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 **كلمــــة شكــــــر** 

 بنا لك الحمد كما ينبغي لجالل وجهك.ر 

وعظيم سلطانك ومجدك على ما أنعمت علي من نعم ال تحصى، منها 
 إلىتوفيقك لي إلنجاز هذا العمل المتواضع، أتقدم بالشكر والتقدير 

أستاذي المشرف، لحمر عباس" حفظه اهلل وأطال في عمره إلشرافه على 
السديدة وتصويباته الدقيقة المذكرة وعلى مالحظاته القيمة وتوجيهاته 

ونصائحه الطيبة وكان له الفضل في إخراج هذه الدراسة المتواضعة إلى 
خير الوجود كاملة جعل اهلل ذلك في ميزان حسناته يوم الدين، كما أتقدم 
بالشكر الجزيل لكل أساتذتي بكلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية 

جزيل إلى أمي الغالية التي وقفت وعلوم التسيير كم أتقدم بالشكر ال
و أبي الغالي رحمه اهلل و أسكنه فسيح  بجانبي طيلة إنجازي لهذه المذكرة

 .جناتـــــــه
 



 

 :ملخص

ن أهم ومختلفة،عرفت التجارة عبر العصور تطورات كثيرة  يميزها في عصرنا هذا  ما وا 

من مزاياها لممارسة ما  واالتصاالت والسعي لالستفادةهو الدور الكبير لتكنولوجيا المعلومات 

والخدمات وعقد لوب جديد لعرض السلع يعرف بالتجارة االلكترونية التي ظهرت كأس

 العالم.الكترونيا بين مختلف دول  الصفقات

أننا نجد غالبية البلدان العربية لم تصل للمستوى  إالورغم التوجهات المتزايدة نحوها 

 اإلجراءاترغم  األولىالمطلوب في تطبيقها حيث ال يزال اعتماد هذه التجارة في مراحله 

 واالتصاالت بغيةالمعلومات ادين من أجل تدعيم استخدام تكنولوجيا العديدة في جميع المي

 وتبني التجارةالتقدم التكنولوجي  إلىالسارية  واللحاق بالدولالوصول لركب قطار النمو 

حداث تغيراتمجموعة من المقومات  وهذا يتطلبااللكترونية  جذرية في مختلف المجاالت  وا 

 العربية.هذه التجارة في البلدان العقبات المعرقلة النطالق  إلزالة

البلدان العربية نجد أن تجربتها هي أيضا مازالت لم تحقق  إحدى وباعتبار الجزائر

 وسياسات وطنيةفال وجود لتجارة الكترونية دون استراتيجيات  واالنطالقة المرجوةالنهضة 

 قانوني.وال والتعليمي والتأهيلي والبناء المؤسساتيتغطي مسائل البناء التقني 

 

 االلكترونية. واالتصاالت، االنترنت، التجارةتكنولوجيا المعلومات  :مفتاحيهكلمات 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرس المحتويات

 

 

 



 فهرس المحتويات

 

I 

 

 الصفحـــــة  المحتويـــــــــــــــــــــات 
 - شكر 

 - ملخص
 I فهرس المحتويات 
 V فهرس الجداول 

 VI اإلشكالفهرس 
 VIII قائمة المالحق 
 أ مقدمة عامة 

 : مفــــاهيـــــم أساسيـــــة حـــــول التجــــــــــــــارة االلكترونيةالفصـــــــــل األول
 20 تمهيد 

 20 االقتصاد الرقمي  إلىمدخل  :األولالمبحث 
 20 الرقمي  وخصائص االقتصادمفهوم  :األولالمطلب 

 20 تعريف االقتصاد الرقمي  أوال:
 20 لرقمي خصائص االقتصاد ا ثانيا:

 20 فيه ونموذج االعماللالقتصاد الرقمي  واالفتراضات الجديدة : األسسالثانيالمطلب 
 20 لالقتصاد الرقمي  واالفتراضات الجديدة األسس أوال:
 20 في االقتصاد الرقمي  األعمالنماذج  ثانيا:

 02 مفهوم االنترنت  :الثالثالمطلب 
 02 النترنت تعريف االنترنت أهم خدمات ا أوال:
 00 والتجارة االلكترونية لألعمالالمنافع التي توفرها االنترنت  ثانيا:

 01 ماهية التجارة االلكترونية  :الثانيالمبحث 
 01 مفهوم التجارة االلكترونية  :األولالمطلب 

 01 التقليدية  وبين التجارة والفرق بينهاتعريف التجارة االلكترونية  أوال:
 00 حل تطور التجارة االلكترونية مرا ثانيا:

 00 أنواع التجارة االلكترونية  :الثانيالمطلب 
 02 االلكترونية  وفوائد التجارةأهمية  :الثالثالمطلب 
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II 

 02 أهمية التجارة االلكترونية  أوال:
 00 فوائد التجارة االلكترونية  ثانيا:

 00 قواعد التجارة االلكترونية  :الثالثالمبحث 
 00 التجارة االلكترونية  ومتطلبات تسهيلمبادئ  :األوللمطلب ا

 00 مبادئ تسهيل التجارة االلكترونية  أوال:
 01 متطلبات التجارة االلكترونية  ثانيا:

 00 والضريبية  وأبعادها القانونيةوسائل الدفع في التجارة االلكترونية  :الثانيالمطلب 
 00 اللكترونية وسائل الدفع في التجارة ا أوال:
 02 القانونية للتجارة االلكترونية  األبعاد ثانيا:
 02 الضريبية للتجارة االلكترونية  األبعاد ثالثا:

 00 االلكترونية  ومعوقات التجارة : مزاياالثالثالمطلب 
 00 مزايا التجارة االلكترونية  أوال:
 00 معوقات التجارة االلكترونية  ثانيا:

 00  خالصة الفصل
 الفصل الثاني: حالة التجارة االلكترونية في الجزائر 

 00 تمهيد 
 03 وضعية التجارة االلكترونية في الجزائر  األول:المبحث 
 03 الجزائر  والمعلوماتية فيواقع البنية التحتية الرقمية  األول:المطلب 

 03 وعدد مستخدميهاشبكة االنترنت  أوال:
 10 ية النقالة الشبكات الهاتف ثانيا:

 10 اعتماد التجارة االلكترونية في الجزائر  ومعوقات عدمأسباب  الثاني:المطلب 
 10 أسباب عدم اعتماد التجارة االلكترونية في الجزائر  أوال:
 10 معوقات نمو التجارة االلكترونية في الجزائر  ثانيا:

 10 نية في الجزائر التجارة االلكترو  ومتطلبات اعتمادسبل  الثالث:المطلب 
 



 فهرس المحتويات

 

III 

 13 اعتماد التجارة االلكترونية في الجزائر  :الثانيالمبحث 
 13 مشروع التجارة االلكترونية في الجزائر  :األولالمطلب 

 13 التجارة االلكترونية  إلىخطة التحول  أوال:
 02 االلكترونية في الجزائر  ونشر التجارةخطة عمل  ثانيا:

 00 للتجارة االلكترونية في الجزائر  والتشريعية المنظمةعية القانونية الوض :الثانيالمطلب 
 00 مظاهر المعامالت االلكترونية في القانون المدني الجزائري  أوال:
 01 تقنية الدفع االلكتروني في الجزائر من الناحية القانونية  ثانيا:
 00 ونية القانون الجزائري الجديد لمكافحة الجرائم االلكتر  ثالثا:

 00 الدفع االلكتروني في الجزائر  :الثالثالمطلب 
 00 و "الشبكة النقدية البنكية "»والنقدية الصفقات البنكية المشتركة  تأليهشركة " إنشاء أوال:
 LA CARTE INTERBANCAIRE" 02البطاقة بين بنكية " ثانيا:
 00 االلكترونية الجزائرية البطاقات البنكية الدولية المستعملة في التجارة  ثالثا:

 03 مستقبل االقتصاد الجزائري بعد اعتماد التجارة االلكترونية  :الثالثالمبحث 
 03 األعمالاالقتصادية للتجارة االلكترونية على مستوى قطاع  اآلثار :األولالمطلب 

 03 توسيع نطاق السوق أوال:
 02 تفعيل مفهوم المنافسة الكاملة في السوق  ثانيا:
 02 انخفاض تكاليف العمليات التجارية  ثالثا:

 00 االقتصادية للتجارة االلكترونية على مستوى المستهلكين  اآلثار :الثانيالمطلب 
 00 وسرعة التسوقسهولة  أوال:
 00 تعدد الخيارات  ثانيا:
 00 على المنتج  وسرعة الحصول األسعارانخفاض  ثالثا:

 00 قتصادية للتجارة االلكترونية على المستوى القومي اال اآلثار :الثالثالمطلب 
 00 والتوظيف دعم التجارة االلكترونية للتجارة  أوال:
 01 دعم التنمية االقتصادية  ثانيا:
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 01 دعم القطاعات التكنولوجية  ثالثا:
 00 خالصة الفصل 
 02 الخاتمة العامة 
 20 قائمة المراجع 

  المالحق 
 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 فهــرس الجـــداول



 فهرس الجداول

 

V 

 
 

 

 ةــــالصفح دولـــــــــــــــــــوان الجــــــــــــــعن دولـم الجـرق
 03 0201مكانة الجزائر بين الدول العربية فيما يخص استعماالت االنترنت  0-0
 12 0201-0223التطور السكاني و عدد مستخدمي االنترنت في الجزائر للفترة  0-2
 10 0201-0202النقال في الجزائر  تطور عدد الخطوط الهاتف الثابت و 0-0
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ــالرس األشكــفه      



 فهرس األشكال
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 الصفحــــــــــــــة عنـــــــــــــــــــــــــــــوان الشكـــــــــــــــــــــــل رقــــــــم الشكــــــل
 00 أنواع التجارة االلكترونية  0-0
 12 0201ربية لسنة نسبة مستخدمي االنترنت في الجزائر بالنسبة للدول الع 0-0

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قــالحــة المـائمـق  



 قائمة المالحق

 

VIII 

 

 

 عنـــــــــــــــــــــــــوان الملحـــــــــــــــــــــــــق رقــــم الملحـــــــــق
 0201ارة افريقيا لسنة ــــــــــــاني لقــــــــــــداد السكـــــة لتعــــي االنترنت بالنسبـعدد مستخدم 20
 0201ا لسنة ــــــــــــــارة أسيـــــــــــــــي لقـــــــــت بالنسبة لتعداد السكانعدد مستخدمي االنترن 20
 0201ارة أوروبا لسنة ـــــــــــي لقــــــــــة لتعداد السكانـــــعدد مستخدمي االنترنت بالنسب 20
 0201ستراليا لسنة ارة أـــــــــــــي لقـــــــعدد مستخدمي االنترنت بالنسبة لتعداد السكان 21

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقـــدمـــــة

 

 



 مقدمة

 

 أ

 تمهيد: 

لقد ظهرت في العقود األخيرة من القرن العشرين العديد من التغيرات والتحوالت 

والتقنيات  االبتكاروالتطورات التي أفرزتها معطيات التطور التكنولوجي فتسارع وتيرة 

إلى بروز  أدى اتلمعلومالتكنولوجية ساهم في نقل المجتمعات عبر الزمن إلى عصر ا

العديد من التطبيقات واألنشطة الحديثة والتي تعتبر المعرفة أهم عوامل نجاحها حيث أن كل 

االقتصاد الجديد القائم على  أوات والتطورات تعتبر من سمات االقتصاد الرقمي تلك التغير 

القادمة لجميع الدول واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات التي تعتبر القوة الحالية و  االنترنت

حيث أسهم ذلك في توسيع دائرة حجم التبادل التجاري بين دول العالم، وأضحى العالم في 

خصبا أمام الدول سوق إلكترونية تنافسية واسعة لمختلف السلع والخدمات، وأصبحت مجاال 

لى في الخارجية وتحقيق معدالت نمو أع تجارتهامنها كوسيلة حديثة لزيادة حجم  لالستفادة

 .اقتصادياتها

هائال شاع مفهوم التجارة  انتشار اإلنترنتوفي هذا العصر الرقمي الذي تنتشر فيه 

صغيرة وسوقا واحدا  من المزايا، فقد جعلت هذا العالم مجرد قرية العديداإللكترونية التي تتيح 

المية األسواق الع القتحامتعادل فيه الفرص الممنوحة لكل الشركات على خالف حجمها ت

والترويج لبضائع والسلع بكل يسر وسهولة متخطين كل الحدود وكذلك الحال بالنسبة للزبائن 

زر واحدة دون الحاجة لمغادرة أماكنهم وعلى  ةنقر  احتياجاتهم اقتناءالذين أصبح بمقدورهم 

الرغم من تنامي حجم التجارة اإللكترونية عالميا إلى أن أصبحت تمثل المستقبل لقطاعات 



 مقدمة
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تصادية كبيرة خاصة فيما يتعلق بالخدمات واالتصاالت. غير أن الجزائر من بين البلدان اق

إال على نسبة ضئيلة منها، إذ أنها لم تستطع استيعاب  االستحواذالعربية التي لم تستطع 

اقتصاديا إال في اآلونة األخيرة وفي ظل األوضاع  فكرة أهمية المعلومات والتجارة اإللكترونية

ادية التي تعيشها البالد، أصبحت التجارة اإللكترونية بالنسبة لها ضرورة ملحة االقتص

تطوير قطاعاتها اإلنتاجية في التجارة الخارجية و كذلك  إسهامهاومتطلبا تنمويا لزيادة 

وأنه من أجل أن تحقق  وتوفير فرص واسعة لرفع نموها االقتصادي المحلية و التسويقية 

التجارة اإللكترونية فإنه من الضروري أن تعمل على تذليل العقبات من  االستفادةالجزائر 

ر متطلباتها الضرورية من المبنى يالتي تواجه استخدام هذه التكنولوجيا فيها وكذا توف

 التكنولوجية التحتية والتنظيمات المتعلقة بتطبيقها.

 : اإلشكالية الرئيسية-1

في  االلكترونيةما هو واقع وأفاق التجارة ومن هنا يتسنى لنا طرح اإلشكالية التالية، 

 الجزائر وما مدى إمكانية تطورها وتطبيقها؟

 :الفرعية األسئلة-2

طرح مجموعة من التساؤالت نولمعالجة وتحليل هذه اإلشكالية وتكوين إطار نظري وفكري 

 التساؤل الرئيسي المطروح وتتمثل في:  يأت بحيثالفرعية تساعد في اإللمام 

 ؟تقدمه تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المجال التجاري أنيمكن أن  اماذ -

 ؟ما المقصود باالقتصاد الرقمي وما هي سماته -
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 ؟باألنترنتما المقصود  -

 ؟باإلنترنتعني بالتجارة اإللكترونية وعالقتها نماذا  -

 ما هو واقع التجارة اإللكترونية في الجزائر وتأثيرها على االقتصاد الوطني؟ -

 يات:الفرض-3

 الفرضيات التالية:  نضعالمطروحة واألسئلة الفرعية  اإلشكاليةوقصد تسهيل اإلجابة على 

 ةتشكل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت البنية األساسية والقاعدة التكنولوجي -

 لتعامالت التجارة اإللكترونية.

ني باستخدام الرقمي ممارسة األنشطة االقتصادية في المجال االلكترو  باالقتصادعني ن -

 واإلنترنتوسائط االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ومن سماته االستعانة بجهاز الكمبيوتر 

 في انجاز األعمال.

الهائل  نتيجة لنموقاعدة انطالق تقنية لتطوير اتصاالت االلكترونية  اإلنترنتتعتبر  -

 لألنشطة التجارية والمالية.

المنتجين و  المستهلكينيع والشراء ما بين التجارة اإللكترونية نوع من عمليات الب -

ل كل المعلومات التي يحيث يتم عرض أمام العم واالتصاالتباستخدام تكنولوجيا المعلومات 

 .اإلنترنت شبكةيطلبها في أي وقت ومكان بواسطة 

 هامن مزايا واالستفادةهناك إمكانيات كبيرة متاحة للجزائر لتطوير التجارة اإللكترونية  -

 اإلجراءات المناسبة وتوفير متطلباتها الالزمة. تخاذاإذ تم 
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 الموضوع:  اختيار مبررات-4

 الرغبة والميول الشخصي في دراسة هذا الموضوع. -

، جيزاألرقام الخيالية التي حققتها التجارة إلكترونية في مختلف دول العالم في وقت و  -

 العربية منها:  واستفادة الدول المتقدمة منها والتساؤل عن سبب حرمان البلدان

 معرفة أسباب التي أدت إلى تأخر في تبني وتطبيق التجارة اإللكترونية في الجزائر. -

 أهداف وأهمية الدراسة:-5

 وجزها فيما يلي: نهدف من خالل دراستنا لهذا الموضوع إلى توضيح جملة من النقاط ن

هي التجارة التعرف على الظاهرة الحديثة التي انتشرت بسرعة في العالم بأسره و  -

 االلكترونية.

 الصورة المتعلقة بمكانه التجارة االلكترونية في العالم العربي. إيضاح -

 التعرف على واقع التجارة اإللكترونية في الجزائر والعوائق التي تحول دون تطورها. -    

 السابقة:الدراسات -6

ة في الوطن العربي يدراسة لألستاذ محمد تقروت بعنوان واقع وآفاق التجارة االلكترون .0

والعلوم االجتماعية بجامعة  اإلنسانيةر في العلوم االقتصادية كلية العلوم يجستوهي رسالة ما

والتي تبين فيها أنه من أجل قيام تجارة إلكترونية في الوطن  0220حسيبة بن بوعلي سنة 

اإللكترونية والعمل بعض اإلجراءات والتدابير كالتوعية بأهمية التجارة  اتحادالعربي ال بد من 
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األساسية الخاصة بها خاصة في مجال االتصاالت وتنمية البيئة التشريعية  البنيةعلى تنمية 

 والقانونية.

وتطبيقاته في مجال التسويق وهي  اإلنترنتبعنوان دور  إبراهيمدراسة لألستاذ بختي  .0

توصلت هذه حيث  0220أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادية بجامعة الجزائر سنة 

مقارنة  إمكانيةالتسويقية  مستوى الوظيفةالدراسة إلى أن التجارة اإللكترونية توفر على 

عرض السلع على مستوى عالمي واسع باستخدام سياسات إشهارية وترويجية  األسعار،

تضمن التفاعل وتساهم في بناء نظام معلومات قوي يساعد في وضع  اإلنترنتجديدة على 

 للمؤسسة. واستراتيجيةيقية السياسة التسو 

شكالية البنوك الجزائرية في الملتقى العلمي الدولي الرابع حول عصر نظام الدفع  .0 وا 

المركز الجامعي خميس  والتسيير العلوم االقتصاديةااللكترونية في الجزائر، معهد  التجارة

 .0200أفريل  02-00مليانة، 

 اإلطار الزماني والمكاني: -7

تمكن من نحتى  0201-0200على الفترة الزمنية الممتدة من  قتصر هذه الدراسةت

العربية وباألخص في الجزائر وذلك من خالل  معرفة واقع التجارة اإللكترونية في البلدان

األساسية لها في هذه البلدان، أما بالنسبة لإلطار المكاني فقد مست كل  البنيةالتعرف على 

 تتوفر بها معلومات كجزر القمر. البلدان العربية سوى البلدان التي لم
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 المنهج المستخدم:-0

أي بحث يحتاج إلى منهج يكون الوسيلة التي تجدد للباحث  بناءمما ال شك فيه أن 

 منها في بحثه. ينطلقمجاالت البحث وتسهيل اإلجابة على التساؤالت التي 

 تطرقت وبشكل عام استخدمت المنهج الوصفي التحليلي تاريخي فكان وصفيا عندما

لمختلف الجوانب النظرية المتعلقة باالقتصاد الرقمي والتجارة االلكترونية وكذا مكانتها في 

من خالل سرد مراحل تطورها، وتحليليا لنتائج  ياالبلدان العربية ومن بينها الجزائر وتاريخ

الدراسة التي تعرض لها الموضوع، استخدمت المنهج اإلحصائي من خالل مؤشرات تقنية 

ولطبيعة الموضوع تم  المتعلقة بالبحث. واالتصاالت وترجمة االحصائيات معلوماتال

على مجموعة من األدوات تجسدت في البحث المكتبي القائم على كتب ومجالت  االعتماد

صيغة منفردة  إعطائهانترنت من أجل  وكذا مواقععالقة بالموضوع  وملتقيات ومذكرات ذات

 ة.الراهنتتماشى مع المستحدثات 

 صعوبات الدراسة: -9

عجز المراكز اإلحصائية العالمية والعربية عن قياس الحجم الدقيق للتجارة اإللكترونية  -

بسبب حداثة الظاهرة وصعوبة عزل المعامالت التجارية عن باقي المعامالت التي تتم عبر 

 ويكون لها عرض. اإلنترنت

وبالبحث في وضعية التجارة الجهات المختصة بتنظيم التجارة في البالد  اهتمامعدم  -

 اإللكترونية 
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حصائيات عنها -  .بغية توفر دراسات وا 

 قلة المراجع المتخصصة في التجارة اإللكترونية. -

 محتوى البحث:  -11

 قمت بتقسيم هذا البحث إلى فصلين: 

في المبحث األول  حيث تم التطرق في الفصل األول للتجارة اإللكترونية فقد تعرضت

أما المبحث الثاني فتناول ماهية التجارة اإللكترونية،  واالنترنتالرقمي  االقتصاد إلى ماهية

 لقواعد التجارة اإللكترونية. التطرق فيهأما الثالث فتم 

الذي تناولت فيه في المبحث األول وضعية التجارة اإللكترونية في  أما الفصل الثاني:

المبحث الثاني: أما المبحث الثالث فتم التجارة اإللكترونية في الجزائر في  اعتمادالجزائر، ثم 

 التطرق فيه لمستقبل التجارة اإللكترونية في الجزائر.
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 تمهيد: 

إن التجارة اإللكترونية تعتبر إحدى صور نظم المعلومات واالتصاالت وانتشار 

التي وفرت وسائل مستحدثة في تبادل السلع والخدمات  وجه الخصوصعلى  اإلنترنت

وتبادل البيانات بصورة لم تكن معروفة من قبل والتي تتميز بالسرعة والسهولة في االستخدام 

 .وتوثيقهاوبعدها عن الصورة التقليدية المعروفة في إجراء العمليات التجارية 

ففي هذا العصر الرقمي الذي تنتشر فيه اإلنترنت انتشارا هائال، شاع مفهوم التجارة 

دت مفاهيمها حسب العديد من المنظمات والهيئات العالمية اإللكترونية التي تعد

، كما تعدد أنواعها وأهدافها العامة، وقصد قيام التجارة اإللكترونية البد من واالقتصاديين

توفر مبادئ ومتطلبات أساسية، إضافة إلى أن لها آثار اقتصادية على مختلف أطراف 

صل إلى إبراز أهم المفاهيم والجوانب ككل حيث يهدف هذا الف االقتصادالتعامل وعلى 

 المتعلقة بالتجارة اإللكترونية ونموها، وذلك من خالل المباحث التالية:  العمليةالنظرية و 

 الرقمي واإلنترنت. االقتصادالمبحث األول: مدخل إلى 

 المبحث الثاني: ماهية التجارة اإللكترونية.

