ومف خبلؿ ما سبؽ يتبيف أف لتكنولوجيات المعمومات واالتصاؿ دور استراتيجي لضماف
تطور واستم اررية المؤسسة االقتصادية ،ومف ىنا نتساءؿ عف واقع ىذه التكنولوجيات في
المؤسسة االقتصادية الجزائرية؟

ولئلجابة عمى التساؤؿ قمنا بدراسة استطبلعية وميدانية لممؤسسة الوطنية لؤلشغاؿ في اآلبار
بحاسي مسعود بوالية ورقمة بالجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،لنسمط الضوء عمى واقع
تكنولوجيات المعمومات واالتصاؿ مف ناحية االستثمار واالستعماؿ.
خامسا :واقع استثمار واستعماؿ تكنولوجيات المعمومات واالتصاؿ في المؤسسة االقتصادية
الجزائرية -دراسة ميدانية -المؤسسة الوطنية لؤلشغاؿ في اآلبار:

أ-

التعريؼ بالمؤسسة محؿ الدراسة:

ىي المؤسسة الوطنية لؤلشغاؿ Entreprise Nationale Des Travaux Aux Puits.

) (ENTPالذي بدأ نشاطيا الفعمي منذ سنة  1968عندما كانت عبارة عف مديرية تابعة
لممؤسسة الوطنية سوناطراؾ تحت إسـ )Direction Des Services Pétroliers (DSP

وفي سنة  1972تحولت إلى مديرية األشغاؿ البترولية:

13

direction des travaux

).pétroliers (DTP
وفي  1أوت  1981تنفصؿ وتستقؿ كميا مف مؤسسة سوناطراؾ تحت اسـ المؤسسة الوطنية
لؤلشغاؿ في اآلبار وذلؾ بقرار  81-171لتصبح بعد ذلؾ مف أىـ المؤسسات االقتصادية
االستراتيجية لبلقتصاد الجزائري،

واضافة إلى ذلؾ فيي عضو في الجمعية العالمية لمحفر في اآلبار منذ سنة ،1993

أما نشاطيا االقتصادي يتمثؿ في:
-

حفر اآلبار البترولية ،Forage

-

صيانة واعادة إصبلح اآلبار المستعممة .Work-Over

أما صفتيا القانونية فيي شركة مساىمة  SPAبرأس ماؿ اجتماعي يقدر بػ 14,800,000,000
دج وعدد العماؿ بػ  6925عامؿ حسب إحصائيات سنة .2012
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اآلبار:
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أهـ تكنولوجيات المعمومات واالتصاؿ المستعممة لدى المؤسسة الوطنية لألشغاؿ في

إف مجموعة تكنولوجيات المعمومات واالتصاؿ المستعممة لدى المؤسسة الوطنية لبلشغاؿ في

اآلبار يمثميا الشكؿ التالي :
الشكؿ رقـ  :2مجموع تكنولوجيات المعمومات واالتصاؿ لدى المؤسسة الوطنية لألشغاؿ في اآلبار
.ENTP

ب -1-الشبكة المعموماتيةRéseau Informatique :

وىي البنية التحتية لآلالت والمعدات المعموماتية لضماف نقؿ وتبادؿ مختمؼ البيانات
والمعمومات بيف مختمؼ المديريات واألقساـ ،لذلؾ عممت المؤسسة عمى توفير معدات جد
متطورة التي تتماشى مع أحدث التكنولوجيات.
ب -2-الحموؿ المعموماتيةSolution Informatique :
حيث تشمؿ عمى أربع  4حموؿ وىي كالتالي:
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أهمية تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ عمى مستوى أداء المؤسسة االقتصادية الجزائرية

أ) المرسؿ اإللكترونيMessagerie Electronique :

ىو عبارة عف بريد إلكتروني أي يقدـ خدمة تحويؿ وارساؿ الرسائؿ المكتوبة

والوثائؽ ،حيث يكمف الدور األساسي لممرسؿ اإللكتروني في نقؿ التقارير
اليومية بيف ورشات الحفر المنتشرة في حقوؿ البتروؿ وبيف اإلدارة المركزية
لممؤسسة.
ب) إنترانت :Intranet

وىو عبارة عف موقع إلكتروني داخمي يخص المؤسسة ويتكفؿ بػ
 -سرعة في تبادؿ البيانات والمعطيات ،وبالتالي التقميؿ في الوقت وانخفاض

التكاليؼ،

 المرونة في التعامؿ وتقديـ الخدمات، العقمنة واألمثمية في استغبلؿ الموارد.ج) موزع الممفاتServeur de fichier273 :

تسييؿ عممية تقسيـ وتبادؿ المعمومات بكؿ سيولة بيف مختمؼ عماؿ
ومسيري المؤسسة.

