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 المقدمة العامة

ـا الت التـي أفرزتهظهرت في العقود األخيرة من القرن العشرين العديد من التغيرات والتحو

ور التكنولوجي، فتسارع وتيرة نمو االبتكارات والتقنيات التكنولوجيـة سـاهم معطيات التط

فـي نق ـل المجتمعات عبر الزمن إلى عصر المعلومات، وأدى إلى ميالد وبروز العديد من 

 معرفة أهم عامل من عوامل نجاحها.ت واألنشـطـة الحديثة والتي تعتبر الالتطبيقا

ي ذرية فـت جن إحداث تعديالامتالك الثورة التكنولوجية للعديد من عناصر القوة مكانها م إن

 مناهج

وأنماط العمل في كل الميادين، السيما المجال التجاري الذي يعد من أكثر القطاعـات 

بتكار التكنولوجي ومن أكثرها استخداما للتقنيات الحديثـة والمتطـورة، اسـتجابة للتقدم واال

فقـد شـكلت هـذه التكنولوجيات محور تحو ل تجاري أسفر عنه تغير عميق في نمـط التفكيـر 

وفـي سـلوك المنتجـين والمستهلكين على حد سواء، وبالتالي تغيرت بعض قواعد التعامالت 
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نـوع حديث من المبادالت التجارية قوامها التدفق السريع التجارية ونجم عنها مـيالد 

للمعلومات واالستجابة األسرع للتغيرات المفاجئـة، واإللغاء النهائي للحدود والقيود المادية 

 والجغرافية، وهو ما أصبح يطلق عليه التجارة اإللكترونية. 

ذا هعل جد ساهمت في فق وقد أصبحت التجارة اإللكترونية النغمة السائدة في عالم اليوم،

 العـالم مجرد

 قرية صغيرة وسوقا واحدا تتعادل فيه الفرص الممنوحة لكل الشركات على اخـتالف

ن بذلك تخطيأحجامهـا القتحام األسواق العالمية وترويج البضائع والسلع بكل يسر وسهولة م

 م بمجرداتهء احتياجكل الحدود، وكـذلك الحال بالنسبة للزبائن الذين أصبح بمقدورهم اقتنا

 نقـرة زر واحـدة ودون الحاجـة لمغادرة أماكنهم. 

وإن المميزات العديدة التي يوفرها النوع الحديث من المبادالت التجارية التي تتم عبـر 

إلكتروني ساهم في زيادة إدراك العديد من الدول ألهمية تبني التجارة اإللكترونية، وسـيط 

النوع من التجارة لم يعد خيارا بل أصبح ضرورة حتمية تفرض فالحاجة إلـى إدراك هذا

ور هذه التجارة تختلف من بلد آلخر، فقد الدول، ولكـن درجة تطوجودها على جميع 

استجابت العديد من الدول لهذا النمط من المبـادالت حسب أوضاعها وخصوصياتها، حيث 

تشارها لدى الدول الغربية وبعض برغم أ ن التجارة اإللكترونية بلغت حدود عالية في ان

الدول العربية التي بدأت تخطوا خطوات مهمة رغم تواضعها أن اعتماد هذه التجارة في 

ذي يمكن مـن الجزائر ما زال في مراحله األولى، ولم يرقى بعد إلى ذلك المسـتوى الـ

لل كبير بسبب ورة للتجارة، وبالتالي يتعرض االقتصاد الجزائري إلى خاعتبارها كتقنية متط

 نقص هـذه التجارة. 

سع انتشار التجـارة اإللكترونيـة، اال اجه الكثير من العراقيل التي تحول دون توفالجزائر تو

ر وتحولها إلى واقع ان إلقاء هذه التجارة لظاللها على كثير من الدول التي من بينها الجزائ

لهذا البلد ومتطلبا تنمويا لتطوير  ن التجارة اإللكترونية صارت ضرورة ملحةملموس، اكد أ

قطاعاته اإلنتاجيـة المحليـة والتسويقية، وتوفير فرص واسعة لدفع نموه االقتصادي 

 .الخارجيـةلتجارة ومساهمتها في ا

عملية  سريعوهـذا مـا يفرض على الجزائر أن تسعى إلى تعظيم االستفادة من هذه التجارة وت

ها، لنجاح لباب االعقبات التي تواجه تطبيقها، وتوفير كافة أساالنتقال نحوها مـن خالل تذليل 

 ها.طبيقوالتي من بينها متطلبات البنـى التحتية التكنولوجية والتشريعات المتعلقة بت

 أهمية الدراسة: 

التي ظهرت حديثا  وضوع التجـارة اإللكترونيةمتستمد  هذه  الدراسة  أهميتها  من  أهمية  

جديد الذي جاء كنتيجة لثـورة ، والتي تعد إحدى سمات االقتصاد الفي أذبيات االقتصاد

تـزال العديـد مـن الدراسات والنقاشات متواصلة ،حيث ال االتصاالتو المعلومات تكنولوجيا

خاصة على مستوى الهيئات والمنظمات اإلقليمية والعالمية، نظرا  التجارة االلكترونية بشأن

، فالتجـارة الهادف إلى تحقيق تنمية مستدامة ة االقتصـاديةبالتنميـللعالقة التي تربطها 
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اإللكترونية تلعب دورا فعاال في زيادة النمو االقتصادي للدول وتعزيز تجارتها الخارجيـة 

الصغيرة والمتوسطة وروح والنهـوض بالعديد من القطاعات المحلية، وتأهيل المؤسسات 

 المقاوالتية لدى الشباب.

 :أهداف الدراسة

زائر التجارة االلكترونية وواقعها في الج موضوعتهدف هذه الدراسة على محاولة فهم 

خرى أها،ويمكننا أن نذكر أهداف وتطور هاباإلضافة إلى المعوقات التي تقف أمام نمو

 كاألتي:

  مختلفةة الالتجاريعلى الممارسات واالتصاالتتكنولوجيا المعلومات  معرفة تأثير. 

  في الجزائر جارة االلكترونيةالتواقععلى التعرف . 

 ومكانتها في العالم.التجارة االلكترونية  أهميةإيضاح 

 ة لتجاراالمجتمعات لتصبح قادرة على التعامل مع  أهيلزمة لتشجيعوتالمجهودات األ

 .االلكترونية

 كترونيةالتجارة االل تطورنمو وتحول دون  والعقبات التيالتحديات  أهمعن  الكشف.  

 

 

 

 

 :ختيار الموضوعاأسباب

ه  ز هذنظرا ألهمية هذا الموضوع كانت لنا دوافع عديدة ومتنوعة في اختياره، ومن أبر

ي دة فالدوافع ، أهمية التجارة االلكترونية التي جعلت السرعة من أهم األسس المعتم

حت الممارسات التجارية وعقد الصفقات إلكترونيا، وساهمت في عالمية التبادل وأصب

فتكنولوجيا  لتجارية ال تقتصر على المجال المحلي وإنما اكتسبت الطابع العالمي،األنشطة ا

يدة مل جدعواستحدثت أساليب ، االنترنت قلصت من الطرق التقليدية في المعامالت التجارية

 الدراسة شكاليةخاصة في ظل تطور طرق ووسائل الدفع االلكتروني. إ

ل وسب مات التجارة االلكترونية في الجزائرتتركز مشكلة الدراسة في التعرف على مقو 

سة لدراتطويرها، باإلضافة إل أهم المعوقات التي تقف أمامها، وباعتبار أن تساؤالت ا

تتضمن التوجه إلى لب المشكلة وذلك عن طريق وضع ما تسعى إليه الدراسة بصيغ 

 ة: اليسية التاستفهامية واضحة، فإن دراستنا هذه تتوجه لإلجابة على اإلشكالية الرئي

 ؟هو واقع التجارة االلكترونية في الجزائر وما هي سبل ومقومات تنميتها ـا م

 الية:الت الفرعية األسئلةولإلجابة عل هذه اإلشكالية بشكل مفصل كان البد من طرح مجموعة من 