 المبحث الثالث: قواعد التجارة اإللكترونية.

 

 

 



 الفصل األول: مفاهيم أساسية حول التجارة االلكترونية

 

3 

 الرقمي واإلنترنت. االقتصادمدخل إلى  األول:المبحث 

بشكل كبير  واالتصاالتمع انتشار التقنيات الحديثة في مجال تقنيات المعلومات 

وتطور اإلنترنت على وجه الخصوص ليشمل جميع مناحي الحياة تقريبا ومنها الحياة 

اإللكتروني اقتصاد  قتصاداالاالقتصادية، شاع العديد من المصطلحات كاالقتصاد الرقمي، 

اقتصاد الرقمي الذي يعتمد  و هو  التي تصب في مصطلح واحداالنترنت ،اقتصاد المعرفة و 

على وسائل االتصاالت الحديثة وعلى االنترنت كوسيلة أساسية لذا يطلق عليه مصطلح 

 القديم الصناعي وعلى هذا االقتصاداقتصاد اإلنترنت، والذي يتسم بخصائص تميزه عن 

سنحاول من خالل هذا المبحث إبراز مفهوم وهيكل االقتصاد الرقمي، وكذا األسس 

الجديدة لالقتصاد الرقمي ونموذج األعمال فيه وفي األخير أهم خصائص  واالفتراضات

 وسمات االقتصاد الرقمي.

 لب األول: مفهوم االقتصاد الرقمي:المط

 الرقمي:أوال تعريف االقتصاد 

الرقمي، ولعل معظمها يشير إلى نفس  االقتصادالتي تعرف  لقد تعددت المصطلحات

ألمر توضيح بعض االمقصد ومن أجل تسليط الضوء على مفهوم هذا االقتصاد، يتطلب 

المفاهيم ذات العالقة واالرتباط باالقتصاد الرقمي والتي تختلف وتتألف بعض الشيء عن 

 بعضها مثل: 
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مد في مختلف قطاعاته على المعلومات، هو االقتصاد الذي يعت اقتصاد المعلومات: .0

زيد فيه قوة العمل المعلوماتية عن لقوى العاملة في كل قطاعات الزراعية، توهو الذي 

 .1الصناعية، الخدمات

في طبيعة المحيط  االستراتيجيةإحداث مجموعة من التغيرات  اقتصاد المعرفة: .0

يات العولمة وتكنولوجيا االقتصادي وتنظيمه ليصبح أكثر استجابة وانسجاما مع تحد

ونشر  إنتاجأي االقتصاد المبني أساسا على 2المعلومات واالتصاالت وعالمية المعرفة

 3ة والمعلومات.واستخدام المعرف

 اإلنترنتالقائم على  االقتصادلإلشارة إلى  المستخدمة هو التسمية االقتصاد الرقمي: .0

 الزبائنرقميات أو المعلومات الرقمية، أو اقتصاد الويب، وهو االقتصاد الذي يتعامل مع ال

 4الرقمية والمنتجات الرقمية. االرقميين والشركات الرقمية، التكنولوجي

تكنولوجيا المعلومات ووسائل  بين كما يقصد به التفاعل والتكامل والتنسيق المستمر

قطاعات ومختلف ال االقتصاد الجزئيالكلي،  االقتصاداالتصال وبين المنظومة االقتصادية، 

 . 5األخرى االقتصادية

                                                           
 .                                                      032، ص 0202اد المعلومات الطبعة األولى، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان سنة ربحي مصطفى عليان، اقتص 1
 01، ص0220 والتوزيع، عمان، سنةصفاء للنشر  االولى، دار المعرفي، الطبعة الليثي، االقتصاد الشمري، نادياهاشم 2
والتوزيع، اليازوري العلمية للنشر  ، داراالعمالرأس المال الفكري في منظمات  صالح، ادارةمد علي أح ،العتريسعد علي 3

  110 ، ص0223 ، سنةاالردن
 00، ص0221 المريخ، سنة السعودية، دارالعربية  والوظائف والمشكالت، المملكةاالستراتيجية  نجم، االدارةنجم عبود 4
 .1، االقتصاد الرقمي وتحديات البنوك الخلوية )المحمولة جامعة محمد خيضر بسكرة، ص موسى رحماني، بن ابراهيم الغالي5
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ويرتكز االقتصاد الرقمي على ركيزتين أساسيتين هما التجارة اإللكترونية وتقنية 

المعلومات أو صناعة المعلومات فصناعة المعلومات هي التي خلقت الوجود الفعلي للتجارة 

، والتجارة ومختلف الوسائل التقنية واالتصالة باإللكترونية، باعتبارها تعتمد على الحوس

دارة األنشطة التجارية من خالل المعطيات عبر اإلنترنت أو  األنظمة اإللكترونية هي تنفيذ وا 

 1.الشبيهالتقنية 

 ثانيا خصائص االقتصاد الرقمي 

تميز االقتصاد الرقمي بالعمل على بناء مجتمع المعلومات عن طريق تسخير تكنولوجيا ي

لعديد من األهداف التنموية، وفيما يلي أهم مزايا ا تحقيقالمعلومات واالتصاالت من أجل 

 2وخصائص االقتصاد الرقمي.

دوى القوانين والتشريعات الحالية حتتقلص فاعلية و سفي عصر االقتصاد الرقمي  .1

مجموعة من القوانين  إيجاد، وهذا يفرض ضرورة (النظام القانوني والمصرفي والتجاري)

 الرقمي. المحدثة للتعامل مع متغيرات االقتصاد

يرتبط االقتصاد الرقمي بالتغيرات الكثيرة التي تجري في البيئة الصناعية والسيما ما  .2

، مما يعني أن اإلمكانية التكنولوجية هي التي تلعب االتصاالتيتعلق بتكنولوجيا المعلومات 

 الدور األساسي في بزوغ وتطوير االقتصاد الرقمي.

                                                           
أمحمد فرعون، زروقي نسرين، أخالقيات األعمال االفتراضية وانتهاكات هذا الوافد الجديد، الملتقى العلمي الدولي الخاص 1

 .0، ص 0200مارس  00،01ليانة، حول االقتصاد االفتراضي وانعكاساته على االقتصاديات الدولية، خميس م
حسين العلمي، دور اإلشهار في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تحقيق التنمية المستدامة، رسالة ماجستير في 2

 .0، ص 0200العلوم االقتصادية والتسيير جامعة فرحات عباس سطيف، سنة 
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لق من أهمية قدرة البشر وتمكينهم من يقوم االقتصاد الرقمي على نموذجية تنط .3

نتاجهااستخدام المعارف والمعلومات  له قيمة اقتصادية إنتاجية،  ،رئيسيوتطويرها كعامل  وا 

على أهمية الرصيد الفكري واإلبداعي للبشر بوصفه قادرا على زيادة عوائد  سويركز باألسا

 وتحقيق التنمية المستدامة. الثرواتاإلشهار وخلق 

 .والمعلوماتيد المؤسسة االقتصادية يقوم باألساس على المعرفي أصبح رصي .4

تهاوي قيود والحدود االقتصادية التقليدية، وصارت السياسة االقتصادية واالجتماعية  .5

وفرض القيود على الواردات وزيادة التعريفة الجمركية  ةالحمائية المتمثلة في التحكم في العمل

 .تقييمموضع إعادة نظر و 

من  لألفراد اآلمنةوالبيئة توفير الضمانات  والذي يستوجبعقود االلكترونية تداول ال .6

 المختلفة.أجل اتمام المعامالت التجارية 

 المطلب الثاني: األسس واالفتراضات الجديدة لالقتصاد الرقمي ونموذج األعمال فيه 

 الرقمي: لالقتصادأوال األسس واالفتراضات الجديدة 

در ما يعتمد على تكنولوجيا المعلومات الرقمية وخصوصا إن االقتصاد الرقمي بق

 1األسس والمبادئ واالفتراضات الجديدة التالية: ىاإلنترنت، فإنه يعتمد عل

وال تستهلك  إذ أن األصول الرقمية ال تشبه األصول المادية قانون األصول الرقمية: .0

هذه األصول في  اماستخدعند استخدمها حيث أن الشركات تستطيع أن تنشئ القيمة من 

                                                           
شكالية الت 1 جارة اإللكترونية في الدول العربية ملتقى العلمي الدولي تقرورت محمد، متناوى امحمد، االقتصاد الرقمي وا 

 .2، ص 0200مارس  00،01الخامس حول االقتصاد االفتراضي وانعكاساته على اقتصاديات الدولية، خميس مليانة، 
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عدد ال متناهي من الصفقات مما يتطلب تغير اآللية التنافسية في مجالها والواقع أن الشركة 

إلعادة إنتاجها أقرب إلى  اإلضافيةالتكلفة  لتصبحللمعلومات  األولحمل تكلفة اإلعداد تت

بل قانون الصفر وهذا ما يعبر عن قانون تزايد العوائد في مجال األصول الرقمية في مقا

 تناقص العوائد فيما يتعلق باألصول أو السلع المادية.

الحجم  إنتاجتقوم اقتصاديات الحجم التقليدية على أن  اقتصاديات الحجم الجديدة: .0

كلما زاد الحجم يصبح من دواعي الجدوى و الصغير يتم من خالل شركات صغيرة، 

م خدمات يي االقتصاد الرقمي كتقدشركة كبيرة، وهذا ال يكون ف قبلاالقتصادية انجازها من 

 معرفية لعديد من العمالء في وقت واحد.

إن فضاء األعمال وتقديم الخدمات عبر األصول  اقتصاديات النطاق الجديدة: .0

 أنهالرقمية، ال يوفر الخدمة للجميع في نفس الوقت في مجال أو في سوق معينة فقط بل 

 .باينةلمختلفة والمتيمكن من تقديم الخدمة في مجاالت واألسواق ا

توصلت اإلنترنت إلى حالة جديدة في مجال إجراء  ضغط التكلفة لكل صفقة: .1

فإنها مع  (CLICKS = Transactions)رات تساوي صفقات قتمثل في النيالصفقات 

اإلنترنت ونماذج األعمال الجديدة فإن تكلفة الصفقة أيضا صغيرة جدا، األمر الذي يدفع إلى 

كلي للنشاط بشكل غير مسبوق، وبذلك تكون فرصة صنع النقود من خالل مضاعفة الحجم ال

 رات ذات إمكانية عظيمة.قالن
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في االقتصاد الرقمي هناك تحول متزايد من خط  إعادة توازن العرض والطلب: .0

الشركة القائمة  التركيز القائم على العرض إلى خط التفكير القائم على الطلب، من أولوية

والتفاعل في الزمن  أولوية السوق إلىيلي أو تخمين ما يريده الزبون على النظام التشغ

تجعل العرض في أشكاله  وقدرات فائضةسعة  الحقيقي مع ما يريده الزبون مما يعني وجود

مع اإلنترنت عبر العالم يتسم  نطاقهم تميزه واتساع غر  بالوفرة وأن الطلبالمختلفة يتسم 

 .بالندرة

 في االقتصاد الرقمي: ثانيا: نماذج األعمال 

المنظمة أعمالها للحصول على  يعبر نموذج األعمال عن الطريقة التي تؤدي بها

الل خلق قيمة تجعل المستهلكين مستعدين لدفع مقابل نقدي خمداخيل تضمن استمرارها، من 

تدرج النماذج من البسيطة جدا كنموذج إنتاج سلعة أو خدمة معينة تنظير هذه القيمة و 

الحصول على عائدات تسمح للمنظمة بتحقيق أهدافها وبالتالي االستمرار، إلى  هاعوبي

النماذج المعقدة المشتملة على عدة عوامل مثل نموذج عمل القنوات التلفزيونية وكيفية 

ذا كان  ثتحقيقها لألرباح خصوصا إذا كان الب التقليدي يشمل  االقتصادمجانيا، وعليه وا 

 ل في:ثمظهرت بدخول عصر االقتصاد الرقمي تت على مثل هذه النماذج التي

يقوم هذا النموذج  :Name your own priceنموذج التحديد الذاتي للسعر المرغوب  .0

يرغب في دفعه للحصول على منتج أو خدمة  الذيعلى أساس تحديد المستهلك للسعر 

البيع بنفس  معينة، ويقوم الطرف الوسيط هنا بمواءمة هذه الرغبة برغبة بائع يوافق على
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الشروط التي يرغب المستهلك فيها يتم هذا من خالل تصميم قاعدة بيانات ضخمة ذات 

ويسمح بالتجميع المتزامن للمعلومات  Self updatingخاصة التحديث الذاتي المنظمة 

الرائدة في مثل هذا النموذج  Priceline.comالخاصة بالبائعين والمستهلكين وتعتبر منظمة 

 أكثر نجاحا في مجال السفر والسياحة والخدمات الفندقية. الذي يعتبر

 tendering via Reverseنموذج طرح مناقصات من خالل المزادات العكسية: .0

Auction:  ويعتمد هذا النموذج من طرف المنظمات الكبيرة والتي تسعى للحصول على

عامل الوحيد لذلك سمي أن األسعار هي ال اعتبرناإذا  )خدمات أو سلع أو مواد بأقل األسعار

، وقد زادت أهمية المناقصات أو المزادات اإللكترونية نظرا لسرعتها (بالمزاد العكسي

 % 00رات فيها إلى و وسهولتها وتوفيرها للتكاليف وخصوصا اإلدارية منها حيث تصل الوف

لهذا أصبحت حتى الحكومات في البلدان  %02و  %0إلى بين والوفورات في األسعار 

المناقصات والمزادات  عمقدمة والتي لديها بنية تحتية تسهل قيام هذا النموذج تدالمت

 النموذج.عتبر منظمة جينرال إلكتريك المنظمة الرائدة في هذا تاإللكترونية، و 

والذي يعبر عن  :Affiliâtes Marketingنموذج التسويق من خالل منظمات أخرى .0

اص بمنظمة ما على موقعها اإللكتروني، تعاقد مع شريك تسويقي ليقوم بعرض إعالن خ

بحيث يستطيع المتصفح لصفحات هذا الموقع أن يحول مباشرة إلى الموقع الخاص المنظمة 

صاحبة اإلعالن بمجرد قيامه بالضغط على شكل اإلعالن ليقوم بعملية الشراء، وتقوم 
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تتم وهكذا عملية شراء كل كعمولة عن  % 0إلى  %0المنظمة صاحبة اإلعالن يدفع بين 

 تستطيع المنظمات الحصول على قوة بيعية افتراضية قائمة على العموالت.

هذا النموذج على قيام  يعتمد :group purchasingنموذج الشراع في شكل مجموعات  .1

ألكثر من مشتري سواء كانوا أفرادا  ولنفس المنتجطرف ثالث بتجميع طلبيات من نفس النوع 

أكبر تضم كل هذه الطلبيات ليحصل على  واعداد طلبية أو مؤسسات صغيرة أو متوسطة

 يعرف بالتجميع االلكتروني  وهو ماخصومات كمية عن عملية الشراء 

والذي  :E-market places et exchangesنموذج المبادالت واألسواق اإللكترونية .0

 يعبر عن استخدام الفضاءات من خالل شبكات المعلومات واالتصال إلجراء المبادالت

 التجارية أيا كان نوع المنتج قيد التبادل.

 المطلب الثالث: مفهوم اإلنترنت

 أوال: تعريف اإلنترنت أهم خدمات اإلنترنت.

 تعريف اإلنترنت:  .1

سم لنظام ضخم ومنتشر في جميع أنحاء العالم تعرف على أنها شبكة الشبكات وهي أ

 1.الشبكةصال عبر يتألف من أفرا معلومات وحواسيب وبروتوكوالت لتنظيم االت

على أنها شبكة شبكات معلومات مفتوحة مرتبطة فيما بينها قادرة  ISOCكما تعرفها هيئة 

 IP.2بروتوكولعلى تبادل حزم البيانات على 

                                                           
1Intenet : www.britanica.com.13.4.2018 
2Clare Edwards, what is the Meaning of intenet, security ? www.techwalla.com Retrieved 26.4.2018. 

http://www.techwalla.com/
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وأساليب التجارة باستخدام الربط البيني  االتصاالتهو نظام أحدث ثورة في  واالنترنت

وهو شبكة مطورة تقدم العمليات  العالم، بين شبكات الحاسوب المختلفة في جميع أنحاء

التي  يبالتكنولوجية المحسوبة، باإلضافة إلى ذلك تحتوي الشبكة على مليارات صفحات الو 

بواسطة أشخاص وشركات من جميع أنحاء العالم، وهي مكان ال حدود له  إنشاؤهاتم 

 1للمعلومات والترفيه والخدمات.

 : االنترنتأهم خدمات  -2  

 إللكتروني: البريد ا .1.2

سطة األجهزة اواستقبال الرسائل بو  إرساليشكل البريد اإللكتروني خدمة تساعد على 

 رسوماتالرقمية من خالل شبكة اإلنترنت، وقد تكون هذه الرسائل على شكل نصوص، أو 

لى  والرسوماتأو قد تستخدم إلرسال الملفات الصوتية  المتحركة ما بين المستخدمين من وا 

ن البريد اإللكتروني يمكن المستخدم من إرسال البريد لفرد محدد أو مجموعة جانب ذلك فإ

محددة، أو مع مجموع من المستخدمين خالل نفس الوقت باإلضافة إلتاحة العديد من 

 2الخيارات المتعلقة بهذه المراسالت كإمكانية حفظها وتحريرها وطباعتها وغير ذلك.

                                                           
يقوم هارون، بوزيان رحماني جمال، اإلنترنت التحتية للتجارة اإللكترونية، الملتقى العلمي الدولي الرابع حول عصر نظام 1

شكالية التجارة اإللكترونية في الجزائر م والتسيير، المركز الجامعي  االقتصاديةعهد العلوم الدفع في البنوك الجزائرية، وا 
 1، ص 0200أفريل  00.02خميس مليانة، 

بن عنابة جلول، حواسني يمينة مفاهيم أساسه حول اإلنترنت والتجارة اإللكترونية، الملتقى العلمي الدولي الرابع حول 2
شكالية التجارة اإللكترونية  والتسيير، المركز  االقتصاديةفي الجزائر، معهد العلوم عصر نظام الدفع في البنوك الجزائرية وا 

 .0200أفريل  00.02الجامعي خميس مليانة 
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ا واستخداما على شبكة اإلنترنت، إذا تمثل نسبة يعتبر البريد اإللكتروني األكثر شيوع

من إجمالي حركة المرور عبر اإلنترنت، ويمكن لمستخدم  %00استخدام البريد اإللكتروني 

اإلنترنت إرسال واستقبال الرسائل اإللكترونية وهذا عن طريق ما يسمى البريد اإللكتروني 

إللكترونية للخطابات اإللكترونية عنوان وهذا ما يتطلب أن يكون المرسل والمستقبل الرسائل ا

 1:التالي بالشبكةبريد إلكتروني، والذي يتمثل في العموم 

 Haroune@hotmail.comمثال nom@ serverاسم  @خادم .أ

وفي : وهو اسم خادم البريد اإللكتروني أين فتحنا بريدنا اإللكتروني (server)الخادم .ب

 "Hotmail.comمثالنا هو "

ونقصد به اسم بريدنا اإللكتروني ومن األفضل أن يكون اسم  :(Nom)االسم  .ج

 الشخص والشركة صاحبة البريد.