د) األمف المعموماتيLa Sécurité Informatique :

مع انفتاح نظاـ المعمومات المؤسسة عمى العالـ الخارجي كاف لزاما عمى
المؤسسة مف وضع نظاـ رقابي وأمني لنظاميا المعموماتي.

ب -3-حموؿ وسائؿ االتصاؿSolution Télécomes :

مف خبلؿ طبيعة نشاط المؤسسة المتمثمة في حفر وصيانة اآلبار المنتشرة المترامية

عبر الصحراء الجزائرية الشاسعة كاف لزاما عمى المؤسسة مف استعماؿ تكنولوجيا فعالة
لبلتصاؿ ،متجاوزة بذلؾ استعماؿ الراديو الذي لـ يكف بقدر كبير مف الفعالية نتيجة المسافات
الشاسعة مع التقمبات الجوية والح اررة الشديدة ،إضافة إلى تداخؿ األمواج والذبذبات مع ذبذبات
أخرى مما يتسبب في إمكانية الجوسسة و التطفؿ عمي األعماؿ السرية لممؤسسة ،كؿ ذلؾ دفع
المؤسسة إلى استعماؿ بعض تكنولوجيات االتصاؿ الفعالة نذكر منيا:
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 )1حموؿ مف خالؿ القمر االصطناعيSolution VSat :

ىذي التكنولوجية تسمح بإرساؿ واستقباؿ المعمومات مف خبلؿ األقمار الصناعية Via

 Satelliteمف خبلؿ ىوائي مقعر بأبعاد صغيرة ( 0,9إلى  1,8ـ)،
ولممؤسسة الوطنية لؤلشغاؿ في اآلبار  60محطة لػ ( )SATوذلؾ لضماف الربط
واالتصاؿ المباشر مع جميع الورشات (الحفارات) وبيف مركز الق اررات لتبادؿ
المعمومات في الوقت المباشر.
 )2الهاتؼ النقاؿ(GSM) :

وذلؾ لتسييؿ عممية تنقؿ المسيريف والميندسيف وضماف عممية االتصاؿ المباشر رغـ
التنقبلت بيف المديريات واألقساـ.

 )3الهاتؼ النقاؿ الثريا)Thuraya( :

يستعمؿ ىاتؼ النقاؿ الثريا في أماكف غياب تغطية ىاتؼ النقاؿ ( ،)GSMذلؾ أف
ىاتؼ النقاؿ الثريا يسمح باالتصاؿ الصوري والكتابي وكذلؾ تحديد المواقع الجغرافية
 GPRSمف خبلؿ القمر الصناعي مباشرتا وىذه التقنية متوفرة لدى رؤساء ورشات
الحفر.
ب -4-تخطيط موارد المؤسسة )Entreprise Ressource Planning (ERP

نتيجة إلى زيادة مستوى تنافسية السوؽ الجزائرية لمحفر في اآلبار ،دفع المؤسسة

إلى اعادة بناء وتطوير تنافسيتيا ومرونتيا في التعامؿ مع الواقع االقتصادي ،بما فييـ
الشركاء االقتصادييف (المورديف ،الزبائف... ،الخ) ،ومف ىنا جاءت حتمية تطبيؽ نظاـ

"تخطيط موارد المؤسسة" ) (ERPوذلؾ منذ سنة  ،2008مما انعكس ايجابا عمى
تطور ونمو المؤسسة الوطنية لؤلشغاؿ في اآلبار.
ج  -أثر االستثمار في تكنولوجيات المعمومات واالتصاؿ عمى تطور المؤسسة.:

ولمعرفة أكثر عف حجـ االستثمارات لممؤسسة في تكنولوجيات المعمومات

واالتصاؿ ارتأينا إلى الكشؼ عف االستثمارات المالية ليذه التكنولوجيات التي يبينيا
الجدوؿ التالي:
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جدوؿ  :1نوع وحجـ االستثمارات المالية لتكنولوجيات المعمومات واالتصاؿ في
المؤسسة  ENTPمف سنة  2005إلى غاية سنة 2013