 ماهي وضعية التجارة االلكترونية في الجزائر؟ 

 في الجزائر ؟ التجارة االلكترونيةهي المعوقات التي تقف أمام تنمية وتطور ام 
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  التجارة االلكترونية في الجزائر ؟هي سبل توسيع استخدام ما 

 فرضيات الدراسة :

لى ابة عفي الجزائر وسبل تنميتها، واإلج االلكترونيةوبغية الوقوف على واقع التجارة 

  كاألتي: الفرضيات مجموعة من طرح ، استوجب اقتراح واإلشكالية المطروحة

 نولوجياتكة لتمثل القاعدة األساسية للتعامالت التجارية االلكترونية في البنية التحتيت 

 .المعلومات واالتصاالت

  يعيفا فضتحتل موقعا  إالأنهامواكبة مختلف التطورات التكنولوجية  إلىتسعى الجزائر 

 .اتالتجارية االلكترونيةتطبيقالمجال 

 عل هذا جنية لتجارة االلكتروي الثقافي بأهمية اعدم توفر المقومات األساسية وغياب الوع

 .بالجزائرشبه غائب النوع من الممارسات التجارية 

 زاياها مة من كبيرة لتطوير التجارة االلكترونية و االستفاد تتوفر الجزائر على إمكانيات

 توسيع انتشارها . غير أنها لم تتخذ اإلجراءات والمتطلبات الالزمة ل

 منهج الدراسة :

ت البحث، تحدد للباحث مجاالوسيلة يستخدم كمنهج  إلىيحتاج علمي أو دراسة ناء أي بحث ب

تشكل  اواعهأنالمناهج العلمية على اختالف لى اإلشكالية المطروحة،وع اإلجابةتسهل عملية و

لى عوضوع اعتمدنا المختلفة للمجوانب الب ولإللمام، عناصر البحثاألساس في تغطية 

ارة الذي يهدف إل توضيح أهم النتائج التي أفرزتها التجتحليلي، المنهج الوصفي ال

النوع  هذا االلكترونية،مع دراسة كافة الجوانب المرتبطة بها ، وهذه تعتبر خطوة نحو فهم

ع الجديد من الممارسات التجارية عبر الخط، والدراسات الوصفية ال تقتصر على جم

بحيث يمكن  ف البيانات واستخالص النتائج منها،المعلومات وتحليلها وإنما تعتمد على تصني

 .إصدار تعميمات بشأنها

 الدراسة : الخطة المتبعة في

 :  إلى فصلينعن معالجتنا لهذا الموضوع قمنا بتقسيم الدراسة 

يث تم حونية، مرتبطة بالتجارة اإللكترالمفاهيم التم التطرق في هذا الفصل إلى األولالفصل 

 بكةشتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومن ركزنا خاللها على تقسيمه إل عدة مباحث 

هم أة عن إعطاء لمحمع اإلنترنيت، باعتبارها البيئـة المالئمـة للتجـارة اإللكترونية، 

لتطرق اتم  كماهذه التكنولوجيا من خدمات ومدى تأثيرها علـى النشـاط التجاري،  استخدامات

ـاديين القتصالتجارة اإللكترونية التي اجتهد في وضعها المرتبطة با األساسيةإلى المفاهيم 

و  كترونيةالتجارة االلتطبيق إشكالإلىالتطرق  إلىباإلضافةوالهيئات الدولية المتخصصة، 

 المختلفة. االلكترونيوسائل الدفع كدا مزاياها و

، طويرهافجاء حول واقع التجارة االلكترونية في الجزائر وسبل تنميتها وتالفصل الثاني أما

تحليل بعض مؤشراتها مع  ،وضعية التجارة االلكترونية في الجزائرالتركيز على حيث تم 

 .نوع من التجارةتجابه هذا الالتي أهم المشـاكل  والتطرق كذلك إلى
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 مقدمة:

، و الهاتف على أنها القدرة على الشراء والبيع بواسطة الكمبيوتر االلكترونيةف التجارة عرت

وتة من التطور والتطوير من قبل الشركات لعدة عقود اآلن، إما من خالل تبادل بدرجات متفا

 Forresterالبيانات اإللكترونية أو عبر اإلنترنت، وبحسب دراسة نشرتها شركة 

Research ( األمريكية ، فإن التبادالت اإللكترونية بين الشركات األمريكيةB2B قدرت )

، بزيادة قدرها  2002مليار في عام  327وسترتفع إلى ،  1997مليارات دوالر عام  8بنحو 

في خمس سنوات، وعلى الرغم من أن هذه األنواع من التقديرات تختلف اختالفًا كبيًرا  40

وفقًا لشركات األبحاث، إال أن الظاهرة كبيرة والحجم لدرجة أن الظاهرة يمكن أن تكون 

، ستتجاوز التجارة  2005في عام  كما أشارت التقديرات من قبل إلى أنهحقيقية فقط، 

،  2008اإللكترونية في الواليات المتحدة التجارة التقليدية من حيث الحجم وستمثل ، في عام 

 ٪ من جميع المعامالت التجارية.65

ورة ت كبيرة نتيجة التقدم التقني وظهور ثوتحوال تتغييرا يشهد البشري فالمجتمع  

 المي وي العالتي أحدثت نقلة نوعية في المناخ االقتصاد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،

 بمثابة تأصبح اإلنترنتفشبكة العمل  غيرها،  مجاالت التجارة  التعليم ثورة حقيقية في 

 لمجاالتاي كل موسوعة علمية تقدم خدماتها المتنوعة لكافة المستفيدين عبر أنحاء العالم و ف

قتصادية القطاعات االونشاطات جميع الأثرت على  حيثكاألبحاث العلمية و مجال األعمال،

اية كل غة هي ، وعلى اعتبار أن التجارلتغييرات في المفاهيم االقتصاديةوأحدثت الكثير من ا

ة، الحاصل التطورات التكنولوجيةالممارسات التجارية نشاط اقتصادي،فكان لزاما أن تساير 

 .ونيةالتجارة االلكترجارية يعرف  بنوع جديد من الممارسات الت وروكانت النتيجة ظه

ذا هجعل  وقد أصبحت التجارة اإللكترونية النغمة السائدة في عالم اليوم، فقد ساهمت في

على  قرية صغيرة وسوقا واحدا تتعادل فيه الفرص الممنوحة لكل الشركات دالعـالممجر

 هولةكل يسر وساألسواق العالمية وترويج البضائع والسلع ب القتحاماخـتالف أحجامهـا

 قتناءبالنسبة للزبائن الذين أصبح بمقدورهم ا الحالمتخطين بذلك كل الحدود، وكـذلك

 أماكنهم. لمغادرةاحتياجاتهم بمجرد نقـرة زر واحـدة ودون الحاجـة

المميزات العديدة التي يوفّرها النوع الحديث من المبادالت التجارية التي تتم عبـر وإن

ي زيادة إدراك العديد من الدول ألهمية تبني التجارة اإللكترونية، ساهم ف إلكترونيوسـيط

النوع من التجارة لم يعد خيارا بل أصبح ضرورة حتمية تفرض  هذافالحاجة إلـى إدراك

هذه التجارة تختلف من بلد آلخر، فقد استجابت  رتطو درجةوجودها على جميع الدول، ولكـن