: وهو رمز البريد اإللكتروني والرسائل البريدية لها قياسة تتكون من جزئين الرأس @ .د

ة أما الجسم فهو نص الرسالة في بداية الرسال المعلوماتوالجسم ويتكون الرأس من عدد من 

 ."Fromة "منفسها ويبدأ السطر األول من الرأس دائما بالكل

 

 

 
                                                           

يقوم هارون، بوزيان رحماني جمال، اإلنترنت التحتية للتجارة اإللكترونية، الملتقى العلمي الدولي الرابع حول عصر نظام 1
شكالية التجارة اإللكترون والتسيير، المركز الجامعي  االقتصاديةية في الجزائر معهد العلوم الدفع في البنوك الجزائرية، وا 

 .1، ص 0200أفريل  00.02خميس مليانة، 

mailto:Haroune@hotmail.com
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 ثانيا: المنافع التي توفرها اإلنترنت لألعمال والتجارة اإللكترونية: 
( التي 6csباستخدام ما يسمى ب ) اإلنترنتويمكن إيجاز المنافع المتأنية من الحضور على 

والتي تمثل الحرف األول كل عبارة أجنبية  (Bocij et al.1999)أقترحها بوسيج وزمالءه 
 1من العبارات التالية:

يتحقق ذلك من خالل تقليل الحاجة لالستفسارات المتعلقة  تقليص التكاليف: .0

بالمبيعات والتسويق التي ترد وتعالج من خالل الهاتف، باإلضافة إلى تقليل الحاجة لطباعة 

تم هذه العلمية من خالل الموقع الشبكي بدال من تتسويقية، حيث وتوزيع مواد االتصاالت ال

 وسائل االتصاالت التقليدية.

توفر اإلنترنت فرص جديدة للسلع والخدمات الجديدة وأيضا الستغالل  القدرة: .0
 األسواق الجديدة.

عندما ما تكون الشركة قادرة على تقييم قدرات جديدة أمام  الميزة التنافسية: .0
 المنافسين لنفس قدرات الشركة. امتالكإنها والحالة هذه تحقق ميزة لحين ، فمنافسيها
 للتفاعل للعمالءأفضل وفرص ذهبية  مجاالتتوفر اإلنترنت  تحسين خدمة العميل: .1

الشركة من قواعد البيانات الخاصة بالعمالء  تستفيدمع الشركة بشكل مباشر وفعال، كما 
اتهم بشكل أمثل األمر الذي ينعكس باإليجاب على للتواصل مع هؤالء وتلبية حاجيتهم ورغب

 مستويات الرضا لديهم.
توفر اإلنترنت وشبكات اإلنترنت بحوث تسويقية أفضل من خالل متابعه  الرقابة: .0

 .ءية قيام العاملين بتقديم للعمالودراسة سلوك العميل وكيف

 

                                                           
محمد تقروت، واقع وآفاق التجارة اإللكترونية في الوطن العربي، رسالة ماجستير علوم اقتصادية، جامعة حسيبة بن  1

 .13.10، ص ص 0220بوعلي شلف، سنة 
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 المبحث الثاني: ماهية التجارة اإللكترونية

ت على الساحة العالمية مؤخرا برز  يمن الظواهر الحديثة الت نيةاإللكترو تعد التجارة 

يزة من االنتشار والنمو والتحول إلى أحد أهم معالم االقتصاد الجديد جو  في فترةتمكنت  التي

وسيتمحور هذا المبحث حول توضيح هذا المفهوم الحديث للمبادالت المعتمدة على وسيط 

لمختلف أشكالها، مرورا بأهم المميزات التي انفردت الكتروني ومراحل تطورها، مع التطرق 

في السوق العالمي  واالندماجركب التطور التكنولوجي بللحاق  اغتنامهابها، والتي يجب 

 وكذا أهميتها وفوائدها.

 المطلب األول: مفهوم التجارة اإللكترونية

 ية: أوال: تعريف التجارة اإللكترونية والفرق بينها وبين التجارة التقليد

إلى حياتنا  بالدخولبر التجارة اإللكترونية واحدة من التعابير الحديثة والتي أخذت تتع

حتى أنها أصبحت تستخدم في العديد من األنشطة الحياتية والتي هي ذات ارتباط  اليومية

قسمه إلى نورة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتجارة اإللكترونية تعبير يمكن أن ثب

 حيث أن األول هو.مقطعين 

تداول السلع والخدمات بين  ير إلى نشاط اقتصادي يتم من خاللوالتي تش التجارة: .0

الحكومات والمؤسسات واألفراد وتحكمه عدة قواعد وأنظمة يمكن القول بأنه معترف بها 

 دوليا.
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فهو يشير إلى وصف لمجال أداء التجارة ويقصد به أداء النشاط  اإللكترونية: .0

 ستخدام الوسائط واألساليب اإللكترونية مثل اإلنترنت.التجاري با

عملية اإلعالن والتعريف للبضائع والخدمات  بها ويقصد: تعريف التجارة اإللكترونية .0

برامم تنفيذ عمليات عقد الصفقات ث العقود ثم شراء والبيع لتلك البضائع والخدمات وسداد  وا 

سواء انترنت أو غيرها من الشبكات التي  ةالمختلفاالتصاالت القيمة الشرائية عبر شبكات 

 1تربط بين المشتري والبائع.

تعرفها منظمة التجارة العالمية على أنها مجموعة متكاملة من عمليات إنتاج وتوزيع كما 

 2وتسويق وبيع المنتجات بوسائل إلكترونية.

شتى بتبادل العمليات والشبكة العنكبوتية العالمية ل اإلنترنتيمكن القول ببساطة أنها استخدام 

أشكالها بين األعمال المختلفة، مع التركيز على استخدام التكنولوجيا الرقمية في العمليات 

 3التجارية بين الشركات واألفراد.

 4وشبكات التجارية العالمية. اإلنترنتشراء بيع السلع عبر شبكة  أو

                                                           
ماجستير في قسم االعمال  التسويقي، رسالةاالداء  وأثرها علىمل المحددة لتبني التجارة االلكترونية العوا دى فائزيحيى،ن1

 03، ص0200الشرق االوسط ، االلكترونية، جامعة
 .002 ، ص0223 والتوزيع والطباعة، سنة الميسرة للنشردار  االولى، االلكتروني، الطبعة أحمد، التسويقمحمد سمير 2
ظل التجارة  والتوكيدية والموثوقية فيفاعلية نظم المعلومات المحاسبية في تحقيق االمان  القشي، مدىسف ظاهر شاهر يو 3

 .00.02، صص0220 العليا، سنةالدكتوراه في جامعة عمان العربية للدراسات  االلكترونية، أطروحة
 02، ص0222 ونشر وتوزيع، سنةلطبع دار االمين ل االولى، االنترنت، الطبعةعبر  القاسم، التسويقحمد أحمد أبو 4
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لكن أوال نقوم بشرح بسيط عن الكلمة سنذكر الفرق بين التجارة اإللكترونية والتجارة التقليدية و 

 التي تجمع بينهم وهي التجارة.

عبارة عن األحداث والعمليات المتعلقة بشراء أو بيع السلع والخدمات وتوزع هذه  فالتجارة هي

 العمليات ضمن الفئات التالية.

وهو العمليات المتعلقة بالوصول إلى الزبائن، لتزويدهم بالمعلومات عن  التسويق: .0

 ركة والعالمة التجارية والمنتجات أو الخدمات.الش

وهي العمليات المتعلقة بمعاملة المبيعات الفعلية بما في ذلك المعاملة  المبيعات: .0

 نفسها.

 وهو العمليات المتعلقة بتنفيذ المشتري اللتزاماته في عملية الشراء. الدفع: .0

 .البيعاماته في عملية وهي العمليات المتعلقة بتنفيذ البائع اللتز  تلبية الطلبات: .1

ل المشاكل حوهي العمليات التابعة بعد تلبية الطلبات من أجل  خدمة الزبائن: .0

 .وغير ذلك والتساؤالت العامةأيضا بعملية دعم ماقبل البيع  ويتعلقوالتساؤالت 

 يختلفان في العناصر وبالتالي يمكن القول بأن التجارة اإللكترونية والتجارة التقليدية ال

كن يختلفان في كيفية تنفيذ تلك العناصر، فكلنا لعلقة بشراء أو بيع السلع والخدمات، و المت

يعمل بالتجارة التقليدية، التجارة التي تداولها كل فرد أو تاجر أو هيئة أو شركة أو مؤسسة 

في حياتنا اليومية وكلنا يعلم بأن التجارة التقليدية متعبة ومرهقة ومكلفة، فمصاريفها كثيرة 

والديكورات ومصاريف الماء والكهرباء والنظافة ومكاتب وأوراق ورواتب الموظفين  راإليجاك
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والمصاريف اإلدارية ومصاريف التسويق الباهظة والتي عادة ما تكون تسويق محلي أي على 

 واجد فيها المنشأة أو على مستوى الدولة.تمستوى المدينة التي ت

أسلوبا غير تقليدي في الوصول إلى الزبائن غير أن طريقة  أما التجارة اإللكترونية فإنها تتبع

 انخفاضونوع التسويق فيها على مستوى العالم وهي أيضا تحقق عائدات ضخمة يقابلها 

كبير في التكاليف مقارنة بالتجارة التقليدية، فالتجارة اإللكترونية تتم من خالل سوق لربط 

 .Market placesاإلنترنتالزبائن بالتجار يتمثل في شبكة 

كما يمكن للشركات من خالل التجارة اإللكترونية القيام بإدارة أفضل العمليات الشراء 

 والبيع والنقل والتأمين. التوريدو 

يمكن من خالل التجارة اإللكترونية توفير معلومات يومية عن الزبائن، وهي تؤدي بال  لكوكذ

 غي دور الوسطاء بين البائع والمشتري.شك إلى تخفيض تكلفة المعامالت التجارية ألنها تل

 0330: وتشير إلى الحقبة الزمنية الممتدة من عام التجارة اإللكترونية حقبة أولى .0

وهي التي شهدت، نموا متفجرا في التعامالت اإللكترونية والممتدة أو  0222وحتى عام 

على نمو العائد الموجهة بالتقنية، حيث كان التركيز منظمات األعمال منصبا بصفه أساسه 

من تلك التعامالت، وذلك من خالل تبني استراتيجيات تعتمد على التواجد اإللكتروني الفوري 

 الخاص، في غياب ملموس للتشريعات الحكومية المختلفة والمنظمة لألعمال اإللكترونية.

 0220: وتتمثل في الحقبة الزمنية التي بدأت من عام التجارة اإللكترونية حقبة ثانية .0

وحتى وقتنا هذا، حيث شهدت تحوالت في نمط التعامالت إلى التوجه باألعمال، وتركيز 



 الفصل األول: مفاهيم أساسية حول التجارة االلكترونية

 

18 

منظمات األعمال منصبا على تنمية األرباح ومن خالل تبني استراتيجيات مختلطة، أي 

تعتمد على التواجد المادي للمنظمة في السوق وتواجدها اإللكتروني على شبكة اإلنترنت في 

 نظمة لألعمال اإللكترونية.ظل تشريعات حكومية م

والتحويل باالئتمان عبر بطاقات  يكون الكترونيا والدفع غالبا في التجارة اإللكترونية

 والشبكات اإللكترونية. البنكي

 ثانيا: مراحل تطور التجارة اإللكترونية:

 :1ليي فيمازمنيتين أساسيتين نوجزهما  حقبتينمر التطور التاريخي للتجارة اإللكترونية عبر 

 المطلب الثاني: أنواع التجارة اإللكترونية

للتجارة اإللكترونية مجموعة من األنواع واألشكال التي تدور حولها والشكل التالي بين 

 بعض تلك األنواع: 

 ( أنواع التجارة اإللكترونية1-1الشكل )

 

 

 

 

اإللكترونية، المصدر: محمد خليل أوزلطة، زياد عبد الكريم القاضي، مدخل إلى التجارة 

 .76، ص،2119الطبعة الثانية، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، 
                                                           

 .002، ص0220 المعارف، االسكندرية، سنة الثانية، منشأة ، الطبعةوالتجارة االلكترونيةطارق طه، التسويق 1

 إدارة حكومية

 مؤسسة أعمال

 مؤسسة

 

 مستهلك
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 Business to Businessأعمال  مؤسسة-أعمالمؤسسة -1

وهذا المستوى يتم بين مؤسسات األعمال مع بعضها البعض من خالل شبكات 

ارضين، وتسليم وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لتقديم طلبات الشراء للموردين والع االتصال

تمام عمليات الدفع، وهذا النمط من التجارة اإللكترونية موج ود منذ سنوات عديدة الفواتير وا 

 1إلكترونيا من خالل الشبكات الخاصة.خاصة في تبادل البيانات 

 Business to consumer مستهلك-أعمالمؤسسة -2

التبادل التجاري العادي هذا المستوى من التجارة اإللكترونية يمثل البيع بالتجزئة في 

ولقد توسع بشكل كبير مع ظهور شبكة اإلنترنت، فهناك اآلن ما يسمى بالمراكز التجارية 

لصالح المؤسسات وتقوم بتنفيذ  والخدماتتقوم بعض السلع  Shopping maltsللتسويق 

 الصفقات التجارية من حيث عمليات الشراء والبيع عن طريق شبكات اإلنترنت ويتم الدفع

 2أو الشبكات اإللكترونية أو نقدا عند التسليم. االئتمانبطرق مختلفة كبطاقات 

  Business to Administration حكومية إدارة-أعمالمؤسسة -3

سبيل ات والهيئات الحكومية، فعلى هذا المستوى يغطي كل المعلومات بين الشرك

 اإلنترنتشبكة مية من خالل عن المشتريات الحكو  يتم اإلعالنفي الواليات المتحدة  المثال

ألولى،  اويمكن للشركات أن تتبادل الردود معها إلكترونيا إال أن هذا النمط ال يزال في بدايته
                                                           

محرز نور الدين، صيد مريم، نظام الدفع اإللكتروني ودروه في تفعيل التجارة اإللكترونية مع اإلشارة إلى حالة الجزائر،  1
شكالية التجارة اإللكترونية في الجزائر، معهد الملتقى ال علمي الدولي الرابع حول عصر نظام الدفع في البنوك الجزائرية وا 

 .00، ص 0200أفريل  02-00العلوم االقتصادية والتسيير، المركز الجامعي خميس مليانة، 
م االجتماعية والعلوم اإلسالمية، جامعة الحاج أحمد أمداح، التجارة اإللكترونية من منظور الفقه، رسالة ماجستير في العلو  2

 .00، ص 0220باتنة، سنة 
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بأسلوب التجارة  قامت الحكومات باستخدام عملياتهايتوسع بسرعة كبيرة إذ  لكن سوف

 1اإللكترونية.

 Consumer to Administration إدارة حكومية  –مستهلك -4

 ر التعامل اإللكتروني ونمو كل منهذا المستوى لم يظهر بعد ولكن ربما ينتشر مع انتشا

 نمط الشركة إلى المستهلك 

 .2لشركة والهيئة الحكوميةاو 

 :المطلب الثالث: أهمية وفوائد التجارة اإللكترونية

أهم اختراعات : يمكن القول أن التجارة اإللكترونية تعد من أوال: أهمية التجارة اإللكترونية

العصر والتي يمكن من خاللها تحقيق أرباح لم يكن من الممكن تحقيقها سابقا بالطرق 

 التقليدية والسبب يعود إلى:

 انخفاض التكلفة حيث كانت عملية التسويق للمنتج مكلفة جدا في السابق؛ .0

روني تعتبر وسيلة فعالة للقيام بعقد صفقات بين المتعاملين عن طريق االتصال اإللكت .0

المباشر بينهم، وبذلك فهي تستغني عن المستندات الورقية، وما تستلزمه من نفقات، كما أنها 

 3؛% 02توفر نفقات اإلدارية وغيرها، حيث تبلغ نسبة الوفر في ذلك ما ال يقل عن 

                                                           
إبراهيم عبد الحق الدوي، التجارة اإللكترونية دراسة تطبيقه على المكتبات، سلسلة الثانية، مكتبة فهد الوطنية، الرياض،  1

 .00، ص 0202سنة 
القتصاد، الملتقى العلمي الدولي الخامس حول االقتصاد إياد زكي محمد أبو رحمة، أساليب التجارة اإللكترونية على ا 2

 .1، ص 0200مارس  01-00س مليانة، االفتراضي وانعكاساته على االقتصاديات الدولية، خمي
علي فالق،محمد بولصنام،أثار التجارة االلكترونية على االقتصاد ،الملتقى العلمي الدولي الخامس حول االقتصاد 3 

 .1،ص 0200مارس  01-00يس مليانة ،ته على االقتصاديات الدولية ،خماالفتراضي و انعكاسا
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التحرر من القيود ألن الشركة كانت في السابق تحتاج إلى ترخيص معين والخضوع  .0

تكلفة إنشاء فرع جديد أو توكيل الغير في دولة األجنبية حتى تتمكن من  لقوانين عديدة وتكبد

 1ا؛ضرورياآلن لم يعد أي من تلك اإلجراءات بيع منتجاتها، أما 

أن د للتجارة اإللكترونية التي يمكن هناك الكثير من الفوائثانيا: فوائد التجارة اإللكترونية: 

 2منها الشركات بشكل كبير منها: تستفيد

: التجارة اإللكترونية تزيد من العائدات المالية More Revenuesدات أكبر عائ -1

 والتي تحتاج والعمليات اليدويةالحركات  إجراء والتكلفة والجهد فيلشركات ألنها توفر الوقت 

دارةموظفين أكثر  إلى  االنترنت.تتم في التجارة االلكترونية بشكل تلقائي عبر  وكل هذه وا 

إن التجارة  :Better Customer serviceرنة األسعار سرعة التسوق ومقا -2

اإللكترونية تسهل على كل من الزبون والبائع عملية البحث عن المنتجات ومقارنة األسعار 

والبحث عن أفضل المنتجات أو الخدمات ذوي الجودة العالية بعكس التجارة التقليدية والتي 

 نافسة البائعين وغيرها.تحتاج إلى عملية شاقة في البحث في األسواق وم

العمل  تالتجارة اإللكترونية سهلت وساعدت ونشط :Team workالعمل الجماعي  -3

الجماعي وأبسط مثال على ذلك هو مشاركة البيانات عبر اإلنترنت أو البريد اإللكتروني 

 والذي سهل وضع حلول سريعة لتبادل المعلومات واتخاذ القرارات بشكل فعال.