المصدر :مديرية تكنولوجيات المعمومات .ENTP

حسب الجدوؿ المبيف أعبله يتضح أف المؤسسة قد أولت اىتماما معتب ار في مجاؿ
االستثمار واإلنفاؽ عمى تكنولوجيات المعمومات واالتصاؿ بيدؼ تحقيؽ األىداؼ
االستراتيجية ومف أىميا نمو وتطور المؤسسة ،ولمعرفة مدى تطور المؤسسة كشفنا عف
تطور رقـ األعماؿ لممؤسسة عبر نفس الفترة لبلستثمارات تكنولوجيات المعمومات
واالتصاؿ ،التي يبينيا الجدوؿ التالي:
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جدوؿ  :2تطور رقـ األعماؿ لممؤسسة مف سنة  2005إلى غاية 2013

المصدر :مديرية تكنولوجيات المعمومات .ENTP

ومف ىنا يمكف القوؿ أف تطور رقـ األعماؿ لممؤسسة يعود نسبيا إلى االستثمار في تكنولوجيات
المعمومات واالتصاؿ وذلؾ لما ليا مف انعكاسات إيجابية وبصورة مباشرة و\أو غير مباشرة
عمى:
-

التقميؿ مف وقت اإلنجاز والتسميـ،

-

التقميؿ مف التكاليؼ،

-

تسييؿ االتصاؿ بيف المديريات والورشات وبالتالي تطوير األداء،

-

زيادة الحصة السوقية مف خبلؿ تطوير وتفعيؿ قنوات االتصاؿ مع الزبائف،

 أثر استعماؿ تكنولوجيات المعمومات واالتصاؿ عمى الحصة السوقية لمؤسسة ENTP-

وصمت الحصة السوقية لسنة  2011إلى ، % 38.76

وصمت الحصة السوقية لسنة  2012إلى ، % 41.00
وصمت الحصة السوقية لسنة  2013إلى ، % 44.00

ىذا عف تطور نسبة الحصة السوقية مقارنة مع المنافسيف وذلؾ عمى المستوى الوطني وقد بمغ
عدد المنافسيف  12منافسا منيـ مف ينشط عمى المستوى العالمي .
وكما تطورت الحصة السوقية لكؿ مف نشاط الحفر  ACTIVITE FORAGEونشاط صيانة
اآلبار  ACTIVITE WORK OVERوىذا ما يمثمو الجدوليف التالييف عمى التوالي :
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جدوؿ  :3تطور الحصة السوقية لقسـ نشاط الحفرACTIVITE FORAGE

المصدر :تقرير حجـ النشاطات لقسـ التسويؽ بالمؤسسة 2013
جدوؿ  :4تطور الحصة السوقية لقسـ نشاط الصيانة ACTIVITE WORK OVER

المصدر :تقرير حجـ النشاطات لقسـ التسويؽ بالمؤسسة 2013

ومف خبلؿ الجدوليف نبلحظ أف الحصة السوقية لكؿ مف قسمي الحفر والصيانة ىي في

تطور وتحسف مستمريف ويعود ذلؾ نسبياُ إلى مدى إقحاـ المؤسسة  ENTPتكنولوجيات
المعمومات واالتصاؿ في عممياتيا اإلنتاجية والتسييرية وخاصة تمؾ التي تتعمؽ مباشرة مع

الزبائف مما ساعدىا ذلؾ عمى اكتساب الجودة وثقة الزبائف ومف ىنا كانت الحصة السوقية
في زيادة مستمرة .
خالصة:

لضماف الدور الفعاؿ لتكنولوجيات المعمومات واالتصاؿ والمتمثؿ في المساعدة وتسييؿ

لتحقيؽ األىداؼ االستراتيجية ،البد مف وضع أوال األرضية العممية والعممية والثقافية
واألخبلقية لممورد البشري تجاه ىذه التكنولوجيات ،وذلؾ لمحصوؿ عمى االستعماؿ
واالستغبلؿ األمثؿ والعقبلني لتمؾ التكنولوجيات بما يتوافؽ وأىداؼ االستراتيجية لممؤسسة،
المتمثمة في تطوير وتحسيف أداء المؤسسة وذلؾ مف خبلؿ بناء ميزة تنافسية التي تضمف

ليا البقاء واالستم اررية والتطور ومواكبة العولمة االقتصادية بمختمؼ أبعادىا
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