أوضاعها وخصوصياتها، حيث برغم  حسبادالتالعديد من الدول لهذا النمط من المبـ

الغربية وبعض الدول العربية  الدولأنالتجارة اإللكترونية بلغت حدود عالية في انتشارها لدى

في الجزائر ما زال  التجارةرغم تواضعها، إالّ أناعتماد هذه ةالتي بدأت تخطوا خطوات مهم
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 رةكتقنية متطو اعتبارهاكـن ملـذي يفي مراحله األولى، ولم يرقى بعد إلى ذلك المسـتوى ا

 .التجارةللتجارة، وبالتالي يتعرض االقتصاد الجزائري إلى خلل كبير بسبب نقص هـذه

حول دون توس فالجزائر ََ  رونيـة،إللكتانتشار التجـارة ا عتواجه الكثير من العراقيل التي َت

واقع  لها إلىوتحو ينها الجزائرالتجارة لظاللها على كثير من الدول التي من بهذه إلقاءإالّ أ ن

تطوير ويا للهذا البلد ومتطلبا تنم ةاإللكترونية صارت ضرورة ملح التجارةملموس، أّكد أن

ادي وتوفير فرص واسعة لدفع نموه االقتص والتسويقية،قطاعاته اإلنتاجيـة المحليـة

يم لى تعظعلى الجزائر أن تسعى إ يفرضومساهمتها في التجارة الخارجيـة، وهـذا مـا

ه تي تواجات التذليل العقب خاللاالستفادة من هذه التجارة وتسريع عملية االنتقال نحوها مـن

جية لتكنولوا يةالتحتتطبيقها، وتوفير كافة أسباب النجاح لها، والتي من بينها متطلبات البنـى

 والتشريعات المتعلقة بتطبيقها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تجارة االلكترونيةال مدخل إلىالمبحث األول : 

فتحت التجارة االلكترونية أفاقا جديدة للتعامالت التجارية الدولية، حيث تعود البدايات األولى 

لظهور هذا النشاط التجاري إلى الستينات وكانت تعرف باسم التبادل اإللكتروني للبيانات، 

ت الكبيرة على واقتصرت في البداية على تبادل بيانات البيع والشراء بين بعض المؤسسا

شبكات خاصة، وفي أواخر القرن العشرين أصبحت االنترنت وسيلة من وسائل التجارة 
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اإللكترونية وعوضت بذلك نظام التبادل اإللكتروني للبيانات المستعملة من طرف 

المؤسسات، وقد أتاحت االنترنت لطرفي العقد التقابل وجها لوجه بالصوت والصورة رغم 

 نهما.تباعد المسافات بي

 :اإللكترونيةالتجارة ماهيةالمطلب األول: 

 وما بعديزايد من خالل البيانات المنشورة فإن التجارة اإللكتـرونية تنمو بسرعة فائقة وتتو

أنها  ر إلىيوم، وفي كّل األحوال فإن الدراسات الخاصة بمستقبل التجارة اإللكترونية تشي

لية نمو تقنيات الحركات الماذلك بعد من حجم التجارة الدولية، و 70%ستستحوذ على 

ت معامالالمتعلقة بال لمعرفة التقنية الستخدامات االنترنت والقوانينوتطورها وتطور ا

 االلكترونية.

لى إ 2004موقع سنة  7500في فرنسا مثال ارتفع عدد مواقع التجارة االلكترونية من 

عد أن مليار يورو ب 11.9ية ، وبلغ حجم التجارة االلكترون2006موقع خالل سنة  17500

مؤتمر وتوقع المشاركون في ال، 2004مليار يورو سنة  5.7كانت هده النسبة ال تتجاوز 

ة تجارة ، الذي نظمته غرف2013األول للتجارة اإللكترونية في الشرق األوسط في ديسمبر 

ً ليبلغ نحو  ن دوالر في تريليو 1.4وصناعة دبي، أن ينمو حجم التجارة اإللكترونية عالميا

ت ، كما أن إجمالي إيرادا2012تريليون دوالر في عام  1.2، بعد أن بلغ 2015عام 

دوالر سنة  تريليون 5،4بلغ  الواليات المتحدة األمريكية من مبيعات التجارة االلكترونية

لى أن من إجمالي اإليرادات، وتشير اإلحصائيات إ%18وهذه القيمة تشكل أكثر من  2012

 1،2من المتوقع أن تتضاعف من  (B2C)لكترونية بين الشركات والزبائن التجارة اال

 .2018تريليون دوالر بحلول  2،4إلى  2012تريليون دوالر سنة 

فقه و الألقد صيغت تعريفات كثيرة في التجارة اإللكترونية سواء من قبل المشرع الدولي 

ن قانولبالمشروع النموذجي  تعريفات التي جاءت في هذا الشأن ما وردلالقانوني، ومن ا

متحدة، م الالتجارة اإللكترونية الموحد الصادر عن لجنة القانون التجاري الدولي في األم

دل لتباحيث عرف تبادل المعلومات اإللكترونية وليس التجارة اإللكترونية، وعرف هذا ا

اد يه إلعدعل متفق النقل اإللكتروني بين جهازين للكمبيوتر للبيانات باستخدام نظام »بأنـه:

ما بونية وقيل أن هذا التعريف ينصرف إلى كّل استعماالت المعلومات اإللكتر« المعلومات

ترونية إللكافيها التجارة اإللكترونية ذاتها، وعليه فإن هذا المشروع عرف وسائل التجارة 

 دون أن يعرف التجارة اإللكترونية ذاتها.

ع وشراء سلع وخدمات من طرف المؤسسات أو األفراد، بي وتعرف التجارة االلكترونية بأنها

باالعتماد على الشبكة المعلوماتية، والتجارة اإللكترونية هي نتاج ثورة المعلومات 

واالتصاالت. تتضمن تبادل المعلومات التجارية عبر مواقع الشبكات العالمية للمنتجات 
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عروضات على المواقع مع إجراء والسلع والخدمات والتجول وإبرام عقد الشراء والبيع للم

 التحويالت المالية اإللكترونية بين حسابات العمالء.

وقد عرف البعض التجارة اإللكترونية بأنها " 

المعامالتالتجاريةالتيتتممنقبالألفرادوالهيئاتوالتيتعتمدعلى 

لقة، غيتأوممعالجةونقاللبياناتالرقمية،بمافيهاالصوتوالصورةمنخاللشبكاتمفتوحةمثالالنترن

 والتي تسمحبالدخوإللىالشبكاتالمفتوح ".

عقد  ملياتأما بالنسبة للمنظمة العالمية للتجارة تعرفها على أنها مجموعة متكاملة من ع

 نية.الصفقات وتأسيس الروابط التجارية وتوزيع وتسويق بيع المنتجات بوسائل إلكترو

 ما:ومن هنا نستخلص أن التجارة اإللكترونية تنقسم إل شقين وه

 وا ء كانالشق التجاري ويشمل تبادل السلع والخدمات بين المتعاملين االقتصاديين سوا

 مؤسسات، أفراد، حكومات.

 غيرها رنت والشق االلكتروني ويتمثل في الوسائط واألساليب االلكترونية مثل شبكة االنت

 من وسائل االتصال الحديثة.

 

 رونية: مناظير تعريف التجارة االلكت 01الجدول رقم 

 المنظور التعريف

 التجارة اإللكترونية هي وسيلة من أجل إيصال المعلومات أو الخدمات أو

 .قنيةالمنتجات عبـر خطوط الهاتف أو عبر شبكات االنترنت أو عبر أي وسيلة ت

 االتصاالت

الت عـامالتجارة اإللكترونية هي عملية تطبيق التقنية الرقمية من أجل جعل الم

 ري بصورة تلقائية وسريعة.التجاريـة تج

األعمال 

 التجارة

التجارة اإللكترونية هي أداة مو جهة إلشباع رغبات الشركات والمستهلكين 

الخدمات واإلسراع بزمن تقديم هذه الخدمة والرفع من  تكلفةوالمدراء فـي خفض

 كفاءتها.