                                                           

كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة  المستدامة، مجلةالتجارة االلكترونية التنمية  بوبكر، دولر عامر، سالليعيساني 1 
 .023ص  باتنة، ، جامعة0201 المشترك، سنةالعدد الخاص بالمؤتمر العلمي 

داري، دار حامد لنشر والتوزيع، خضر مصباح ا 2 لطيطي، التجارة واألعمال اإللكترونية من المنظور التقني والتجاري وا 
 .12، ص 0220عمان، سنة 
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توفر التجارة اإللكترونية فرصة لزيادة مختلف أنواع المحالت على : حرية االختيار -4

اإلنترنت، وتزيد الزبائن بالمعلومات الكاملة عن المنتجات وذلك بدون أي ضغوط من 

الباعة، حيث تكون التجارة اإللكترونية من أرخص األماكن للتسوق ألن البائع يستطيع أن 

ت ومقارنة بضائع كل شركة مع أخرى بسهولة، اإلنترنيتسوق في الكثير من المواقع على 

ولذلك في آخر األمر سيقدر أن يحصل على أفضل عرض، في حين أن األمر أصعب إذا 

 .1بأخرىفقط من أجل مقارنة بضائع كل شركة  مختلف استلزم األمر زيارة كل موقع جغرافي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 السياراتخديجة جمعة الزويني، دور التجارة اإللكترونية في تخفيض التكاليف دراسة تطبيقية في الشركة العامة لتجارة 1

 .00، ص 0222، سنة02ال، والمكائن، مجلة اإلدارة واألعم
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 االلكترونية  قواعد التجارة الثالث:المبحث 

نشاط التجارة اإللكترونية في العديد من الدول وعلى العديد من األصعدة، شاع استخدام 

ولتبني هذا النشاط في أي دولة البد من توفر مقومات أساسية من بنية تحتية وقوانين 

وتشريعات وبيئة مالئمة، كما لهذا النشاط االقتصادي آثار على المستوى القومي، 

 ومعوقات استخدامه. المستهلكين، المجتمع والشركات، ومزايا

 المطلب األول: مبادئ تسهيل ومتطلبات التجارة اإللكترونية

 أوال مبادئ تسهيل التجارة اإللكترونية:

 تتمثل مبادئ تسهيل التجارة اإللكترونية في: 

 والشفافية والتنافستتم المشاركة في التجارة اإللكترونية وفق قواعد السوق الحرة  .0

 العادل؛

جارة اإللكترونية، فالسياسات لحكومية التي تؤثر فيها يجب أن تتم في تأكيد عالمية الت .0

 إطار تعاون وتنسيق دوليين؛

لتقليدية اة على تشجيع التجارة اإللكترونية، مقارنة بالطرق يأن تعمل المعاملة الضريب .0
 تبتعد عن البيروقراطية التقليدية في العمل؛ أنللتجارة، و 

 تعلق بالخصوصية ولسرية؛حماية المستهلك والسيما فيما ي .1
إضافة إلى تشجيع آلية مشاركة القطاع الخاص في صياغة سياسات التجارة  .0

 .1حماية المستهلك وال سيما بالخصوصية والسرية ااإللكترونية محليا ودوليا وكذ

                                                           
عمر إقبال المشهداني، إبراهيم جوفل العبادي، التحديات التي تواجه مهنة المحاسبة والمراجعة في ظل عمليات التجارة  1

 اإللكترونية، الملتقى العلمي الدولي الرابع حول عصر نظام الدفع.
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 ثانيا: متطلبات التجارة اإللكترونية:
ذلك وتتمثل هذه يتطلب انتشار اإللكترونية في أي مجتمع كان البيئة المالئمة ل

 المتطلبات في: 
السلكي والالسلكي )الفاكس،  االتصالوتتضمن شبكات  البنية التحتية اإللكترونية: .0

أس الهاتف، اإلنترنت الحواسيب اآللية، برامج التطبيقات والتشغيل، خدمات الدعم الفنية، ر 

رونية وتطويرها ومن التحتية تساعد على نمو التجارة اإللكت المال البشري....(، فهذه البنية

جهة ثانية تساعد على انتشار استخدام اإلنترنت الذي يعتبر بدوره السوق اإللكتروني الذي 

 1من خالله تتم المعامالت والمبادالت التجارية.

تتمثل في اإلطار القانوني الذي يضمن  التشريعات واألنظمة للتجارة اإللكترونية: .0
القانونية األدوات حقوق األطراف المتعاملة فيها وبإيجاد  استمرار التجارة اإللكترونية وحماية

 .التي تتناسب، والتعامالت اإللكترونية
 مثل وسائل التعاقد عبر شبكة اإلنترنت أو البريد اإللكتروني والشروط الالزمة لذلك وفض 

 النزاعات التجارية اإللكترونية سواء كانت في داخل المجتمع أم كانت بين أطراف دول 

 .2تلفةمخ

ويمثل هذا الجانب أحد مقومات نجاح التجارة اإللكترونية في  توفر الكوادر البشرية: .0

أي مجتمع، وتشمل هذه الكوادر البشرية المتخصصين في قطاع تقنية المعلومات وشبكات 

االتصال واإلنترنت والبرامج التطبيقية ذات العالقة بالتجارة عبر اإلنترنت، ومن ناحية أخرى 

                                                           

 .2بشوش كريمة، كواش زاهية، مرجع سابق الذكر، ص1 
حمين مأمون، المعوقات التي تحد من نجاح التجارة اإللكترونية في مصر، رسالة ماجستير في إدارة إسالم مأمون  2

 .0، ص 0200اإلعمال، األكاديمية العربية البريطانية للتعليم العالي، سمة 
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اإللكتروني أي المجتمع اإللكتروني القادر والذي لديه  باالستعداداإللكترونية ما يسمى  التجارة

شبكة اإلنترنت، ويرتفع معدل االستعداد اإللكتروني  الرغبة في استخدام وممارسة التجارة عبر

ألي مجتمع من خالل تطوير نوعية األنظمة التعليمية وتوسيع دائرة الفرص ألفراد المجتمع 

، باإلضافة إلى توفير الفرص ةمنها حتى يصبح مجتمعنا ذا معرفة وثقافة تكنولوجي فادةلالست

ف يتقنية المعلومات واالتصاالت وتكي الستخدامللمؤسسات والمعاهدة التعليمية والمدارس 

 .1المناهج التعليمة مع المعارف التقنية

 القانونية والضريبة الدفع في التجارة اإللكترونية وأبعادها الثاني: وسائلالمطلب 

 أوال: وسائل دفع التجارة اإللكترونية
وهي عبارة عن بطاقة مغنطيسية يستطيع حاملها استخدمها في البطاقات البنكية:  .1

مقابل ما يحصل عليه من خدمات دون الحاجة لحمل مبالغ  أداءشراء معظم احتياجاته أو 
 2حيث تنقسم إلى ثالث أنواع: كبيرة قد تتعرض لمخاطر السرقة أو الضياع أو اإلتالف،

تصدرها البنوك أو شركات التمويل الدولية بناءا على وجود أرصدة بطاقات الدفع:  1.1

 فعلية للعميل في صورة حسابات جارية تقبل المسحوبات المتوقعة له.

وهي البطاقات التي تصدرها المصارف في حدود مبالغ معينة، البطاقات االئتمانية: 2.1  

من الشراء الفوري الحتياجاته مع دفع أجل لقيمتها، مع احتساب فائدة مدينة تمكن حاملها 

 على كشف الحساب بالقيمة التي تجاوزها العميل نهاية كل شهر.
                                                           

الدولي الرابع حول بوالفول هارون، بوزيان رحماني جمال، اإلنترنت البنية التحتية للتجارة اإللكترونية، الملتقى العلمي  1
شكالية التجارة اإللكترونية في الجزائر، معهد العلوم االقتصادية والتسيير، والمركز  عصر نظام الدفع في البنوك الجزائرية وا 

 .00، ص 0200مارس  01-00الجامعي خميس مليانة 
دارة األعمال، األكاديمية العربية رشيد عالم، عوائق تطور التجارة اإللكترونية في الوطن لعربي، رسالة ماجستير في إ 2

 .020، ص 0202لتعليم العالي، المملكة المتحدة، سنة 
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: تختلف عن البطاقات االئتمانية كونها تسدد بالكامل من بطاقات الصرف الشهري3.1  

االئتمان في هذه البطاقة ال  قبل العميل للبنك خالل الشهر الذي تم فيه السحب )أي أن

 يتجاوز شهر(.

هو مثل الشيك التقليدي، أمر بدفع الساحب إلى المحسوب عليه لدفع  الشيك اإللكتروني:.0

عبر  مبلغ مسمى إلى المستفيد )أو حاملة( غير أنه يختلف عنه في أنه يرسل إلكترونيا

تم تحويل المبلغ لفائدته ثم بعيده أن يستلم المستفيد الشيك يرسله إلى البنك لي االنترنت فبعد

 .2حيث يتم التوقيع عليه بتوقيع رقمي  1إلى المستفيد مؤكد له عملية التحويل

المزايا والعيوب حيث يعد وسيلة جيدة لمعالجة الكثير من المنازعات  كما له العديد من
ثقة الناس في  عد أداة وفاء قلتيوالمخاطر التي تحبط استخدام الشيك المكتوب يدويا والذي 

ألحد العناصر  اشتمالهالتعامل به لما يصاحبه من إمكانية عدم وجود رصيد لقيمته أو عدم 
اإللزامية الذي يجب أن يشتمل عليها ذلك الشيك المكتوب، بينما نجد أن الشيك اإللكتروني 

لمستخدم حيث ال يحتاج ا للقيام بعمليات البيع والشراء عبر شبكة اإلنترنت أماناوسيلة أكثر 
وفواتير  تصفح على االنترنت و حساب بنكي و توفير نماذج  لذلك الشيك سوى إلى برنامج

والوصول  لالختراقمتوافقة مع خدمة الشيك اإللكتروني، غير أن هذه الشيكات قد تتعرض 
 .3كات إلى الحماية واألمنيلبياناتها األمر الذي يؤدي إلى فقدان المتعاملين بهذه الش

                                                           
مينة خليفة، الصيرفة اإللكترونية كمدخل لتأهيل وعصرنة البنوك الجزائرية، العلمي الدولي الرابع حول عصر نظام لدفع  1

شكالية التجارة اإللكترونية في الجزائر، مع هد العلوم االقتصادية والتسيير، المركز الجامعي في البنوك الجزائرية وا 
 .0، ص 0200أفريل  02-00مليانة

 .010، ص 0220الدار الجامعية، اإلسكندرية،  التحديات،طارق عبد العال حماد، التجارة اإللكترونية مفاهيم، تجارب،  2
رسالة ماستر في العلوم االقتصادية،  جزائر،البن منصوري فريدة، الصيرفة اإللكترونية كمدخل لبناء االقتصاد الرقمي في  3

 . 20.20ص ص  ،0200جامعة ورقلة، 
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هي قيمة نقدية مخزونة بطريقة إلكترونية على وسيلة إلكترونية اإللكترونية:  النقود .3
كبطاقة أو ذاكرة كمبيوتر، ومقبولة كوسيلة للدفع بواسطة متعهدين غير المؤسسة التي 
أصدرتها، ويتم وضعها في متناول المستخدمين الستعمالها كبديل عن العمالت النقدية 

يالت إلكترونية لمدفوعات ذات قيمة محددة، كما أن النقود تحو  إحداثوالورقية، وذلك بهدف 
كل منهما كوسيلة للدفع، عالوة على  صالحيةاإللكترونية تتشابه مع النقود العادية في 

ن كانت النقود العادية  .1تمتعها بقدر واسع من القبول وا 
ن البنوك، حيث يمكن اعتبارها مجموع األموال المحمولة عبر طريق اإللكتروني )سواء بي

نماع بأهمية كبيرة ليس فقط بالنسبة للمستهلكين تأو البنوك واإلفراد(، تتم للبائعين أيضا  وا 

 منها:

عملية دفع ثمن الخدمات مثل فواتير الكهرباء والماء والصرف  تسهيل 0-0

 ؛.... إلخالصحي

 تعد النقود اإللكترونية وسيلة دفع أكثر أمنا من الشيك؛ 0-0

عن السوق وتفضيالت المستهلكين مما يعطي مؤشرات  تسهيل جميع البيانات 0-0

 2؛السلع في عمليات البيع واإلنتاج ونتجواواضحة ويمكن أن يستفيد منها التجار 

 ثالثا: األبعاد القانونية للتجارة اإللكترونية

 3حيث تتمثل هذه األبعاد في:

                                                           
 .030-032، ص ص 0222محمد الصيرفي، اإلدارة اإللكترونية، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، 1
 .00بن منصوري فريدة، مرجع سابق الذكر، ص2 
رة اإللكترونية في ظل وسائل الدفع المعتمدة، العلمي الدولي فارس فضيل، حمزة ضويفي، األبعاد القانونية والضريبة للتجا 3

شكالية التجارة اإللكترونية في الجزائر، معهد العلوم   االقتصاديةالرابع حول عصر نظام الدفع في البنوك الجزائرية وا 
 .00، ص 0200أفريل  00.02والتسيير، المركز الجامعي خميس مليانة، 
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رونية قضية من أبرز القضايا التي تطرحها التجارة اإللكت حقوق الملكية الفكرية: -0

العقود اإللكترونية التي قد تجرى إبرامها في شأن منح الترخيص واستعمال العالمات التجارية 

القضائي في حالة ظهور نزاع  االختصاصوبراءات االختراع وما إليها، وقضية تحديد جهة 

إلحكام حول هذه المسائل وتحديد القانون الواجب التطبيق )قانون الدولة( وأخيرا قضية تنفيذ ا

 المتعلقة بنفس المنازعات حول حقوق الملكية الفكرية.

رات الشركة الخاصة بما بويمكن تعريفها بأنها مجموعة معلومات ومعارف وعالقات وخ

بياناتها، شبكات  قواعدالحال في  في ذلك مكونات نشاطها وحضورها الرقمي )كما هو

الويب... الخ( التي تكون وتساهم في  على معلومات، مواقع القائمة  أعمالها، سالسل القيمة

والخارجية والتي يمكن تحويلها إلى رأس مال الفكري كما لحقوق الملكية  قدرة الشركة الداخلية

الفكرية تحديات في العصر الرقمي حيث الشك في أن اإلنترنت كانت شاملة التأثير لم 

نما أيضا امتد تقتصر على التغيير الواسع والكبير في ظهور قطاع األعمال اإل لكترونية، وا 

تأثيرها إلى حقوق الملكية الفكرية، حيث توجد بعض التحديات التي تواجهها األخيرة في 

مجال األعمال اإللكترونية منها: مشكلة االحتكار ومشكلة المحاسبة التقليدية وحقوق الملكية 

 الفكرية.

مسألة تحديد القانون أن  لقانون الواجب التطبيق في عقود التجارة اإللكترونية:ا -0
الواجب التطبيق في عقود التجارة اإللكترونية  تعد مشكلة هامة في ظل عدم وجود مستندات 
ورقية، فضال من انتقال العملية عبر الحدود اإلقليمية للدول كما ناقش الفقه القانوني مسألة 

ود االستهالك القانون الواجب التطبيق على االستهالك اإللكترونية وانتهى إلى خضوع عق
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اإللكترونية وانتهى إلى خضوع عقود المستهلك لقانون اإلدارة أي القانون الذي يختاره 
تحفظ تام وهو أن الفقه وغالبية التشريعات قد أسفرت بالمتعاقدان صراحة أو ضمنا، ولكن 

على أن اختيار األطراف للقانون الواجب التطبيق، ال يجوز أن يتبعه حرمان المستهلك من 
 لحماية التي توفرها له األحكام اآلمرة لقانون الدولة محل إقامته العادية.ا

: إن أمن المعلومات عموما وأمن الخصوصية وأمن معلومات التجارة اإللكترونية -0

المعلومات المتبادلة على الخط ولذا تضع الواليات المتحدة  التجارة اإللكترونية هو أمن

ج بلدانها، وتعتبر ر تصديرها خا قيودا و مراقبة على  أو بعض الدول المتقدمة  األمريكية

التشفير آلة ذو حدين، إذا أن استعمالها بدون مراقبة قد يضر بأمن الدولة لذا تصر بعض 

الدول على منح أنظمة تشفير المتقدمة التي يستعصي حلها أو منع تشفيرها كليا، وهذا طبعا 

ر سواء في المواقع الحكومية أو الخاصة أصبح التجارة اإللكترونية، غير أن التشفي ال يخدم

أمرا مقبوال في ظل معايير التشفير التي هي جزء من أخالقيات استخدام التقنية وتشريعات 

 تنظيم استخدمها المقررة بعد هذا التاريخ.

من ممارسة إتمام الصفقات إلكترونيا دون وجود  كلة: تنتج هذه المشإثبات العمليات -1

ألمر الذي يؤدي إلى صعوبة إثبات التعامالت والقيود وتحديد االلتزامات مستندات ورقية، ا

وذلك للحفاظ على الحقوق الملكية والوفاء بالعقود اإللكترونية، وبالتالي السؤال الذي نجاوب 

عليه اإلجابة عليه وهو كيف يتم إثبات التعامالت المنفذة عبر اإلنترنت وهي غير مادية، 

 إلشكال طرحت عدة طرق منها: ومن أجل معالجة هذا ا

 اإلثبات بوسيلة التسجيل اإللكتروني. فبوليةتوسيع شروط 1-0
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 إما توسيع فكرة بداية اإلثبات الخطي. 1-0

وضع استثناء جديدا لاللتزام اإلثبات الخطي إلى جانب استثناءات قانونية بإما  1-0

 .قائمة

ى قوانين اإلثبات كانت الحاجة الماسة فعليا إلدخال تعديالت جوهرية عل ومن هنا

وقوانين المعامالت التجارية بحيث تعترف باالستناد اإللكتروني والتوقيع اإللكتروني والسجل 

 اإللكتروني وغيرها.

 1ثالثا: األبعاد الضريبية للتجارة اإللكترونية وتتمثل في:

ثباتها .1 : أن هناك صعوبة في صعوبة حصر التعامالت والتعاقدات اإللكترونية وا 

ديد حجم نشاط التجارة اإللكترونية الخاضع للضريبة، وذلك ألن الممول لن يعطي عملية تح

مصلحة الضرائب التشفيرة الخاصة بحجم تعامالته على شبكة اإلنترنت، ألنها من أسراره 

الخاصة، فضال عن أن الجهات القائمة عليها ال تملك حل الشفرة في غير األحوال المقررة 

ال عوقبت جنائي جرائية في مجال قانونا وا  ا ولهذا تبدوا الصعوبة في وجود مشكالت قانونية وا 

إثبات الوعاء الخاضع للضريبة في حالة نشوب نزاع قضائي بين الممول وبين مصلحة 

الضرائب، األمر الذي يقتضي تعديل القوانين المتعلقة بالتشريعات الضريبية أيا كان نوع 

 ن إخضاع نشاط هذه التجارة.الضريبة، وكذلك تشريعات الجمارك حتى يمك

بتطبيق القوانين الضريبية، فإن  إعفاء أم فض الضريبة على التجارة اإللكترونية: .2
بالرسوم المفروضة  نيةحصة كبيرة من المعامالت التجارة اإللكترونية على شبكة اإلنترنت مع

                                                           
 .00.01ع سابق الذكر، ص فارس فضيل، حمزة ضويفي، مرج1
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خيل دالمعلى األنشطة االقتصادية، فالضرائب المباشرة يمكن أن تأخذ كوعاء ضريبي كل ا
المحققة من وراء التجارة اإللكترونية على الشبكات، وكذا األمر بالنسبة للضرائب الغير 

 مباشرة.
ة هما السبب يغير أن الطبيعة الخاضعة لإلنترنت وصعوبة إخضاعها لقوانين ضريب

في خلق جدال عالمي وهذا لمعرفة إذا كان يجب إخضاع معامالت التجارة على شبكة 
 للنظام الضريبي المعمول به في األنشطة التجارية التقليدية، حيث ثمة اتجاه اإلنترنت أو ال

قوي على الصعيد العالمي، لترك اإلنترنت وما يجري عبرها من تعامالت دون خضوع 
للضرائب أو الجمارك، فقد دعت الحكومة األمريكية والتحالف من أجل األعمال الدولية إلى 

 اإلنترنت منطقة تجارة حرة.
أجمع عدد كبير من خبراء الضرائب والتجارة والتكنولوجيا  رورة تحديث القوانين:ض  .3

فق مع التجارة تعلى أن اللوائح الضريبية المعمول بها حاليا من الصعب أن يتم تعديلها لت

اإللكترونية، حيث أن التجارة اإللكترونية ال تعرف حدود جغرافية وال تشريعات ضريبة 

ة إال أن هناك عدة طرق تم يالضريب لالتفاقياتريبي محدود وفقا يصعب إخضاعها لنظام ض

 التوصل إليها في هذا المجال:

أن الحياد الضريبي ينبغي أن يشكل المبدأ األساسي للضريبة أسلوب الحياد الضريبي: 3-1

األسلوب على اإللكترونية وال يعني ذلك إلغاء الضريبة، ولكن تتم المعاملة الضريبية بنفس 

لتجار بدون تمييز، سواء تعلق األمر بالتجارة التقليدية أو التجارة عن بعد أو صور ا

 االلكترونية.

يهدف هذا االقتراح إلى التحول من فرض الضريبة بة االستهالك: يفرض ضر  3-2

ستهالك والملكية، حيث أن كل منهما منخفض على الدخل إلى فرض الضريبة على اال
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يبة في جميع الضرائب من المتهربين من دفعها، حتى وصعب إخفاءه وتساعده هذه الضر 

 أولئك الذين يحققون دخوال بأي حال من األحوال.

 المطلب الثالث: مزايا ومعوقات التجارة اإللكترونية:

 أوال مزايا التجارة اإللكترونية 

 من أبرز مزايا التجارة اإللكترونية التي تضع أمام المؤسسة مهما كان حجمها، فرصة

ل هذا النمط من األعمال لبلوغ أسواق قد ال تتيح التجارة التقليدية بلوغها وإلنشاء استغال

 1مشاريع برؤوس أموال صغيرة قد تتناسب فرص االستثمار فيها منها:

نحو  واالتجاهفي عصر المعلومات  إيجاد وسائل للتجارة توافق عصر المعلومات: .1

نت تعدو حاجة ملحة إلى توافق األنماط قضاء ساعات طويلة أمام الحاسبات ومواقع اإلنتر 

 التجارية مع سمات هذا العصر.

تمكن التجارة اإللكترونية المؤسسات من تفهم  تلبية خيارات الزبون بيسر وسهولة: .2

تاحة خيارات التسوق أمامهم بشكل واسع، وهذا بذاته يحقق نسبة رضا  احتياجات زبائنها وا 

جارة التقليدية فالزبون يمكنه معرفة األصناف واألسعار عالية لدى الزبائن ال تتيحه وسائل الت

وميزات كل صنف والمفاضلة وتقييم المنتج موضوع الشراء من حيث مدى تلبيته لرغبته 

 وخياراته.