 الخدمة

رة بصو المعلوماتالتجارة اإللكترونية هي أداة لتوفير وشراء المنتجات وتبادل 

 فوريـة أو لحظية من خالل شبكة االنترنت.

 اإلنترنيت

  تبـادلم والالتجارة اإللكترونية هي ملتقى يجمع عناصر المجتمع أفراد ومنظمات للـتعل

 فيما بينهم.

 المجتمع
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 1: يما يلنتاجاستاإللكترونية يمكنناالواردبشأنالتجارةالعرضبعدهذا

 ل كـ وقبـلأوالفكرةالنشاطالتجاري، فهيفيتتجلإللكترونيةاللتجارةإنالركيزةاألساسية

 اتصاالت. وسيلةالإهيماشيءتجارة، والشبكةاإللكترونية

 تإلترنياإلنتـبكةتكنولوجياالمعلوماتوشبكةاالتصاالتوعلـىرأسـهاشعلىاعتمادالتجارةاإللكترونية

 وعملياتها. ماممختلفنشاطاتها

 ـل عوشراءالسلعوالخدماتفقطبل شـمولهاكالتجارةاإللكترونيةعلىعملياتبياقتصارعدم

 نفسها. عملياتبيعوشراءالمعلومات

 اإللكترونيةلكل تحطيم التجارة

 .عينبلد مأومكان بقائها حبيسةعدموالقيودالزمانيةوالمكانيةالمعرقلةلحركـةالتعـامالتالتجاريـة

 :المؤسسات، األفراد، الحكومةتشمل التجارةاإللكترونيةثالثةأنواعمنالمتعاملين . 

 2التمييز بين التجارة االلكترونية و التجارة التقليدية : 

التعرف بدمنا الأكثرفأكثرمفهومالتجارةاإللكترونيةوإلزالةالغموضحولهلكييتضح

أهناكلبواحدعانوليسالتجارةاإللكترونيةفالتقليديةاإللكترونيةوالتجارةالتجارةلجوهريبيناعلىالفرق

األشكال منهـا، وتختلـفهـذهشكال ودرجاتمختلفـة

رةإلـى لتجـاط، وعلىهذااألساسيمكنناتقسيماالوسيتبعالدرجةتقنيةالمنتجوتقنيةالعمليةوتقنية

 أنواع: ثالث

 

 

 

 خاصة:إلكترونية بحتة  تجارة -1

وتعنىأن الزبونيزور موقعالشركةعلىاالنترنت، 

خالل فعنداختيارهللسلعةالمناسـبةيقـومبمـلءاستمارةالطلبمن

لىالبائعويسويمدفعاته النقديةإلكترونيا، إاويبعثبهجهازالكمبيوتر

 االنترنت عبرفورياكمـاأنالتسليميكون

ثل مسة، ملموالعمليةوالسلعةملموسةوكذلكملموساعندمايكونالوسيطتجارة تقليدية بحتة:  -2

 واأللبسة الغذائيةكالمواداالحتياجات والمتطلباتالمتجر القتناءإلـىالتوجـه

 :جزئيةإلكترونية تجارة -3

رقمياوالبـاقي أن أحدالعوامل الثالثةحيث التقليديةوالتجارةاإللكترونية،التجارةجبينهيمزي

ملموس، مثل شراءكتابمنموقعشركةعلىاالنترنت، 

                                       
 .  2006جار ي شنايدر، " التجارة االلكترونية"، تعريب سرور علي إبراهيم، دار المريخ للنشر ، الرياض، المملكة العربية السعودية،-1
 118، ص، التجارة اإللكترونية والعولمةالسيد أحمد عبد الخالق2
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اوهذاعنطريقإرسال التقليديةمادياأيبأسلوبالتجارةيكونالتسليمأيأنالعملياتتمإنجازهاإلكترونيابينما

 العادي. عبر البريدالشركةللكتـاب

ديدة جارة اإللكترونية عمليات بشكل جديد، وتستدعي كذلك استعمال طريقة وتتطلب التج

واليات موقع بيع الكتب موجودة في سياتل بال Ammazon.comإلدارة هذه األعمال، فمثال 

، ترنتاالن المتحدة األمريكية حيث أن المؤسسة ال تملك أي مخزون وهي تبيع كتبها من خالل

ت العمليارد، فمع الناشرين، وفي المقابل فإنها ال تقوم بأي ج وتنظم عمليات التسليم مباشرة

نية إللكترواجارة التجارية تتم بصورة تلقائية من خالل الشبكة المعلوماتية ومن هنا نجد أن الت

 تتميز بعدة خصائص أهمها ما يلـي:

 التعامل عن بعد وعدم وجود أي عالقة مباشرة بين أطراف العملية؛ 

 قية متبادلة في إجراء وتنفيذ المعامالت؛ال توجد وثائق ور 

 لوقت؛إمكانية إرسال الرسالة اإللكترونية إلى عدد ال نهائي من المتقبلين وفي نفس ا 

  ؛لشبكةاإمكانية تنفيذ كّل مكونات العملية التجارية بما فيها السلع الغير مادية على 

 ؛لمعلومات حول ذلكإمكانية التحديد الدقيق ألطراف العملية التجارية وموثوقية ا 

 لتكلفة لالئم ل إلى أفضل وضع مإمكانية تنفيذ العمليات المادية بأمانة وموثوقية، والوصو

 المواصفات؛مع

 ؛مضافةالسرعة في األداء وتقليل الهذر في عمليات التنفيذ وبالتالي تخفيض التكلفة ال 

  الية؛برة عخطرف ثالث ذي إمكانية تحقيق الثقة الكاملة نسبيا بين األطراف المتعاملة لوجود 

  تحقيق قيمة مضافة من خالل تحسين مواصفات اإلنتاج وتهيئة تجمع واقعي لإلعالن

 والتسويق.

 وما بعديزايد ومن خالل البيانات المنشورة فإن التجارة اإللكتـرونية تنمو بسرعة فائقة وتت

أنها  إلى رونية تشيريوم، وفي كّل األحوال فإن الدراسات الخاصة بمستقبل التجارة اإللكت

لية نمو تقنيات الحركات المامن حجم التجارة الدولية، وذلك بعد  70%ستستحوذ على 

ت معامالالمتعلقة بال لمعرفة التقنية الستخدامات االنترنت والقوانينوتطورها وتطور ا

 االلكترونية.

 3للتجارة االلكترونية األساسيةمقومات الالمطلب الثاني : 

ارت لتي صتطورا هائال في ميدان التجارة االلكترونية ا األخيرةي السنوات شهد العالم ف

اء بيرا، جعا كتنافس التجارة التقليدية من حيث حجم التعامالت ونسبة النمو التي تعرف ارتفا

 هذا التطور نتيجة لتوفر بنى تحتية توافق التعامل بالتجارة اإللكترونية، 

                                       
 327أحمد محمد غنيم، اإلدارة االلكترونية، آفاق الحاضر وتطلعات المستقبل، ص3
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ن والتخزي لنقلنية هي الخدمات اللوجستية المتمثلة أساسا في اومن أهم مقومات التجارة االلكترو

 ى واقع ء علوالتغليف والشحن والتوصيل والتسليم. ومن هذا المنطلق جاءت دراستنا لتسليط الضو

في  ونيةالتجارة االلكترونية والخدمات اللوجستية بهدف النهوض بقطاع التجارة االلكتر

مات أن تأخر الجزائر في مجال تكنولوجيا المعلو الجزائر، ولقد توصلت الدراسة الى

ر واالتصال وكذا تطبيق التجارة االلكترونية سببه الرئيسي هو فشل مشروع الجزائ

ر تضافااللكترونية وعدم وجود رؤى واضحة في هذا المجال،إضافة الى عدم وجود تنسيق و

ت مكانيان االلجزائر برغم مالجهود ما بين الوزارات المعنية، وان سوقي البريد والنقل في ا

ود ن وجمواالمتيازات التي يحظيان بها كأرضية للتجارة االلكترونية إال انهما يعنيان 

. ولقد ضبط الفوضى التي تسببها السوق الموازية، السيما قطاع النقل الذي يفتقر الى سلطة

قحام ى اعمل علأوصت هذه الدراسة الى االسراع في تنفيذ مشروع الجزائر االلكترونية وال

نية جميع الوزارات في تنفيذ هذا المشروع وسن قانون مستقل خاص بالتجارة اإللكترو

سوق ى الوتشجيع المؤسسات على االستثمار في مجال النقل والبريد والعمل على القضاء عل

 الموازية، وخلق سلطة ضبط خاصة بالنقل.

 نجاح التجارة االلكترونية أوال: عوامل

  :  جودة العاليةتوفير ال1-1 

نظام  حسينتيمكن تحقيق الجودة العالية عن طريق نظام الفاعلية والذي يقوم وفقا لمواصلة 

 م منالجودة. فيجب أن يكون نظام الجودة في مستوى مقبول فيجب التحقق وتطوير النظا

ا ج هذوقت الخر. يعتبر مقياس مدى رضاء المستهلكين أداة لتطوير النظام وتعتبر نتائ

دخالت الم لمقياس نظام لرد الفعل. يجب أن يكون نظام رد الفعل غير متصل بتغييرات نظاما

ن مالح ويجب اتخاذ أي فعل لتصحيح األخطاء. تعتبر هذه الرحلة هي عملية متواصلة لإلص

 جودة المنتجات.

  : نظام تسعير المنتجات1-2

يعتبر  على نجاح مشروعك. إن فرض األسعار على المستهلكين أو الزبائن له تأثير مباشر

 سية منهألسااتسعير المنتجات أمرا معقدا للغاية يقوم على العديد من القواعد،لكنه الغاية 

 بالطبع هو أن يغطي جميع التكاليف ويضيف ربحا في النهاية على صاحب العمل.

ج، حجم لمنتاهناك العديد من العوامل التي تعتمد عليها عملية التسعير مثل حجم الطلب على 

ملين. لمحتاالمنافسة بين الشركات على هذا القطاع، وأيضا السعر المأمول من قبل العمالء 

قصي هناك خطوة هامة جدا قبل تحديد السعر وهي استطالع آراء العمالء المحتملين وت

 ء.توقعاتهم بالنسبة لسعر المنتج. قد يساعد هذا في الوصول إلى سعر مرضي للعمال

 :التسويق 1-3

تعلم كيفية تسويق منتجك بالتأكيد سوف يساعدك في نمو حركة مبيعات المتجر الخاص  إن

بك. عند تملكك لكيفية بيع المنتج عن طريق اإلنترنت سوف تمنح فرصة لنجاح مشروعك. 
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ستحتاج لتجرب بأفكار تسويقية مختلفة لفهم جمهورك المستهدف وتسويق منتجك لهم. أهم 

وذلك  من متجرك. شرائهم بيومبريد إلكتروني لهم بعد طريق لبيع منتجك هو إرسال 

وسيشجع المستهلكين في الشراء من متجرك مرة أخرى. يمكنك أيضا سيساعدك في تسجيل 

الحفاظ على العمالء المهمين.  هذا فيتقديم تخفيض دائم للمستهلكين المتكررين. وسيساعدك 

رابطا لمشروعك في هذا  يمكنك لدعاية مشروعك أن تكتب مقاالت في مدونتك وتضع

 المقال.

 :الشحن 1-4

سرعة الوصول للعميل ودقة المواعيد والحفاظ على جودة المنتج أثناء عملية النقل، كلها 

معايير هامة جدا يجب مراعاتها أثناء القيام بعملية الشحن. بعض المواقع اإللكترونية تتولى 

ى مستوى رضا العمالء من جودة جودة الخدمة ولتتقص 4عملية الشحن بنفسها لتتأكد من

الخدمة بكاملها، بينما تتجه مواقع أخرى إلى ترك العملية برمتها إلى شركات متخصصة في 

عملية الشحن. ربما يعد ذلك خيارا أفضل للشركات الصغيرة والناشئة، بينما المواقع الكبرى 

 تفضل أن تقوم بالتوصيل بنفسها.

  :خدمة العمالء 1-5

عداء. هم سومالء الجيدة من أساسيات جلب المستهلكين إليك مجددا وتوديعهم تعتبر خدمة الع

 سعداء بشكل كافي لتجعلهم يتركوا رد فعل إيجابي عن مشروعك لآلخرين الذين سوف

 مالءعيجربون منتجك أو خدمتك وبالتالي يصبحوا مستهلكين متكررين. أول قانون لخدمة 

ستمع لث الثاني أن ال توعد إال اذا وفيت. والثاجيدة الرد على هاتف محمول المشروع. وا

 دائما آلراء المستهلكين.

قييم ة على تممتازة جدا لقياس جودة الخدمة هي استئذان العمالء في اإلجابوسيلة أخرى  1-6

لموقع االل بسيط يحتوي على بعض األسئلة المتعلقة بالعملية كلها. يمكن القيام بذلك من خ

كل  رنت أو منشور ورقي أو تنظيم مناقشة جماعية مصغرة. راجعاإللكتروني على اإلنت

ل اإلطراءات المقدمة، تحقق من أسباب الشكاوى، وحاول استخالص أفكار مفيدة من ك

 التعليقات واإلجابات المقدمة لتساعدك في تطوير العمل.

 : المطلب الثالث : مزايا و عيوب التجارة االلكترونية

يدي العميل بكل منتجاتها و خدماتها المعروضة مع كل تفاصيلها و أصبحت أسواق العالم بين 

مواصفاتها ، وللعميل أن يختار بينها بكل حرية مما يعطيه فرصة للمفاضلة بين هذه السلع 

التجارة االلكترونية لها مزايا وعيوب من حيث التكاليف والتطبيق والمنافسة ، و5والخدمات. 

واستراتيجيات اإلدارة والجوانب التنظيمية، ومن بين مزايا  باإلضافة إلى المسائل الحكومية

 التجارة االلكترونية ما يلي:

                                       
 .2010طار ق طه،" التسويق والتجارة اإللكترونية"، دار الكتب للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، -4
 .2010ق طه،" التسويق والتجارة اإللكترونية"، دار الكتب للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر،طار- 5
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 لخ(؛تكاليف أقل للعمليات، أعمال ورقية أقل ) الطلبات، الفواتير، خدمة العميل...ا 

 تغذية مرتدة أكثر للعميل مع فرص أكثر إلشباع احتياجات العمالء؛ 

 سواق جديدة مكونة من عمالء جدد؛رصد أفضل إلشباع حاجات المستهلك وأ 

 اتصاالت مبسطة، تسهيل األعمال مع قاعدة العمالء القائمة؛ 

 ؛القدرة على تهيئة أنشطة األعمال وحلول للعمالء الكبار مع تعزيز صورة المؤسسة 

 ع.لتوزيخلق قيمة لألعمال باستخدام التجميع والتنظيم واالختيار والتصنيع والتشكيل وا 

ا غي أخدهتي ينبهذه المزايا هناك تحديات تواجه قطاع التجارة االلكترونية والوباإلضافة إلى 