                                                           
بن عناية جلول، حوسيني يمينة، مفاهيم أساسية حول اإلنترنت والتجارة اإللكترونية، الملتقى العلمي الدولي الرابع حول  1

شكالية التجارة اإللكترونية في الجزائر، معهد العلوم االقتصادية والتسيير، المركز  عصر نظام الدفع في البنوك الجزائرية وا 
 00.00، ص ص 0200أفريل  00.02معي خميس مليانة، الجا
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: بما تطلبه من بني تحتية تقنية تطوير األداء التجاري والخدمي للمؤسسة .3

دارة عالقات وات صال باآلخرين، تتيح الفرصة لتطوير واستراتيجيات إدارة مالية وتسويقية وا 

مؤسسات في ميدان تقييم للأداء المؤسسات في مختلف الميادين، وهي تقديم خدمة كبرى 

 وسالمة بنيتها التحتية وبرامج التأهيل اإلداري. موظفيهاواقعها وكفاءة 

إن  الدخول إلى األسواق العالمية وتحقيق عائد أعلى من األنشطة التقليدية: .4

عالمية لتجارة اإللكترونية ألغت الحدود والقيود أمام دخول األسواق التجارية، الصفة ال

وبفضلها تحول العالم إلى سوق مفتوح أمام المستهلك بغض النظر عن الموقع الجغرافي 

ذا كانت اتفاقيات التجارة الدولية تسعى إلى تحرير التجارة في السلع  للبائع أو المشتري، وا 

رة اإللكترونية بطبيعتها تحقق هذا الهدف دون الحاجة إلى جوالت توافق والخدمات، فإن التجا

 .1ومفاوضات

 ثانيا: معوقات التجارة اإللكترونية: 

على الرغم مما توفره التجارة اإللكترونية من مزايا عديدة إال أن هناك العديد من 

ليدية، ومن هذه المعوقات ما يقف في طريق األخذ بها بصورة تجعلها البديل للتجارة التق

المعوقات ما يرجع إلى طبيعة هذا النوع من التجارة ذاتها، ومنها ما يرجع إلى الظروف 

 المحيطة بها وذلك على النحو التالي: 

 عدم كفاية عناصر األمان بالنسبة لوسائل السداد؛ .0
                                                           

مسعود كسرى، خليدة محمد بلكبير، إشكالية االستمرارية وتطوير الميزة التنافسية للتجارة اإللكترونية في البيئة العربية،  1
شكالية التجارة اإللكتروني ة في الجزائر، معهد الملتقى العلمي الدولي الرابع حول عصر نظام الدفع في البنوك الجزائرية وا 

 .0، ص 0200أفريل  00.02العلوم االقتصادية والتسيير، المركز الجامعي خميس مليانة، 
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 وجود تشريعات متكاملة تنظم التجارة اإللكترونية وما يتعلق بها من موضوعيات. .0

رض مع طبيعة هذا النوع من اض بين تشريعات الدول في هذا الشأن مما يتعالتعار  .0

 ؛1التجارة

تأثير التجارب السيئة لعمليات النصب من جانب الشركات أو حتى من جانب  .1

 ؛2بعض المستهلكين على الشبكة، إضافة إلى انتظار ليوم أو عدة أيام قبل تسليم البضاعة

 3التجارة اإللكترونية في النقاط التالية:هناك رؤى أخرى تلخص معوقات أن إال 

مما ال شك فيه أن نقص الوعي والتعليم له السبب الرئيسي في  والتعليم: التوعية .1

العديد من المشاكل ويقصد بنقص التعليم أي الجهل في صورتيه أي األمية العادية واألمية 

 المعلوماتية.

المعامالت التجارية عدم القدرة على تحصيل الضرائب أو الرسوم على هذه  .2

فمن المتعارف عليه أن الضرائب تمثل أحد المصادر الهامة لتمويل الخزينة اإللكترونية: 

بي يضعف من هذا المصدر الهام وهذه المعامالت التي يالعامة للدولة وأن االتهريب الضر 

روج هذه تتم في ظل التجارة اإللكترونية تؤدي إما إلى دخول سلع أو خدمات إلى الدولة أو خ

السلع والخدمات منها وذلك دون تحصيل ضريبة المبيعات عليها مثال مما يؤدي إلى فقد 

                                                           
خلوف عقيلة، مرقاش سميرة، حوكمة تقنية المعلومات مطلب رئيسي في التجارة اإللكترونية، الملتقى العلمي الدولي الرابع  1

شكال ية التجارة اإللكترونية في الجزائر، معهد العلوم االقتصادية والتسيير، حول عصر نظام الدفع في البنوك الجزائرية وا 
 .0، ص0200أفريل  00.02المركز الجامعي خميس مليانة، 

 .03بن منصور فريدة، مرجع سابق الذكر، ص  2
  00.00، ص 0221أحمد المهدي، اإلثبات في التجارة اإللكترونية، دار الكتب القانونية، مصر، سنة  3
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مدى البعيد إلى عدم اتزان الدولة المن مصادرها األمر الذي يؤدي على  الدولة مصدرا هاما

 في أدائها لوظائفها.

ة عالمية مما فال يزال انعدام الثقة في التجارة اإللكترونية يشكل عقب انعدام الثقة: .3

يؤدي إلى ضرورة تشجيع األفراد على استعمال اإلنترنت للتبادل التجاري وذلك عن طريق 

 بث الثقة في نفوس األشخاص تجاه هذا النوع الذي لم يألفوه من التجارة.

تساهم التجارة اإللكترونية بشكل فعال في تزايد نسبة البطالة فما دامت  البطالة: .4

أو طلب الخدمة من المنازل فلماذا يقوم )الشخص المعنوي( مثال هناك إمكانية التسويق 

بتعين أفراد يقوموا بهذه المهام ما دام في اإلمكان القيام بالمهام نفسها عبر االتصال المباشر 

 بالخارج بواسطة الكومبيوتر.
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 خالصة الفصل: 

لكترونية التي على ضوء ما تم التعرض إليه في هذا الفصل والذي يخص التجارة اإل

ه من استعراض لمفهوم االقتصاد الرقمي وكذا األسس تظهرت في عصر الرقمي، وما تضمن

واالفتراضات الجديدة له ونماذج األعمال فيه وخصائصه وجوانب مختلفة لهذه الظاهرة يمكن 

 التوصل إلى أن هناك تنامي في االهتمام بالتجارة اإللكترونية وبروزها كأحد أهم التحديات

في تاريخ البشرية واعتبارها أداة مهمة في تغيير أنماط الحياة االقتصادية سواء على مستوى 

األفراد أو المجتمعات أو األمم وكذا تتعدد أنواعها بناء على العالقة بين أطرفها، إضافة إلى 

ي كاالقتصاد في الوقت والتكاليف، ودعم االقتصاد الوطني خاصة ف البالغةأهدافها وأهميتها 

 مجال االستيراد والتصدير، حيث تعد وسيلة بسيطة ومتميزة للوصول لألسواق العالمية.

الوثيق بين انتشار ونمو التجارة اإللكترونية وتوافر القاعدة  االرتباطكما تم التوصل إلى 

تحتية الالزمة لها، إضافة إلى الالتكنولوجية لتقنية المعلومات واالتصال باعتبارها البنية 

ضرورة سن لوجية و لتكنو البنية التحتية ا توفر مبادئ ومتطلبات قيامها وأهمها وجوب

عالوة على  الفكريةالمناسبة للتعامل عبر شبكة االنترنت و حقوق الملكية  األنظمةتشريعات و 

أهمية توفر اإلطارات البشرية لمؤهلة للتعامل مع تقنية المعلومات، واتساع محاالت 

تعامالت االقتصادية، وما يهمنا في هذا البحث هو محاولة إبراز استخدمها لتشمل كافة ال

وهذا ما سيتم التطرق إليه  الجزائرفي  وباألخصآفاق التجارة اإللكترونية في البلدان العربية 

 .الفصل الثاني في 
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 تمهيد: 

والتي تمثل منظورا لقد مهدت التطورات التكنولوجية الحديثة لظهور التجارة اإللكترونية، 

جديدا في بيئة األعمال التجارية فكرا وفلسفة واتجاها وممارسة، حيث تم التحول من 

األساليب األعمال واالتصاالت إلى استعمال األسلوب الرقمي الذي يزيل كافة الحواجز 

 والموانع ويختزل المسافات واألزمنة إلتمام المعامالت.

ن ازدياد التسابق التكنولوجي و  المنافسة الستخدام هذا األسلوب الرقمي والشبكات وا 

العالمية م ضمنها اإلنترنت إلبرام الصفقات ال يترك للجزائر أي مجال للمماطلة في تبني 

 التجارة اإللكترونية واالستفادة من مزاياها التي توفرها.

 هدف لمعرفة وضعية التجارة اإللكترونية في الجزائر في ضلنومن خالل هذا الفصل 

خالل  الجزائرحيث تطرقنا في البداية إلى وضعية التجارة اإللكترونية في  انتشارها الهائل

اإلشارة إلى واقع البنية التحتية لها وأسباب ومعوقات عدم اعتمادها وكذا حلول سبل تفعيلها 

أما في المبحث الثاني فارتأينا إلى أن نتطرق إلى واقعها من خالل التطرق لمشروع لتجارة 

لكترونية في الجزائر ووضعيتها لتشريعية والقانونية ودفعها اإللكتروني، أما المبحث الثالث اإل

فتم التطرق فيه لمستقبل االقتصاد الجزائري بعد اعتماد التجارة اإللكترونية سواء على مستوى 

 قطاع األعمال أو المستهلكين أو المستوى القومي.
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 رونية في الجزائرالمبحث األول: وضعية التجارة اإللكت

أوال على البنية التحتية  االطالعللحديث عن التجارة اإللكترونية في الجزائر ال بد من 

الرقمية والمعلوماتية لهذا البلد، وأن أهم عنصر يهم التجارة اإللكترونية هو البنية التحتية من 

ارتها وأسباب شبكة اإلنترنت اتصاالت ومعلومات متطورة والموارد البشرية الالزمة إلد

 ومعوقات عدم اعتمادها وسبل وحلول ذلك ولذلك.

 المطلب األول واقع البنية التحتية الرقمية والمعلوماتية في الجزائر

 أوال شبكة اإلنترنت وعدد مستخدميها

( يوضح مكانة الجزائر بين الدول العربية فيما يخص استعماالت 6-3الجدول رقم )

 .2114اإلنترنت 

المرتبة 
بة لعدد بالنس

مستخدمي 
 اإلنترنت

عدد مستخدمي  الدولة
 0201اإلنترنت 

من عدد  %
مستخدمي 

 0201سنة 

المرتبة 
بالنسبة لعدد 

مستخدمي 
 اإلنترنت

عدد مستخدمي  الدولة
 0201اإلنترنت 

من عدد  %
المستخدمين 

 0201سنة 

 0.30 0200221 تونس 3 0.10 0002222  01
 0.02 0000002 لبنان 02 2.00 000122 قطر 02
 00.00 10022222 مصر 0 0.20 0022000 اإلمارات 1

 0.01 0003302 الجزائر 0 0 0001000 عمان 00
 1.20 0002030 اليمن 0 0 0032022 البحرين 00
 1.00 0302000 سوريا 0 0.00 0200202 الكويت 00
 0.00 0332001 العراق 00 0.20 0000021 ليبيا 00
 2.02 3022003 لسودانا 0 1.03 0222222 األردن 2
 n/a n/a فلسطين 00 00.02 02022001 المغرب 0

 022 003200022  المجموع

 : من إعداد الطالبة بناء على معطيات:المصدر
Internet world stats Usage and Populatiation, date available : 09/05/2015, on 

http://www.internetwo rldstats.com/stats5.htm 

http://www.internetwo/
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نستنج من الجدول السابق أن الجزائر تحتل المرتبة الخامسة بالنسبة لعدد مستخدمي 

في الوطن العربي بعد كل من مصر، المغرب، السودان، اإلمارات  0201اإلنترنت سنة 

 ..%0.01بنسبة 

بالنسبة للدول العربية ( يوضح نسبة مستخدمي اإلنترنت في الجزائر 5-3الشكل رقم )

  2114لسنة 

 

 

 

 

 

 : من إعداد الطالبة بناء على معطيات:المصدر
Internet world stats Usage and Populatiation statistics, date available : 09/05/2015, 

onhttp://www.internetwo rldstats.com/stats5.htm 

( التطور السكاني وعدد مستخدمي اإلنترنت في الجزائر للفترة 7-3ول رقم )الجد
2119-2114  

 
La Source Internet World States, /Algerian internet and population growth, date available 11/05/2014, 

on http:// www.internet worldstats.com/af/dz.htm 

 2114 2113 2112 2111 2119 السنوات
 0003302 0121001 0002222 1222222 1022222 عدد المستخدمين

 00000200 00000200 02002000 01000001 01020000 عدد السكان
 02.0 00.0 01 00.0 00 من عدد السكان %

5,4; 5%

94,86; 
95%

الجزائر باقي دول عربية

http://www.internetwo/
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من الجدول أن نسبة زيادة مستخدمي اإلنترنت في الجزائر خالل الفترة  نالحظ

في هذا  المبذولةدا مقارنة بعدد السكان وبالجهود جكانت نسبة ضئيلة  0223-0201

 .%02.0نسبة  0201المجال حيث لم تتجاوز سنة 

إن أهم الدالئل على زيادة توجه أي مجتمع نحو التجارة  ثانيا: الشبكات الهاتفية والنقالة:

ا النفاد ، والتي يتم من خاللهوالنقالةالثابتة  الهاتفيةاإللكترونية هو توفر شبكات االتصاالت 

إلى اإلنترنت وممارسة التجارة اإللكترونية، فضعف هذه الشبكات ال يقدم أي دعم فعال 

عموما  الجزائري متطلبات األعمال اإللكترونية حيث يمكن القول أن بليلشبكات األعمال وال 

 النقالةمتأخرة في مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات الذي يختص في كل من الهواتف 

 رغم الجهود المبذولة. و الثابتة

-2111الهاتف الثابت والنقال في الجزائر ( تطور عدد الخطوط 8-3جدول رقم )ال

2114 

 2114 2111 2111 واتـــــــــــــــــالسن
 0002020 0000022 0002000 النقالتطور عدد الخطوط الهاتف 

 0000320 00200003 00202000 تطور عدد الخطوط الهاتف الثابت
 المصدر: من إعداد الطالبة بناء على معطيات:

تقرير مشهد تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت وشبكات التواصل اإلجتماعي في  -

 على الموقع:  00:00، على الساعة 21/20/0200العالم العربي، تاريخ اإلطالع 
http://www.omano.net/showthread.php?t=761637 

http://www.omano.net/showthread.php?t=761637
http://www.omano.net/showthread.php?t=761637
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على  02:00، على الساعة 00/20/0200جزائري لإلعالميات تاريخ اإلطالع  -

  html. http://www.ejazayri.com/2014/12/10الموقع:

 رونية في الجزائرالمطلب الثاني: أسباب ومعوقات عدم اعتماد التجارة اإللكت

 أوال أسباب عدم اعتماد التجارة اإللكترونية في الجزائر

 1ومن بين هذه األسباب نجد:

يقصد بها الجهل بأساليب ووسائل التعامل بأجهزة الحاسب األمية المعلوماتية: ) .1
استخدام  ناآللي والبرمجيات( حيث أن مصطلح األمية في التعريفات الحديثة يعني ال يحس

جلسوا أمام الحاسوب أن لم يسبق لهم  ، وبالتالي فإن فئة كبيرة من المتعاملينالحاسوب
ممارسة تجارتهم عبر اإلنترنت الذي يرتكز  يستطيعونوتعاملوا معه، وبالتالي فال نتخيل أنهم 

 على استخدام هذا الحاسوب؛ 
 ؛ حيث معظم التعامالت التجارة اإللكترونية باللغة اإلنجليزيةحاجز اللغة:  .2
هذه التجارة التي تتطلب  انتشاروهذا يحول دون الحصول على حاسوب:  ارتفاع .3

حاسوبا في المرتبة األولى وبالتالي فانتشار الحواسيب مرتبط أيضا بضرورة التفكير في تكلفة 
نما على المستوى التجاري أيضا.  الحصول عليه ال على مستوى الشخص فقط وا 

تكاليف التصال العادي في بالدنا مستمر في أن  ارتفاع تكلفة استخدام اإلنترنت: .4

االرتفاع في ظل غياب المنافسة في قطاع االتصاالت الذي ال تزال الدولة تحتكر الجانب 

 األكبر منه، مما يحول دون انخفاض تكلفة االتصال عن طريق اإلنترنت؛

                                                           
د بن بوزيان، التجارة اإللكترونية فرص وتحديات، الملتقى العلمي الدولي الخامس حول االقتصاد االفتراضي محم 1

 .00، ص 0200مارس  01-00وانعكاساته على االقتصاديات الدولية، خميس مليانة، 
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حيث ال يشجع الكثير على التعامل مع  الطابع الالمادي غير ملموس للتعامل: .5

سائط إلكترونية غير ورقية، ويدخل هذا العصر في و  س ال يواجهونهم وجها لوجه وعلىناأ

 عامل الثقة، انعدام الثقة في هذه الوساطة اإللكترونية وعدم األمن لها؛

اإلدارية العليا للبالد بالموضوع؛ إذ ال يعقل أن وزارة التجارة في  لهيأتعدم اهتمام  .6

قصاء لمدى اهتمام الناس بهذا النوع من التجارة، والتفكير است إجراءبالدنا لم تفكر حتى في 

 في سبيل تقنينها أو استفادة من تجارب الدول الغربية في هذا المجال.

ئري من حيث وسائل وتقنيات الدفع الحديثة حيث نتج تخلف نظام المصرفي الجزا .7

ظمها بالنقد هذا عن سيطرة قيم المجتمع النقدي )الكاش( حيث أن التعامالت تتم في مع

 التقليدية وليس بأداة التعامل المالي الحديثة؛

نقص اهتمام المؤسسات االقتصادية في البالد بهذه التقنية التجارية الحديثة التي  .8

 يمكن أن تفتح لهم أفاق اقتصادية أوسع، مما يجعل انتشارها يكاد يكون منعدما في بالدنا؛

 ن بعد؛عدم االنتشار النسبي في وسائل االتصاالت ع .9

 ثانيا: معوقات نمو التجارة اإللكترونية في الجزائر:

الجزائر كغيرها من الدول النامية العديد من العقبات التي تقف كحجرة فعثرة  ةجه دولاتو 

 في سبل نمو التجارة اإللكترونية ويمكن عرض أبرز هذه التحديات في: 
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 1ي:: وتتمثل هذه التحديات بدورها فةعقبات تقنية وتكنولوجي .1

التجارة اإللكترونية إنشاء بنية  حضعف البنية التحتية اإللكترونية حيث يتطلب نجا 0.0

تحتية تكنولوجية متطورة تساعد على انتشار استخدام اإلنترنت وتوفر البيئة المناسبة 

والداعمة لتجارة اإللكترونية والقادرة على تحمل أعباء ومخاطر هذا النوع الحديث من 

 ضعف البنية األساسية الجزائرالمتوفرة في  اإلحصائياتة حيث تبين المبادالت التجاري

الضرورية للممارسة التجارة اإللكترونية على نطاق واسع من شبكات اتصاالت سلكية وال 

 .....سلكية، برمجيات، أقراص صلبة ومرنة وأجهزة الهواتف.

مجاالت بعض القصور في  هناكضعف التقنية والعي اإللكتروني حيث ال يزال   0.0

 االعتماد والقياسات وبروتوكوالت االتصال.

صعوبة تكامل التجارة اإللكترونية مع بعض التطبيقات وقواعد بيانات بعض  0.0

 األعمال الحالية 

 دعم كفاية خطوط االتصال وبطء شبكة اإلنترنت.  1.0

ونية، إن التحول من بيئة التجارة التقليدية إلى أنماط التجارة اإللكتر  عقبات تجارية:.2    

 ، يمثل تحديا حقيقيارقميةتتم من خاللها التبادالت واألعمال واألنشطة التجارية عبر بيانات 

غالبيتها قابلية التحول الجدري إلى  فتقرتالمؤسسات والمشروعات التجارية، حيث  أمام

 اإللكترونية. مؤسسات

                                                           
 .00عالوي محمد لحسن، موالي لخضر عبد الرزاق، مرجع سابق الذكر،  1
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التجارة التقليدية  الشركات التجارية مرتبطة ارتباطا وثيقا منذ نشأتها بأنماط فكثير من

بعد بشكل كاف لمفهوم األعمال  استيعابهافي عملياتها التجارية محليا وخارجيا، وعدم 

، األمر الذي يجعل التحول إلى التجارة اإللكترونية يتطلب أوال قناعتها ةاإللكترونية الجديد

مرحلية بأهمية وفائدة التجارة عبر اإلنترنت ومن ثم تبني سياسات ووضع استراتيجيات 

 1للتحول إلى التجارة اإللكترونية ويمكن تلخيص أهم هذه العقبات في:

ضعف الخبرات التجارية والمساعدات الفنية الالزمة لتحويل األعمال التجارية إلى  0.0

 أعمال إلكترونية.

قصور أسواق رأس المال في معظم الدول لدعم مشروعات التجارة اإللكترونية،  0.0
الذين لديهم األفكار واإلبداعات من  رؤوس األموال يصعب على األفرادألنه في ضل غياب 

 .في مشروعاتهم التجارية اإللكترونية لالنطالقالحصول على الفرص 
تمثل التشريعات والقوانين المتعلقة بكيفية تنظيم  عقبات التشريعية والقانونية:. 3

تجارة اإللكترونية وتواجد الدول العربية التجارة اإللكترونية أحد أهم البنى المؤسساتية لقيام ال
التي تتالئم وأنماط  ةالقانونيضوابط ودول العالم أجمع تحديا حقيقيا في وضع تشريعات و 

التجارة اإللكترونية الحديثة ويمكن عرض أهم التحديات القانونية التشريعية في المعامالت 
 2يلي: فيمااإللكترونية 

                                                           
مسعودي، عوائق اعتماد التجارة في الوطن العربي واإلسالمي، الملتقى العلمي الدولي الخامس مراد رايس، عبد الهادي 1

 .00-00، خميس مليانة، ص 0200مارس  01-00حول االقتصاد االفتراضي وانعكاساته على القتصاديات الدولية، 
لتفعيل التجارة العربية البينية، الملتقى / موالي لخضر عبد الرزاق، آليات التجارة اإللكترونية كأداة محمد لحسنعالوة  2

شكالية التجارة اإللكترونية في الجزائر، المركز الجامعي  العلمي الدولي الرابع حول عصر نظام الدفع في البنوك الجزائرية وا 
 .00، ص 0200أفريل  02-00خميس مليانة، 
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كثير من المعامالت التجارة اإللكترونية والخاصة مالحقة القانونية لالصعوبة 0.0
بحضر بعض السلع مثل األدوية المخدرة )الصيدلة اإللكترونية( ومن ثم وجود فجوة بين 

 قوانين التجارة التقليدية والتجارة اإللكترونية.
 لطبيعة معامالت وجود فجوة في التشريع الضريبي الذي تمت صياغته وفقا 0.0

ومستحدثات تكنولوجيا المعلومات، األمر الذي يخضع المستهلك للضريبة  ةتجارة التقليديال
 إخضاعه عندما يشتري نفس السلعة أو الخدمة إلكترونيا. وفقا للتجارة التقليدية وعدم

صعوبة تحديد هوية الممول ومعرفة عنوان منشأته وكيانه القانوني وذلك في ظل  3.3

لممارسة العمليات التجارية اإللكترونية دون حاجة إلى سهولة قيام الممول بالتنقل عبر الواب 

 االنتقال إلى بلد المستهلك.

 عقبات اجتماعية ونفسية: . 4     

للتجارة اإللكترونية بخصائص المجتمع  المعرقلة تتعلق األسباب االجتماعية والنفسية

م إلى مجتمع الجزائري والذي ال يزال ينتظره الكثير من األشياء حتى يتمكن من االنضما

 1المعلومات ونذكر منها:

: من الصعب على الجزائر التي تعاني من األمية أن تتحول بسهولة األمية 1.4

إلى االقتصاد المعرفي وتطبيق أسلوب التجارة عبر اإلنترنت نظرا لتناقض األمية كثيرا مع 

من ال يعرف  طبيعة هذا النوع من االقتصاد والتجارة، ويمكن القول أن األمي في الجزائر هو

 القراءة وال الكتابة وقد تجاوز السن العاشر من عمره.

                                                           
 .000سمية دميش، التجارة اإللكترونية، مرجع سابق، ص  1
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: من بين تحديات التجارة اإللكترونية عامل اللغة، والذي يعتبر من بين اللغة 2.4

القضايا الحاسمة في استخدام شبكة الشبكات لألغراض التجارية، حيث معظم التعامالت 

 ة اإللكترونية تتم باللغة اإلنجليزية.التجاري

: إن من بين ما يعرقل التحول إلى التجارة اإللكترونية ويجعلها العائق النفسي3.4 

بديال غير واقعيا، هو سلوك المستهلك ونظرة المجتمع الجزائري إزاء االنفتاح على العالم 

الخارجي وأبرم نوع حديث من الصفقات التجارية التي تتعدى الحدود، فلقد فوجئ المستهلكين 

ذا النوع الحديث من المبادالت والتسوق عبر وسيط إلكتروني، مما أدى إلى الجزائريون به

 كرة التجارة اإللكترونية ومقاومتهم لها ويتميز سلوك المستهلك بما يلي: عدم تقبلهم ف

 انعدام ثقة المستهلك في الباعة المجهولين الذين ال يراهم أمامه مباشرة؛ .أ

ت المجتمع، فالكثير يفضلون معاينة عدم إنغراس التجارة اإللكترونية في عادا .ب

 بل اتمام الصفقة؛قالبضائع والخدمات عن قرب ولمسها وتحسسها وربما تذوقا 

تخوف المستهلك من عنصر المخاطرة الذي يميز التجارة اإللكترونية، فهناك  .ج

صادقة من طرف التاجر حول مواصفات السلعة وأسعارها،  احتمال بث معلومات غير

 طر استالمها نهائيا؛وبالتالي هناك خ

التخوف من عملية سرقة البيانات والمعلومات خاصة المتعلقة بأرقام البطاقات  .د

 البنكية؛
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 المطلب الثالث: سبل ومتطلبات اعتماد التجارة اإللكترونية في الجزائر

للعمل على تفعيل التجارة اإللكترونية في الجزائر لم يعد طرفا بل هو واقع محتوم 

واالنتشار السريع الستعمال تكنولوجيا المعلومات  ل إلى اقتصاد السوقيفرضه االنتقا

 1واالتصاالت، وعليه يجب اتخاذ الخطوات الالزمة لذلك ومنها:

 .تتبع التطورات الحاصلة في ميدان التجارة اإللكترونية .0

 .االستفادة من تجارب الدول في هذا المجال .0

 .التعامالت اإللكترونيةتوفير البنية التحتية التي تضمن أمن وسالمة  .0

 .تطوير نظم الدفع اآللي للقيام بجميع العمليات المصرفية .1

 .التحتية لالتصاالت يةتوفير البن .0

 .إيجاد التنظيم القانوني والتشريعي الالزم في أعفي: التعامالت اإللكترونية .0

 .تسريع تفعيل الحكومة اإللكترونية لتقديم خدماتها إلكترونيا .2

 .ية على شبكة اإلنترنتإنشاء مواقع تسويق .0

 .نشر الوعي بأهمية التجارة اإللكترونية .3

 .تأهيل وتدريب الكفاءات البشرية الوطنية الستخدام تقنيات التجارة اإللكترونية .02

 

 

                                                           
على التسيير االستراتيجي للمؤسسات  (NTIC)صباح، أثر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحديثة بلقيدوم  1

 .000، ص 0200االقتصادية، أطروحة دكتوراه في علوم التسيير، جامعة قسنطينة سنة 
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 لكترونية في الجزائراال المبحث الثاني: اعتماد التجارة 

 المطلب األول: مشروع التجارة اإللكترونية في الجزائر

 إلى التجارة اإللكترونية أوال خطة التحول

منا ألهمية االستثمار األمثل لتقنيات التجارة اإللكترونية والحاجة إلى اإلسراع  اإدراك

قترح بتكوين لجنة فنية دائمة للتجارة اإللكترونية بهدف متابعة نباستكمال متطلباتها، 

متطلباتها وتحديد  التطورات في هذا الميدان، والتنسيق إليجاد البيئة المواتية للتعامل مع

للجهات المختصة اتخاذ الخطوات الالزمة لمواكبة هذه التطورات،  ليتسنىاحتياجاتها، 

 .وبكفاءةوتسخيرها لخدمة االقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على التعامل معها بمرونة 

 وألهمية تسريع إعداد األطر التنظيمية والفنية وتوفير البنية األساسية لالتصاالت واتخاذ

الخطوات العملية الالزمة لالستفادة من تقنيات التجارة اإللكترونية في الجزائر من الضروري 

اشتراك الوكالء المختصين في وزارات )التجارة، المالية واالقتصاد الوطني، والبريد والهاتف(، 

 1وفيما يلي:

ذه متابعة التطورات في ميدان التجارة اإللكترونية واتخاذ الخطوات لمواكبة ه .0

 .التطورات واالستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال

من تقنيات التجارة اإللكترونية  لالستفادةتحديد االحتياجات والمتطلبات الالزمة  .0

وتطبيقاتها العملية في الوطن وتسخيرها لخدمة االقتصاد الوطني، والتنسيق مع الجهات 

                                                           
 .002رشيد عالم، مرجع سابق الذكر، ص  1
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العملية المطلوبة، والرفع بما يستوجب  المعنية بهذا الخصوص واإلسراع واتخاذ الخطوات

 .ذلك المقام السامي

عداد تقارير دورية عن سير العمل  .0 متابعة إنجاز األعمال المطلوبة من كل جهة وا 
 بشكل منتظم؛

 ثانيا: خطة عمل ونشر التجارة اإللكترونية في الجزائر

تقنيات تم إعداد مقترح لإلطار العام لخطة عمل تستهدف استكمال متطلبات نشر 

التجارة اإللكترونية في الجزائر، وتوجيه نداء للجهات المتخصصة لإلسراع في تنفيذ المهام 

التي تقع في نطاق اختصاصها، وأن تقوم بتزويد وزارة التجارة ببرامج أعمالها التفصيلية 

 إلنجاز المهام الموكلة إليها حيث يشمل اإلطار العام للخطة المجاالت التالية: 

منة التي تضمن أمن لتوفير البنية اآل (PKI)بنية التحتية للمفاتيح العمومية إيجاد ال .0

ثباتاإللكترونية،  وسرية التعامالت هوية المتعاملين وتكامل وسالمة الرسائل المتبادلة فيما  وا 

بينهم، وتحديد آلية إصدار الشهادات الرقمية ومتطلبات جهات التصديق على سالمة الوثائق 

 .فنية للتوقعات اإللكترونيةوالمواصفات ال

تطوير نظام المدفوعات الالزمة للقيام بجميع العمليات المصرفية المطلوبة إلتمام  .0

 .التعامالت اإللكترونية بسرعة وأمان من خالل الوسائل اإللكترونية

لتكون جاهزة لدعم تقنيات التجارة اإللكترونية  لالتصاالتتطوير البنية التحتية  .0

ل البيانات بالسرعات والسعات المطلوبة بكفاءة وموثوقية في جميع مناطق وتوفير خدمات نق

 .الوطن
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 إيجاد التنظيم القانوني والتشريعي الالزم العتماد التعامالت اإللكترونية والعقود .1

بالتزاماتها وحفظ حقوق المتعاملين واعتماد التوقيع  المبرمة من خاللها وضمان الوفاء

 .تقوم مقام التوقيع اليدوياإللكتروني كوسيلة إثبات 

 .تحديد متطلبات أمن المعلومات وحماية الخصوصية للبيانات الشخصية .0

 .تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيا فيما يعرف باسم "الحكومة اإللكترونية" .0

إيجاد نظام إلكتروني للمشتريات الحكومية يتم من خالل طرح المناقصات  .2

 .الحكومية واستكمال إجراءاتها

اء موقع تسويقي على شبكة اإلنترنت للشركات والمصالح الوطنية لتمكينها من إنش .0

 .تسويق منتجاتها وبيعها عن طريق الشبكة داخل وخارج الوطن

 .دعم ونشر مفاهيم وتطبيقات التجارة اإللكترونية وتشجيع االستثمار في تقنياتها .3

لتجارة اإللكترونية مثل: توفير الخدمات المساندة الضرورية لدعم انتشار تطبيقات ا.02

تحسين خدمات توصيل الطرود واإلرساليات البريدية، وتحديد عناوين المواقع الحكومية 

 .1والتجارية والسكينة

 المطلب الثاني: الوضعية القانونية والتشريعية المنظمة للتجارة اإللكترونية في الجزائر

مهم لقيامها في أي دولة كانت، فال إن الجانب القانوني المنظم للتجارة اإللكترونية جد 

عملة ذات وجهين فإن تم االهتمام به جيدا  عن هذا الجانب ألنه تغفلأن ال  الجزائربد على 

 فسيكون عامال معرقال لها، وتبرز أهمية هذا الجانب في محاربة الجرائم اإللكترونية
                                                           

 .000-002نفس المرجع، ص ص  1
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تبرز أهمية هذا إن غفلت عن هذا الجانب سيكون عامال معرقال لها و  لكن بالجزائر،

أنواعها كونها الجدار المتصدي لنجاح  االلكترونية بمختلفالجانب في محاربة الجرائم 

 التجارة اإللكترونية في أي دولة.

 يأوال مظاهر المعامالت اإللكترونية في القانون المدني الجزائر 

قود، يحتل عنصر اإلثبات مكانة مهمة في كافة العالقات والع اإلثبات اإللكتروني: .0

ن أول ما يطرح في موضوع اإلثبات هو توفير السند الخطي، الذي أعطاه القانون قوة  وا 

كبيرة إلثبات التصرفات القانونية وتحديد الحقوق والواجبات غير أن انتشار المعامالت  تيةثبو 

ت اإللكترونية السيما التجارة اإللكترونية، أدى إلى تغير مفهوم اإلثبات نظرا لغياب المستندا

مكانية إنشاء الحقوق وااللتزامات بطريقة إلكترونية، وهي المسألة التي عالجها  الورقية، وا 

المعدل والمتمم  0220جوان  02المؤرخ في  02-20القانون  بإصدارالمشرع الجزائري 

مكرر اعتمد المشرع الجزائري المفهوم الواسع  000للقانون المدني الجزائري، وطبقا للمادة 

ورقية، وذلك من خالل غير اء لتي تمت على الورق أو الكتابة المثبتة على دعائم للكتابة سو 

الوسيلة للكتابة  اإلشارة إلى أن ينتج من الكتابة بحروف متسلسلة وأرقام وعالمات مهما كانت

طرق اإلرسال أي الوسيلة المستعملة مثل قرص صلب أو مرن أو رسائل إلكترونية وبهذا 

 .1نظام اإللكترونيالام الورقي في اإلثبات إلى انتقل لمشرع من النظ

اعتمد المشرع الجزائري بالتوقيع اإللكتروني ألول مرة في نص  التوقيع اإللكتروني: .0

 مدني جزائري  002/0المادة 
                                                           

 00-01ص  سابق،سمية دميس، مرجع 1 
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وفق  والتي تنص على "....... يعتد بالتوقيع اإللكتروني 02-20المعدلة بالقانون 

..." وذلك من أجل إضفاء الحجية على أعالهر مكر  000الشروط المذكورة في المادة 

 المحررات اإللكترونية، أما عن تعريف التوقيع اإللكتروني فيمكن القول 

المادة  وذلك بموجب المؤمن اإللكترونيبأنه أسلوب فإن القانون الجزائري يميز التوقيع 

نوع من  ، المتعلق بنظام االستغالل المطبق على كل000-22من المرسوم التنفيذي  0

المواصالت السلكية  خدماتمختلف الالسلكية الكهربائية وعلى  أنواع الشبكات بما فيها

في حيث أن التوقيع اإللكتروني هو أسلوب عمل يستجيب للشروط المحددة  والالسلكية،

ي لكترونا، أما التوقيع اإللكتروني المؤمن هو توقيع مكرر"000ومكرر  000 المادتين

بالموقع ويتم بوسائل يمكن أن يحتفظ بها الموقع  صاخاإلكتروني يكون المؤمن هو توقيع 

 1.تحت مراقبته الحصرية

في أفراد أو شركات أو  محايدالموثق اإللكتروني هو طرف ثالث  التوثيق اإللكتروني: .0

تعامالتهم اإللكترونية  جهات مستقلة محايدة تقوم بدور الوسيط بين المتعاملين لتوثيق

اسية للموثق اإللكتروني أو جهة التوثيق اإللكترونية هي تحديد هوية المتعاملين األس والوظيفة

في التعامالت اإللكترونية وتحديد أهليتهم القانونية في التعامل والتحقق من مضمون هذا 

 2.واالحتيالالتعامل وسالمته وكذلك جديته وبعده عن الغش 

 
                                                           

 020 سابق، ص الرحيم، مرجعوهيبة عبد 1
العلمي المغاربي  والتجارية، المؤتمرالتشريعية الجزائرية في تنظيم المعامالت االلكترونية المدنية  الزهراء، التجربةناجي 2

 0223أكتوبر  03-00 العليا، طرابلسالدراسات  والقانون، أكاديميةحول المعلوماتية 
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 لناحية القانونية:ثانيا: تقنية الدفع اإللكتروني في الجزائر من ا

المتعلق بالنقد والقرض  00-20المتضمن الموافقة في األمر  00-20يعتبر القانون 

أول قانون الجزائري تضمن التعامل اإللكتروني الحديث في القطاع المصرفي، ويتضح ذلك 

التي تضمن نصها " تعتبر وسائل الدفع كل األدوات التي تمكن كل  03من خالل المادة 

حويل أموال مهما يكون السند أو األسلوب التقني المستعمل"، ويتبين من خالل شخص من ت

هذا النص نيه المشرع الجزائري االنتقال من طرق الدفع الكالسيكية إلى طرق دفع حديثة 

 إلكترونية.

المتعلق بمكافحة  0220أوت  00المؤرخ بتاريخ  20-20وبعد ذلك وبصدور األمر 

"وسائل الدفع االلكتروني "حيث ثة، استعمل صراحة مصطلح التهريب وفي المادة الثال

المشرع  التهريب. وبذلك انتقللمكافحة  واإلجراءات الوقائيةاعتبرها المشرع من بين التدابير 

( إلى 03مهما يكن السند أو األسلوب التقني المستعمل الوارد في نص المادة )من مصطلح 

من األمر  20في النص  اإللكتروني الوارد وسائل الدفع المتمثل في دقة أكثرمصطلح 

لمتمم األمر المعدل وا 0220فيفري  20المؤرخ في  20-20وبموجب القانون رقم  المذكور.

 101المتضمن القانون التجاري، أضاف فقرة ثالثة للمادة 0320ل سبتمبر  03-20لألمر 

لة تبادل إلكترونية في وفاء السفتجة نص على ...."يمكن أن يتم التقديم أيضا بأية وسي

 020إلى المادة  هذه الفقرةبهما "ولقد تم إضافة نفس  والتنظيم المعمولالتشريع ي محددة ف
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المؤرخ بــ  20-20كما أضاف المشرع بموجب القانون  بمناسبة تقديم الشيك للوفاء.

 التجارية.باب ربع من القانون التجاري والمعنون بالسندات  20/20/0220

عة القانونية لهذه البطاقات، فلقد اعتبرها المشرع الجزائري أوراق تجارية أما عن الطبي

 .1جديدة إضافة إلى األوراق التجارية الكالسيكية وهي السفتجة والشيك والسند ألمر

 ثالثا: القانون الجزائري الجديد لمكافحة الجرائم اإللكترونية: 

ن اعد الخاصة للوقاية مالمتضمن القو  21-23القانون رقم  0223أوت  0صدر في 

، وهذا بسبب الثورة في مجال فحتهااإلعالم واالتصال ومكاالجرائم المتصلة بتكنولوجيا 

تكنولوجيا اإلعالم واالتصال أدت بالجزائر إلى محاولة االقتداء بأغلب دول العالم في هذا 

 المجال.