ن مبعين االعتبار، خاصة بالنسبة للمؤسسات التي دخلت في هذا المجال وهذا النوع 

 :ا يليمالممارسات التجارية،  ومن أهم المصاعب المتعلقة بالتجارة االلكترونية نذكر 

 ل عبرمين عمليات الشراء اإللكتروني ضد مخاطر االحتياتأإشكالية األمن المعلوماتي و 

 ؛الشبكة

 ي ص التالتي تتوفر على بعض النقائ لالتصاالت وشبكة االنترنت لتحتيةعيوب البنية ا

 في الزمن الواقعي؛والمعلومات  بياناتالنقل تعيق 

 االكتظاظ في ساعات الذروة وانسداد الخطوط وانعدام وجود ضمان الخدمة؛ 

 ؛يكترونقام بطاقات االئتمان الخاصة، وكذا مخاطر استخدام أسلوب الدفع االلعيوب أر 

  غير  إلثباتوسائل السداد اإللكتروني غير كافية واألمن الضعيف وأدلة ااحتمال أن تكون

 كافية؛

 ؛كإمكانية تسويق سلع غير أصلية أو مزيفة على الشبكة دون أدنى حماية للمستهل 

 تصال األعمال والعمالء لعدم وجود ا بائع والمشتري، منشآتتوليد الثقة بين ال صعوبة

 ؛شخصي

 24ا/س 24فاألنظمة الشبكية المعلوماتية يجب أن تكون معدة من أجل تحمل وصل أو ربط 

وقت  ي أيفسا، وخالل كافة أيام األسبوع، فالطلبات على المنتج أو الخدمة يمكن أن تسجل 

 وانطالقا من أي نقطة في العالم.

 ث الثاني :آليات ووسائل الدفع المعتمدة في التجارة االلكترونية  و تأمينهاالمبح

ان التجارة االلكترونية مثلها مثل التجارة العادية تسير وفق آليات و ضوابط لتحقيق تبادل 

الكتروني متوازن وضمان حقوق كل من البائع و المشتري ،فالبائع يستعمل وسائل و آليات 

تحقق له أكبر المبيعات  و األرباح ،كما أن المشتري يجب عليه التسديد و الترويج  كاإلشهار

مقابل استالم البضائع باستعمال أدوات دفع حديثة تتماش ى مع عصر األنترنت و التعامالت 

الرقمية ،اال أنه من نتائج التعامالت عبر األنترنت ظهور وسائل غش و احتيال تتجاوز حدود 

لمتنقلة عبر الشبكة الى التنصت و التخريب ،اال أنه بفضل الدول ،وتعرض المعلومات ا
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التكنولوجيا الحديثة تم تطوير مجموعة من البرامج و التقنيات الي تساهم في التخلص من 

مشكلة سرية وأمن المعامالت االلكترونية و تزرع الثقة في نفوس الناس و تشجعهم على 

 الشراء عبر األنترنت. 

 6االلكترونية:التجارة  راحل إبرامومأطراف األول:المطلب 

اف أطر التجارة االلكترونية هي احد أشكال التعامل الذي يجري الكترونيا بين ثالث إن

بين  لكترونيةأي صفقة من صفقات التجارة اال إبرامويمر  بينهم،ماديا فيما  ليتصلونأساسية 

 بتسليمها. هاته األطراف بمجموعةمن المراحل بدءا بعرض المنتجات و انتهاء 

 االلكترونية:أطراف التجارة  أوال:

 مثلة فيالمت وان األطراف الثالثة للتجارة االلكترونية هي نفسها أطراف التجارة التقليدية 

 المستهلك والبائع و البنك. 

 عقود التجارة االلكترونية : إبرامثانيا :مراحل 

ديدة جوات جب ضرورة استعمال أدظهور التجارة االلكترونية كبديل للتجارة التقليدية استو

 بارة عنعي هي تنظيم وتسيير التعامالت الرقمية ، ومن هاته األدوات العقود االدارية ، والت

د من م هذه العقود البكل عقد يخص السلع و الخدمات يتم بين طرفين عن بعد ،ولكي تت

 وات أو مراحل أساسية تتمثل في:المرور بخط

  مرحلة العرض والطلب 

 ة الطلب ' القبول' و الدفعمرحل 

  'مرحلة التنفيذ ' التسليم 

 المطلب الثاني : وسائل الدفع االلكترونية:

على ضوء التغيرات العالمية التي شهدها عصرنا الحالي و مع تطور األساليب التكنولوجية 

سائلها ، الحديثةالمستخدمة في كافة مجاالت حياتنا ، اتسع نطاق التجارة االلكترونية و استحدثت و

النقود االلكترونية وهي عبارة عن مجموعة من البروتوكوالت و حيث تطورتالنقود وظهرت 

التواقيع الرقمية التي تتيح للرسالة االلكترونية أن تحل فعليا محل تبادل العمالت التقليدية ،فالنقود 

الت اسب تماما لمعامبشكل جديد منالرقمية هي المكافئ االلكتروني للنقود التقليدية، وهي تتعامل 

األساليب التقليدية للدفع تتراجع أمام نمو و انتشار النظام أخذت  ، حيثالتجارة االلكترونية

أنظمة  عدةااللكتروني للدفع و تصنف وسائل الدفع االلكتروني باالعتماد على توقيت الدفع ضمن 

 .للدفع

اعي تطوير البيئة القانونية التي إن تطبيقات التجارة االلكترونية يتطلب إيجاد مناخ مالئم ير

تسهل وتعترف بالعمليات اإللكترونية وتضعها في محل التنفيذ، وتضعها في محل التنفيذ، 

                                       
 .132، ص2005ضال إسماعيل برهم، أحكام عقود التجارة اإللكترونية، دار الثقافة والتوزيع، األردن ،ن6
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حيت تعد قضايا االعتراف بالوثائق االلكترونية والتوقيع اإللكتروني و الدفع اإللكتروني 

دفع اإللكتروني المستخدمة ، وتتضمن عمليات ال[7]واحدة من أهم القضايا الواجب االلتزام بها

في مجال التجارة االلكترونية عدة وسائل وأدوات وتقنيات وبرامج تسمح بإجراء التحويالت 

 :[8] المالية، ومن ضمن هذه الوسائل ما يلي

 .التسديد نقدا عند االستالم 

جارة يعتبر هذا األسلوب من األساليب األولى التي اعتمدت في أولى بدايات ظهور الت

 ة للبيعمعروضكترونية، حيت كان الموقع التجاري يظهر كل المعلومات المتعلقة بالسلع الاالل

اءها اد شرمن خالل عمليات التسويق االلكتروني، وما على الزبون إلى اختيار السلعة المر

 مباشرة على شبكة االنترنت، أما عملية التسديد فتتم نقدا عند استالم السلعة.

 قات البنكية.الدفع باستخدام البطا 

استخدامها في شراء معظم حاجياته أو أداء وتسمى كذلك بالنقود البالستيكيةويستطيع حاملها

مقابل ما يحصل عليه من خدمات عبر االنترنت، باإلضافة إلى إمكانية حصوله على النقد من 

قليدية للدفع في األسواق الت [9]خالل آالت الصرف الذاتي، ويمكن استخدام البطاقات البنكية

التي تستعمل أنظمة الدفع االلكتروني، كما أن هده البطاقة يمكن تثبيتها على الكمبيوتر 

الشخصي أو تكون قرصا مرنا يسمح بنقل القيمة المالية و{راء التحويالت المالية عبر شبكة 

 االنترنت باستخدام برامج معينة.