م لقانون تممالمعدل وال 02/23/0221المؤرخ في  00-21وبذلك تم صدور القانون 

أنواع  تجريم كل العقوبات الذي نص على حماية جزئية ألنظمة المعلوماتية من خالل

 هأهميته في كون تكمناالعتداءات التي تستهدف أنظمة المعالجة اآللية للمعطيات حيث 

ئية وبين القواعد الوقائية التي ايجمع بين القواعد اإلجرائية المكملة لقانون اإلجراءات الجز 

المبكر العتداءات المحتملة والتدخل السريع لتحديد مصدرها والتعرف على  الرصدتسمح ب

 .2هابيمرتك

 

                                                           
 .022جع سابق، ص وهيبة عبد الرحيم، مر  1
 .020نفس المرجع، ص  2
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 المطلب الثالث: الدفع اإللكتروني في الجزائر

فاوض وتعاقد تتم تج و و لما كانت غالبية مراحل التجارة اإللكترونية من بحث عن منت

هذه التجارة أي تسوية المدفوعات  الية منتضاء افتراضي كان ال بد من إتمام المرحلة الففي 

صدار وسائل دفع  بطريقة إلكترونية مما يفرض على البنوك ضرورة توفير تقنيات حديثة وا 

إلكترونية تتالئم مع هذا النوع الحديث من التعامالت اإللكترونية، فتحديث وسائل الدفع 

الحديث عن تجارة  اإللكترونية من شأنه تسريع تطوير التجارة اإللكترونية حيث ال يمكن

بنكي عصري يوفر وسائل الدفع اإللكترونية متطورة  إلكترونية جزائرية دون وجود قطاع

اإللكترونية في الجزائر لم تتعدى المستوى البدائي  التجارة مات اوعلى الرغم من كون استخد

ن الكثير من )الدفع عند التسليم( ولم تصل إلى المستوى الثاني الدفع الفوري اإللكتروني إال أ

المصارف الجزائرية بدأت تبدي قدر كبير من االهتمام باألعمال اإللكترونية ووسائل الدفع 

الحديثة حيث سعت لتطوير نظامها المصرفي ومواكبة كل ما هو جديد من خالل إصدار 

 لشبكات واالنضمامالبطاقات البنكية ونشر الموزعات اآللية للنقد ونهائيات الدفع اإللكتروني، 

 1الدفع العالمية:

الصفقات البنكية المشتركة والنقدية "و" الشبكة النقدية البين  تأليهأوال إنشاء شركة " 

 .بنكية

الصفقات  تأليهشركة "  إنشاءقام بها النظام البنكي لتحديثه وتطويره هي  خطةإن أول 

وك، وتسعى هذه بن 0وهي شركة ذات أسهم وفروع لــ  0330البنكية المشتركة والنقدية" سنة 
                                                           

 .010-010ص  الذكر،سمية دميش، مرجع سابق  1



 الفصل الثاني: التجارة االلكترونية في الجزائر

 

57 

الشركة لتحديث البنوك وترقية الصفقات النقدية بينها، باإلضافة إلى إصدار البطاقات البنكية 

ومعالجة كل المعامالت المتعلقة بها ونظرا لكون وسائل الدفع المستعملة في النظام 

على تطوير هذه األنظمة وتحقيق "MATLMالمصرفي الجزائري تقليدية، فإن حرص "

دفع هذه الشركات لوضع شبكة نقدية مشتركة تربط بين عدد من و عمل بين البنوك سالسة ال

تحقيق الخطوة األولى لهذا المشروع، حيث انطلقت "الشبكة  0332البنوك حيث تم في سنة 

" التي تعطي الخدمات المتعلقة "Réseau monétique interbancaire النقدية بين البنوك"

ن ارتباط هذه البطاقات المصرفية ا بإصدار لخاصة بالسحب من الموزعات اآللية للنقود، وا 

الموزعات بالشبكة بين بنكية مكن حامل البطاقة من إجراء عمليات السحب من أي موزع 

 حتى ولم يكون ينتمي للبنك المصدر للبطاقة.

 "La carte interbancaire قة بين بنكية "اثانيا البط

ل المزيد من الجهد في مجال البطاقات ليتم بذإن فشل نظام السحب دفع البنوك إلى 

استبدال مشروع البطاقة البنكية المشتركة للسحب بمشروع أخر جديد هو" بطاقة السحب 

الموزعات اآللية،  من" والتي تؤدي وظيفة مزدوجة وهي سحب CIBوالدفع بين بنكية" "

ع اإللكترونية المتوفرة باإلضافة إلى رفع قيمة المشتريات والخدمات على مستوى أجهزة الدف

لدى التجار المنخرطين في شبكة النقد اآللي بين بنكية، حتى لو لم تكون األجهزة تابعة 

للبنك المصدر للبطاقة كما تحمل البطاقة شعار البنك المصدر وشعار البطاقة البنكية 

 نظام الدفع بين بنكي سنةفي مشروع بعث " MATLM"ولقد بدأت شركة ".CIBالمشتركة "
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مرته حتى ثلفعلي عن موعده المحدد، ولم تبزغ ا اأن هذا المشروع تأخر انطالقه غير 0220

تاجر(  022-022)أشهر على عدد من التجار 0لمدة  0220حيث تم تجربته سنة  0220

أساسين تراب الوطني كما تنقسم إلى نوعين " على كامل الCIBتم تعميم بطاقة " 0222وفي 

 والدفع كماحيث تسمح كل من هما بخدمة السحب  قات ذهبيةبطاقات عادية وبطا :هما

تقدم مزايا أخرى كما أن البطاقات الذهبية  ،محددةيقدمهما البنك للزبائن حسب معايير 

 وسقف أعلى للدفع والسحب.

 ثالثا: البطاقات لبنكية الدولية المستعملة في التجارة اإللكترونية الجزائرية: 

رونية في التجارة اإللكترونية ال جدال فيه، فالسبيل الشائع إن إسهام البطاقات اإللكت

لتسوية مدفوعات هذه التجارة مباشرة عبر اإلنترنت هي البطاقة االئتمانية إال أن البطاقات 

 النطالققابلة للتعامل على المستوى الدولي لكنها فاتحة  غيرالمتوفرة في الجزائر  البنكية

فقد حاولت بعض البنوك الجزائرية إضفاء طابع الدولية على التجارة اإللكترونية في بلدنا 

ن مجرد حمل  نهذه األخيرة بترخيص م بإصداربطاقاتها البنكية وقامت  الشبكات العالمية وا 

البطاقة لشعار هذه الهيئات الدولية سيمكن المستهلك الجزائري من التسوق عبر اإلنترنت 

في العالم ونجد من بين هذه البنوك التي شرعت بكل حرية وتسديد قيمة مشترياته ألي مكان 

وكذا بنك  الجزائريفي تقديم البطاقات المقبولة على المستوى، الدولي نجد القرض الشعبي 

 .1الخارجي الجزائرالتنمية المحلية، بنك 
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 المبحث الثالث: مستقبل االقتصاد الجزائري بعد اعتماد التجارة اإللكترونية

ئد من تطبيقها لفواان خالل تبني الجزائر للتجارة اإللكترونية العديد من اآلثار و يتوقع م

القتصاد الوطني سواء على مستوى قطاع لوالتي أضحت القوة الدافعة عبر شبكة اإلنترنت 

 األعمال أو المستهلكين أو القومي.

 األعمالالمطلب األول: اآلثار االقتصادية للتجارة اإللكترونية على مستوى قطاع 

اإللكترونية المحصلة على مستوى المؤسسات  االقتصادية للتجارة تلخص أبرز الفوائد

 1والشركات التجارية:

 أوال توسيع نطاق السوق: 

حيث تعمل التجارة اإللكترونية على توسيع دائرة السوق المحلي وكذلك النفاذ إلى 

دها في ظل التجارة التقليدية، ألن األسواق العالمية وخلق أسواق جديدة كان من المتعذر إيجا

ممارسة التجارة عبر شبكة اإلنترنت تجعل المنتجات من السلع والخدمات متاحة ألكبر عدد 

 سطة الحضور لألسواقو ممكن من المستهلكين، وهذا يتيح حتى للمنشآت الصغيرة والمت

المنتجات األمر الذي يمنح للمستهلك فرصة أكبر الختيار من بين  المحلية والدولية

األعمال أحد  والدولية  لمؤسساتاألسواق المحلية المعروضة، ويعد الدخول الفعال إلى 

أي فرد أن  بإمكانك فإنه لالفوائد المباشرة للتجارة اإللكترونية التي تعتمد على اإلنترنت، ولذ

اق يصبح تاجرا على اإلنترنت بتكاليف منخفضة جدا وعالوة على إمكانية الوصول إلى األسو 

 العالمية.
                                                           

 .002رشيد عالم، مرجع سابق الذكر، ص 1
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 الكاملة في السوق: مفهوم المنافسة ثانيا تفعيل

حيث تعمل التجارة اإللكترونية على تقليص المسافات بين المنتجين والمستهلكين مما 

 يتيح التواجد اإللكتروني القريب بين البائع والمشتري األمر الذي يؤدي إلى تحسين مستوى.

عد البيع، وتوفر المعلومات عن طبيعة المنتجات ونوعية المنتج عن طريق خدمات ما قبل وب

وأسعارها ومنتجيها في األسواق، وكذلك االستجابة السريعة لطلبات السوق مما يؤدي في 

 تكاليف نهاية األمر على تحسين درجة التنافسية في األسواق اإللكترونية، كما أن انخفاض

ن شأنه تقليل بعض االختالفات عوائق الدخول في األسواق م وانخفاضالعمليات التجارية 

في األسواق التجارية، وتحريك األنشطة االقتصادية والوصول بها إلى أن يكون اقتصادا 

 .نافسة الكاملةميعتمد على ال

 ثالثا: انخفاض تكاليف العمليات التجارية:

مثل تكاليف الصفقات التجارية المتمثلة في جمع المعلومات والتفاوض وأتعاب السمسرة 

الت واإلجراءات اإلدارية وغيرها جزء منها في سعر المنتج، وتلعب التجارة اإللكترونية وعمو 

البحث عن المعلومات تكاليف التكاليف من خالل انخفاض  في تخفيض هذه بارزا دورا

مؤسسات  اإللكترونيةالمتعلقة بالمشترين المحتملين والبائعين في السوق كما تمكن التجارة 

السيما  استراتيجياتها ومواردها ومهاراتها بتكوين عالقات طويلة المدىاألعمال من تنسيق 

التكنولوجية كثيفة المعلومات، وذلك من خالل الشبكات تلك المؤسسات أو الشركات 

أن صور هذه الشبكات  الباحثيناإللكترونية التي تتيح تقاسم المعلومات كما يعتقد بعض 



 الفصل الثاني: التجارة االلكترونية في الجزائر

 

61 

قبل القريب وتصبح هي الهيكل التنظيمي ود في المستالتي تنظم التجارة اإللكترونية سوف تس

التعامالت االجتماعية بين الناس وتساهم أيضا في خفض التكاليف اإلدارية لدى لكل 

مؤسسات األعمال في توزيع وحفظ واسترجاع المعلومات الورقية، وقد يصل خفض التكاليف 

اف إلى انخفاض أسعار نهاية المط، ما يؤدي في % 00اإلدارية لعمليات الشراء إلى 

 المبيعات.

 اآلثار االقتصادية للتجارة اإللكترونية على المستوى المستهلكين الثاني:المطلب 

 تحديدنظرا للنمو الكبير الستخدام اإلنترنت والتطور السريع لهذه األخيرة فإنه يصعب 

المستهلكين إلى التأثيرات المتوقعة للتجارة اإللكترونية ويعتبر الدخول اليسير للمنتجين و 

المباشرة للتجارة اإللكترونية، حيث أن كل شخص يمكنه أن  األسواق العالمية من الفوائد

يكون تاجرا على اإلنترنت عالوة على ذلك فإن أي شخص متصل باإلنترنت بواسطة 

حاسوب ولديه بطاقة ائتمان يمكنه أن يصبح مستهلكا عالميا كما تساهم التجارة اإللكترونية 

 1عديد من المزايا التي يمكن أن يستفيد منها المستهلكين بشكل كبير منها:في ال

 أوال سهولة وسرعة التسوق: 

اإلنترنت على  شبكة حيث تتيح خيارات التسوق أمام المستهلكين بشكل واسع عبر

مدار الساعة في أي يوم وفي أي وقت فكل مستهلك إلكتروني ما عليه إال أن يتعامل مع 

اآللي، وتصفح المواقع اإللكترونية المفتوحة عبر اإلنترنت كما تساعد التجارة  أزرار الحاسب

                                                           
خثري محمد، أنساعد رضوان، األعمال اإللكترونية في الدول العربية واقع وأفاق الملتقى العلمي الوطني حول االقتصاد  1

 .02-3عة حسيبة بن بوعلي بالشلف، ص الرقمي، جام
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اإللكترونية على فهم احتياجات العمالء وبالتالي يمكنهم من التسوق بشكل واسع وهذا بدوره 

 الزبائن مقارنة بما تتيحه التجارة التقليدية.لدى يحقق نسبة رضا عالية 

 ثانيا تعدد الخيارات: 

جارة اإللكترونية العديد من الخيارات للمستهلك للوصول إلى المنتجات ومراكز توفر الت

تسوق لم تكن متوفرة بالقرب من المستهلك فمع دخول المستهلك إلى التجارة اإللكترونية فإن 

المواقع التجارية  عبر المفضلة أو التي يبحث عنها الفرصة متاحة له بأن يبحث عن سلعته

إال المنتجات  أمامهفي حالة التسوق التقليدي فإن المستهلك ليس ، بينما اإلنترنتفي 

عليه البحث في األسواق أخرى لعدم توفر  يتعذرالتقليدية و المعروضة في األسواق 

 المعلومات لديه عن األسواق األخرى، وكذلك الرتفاع تكاليف البحث والحصول على المنتج.

 منتج: ثالثا: انخفاض األسعار وسرعة الحصول على ال

وظل تعدد المنتجات في المواقع التجارية اإللكترونية فإن المستهلك سوف يبحث عن 

وذلك من خالل مقارنة أسعار ونوعيات المنتجات بسهولة جودة، المنتج األقل سعر واألفضل 

أن األمر أصعب في  حين العروض، في أفضلوسرعة فائقة مما يمكن المستهلك اختيار 

ونوعيات  دية ألنه يتطلب زيارة موقع جغرافي من أجل مقارنة أسعارحالة التجارة التقلي

ون مختلفة عن المنتجات إضافة إلى ذلك فإن أسعار المنتجات في التجارة اإللكترونية تك

التقليدية نتيجة النخفاض التكاليف اإلدارية التي يتحملها المنتجون وهذا مثيلتها في التجارة 

المواقع التجارية في اإلنترنت، ومن ناحية المعروضة في خفض أسعار المنتجات  من شأنه
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ة حصوله على المنتج الذي قام أخرى يتميز المستهلك اإللكتروني عبر شبكة اإلنترنت بسرع

لة للتحويل إلى وشرائه إلكترونيا، السيما إذا كانت منتجات خدمية أو منتجات قاببطلبه 

برامج الحاسب اآللي والمواد الصوتية و  المجالتو منتجات رقمية مثل الكتب واألبحاث 

عملية  إتمامبعد وان والفوتوغرافية وغيرها، حيث يتم الحصول على هذه المنتجات خالل ث

أسرع مما لو جات غير الرقمية يتم بطريقة الشراء من الموقع، كذلك فإن الحصول على المنت

المعلومات المتعلقة بالطلب  بالطرق التقليدية، ألن عملية الطلب والمدفوعات وكافةتم الطلب 

 بينمامن إرسال الطلب بسرعة وسهولة إلى المشتري، يمكن المنتج إلكترونية مما  تتم بطريقة

 يستغرق األمر أسابيع وربما شهور إذا تم الطلب تقليديا.

 المطلب الثالث: اآلثار االقتصادية للتجارة اإللكترونية على المستوى القومي

 1يلي:يمكن أن نوجزها فيما 

 أوال دعم التجارة اإللكترونية للتجارة والتوظيف:

دي االقتصا االنفتاحوذلك بزيادة فرص معدالت الصادرات مما يؤدي إلى رفع درجة 

من إجمالي اإلنتاج العالمي،  %02يمثل هذا األخير حوالي بزيادة الخدمات بين الدول حيث 

في الدول  %02تخدام اإلنترنت بمقدار بعض الدراسات القياسية أن الزيادة في اس أثبتت وقد

لى 0.0و 0.2المتحدة األمريكية بمقدار  ياتاألجنبية يؤدي إلى نمو صادرات وواردات الوال

 التوالي.

 
                                                           

 .000بلقيدوم صباح، مرجع سابق الذكر، ص  1
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 ثانيا: دعم التنمية االقتصادية:

تعتبر التجارة اإللكترونية من األدوات التي تفتح األبواب أمام المؤسسات الصغيرة 

وكفاءة، لما تقدمه من تخفيض التكاليف، توفير  الدولية بفعاليةجارة والمتوسطة في دخول الت

الوقت، اختصار المسافات لتفعيل المعامالت التجارية مما ينعكس إيجابا على دفع عجلة 

 التنمية االقتصادية.

 ثالثا: دعم القطاعات التكنولوجية: 

تخصصة في تقنية م قطاعاتالبيئة المناسبة  يوفرالتجارة اإللكترونية  إن انتشار

المعلومات واالتصاالت عن طريق توفير رؤوس األموال واالستثمارات الالزمة للنهوض 

 التحتية للتجارة اإللكترونية. لبنيةبا

إضافة إلى دعم التوظيف حيث تمكن التجارة اإللكترونية من إقامة مشاريع تجارية 
ليف استثمارية وبالتالي خلق فرص العالمية بأقل تكا صغيرة متوسطة لألفراد وربطها باألسواق

قديم خدمات على المستوى المحلي في ت ينكان األفراد مختص ذاجديدة للتوظيف، خاصة إ
والعالمي دون الحاجة لالنتقال مما يفتح لهم مجال لالنطالق في األعمال الحرة عالوة على 

لمواقع اإللكترونية، التي تقدمها التجارة اإللكترونية، كالمختصين في إنشاء اذلك الوظائف 
اإللكترونية مما يساهم في حل مشكلة البطالة في  العاملين اإلداريين الفنين في المتاجر

الخدمات التي و كمية السلع  رفاهية األفراد في المجتمع من خالل زيادة  المجتمع، وزيادة
 .1يحصلن عليها كنتيجة النخفاض األسعار

 

                                                           
مسعود جماني، أثر التجارة اإللكترونية على إنتاجيه وتنافسية المؤسسة، رسالة ماجستير في إدارة أعمال، جامعة الحاج  1

 .00، ص 0220لخضر باتنة، سنة 
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 خالصة القول: 

البلدان العربية مدركة تماما ألهمية التجارة اإللكترونية وضرورة  إن الجزائر كغيرها من

البيئة التمكينية  بإقامةاللحاق بالركب االقتصادي الذي يتطلب العديد من المقومات الكفيلة 

ن كانت متأخرة، ورغم  لجزائر جهود معتبرة في هذالت اذلزرع نواة هذه التجارة لقد ب المجال وا 

للتفاعل مع التغيرات التكنولوجية وتوفير متطلبات قيام التجارة هذه الجهود المبذولة 

رة الحظنا أن هناك تأخر كبيرا في المتوف اإللكترونية، إال أنه حسب تحليلنا لإلحصائيات

السيما اإلنترنت، مما حال دون توسع التجارة اإللكترونية  لالتصاالت مجال البنية التحتية

من العراقيل والعقبات التي تعترض نمو هذه التجارة حيث  الجزائرية، باإلضافة إلى العديد

 منها ما هو قانوني، تجاري، ثقافي واجتماعي ولكي تدرك الجزائر مسار التجارة اإللكترونية 

عادة الترتيبات والتخطيط والتف كير الدقيق والتركيز على العوامل يتطلب جملة من التغيرات وا 

فعلي في المعامالت التجارية اإللكترونية من النطالق اإليجابية واستخدمها بشكل سليم لال

خالل انتهاج سياسة التثقيف اإللكتروني، وتحفيز المؤسسات القتحام هذا النشاط وتحديث 

 البيئة التشريعية والقانونية لتصبح أكثر تالؤما مع التجارة اإللكترونية.
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ة للتبادل التجاري في الدول المتقدمة لذلك صارت من أصبحت التجارة اإللكترونية الزم

تمد على تعأقوى وأهم مرتكزات االقتصاد الوطني حيث ما هي إال مرحلة متطورة من التجارة 

بالنشاطات التجارية ولقد بدأت هذه التجارة  المتعلقةالنقل اإللكتروني للمعطيات والمعلومات 

ورت أكثر لتشمل األفراد المستهلكين ثم تط (B2B)بالظهور على مستوى المؤسسات 

(B2C) يمما جعل هذه التجارة تتطور وتنمو لتصل إلى المستوى الذي هي عليه اآلن أ 

على تكنولوجيا الشبكات وهذا بدوره يفرض  الرتكازها االمتيازاتتقديمها وعرضها للعديد من 

ثقافة اإلنترنت والتجارة  على البلدان العربية مواكبة هذه النقلة النوعية وذلك من خالل نشر

اإللكترونية ولذا كون الجزائر إحدى البلدان العربية فعليها أن تفتح المجال على مصراعيه 

خطوات مدروسة إلى األمام لتساهم في فتح آفاق واسعة أمام  واخطللتجارة اإللكترونية وأن ت

عيدة عن ممارسة التجارة األسواق العالمية فهي ب اختراقإلى  الجزائريةالمؤسسات االقتصادية 

المادية  التكلفةاإللكترونية ألسباب عديدة إضافة لغياب البنية التحتية الضرورية نجد ارتفاع 

أن تلعب دورا كبير في دعم التجارة  الحكومةالالزمة للتحول نحو هذه التجارة كما على 

البلدان العربية وكذا اإللكترونية، ومن هنا يجب معرفة واقع وآفاق التجارة اإللكترونية في 

 فصلينفي الجزائر وبالتالي تم تناول هذا الموضوع في  باألخص مدى إمكانية تطبيقها

واختيار الفرضيات ثم نتائج  ا شامال لهذين الفصلينمعززين بخاتمة عامة تتضمن ملخص

 .عامة للدراسة تليها التوصيات واالقتراحات وأخيرا آفاق الموضوع
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اإلحاطة ببعض  ومحاولة: بعد دراسة موضوع البحث تر الفرضيايانتائج اخت .0

 اختيار لفرضياته كما يلي:  إجراءجوانبه يمكننا 

 الفرضية األولى: أصبح التقدم التكنولوجي هو المحرك الرئيسي لالقتصاد العالمي -

وأضحى تطور األمم وازدهارها يقاس بمدى تبنيها لهذه التكنولوجيا حيث جعل العديد من 

أهمية هذه التكنولوجيا، وتسعى لتسخيرها لخدمة االقتصاد خاصة في المجال الدول تدرك 

 التجاري.

الفرضية الثانية: يقوم االقتصاد الرقمي على وسائل االتصال الحديثة وباألخص على  -

اإلنترنت وهناك كثير من المميزات تميزه عن االقتصاد التقليدي كانخفاض التكلفة وسرعة 

 االستجابة.

عن منهج حديث لألعمال يعتمد على عبارة الثة: التجارة اإللكترونية هي الفرضية الث -

تكنولوجيا اإلعالم واالتصال خاصة اإلنترنت النجاز كافة العمليات المتعلقة بعقد الصفقات 

بين األطراف وتعد اإلنترنت ركيزة أساسية للتجارة اإللكترونية فهي تساعد على االمتداد 

 تكلفة. وقت و ات ألكبر قدر من العمالء في أقلإلى مختلف القار  اإلقليمي

الفرضية الرابعة: أن معظم البلدان العربية تعاني من تأخر في تطبيق التجارة  -
 حيث أن كل الجهود المبذولة غير كافية للحاق بدول المتقدمة.اإللكترونية 

هناك ضعف كبير في مؤشرات تبني التجارة اإللكترونية في  الفرضية الخامسة: -

والمعلومات فرغم أنها شهدت تطورا في  لالتصاالتجزائر والمتعلقة أساسا بالبنية التقنية ال

 الفترة األخيرة لكنها تبقى دون المستوى الكافي لتطبيق التجارة اإللكترونية.
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: ومن خالل تحليلنا لمختلف الجوانب المتعلقة باالقتصاد الرقمي والتجارة النتائج .0

لجزائر خاصة أمكننا الوصول إلى النتائج االبلدان العربية عامة و واإللكترونية وواقعها في 

 التالية: 

اعدة تكنولوجيا لتقنية االرتباط الوثيق بين انتشار ونمو التجارة اإللكترونية وتوفر ق -

 واالتصاالت بصفتها البنية التحتية لها.المعلومات 

أهمها البنية التحتية المتمثلة ضرورة توفر المتطلبات األساسية لقيام التجارة اإللكترونية  -

من شبكات االتصال وأجهزة االتصاالت والهواتف  االتصاالتفي قطاع تقنية المعلومات و 

الثابتة والنقالة والحواسب اآللية، وانتشار استخدام اإلنترنت، إضافة إلى ضرورة سن 

وادر بشرية التشريعات واألنظمة المناسبة للتعامالت عبر شبكة اإلنترنت وأهمية توفر ك

 مؤهلة للتعامل مع تقنية المعلومات.

ضعف مؤشر االتصاالت، كالخطوط الهاتفية الثابتة والنقالة وتكلفة االتصال وفترات  -

خص بالذكر الجزائر ناالنتظار للحصول على خدمات هاتفية في كثير من البلدان العربية، و 

 .رغم أهمية في دعم تطور التجارة اإللكترونية

مام بتطبيقات التجارة اإللكترونية وزيادة معدالت استخدمها بصورة أساسية تنامي االهت -

 في مختلف أنحاء العالم.

على الحكومة الجزائرية أن تشجع على ممارسة هذه التجارة من خالل سن تشريعات  -

 لها تتضمن إعفاءات أو تخفيضات ضريبية لفترة زمنية محدودة. يةمغر 
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اقيل التي تواجه البلدان العربية رفع التحدي الذي : رغم العر االقتراحات والتوصيات .0

حقيقية وقوية لتطوير هذه  إرادةواالتصال يستدعي توفر  اإلعالمتفرضه ثورة تكنولوجيا 

 ثمارها إن لم تكن مدعمة بالعمل الجاد. اإلرادةالتجارة خاصة بالنسبة للجزائر وال تقدم 

في إعداد وصياغة برامج وخطط إعطاء األولوية لقطاع العلوم وتقنية المعلومات  -

 التعليم القومية.

تكوين تحالف رقمي مع الدول العربية في مجال أنشطة المعلوماتية والتجارة  -

 اإللكترونية، من أجل االستفادة من التجارب الناجحة.

دعم وفتح مجال االستثمار في تكنولوجيا اإلعالم واالتصال للقطاع الخاص المحلين  -

التحتية الالزمة  ثمار في إقامة صناعات داعمة للبنيةاألجنبية لالستوجدب رؤوس األموال 

 لتطبيق التجارة اإللكترونية.

ختلف القطاعات االقتصادية في كل دولة ماستغالل تطبيقات التجارة اإللكترونية في  -

 واستثمار ذلك في دعم التبادل التجاري اإللكتروني فيما بين الدول العربية.

لثقة في المستهلكين من خالل ندوات وبرامج حول أهمية التجارة ضرورة بث الوعي وا -

 اإللكترونية ودورها في التنمية.

سن التشريعات القانونية وتحديد األطر التنظيمية لحماية مستخدمي تقنية المعلومات  -

 والحفاظ على حقوق المستهلكين والبائعين في بيئة التجارة اإللكترونية.
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لسلع المختلفة بشكل او  الخدمات ساعد العمالء على طلبتوفير أنظمة إلكترونية ت -

 إلكتروني.

موضوع معقد وله أبعاد كثيرة  الجزائر : يعتبر موضوع التجارة اإللكترونية فيآفاق الدراسة

من محاولتنا اإللمام بكل جوانبه، إال أنه تبقى هناك أفاق مفتوحة منها على  فالبرغمومتعددة 

 سبيل المثال: 

 اإللكترونية إسهامات في توسيع االقتصاد االفتراضي؟لتجارة لهل  -

 فيما تتمثل عالقة التجارة اإللكترونية بالعولمة االقتصادية؟ -

 وما مدى توفر وسائل الدفع إلكترونية في البلدان العربية ونخص بالذكر في الجزائر؟ -

 الجزائرية؟ما هي حقيقة التجارة اإللكترونية بالمؤسسات  -

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

والمراجـــعقائمة المصـادر   
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 أوال: بالغة العربية
 *الكتب:

،التجارة االلكترونية دراسة تطبيقية على المكتبات ،سلسلة  ابراهيم أحمد عبد الحق الدوي -0

 .0202ثانية ،مكتبة الملك فهد الوطنية ،الرياض ،سنة 

 0221 القانونية، مصر، سنةالكتب  االلكترونية، دارفي التجارة  اإلثباتالمهدي، أحمد -0

االلكترونية من المنظور التقني و  األعمالباح الطيطي ،التجارة االلكترونية و خضر مص-0

 .0220و التوزيع ،عمان سنة  ،دار حامد للنشر اإلداريالتجاري و 

 .0333، واإلدارة، القاهرةالعربية للتنمية  االلكترونية، المنظمةالتجارة  رضوان، عالمرأفت -1

 ،دار الصفاء للنشر والتوزيع ،األولى مات، الطبعةالمعلو  عليان، اقتصادربحي مصطفى -0

 .0202عمان ،

 األعمال، داررأس المال الفكري في منظمات  صالح، إدارةعلي  العتري، أحمدسعد علي -0

 .0223االردن ، ،والتوزيعاليازوري العلمية للنشر 

 ،اإلسكندرية ،المعارف الثانية، منشأة ، الطبعةااللكترونية والتجارة طه، التسويقطارق -2

0220. 

 ،الجامعية التحديات، الدار–تجارب –التجارة االلكترونية مفاهيم  طارق عبد العال حماد،-0

 .0220سنة  االسكندرية،

والنشر للطبع  األمين ، دارألولى االنترنت، الطبعةعبر  القاسم، التسويقمحمد أحمد أبو -3

 .0222والتوزيع ،
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 .0222 الجامعي، االسكندرية، سنةالفكر  ترونية، دارااللك اإلدارةالصيرفي، محمد -02

 االلكترونية، الطبعةالى التجارة  القاضي، مدخلعبد الكريم  زلطة، زيادمحمد خليل أبو -00

 .0223والتوزيع ،المجتمع العربي للنشر  االولى، مكتبة

التوزيع و الميسرة للنشر  ، داراألولى االلكتروني، الطبعة أحمد، التسويقمحمد سمير -00

 .0223والطباعة 

السعودية، العربية  والوظائف والمشكالت، المملكة االستراتيجية نجم، اإلدارةنجم عبود -00

 .0221المريخ ، دار

صفاء للنشر  األولى، دار المعرفي، الطبعة االليثي، االقتصاد الشمري، ناديهاشم -01

 .0220 والتوزيع، عمان، سنة

األعمال، رأس المال الفكري في منظمات  صالح، إدارة علي العتري، أحمدعلي  سعد-00

 .0223، والتوزيع، األردناليازوري العلمية للنشر  دار

 أطروحات:رسائل و *

 "، أطروحةعبر االنترنت "دوافع التبني أو الرفض النونو، التسويقأحمد اسماعيل -00

 .0220 ، سنةمريكيةاألالعالم  والتخطيط االقتصادي، جامعةدكتوراه في إدارة األعمال 

ماجستير في العلوم  الفقه، رسالةااللكترونية من منظور  أمداح، التجارةأحمد -02

 باتنة، سنةالحاج لخضر  وأصول، جامعةتخصص فقه  والعلوم االسالميةاالجتماعية 

0220. 
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التي تحد من نجاح التجارة االلكترونية في  مأمون، المعوقاتاسالم مأمون حسين -00

 العالي، سنةالعربية البريطانية للتعليم  األعمال، االكاديمية إدارةماجستير في  لةمصر، رسا

0200. 

 ونظم التسويةتنفيذ عمليات التجارة االلكترونية  رحمة، أساليباياد زكي محمد أبو -03

 والتمويل، الجامعةماجستير في العلوم التجارية تخصص المحاسبة  عنها، رسالةالمحاسبية 

 .0223 غزة، سنة اإلسالمية

على التسيير (NTIC)واالتصاالت الحديثةتكنولوجيا المعلومات  صباح، أثربلقيدوم -02

قسنطينة،  التسيير، جامعةدكتوراه في علوم  االقتصادية، أطروحةاالستراتيجي للمؤسسات 

 .0200 سنة

ائر، الجز االلكترونية كمدخل لبناء االقتصاد الرقمي في  فريدة، الصيرفةبن منصور -00

 .0200 ورقلة، سنة ومالية، جامعةماستر فب العلوم االقتصادية تخصص بنوك  رسالة

تحقيق التنمية  واالتصاالت فياالستثمار في تكنولوجيا المعلومات  العلمي، دورحسين -00

االقتصاد الدولي  والتسيير تخصصماجستير في العلوم االقتصادية  المستدامة، رسالة

 .0200 سطيف سنةفرحات عباس  امعةالمستدامة، جالتنمية و 

ماجستير في  العربي، رسالةتطور التجارة االلكترونية في الوطن  عالم، عوائقرشيد -00

العالي، العربية البريطانية المتحدة للتعليم  الكترونية، االكادميةفرع تجارة  األعمالإدارة 

 .0202 المتحدة، سنة المملكة
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ماجستير في العلوم  الجزائر، رسالةفي  وحقيقة واقعهاية االلكترون دميش، التجارةسمية -01

شرافاالقتصادية تخصص تحليل   .0200 قسنطينة، سنةوري تنم اقتصادي، جامعة وا 

 األمانفاعلية نظم المعلومات المحاسبية في تحقيق  القشي، مدىظاهر شاهر يوسف -00

اهفي جامعة عمان  لدكتورا االلكترونية، أطروحةظل التجارة  والتوكيدية والموثوقية في

 .0220 محاسبة، سنة العليا، تخصصالعربية للدراسات 

ماجستير في العلوم  االلكترونية، رسالة وتحديات التجارةالتجارية  البنوكايمان، العاني -00

 .0222 قسنطينة، سنةمتنوري  وتأمينات، جامعةاالقتصادية تخصص بنوك 

ماجستير علوم  العربي، رسالةلكترونية في الوطن اال وأفاق التجارة تقروت، واقعمحمد -02

 .0220حسيبة بن بوعلي شلف ، ومالية، جامعةاقتصادية تخصص نقود 

 وتنافسية المؤسسة، رسالة إنتاجيةالتجارة االلكترونية على  جماني، أثرمسعودي -00

 .0220 باتنة، سنةالحاج لخضر  ، جامعةاألعمال إدارةماجستير في 

التسويقي،  األداء وأثرها علىالمحددة لتبني التجارة االلكترونية  يى، العوامليحندى فائز -03

 .0200 االوسط، سنةالشرق  االلكترونية، جامعة األعمالماجستير في قسم  رسالة

خلق تجارة الكترونية في الوطن  ومساهمتها فيطرق الدفع  الرحيم، تحديدوهيبة عبد -02

 الجزائر، سنة ومالية جامعةنقود  التسيير، تخصصدكتوراه في علوم  العربي، أطروحة

0200. 
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 مجالت:ال*

والمصرفية، االلكترونية ودورها في تسويق الخدمات المالية  سحنون، التجارةمحمود -00

 .0220 والنشر، قسنطينة، سنةالهدى للطباعة  ، دار0والمجتمع، عدداالقتصاد  مجلة

رونية في تخفيض التكاليف دراسة تطبيقية في التجارة االلكت الزويني، دورخديجة جمعة -00

 والستون، سنةالسابع  ، العددواألعمال اإلدارة والمكائن، مجلةالشركة العامة لتجارة السيارات 

0222. 

التجارة االلكترونية على جودة المعلومات  وآخرون، أثرصدام محمد محمود الحيالي -00

 .0220 ، سنة0، العدد0قتصادية المجلدواال اإلداريةتكريت للعلوم  المحاسبية، مجلة

 المستدامة، مجلةالتجارة االلكترونية في التنمية  بوبكر، دور عامر، سالليعيساني -01

باتنة، الجامعة العدد الخاص بالمؤتمر العلمي المشترك جامعة كلية بغداد للعلوم االقتصادية 

 .0201 سنة

 :وملتقيات وندواتمؤتمرات *

القرى، أم  الشريعة، جامعةالذي تنظمه كلية  اإلسالميالث لالقتصاد المؤتمر العالمي الث

 المكرمة ضمن المداخلة  مكة

 .اإلسالميةااللكترونية في الدول  العبدلي، التجارةعابد بن عابد -00

 العليا، طرابلسالدراسات  والقانون، أكاديميةالمؤتمر العلمي المغاربي حول المعلوماتية 

 من المداخلة ض 2119أكتوبر  28-29
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التشريعية الجزائرية في تنظيم المعامالت االلكترونية المدنية  الزهراء، التجربةناجي -00

 والتجارية.

 واشكالية التجارةالملتقى العلمي الدولي الرابع حول عصر نظام الدفع في البنوك الجزائرية 

الجامعي خميس  والتسيير، المركزالعلوم االقتصادية  الجزائر، معهدااللكترونية في 

 التالية:ضمن المداخالت  2111أفريل  27-26،مليانة

 بشوش كريمة ،كواش زهية ،شبكة االنترنت و التجارة االلكترونية )مفاهيم أساسية (. -02

 .االنترنت و التجارة االلكترونية حوسيني يمينة ،مفاهيم أساسية حول بن عنابة جلول ، -00

 ني جمال ،االنترنت البنية التحتية للنجارة االلكترونية .بوالفول هارون ،بوزيان رحما -03

تقنية المعلومات مطلب رئيسي في التجارة  سميرة، حوكمة عقيلة، مرقاشخلوف -12

 االلكترونية.

في المحاسبة الدولية في  باإليراداتاالعتراف  مهدية، اشكاليةسردون  مريم،موح  صغير-10

 االلكترونية.ظل التجارة 

ابراهيم جوفل العبادي ،التحديات التي تواجه مهنة المحاسبة و  اقبال المشهداني ،عمر  -10

 المراجعة في ظل عمليات التجارة االلكترونية .

 عيسى دراجي ،تحديات التجارة االلكترونية في الدول العربية. -10

في ظل القانونية و الضريبية للتجارة االلكترونية  األبعادفارس فضيل ،حمزة ضويفي ، -11

 وسائل الدفع المعتمدة .
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 .يفريدريك كورتل ،التجارة االلكترونية في الوطن العربي واقع سيبقى أم مواجهة ستنته -10

نور الدين ،صيد مريم ،نظام الدفع االلكتروني و دوره في تفعيل التجارة  محرز -10

 حالة الجزائر . إلى اإلشارةااللكترونية مع 

د بلكبير ،اشكالية االستمرارية و تطوير الميزة التنافسية مسعود كسرى ،خليدة محم -12

 للتجارة االلكترونية في البيئة العربية .

 نجاحها . معيزي قويدر،التجارة االلكترونية منافعها و معوقاتها و متطلبات -10

منير توري ،ابراهيم لجلط ،متاجر سوق كوم االفتراضية كمؤشر لنجاح التجارة  -13

 االلكترونية .

 مينة خليفة ،الصيرفة االلكترونية كمدخل لتأهيل و عصرنة البنوك الجزائرية . -02

 نعيمة يحياوي ،التجارة االلكترونية و أثارها على اقتصاديات االعمال العربية . -00

االقتصاديات  وانعكاساته علىالملتقى العلمي الدولي الخامس حول االقتصاد االفتراضي 

 .2112مارس  14-13،مليانة  الدولية، خميس

االفتراضية و انتهاكات هذا الوافد  األعمالأمحمد فرعون ،زروقي نسرين ،أخالقيات  -00

 الجديد .

شكاليةمتناوي أمحمد ،االقتصاد الرقمي و تقرورت محمد ، -00 التجارة االلكترونية في الدول  ا 

 العربية .
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توسيع االقتصاد االفتراضي خثري محمد ،فرحي محمد ،دور التجارة االلكترونية في  -01

 بالدول العربية .

عالوة محمد لحسن ،موالي لخضر عبد الرزاق ،أليات التجارة االلكترونية كأداة لتفعيل  -00

 التجارة العربية البينية .

 االقتصاد.التجارة االلكترونية على  بولصنام، أثار فالق، محمدعلي -00

 باته.فاتح مجاهدي ،االقتصاد الرقمي و متطل -02

 محمد بن بوزيان ،التجارة االلكترونية فرص و تحديات . -00

 .االسالميعتماد التجارة في الوطن العربي و ا مسعودي، عوائقالهادي  رايس، عبد مراد-03

 االقتصادي.االقتصاد الرقمي على النشاط  رشيد، انعكاساتبوعافية  محمد، يدو-02

حسيبة بن بوعلي بشلف ضمن  الرقمي، جامعةالملتقى العلمي الوطني حول االقتصاد 

 المداخلة.

 .وأفاقااللكترونية في الدول العربية واقع  األعمالرضوان،  محمد، أنسخثري -00

 الكترونية:*مواقع 

 www.tejari.com تحديات(االلكترونية في دول الخليج )حقائق و  القاسمي، التجارة لبني-00

 .ة االمارات العربية المتحدة ،دبياالصلية أعدها مركز دراسات االقتصاد الرقمي )مدار (دول

تقرير مشهد تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت و شبكات التواصل االجتماعي في  -00

 على الموقع .3500: على الساعة 21/20/0200العالم العربي ،تاريخ االطالع 

http :showthread.php ?=761637//www.omano.net/ 
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 وتنشيط الصادراتعن التجارة االلكترونية ودور جمهورية مصر العربية في دعم  دراسة-01

 .http://www.ejazayri.com/2014/12/10/.html الموقع:المصرية، 

على الموقع  3502:على الساعة  00/20/0200تاريخ االطالع  عالمياتلإلجزائري  -00

:http://www.tpeegypt.gov.eg/arstudies/d_eltegarallectronea,p4-5. 

 مراجع أجنبية*

66-interet world stats usage and populatiation statistics, date 

available :09/05/2015,on http.internetworldstats.com/stats5.htm 
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( عدد مستخدمي االنترنت 1الملحق رقم )

يقيا سنة ي لقارة افربالنسبة للتعداد السكان

4112 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( عدد مستخدمي االنترنت 4الملحق رقم )

سنة  ـاأسيــبالنسبة للتعداد السكاني لقارة 

4112 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( عدد مستخدمي 3الملحق رقم )

كاني االنترنت بالنسبة للتعداد الس

4112سنة  أوروبالقارة   

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

( عدد مستخدمي 2الملحق رقم )

اني كاالنترنت بالنسبة للتعداد الس

4112سنة  أستراليــــالقارة   
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