 .الدفع باستخدام البطاقات البنكية الذكية 

ة القائم رصدةاقات الحاسب المتنقل لكونها تحتوي فعال على سجل بالبيانات واألتشبه هذه البط

لسري لصاحب البطاقة وحدود المصروفات المالية، فضال عن البيانات الشخصية والرقم ا

لتعامل يقة الصاحب البطاقة، وتعد هذه البطاقة الجديدة من البطاقات التي يختار الزبون طر

اءة زة قرن طريق الدفع أو االئتمان، حيت يتيح هذا النظام ألجهبها سواء كان التعامل ع

حابها، ة ألصالبطاقات التي توضع في المواقع التجارية التدقيق في تفاصيل الحسابات المالي

د ها تعتمة كونوتلعب هذه البطاقات دور هام في تأمين إجراءات التحويالت المالية االلكتروني

 تصعب من عمليات التزوير واالحتيال. على تكنولوجيا شديدة التعقيد

 .الدفع باستخدام الشيكات اإللكترونية 

                                       
  .56، ص. 1999، القاهرة ،المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، لتجـارة اإللكتـرونيةعالم ، رأفت رضوان. 7
جامعة صاد العالمي، رسالة دكتوراه في علوم التسيير، تكنولوجيا االنترنت وتأهيل المؤسسة لالندماج في االقت، نوفل حديد. 8

 .143 -142ص   ، ص2006/2007الجزائر 
 Visa: تعتمد على وجود أرصدة فعلية للزبون لدى البنك مثل  بطاقات الدفعتنقسم البطاقات البنكية إلى ثالثة أنواع وهي: . 9

debitcard ،غ معينة، وال يتم إصدارها إلى بعد دراسة جيدة للحالة : وتصدرها المصارف في حدود مبالبطاقات االئتمانو

: التي تختلف عن بطاقات االئتمان في بطاقات الصرف، و Mastercardالمالية للزبون، حيت يتم استخدامها أداة ضمان مثل 

 أن السداد يجب أن يتم بالكامل من قبل الزبون للبنك خالل الشهر الذي تم فيه السحب.
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لقد توجت أبحاث وجهود هيئة الشيكات االلكترونية بإصدار الشيك االلكتروني الستخدامه في 

مجال التجارة االلكترونية، فلقد جرى تطوير استخدام الشيكات التقليدية إلى نظام الشيكات 

 FSTC[10]نظامين يتم اعتمادهما حاليا للشيكات االلكترونية هما نظام االلكترونية، وأهم 

والشيك االلكتروني هو مكافئ للشيكات الورقية االلكترونية، وهو  CyberCash[11]ونظام 

عبارة عن رسالة الكترونية موثقة ومؤمنة يرسلها مصدر الشيك إلى المستلم ويقوم بمهمته 

رقميا، كما يمكن التأكد من صحته إلكترونيا، وهو يختلف كوثيقة تعهد بالدفع ويحمل توقيعا 

عن التوقيع العادي المكتوب باليد، حيث يتضمن ملفا إلكترونيا أمنا يحتوي على معلومات 

 خاصة بمحرر الشيك مثل قيمة الشيك، تاريخ صرفه، المستفيد منه.

 الدفع باستخدام النقود اإللكترونية. 

عة من البروتوكوالت والتواقيع الرقمية التي تتيح للرسالة هي مجمو [12]النقود االلكترونية

االلكترونية أن تحل فعليا محل تبادل العمالت التقليدية، وعليه فإن النقود االلكترونية هي 

المكافئ اإللكتروني للنقود التقليدية، ويخص هذا النوع من النقود المعامالت المصغرة، حيث 

لقيمة، وتشترط عند المعاملة وجود ثالثة أطراف:البائع، يستعمل لسداد المشتريات صغيرة ا

المشتري، البنك اإللكتروني، وينبغي أن يتوفر لكل طرف برنامج النقود االلكترونية نفسه 

ومنفذ إلى شبكة االنترنت، كما يجب أن يكون للبائع والمشتري حساب بنكي لدى البنك 

 االلكتروني.

 

 

 13: تجارية االلكترونيةالمطلب الثالث :أمن المعامالت ال

تتميز صفات التجارة االلكترونية بانعقادها عن بعد دون اللقاء المباشر بين البائع والمشتري 

سرية مما يؤدي الى وجود بعض المخاطر المعرقلة لهذا النوع من التجارة و المتعلقة بأمن و 

 فقها عبر شبكة الشبكاتثناء تدبين هذين الطرفين فالمعلومات أ المعلومات التي يتم تبادلها

يمكن أن تحول و يقرأ محتواها ، مما أدى الى  ضرورة اللجوء الى مجموعة من المعايير  و 

                                       
10 ..vices Technology CorporationFinancial Ser  
: هو نظام معتمد من قبل اتحاد مالي لمجموعة كبيرة من البنوك والهيئات المصرفية األمريكية، ويوفر FSTCنظام . 11

 Chèque)للمستهلك إمكانية االختيار بين مجموعة من وسائل الدفع االلكترونية أهمها الشيك االلكتروني القياسي

Électronique Standard) الشيك االلكتروني المؤكد ،(Chèque Électronique Certifié) وذلك باستعمال نفس دفتر الشيكات ،

هو عبارة عن نظام دفع يعتمد على :CyberCashنظام الذي يرصد كل المعامالت على مستوى نفس الحساب البنكي. أما 

ا ذمن البنوك والمؤسسات التجارية المشتركة به ألمريكية تتعامل به مجموعةا CyberCashالشيكات االلكترونية لشركة 

 . FSTCمكنظا أنه ال يوفر للمستهلك إمكانية االختيار بين مجموعة من وسائل الدفع االلكترونيةه سلبياتومن النظام، 
لكترونية، البطاقات النقود االلكترونية تأخذ عدة أشكال منها: النقود االلكترونية البرمجية، المحفظة االلكترونية، الشيكات اال. 12

 .المصرفية
 .2012نضال إسماعيل برهم،'' أحكام عقود التجارة اإللكترونية''، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، األردن، -13
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األنظمة و التي توفر السرية و األمن و الخصوصية لتعامالت التجارة االلكترونية و سنورد 

 فيما يلي أهم الوسائل و األنظمة المستخدمة لضمان النقل اآلمن للمعلومات

 الوسائل التقنية ألمن األعمال اإللكترونية. -1

عمال ترى وكالة األمن القومي األمريكي أن األمن اإللكتروني يتمحور حول حماية األ

ي راء أاإللكترونية و أنظمة المعلومات ضد أي ولوج للمعلومات غير مرخص به، أو ضد إج

ها ول لهم و تقديمتعديل على هده المعلومات، وضد تقديم الخدمة لألشخاص الغير مخ

للمستخدمين المخول لهم، باإلضافة إلى إجراءات مواجهة مخاطر التطفل والغش 

ور ونية وظه[ ، وقد تطور مفهوم األمن اإللكتروني مع تطور األعمال اإللكتر21اإللكتروني]

لتي نة واالجرائم المعلوماتية، وكان ذلك من خالل مراحل مختلفة كل مرحلة تخص فثرة معي

 تلخيصها فيما يلي:يمكن 

ذ والنفو لماديوهدا خالل فثرة الثمانينيات، وتتعلق بتنظيم األمن ا مرحلة األمن المعلوماتي:•

 .إلى البيانات

يا نولوجوهي المرحلة التي صادفت التقدم في تك مرحلة أمن المعلومات ونظم المعلومات:•

 .المعلومات واالتصاالت

الت التصاالة التي عرفت فيها تكنولوجيا المعلومات وهي المرح مرحلة األمن اإللكتروني:•

 درجة عالية من التقدم.

بة وتعتبر مسألة األمن المعلوماتي مسألة في غاية األهمية والخطورة خصوصا بالنس

ل ن خاللمنظمات األعمال التي تتعامل إلكترونيا مع عدد كبير من األفراد والمؤسسات م

عا ا واسعتداء والتطفل واالحتيال، فالشبكات هي رحبشبكات كبيرة تمثل مجاال واسعا لال

داء، للقراصنة الذين يسعون للحصول على مبتغاهم وقد يستعملون أشكاال مختلفة لالعت

ل لوسائاوبالتالي يشكلون خطرا علي المؤسسات وعلى المتعاملين معها، ويمكن إيجاز أهم 

اءات العتدن البرمجيات المضادة لالتقنية المعتمدة في أمن األعمال اإللكترونية في كل م

 اإللكترونية، حائط النار والتشفير.

إن البرمجيات المضادة لالعتداءات اإللكترونية هي من أكثر وسائل األمن انتشارا واألكثر 

معرفة من قبل المستخدمين، حيت تعمل على تدمير وتحطيم البرامج الخبيثة التي يمكن أن 

أنواع من البرمجيات المضادة لالعتداءات اإللكترونية، كل تتواجد بذاكرة الحاسب، وهناك 

(، وهناك برمجيات أخرى تسمح بالقضاء على البرامج 02نوع له مهمة خاصة به )الجدول 

الخبيثة، وهده البرمجيات هي متكاملة وتحتوي على وسائل جد متطورة تسمح باكتشاف و 

 Kaspersky Internetجية الروسية تحطيم البرامج الخبيثة، ونذكر في هدا المجال البرم

Security   والتي تحتوي على أدوات اكتشاف وتحطيم البرامج الخبيثة عند االرتباط بشبكة

االنترنت، خصوصا البرامج الخبيثة التي تعمل على إيقاف البريد اإللكتروني، وأدوات 

 االحتيال عبر االنترنت.
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 اللكترونيةمناظير تعريف التجارة ا(: .... الجدول رقم )

 

 عمل البرمجيات البرمجيات

Nettools  الكشف عن نقاط ضعف نظام تشغيل

 الحاسب

Acunetix الكشف عن نقاط ضعف متصفح الويب 

N-Steath http Security Scanner الكشف عن نقاط ضعف شبكة الحاسبات 

IOPhcrack  تسمح باختبار درجة قوة كلمات المرور

 المستخدمة

Spybot-Search & Destroy تسمح بالقضاء على مختلف برامج الجوسسة 

X-NetStat Professional تسمح بالكشف عن حدوث االعتداء 

Antisniffer  تسمح بإيقاف المعتدين بأسلوب اعتراض

 وتحليل البيانات

Steganos Internet Anonyme تسمح باإلبحار في االنترنت بشكل مخفي 

Coffre-fort أمن بالحاسب لوضع  تسمح بإنشاء حيز

 البيانات الحساسة

 

إن مخاطر التطفل هي دائما موجودة ومسئولي حماية المعلومات يتم توظيفهم من أجل وضع 

وسائل تأمين الدخول، كما أّن تطبيق تجارب )ضد المتطفلين تسمح باكتشاف نقاط الضعف 

[، 23الغير مرخص]في النظام ووضع حاجز المراقبة عند الدخول يساعد على تجنب الدخول 

واللجوء إلى بروتوكاالت االنترنت يساهم في وضع إجراءات الحماية والمراقبة السهلة على 

شبكات المؤسسة الداخلية من خالل تخصيص رموز للدخول لتدعيم إجراءات الحماية و هذا 

يسمح بتملك قاعدة مركزية حول حقوق الدخول للمستعملين،  كما تساهم في ذلك الجدران 

مع قوانين ترشيح تتضمن السماح  IPنارية والتي تحتوي على موجهات لبروتوكوالت ال

بالنفوذ للمستخدمين أو منعهم من ذلك، وقد تطورت هذه الوسائل مع تطور تكنولوجيا 
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المعلومات واالتصاالت، وأصبحت تقوم بعمل فعال في مجال التحقق من هوية المستخدمين 

 هة مختلف االعتداءات. واكتشاف البرامج الخبيثة ومواج

 مناظير تعريف التجارة االلكترونية: ....الشكل رقم 

 

 
 :أوال: التشفير

صولها عد ومليةدمج المعلومات  في شفرة سرية غير مفهومة ثم فك هذه الشفرة بالتشفير هوع

رنامج دام بالى وحدة خدمة الويب اآلمنة أي أن التشفير هو استبدال مستند أو رسالة باستخ

لهذا  ،قبلها من طرف مست إالعلى محتواها أو تعديلها أو تغييرها  االطالعين حتى ال يمكن مع

تنطوي عملية التشفير على تحويل النصوص البسيطة الى رموز ، حروف ،أرقام ،أو 

 ولشفرة امستقبلها شريطة أن يكون لهذا األخير القدرة على حل  إلىإشارات قبل إرسالها 

 .ألصلية باستخدام مفتاح التشفيريغتها اص إلىتحويل الرسالة 

دخل في هو يويمثل التشفير وسيلة أكثر أهمية في ضمان سرية وسالمة البيانات المتبادلة، و

تم ، حيت يرونيةمختلف الوسائل التقنية التي تعمل على تحقيق الحماية و أمن المعلومات اإللكت

تعرض ية لم تكترونتشفير من أن الرسالة اإللتشفير البيانات المتبادلة مع التأكد عند حل هدا ال

يسمى  ام ماللتغيير أو التعديل، وتعتمد عملية التشفير على  تغيير محتوى الرسالة باستخد

تعادة لى اسبمفتاح التشفير، وذلك قبل إرسال الرسالة على أن تكون لدى المستقبل القدرة ع

ن لضما ك الشفرة، وهناك أسلوبينمحتوى الرسالة  في صورتها األصلية باستعمال مفتاح ف

 : أمن وسالمة وسرية البيانات والمعلومات والرسائل المتبادلة عبر الشبكات وهما

 أسلوب الشبكة الخاصة االفتراضية•

 .SSLأسلوب األمن من خالل نظام •
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 14ثانيا : التوقيع االلكتروني:  

ل مستحييدوي عقبة من الالتوقيع ال الحياة، أصبحجميع مجاالتمع التطورات الراهنة في 

 لىإأدى  تكيفها مع التكنولوجيا الحديثة و خاصة مع تعامالت التجارة االلكترونية ،مما

ضرورة ظهور توقيع جديد يتماش ى مع مقتضيات العصر الحديث وهو ما يطلق عليه 

 بالتوقيع الرقمي 

ير رقمي صغ مجموعة في ملف إشاراتفي حروف و أرقام و  االلكتروني يتمثلو التوقيع 

 وعاملة الم بإجراءدون غيره و بأنه هو من قام  شخصيتهيساعد على تمييز هوية الموقع و 

 تنفيذها.

 ثالثا : الشهادات الرقمية:

بارة عة ،فهي لهويالشهادات الرقمية هي بمثابة المكافئ االلكتروني للبطاقة التقليدية لتعريف ا

احب صعترف به دوليا ،حيث تثبت فيه بأن عن شهادة الكترونية صادرة عن كيان مستقل م

ادة عد الشها تساالرسالة أو المعاملة االلكترونية هو الشخص ذاته المحدد بهذه الرسالة ،و بهذ

ن و ضما صحة كافة معلوماته إثباتااللكترونية صاحبها عل تحقيق شخصيته االلكترونية و 

 ،ردية عامالت التجارية و الفالعملية المطلوبة ، وهو ما يؤدي الى ضمان أمن الم صدق

 وبالتالي تطور و انتشار التجارة االلكترونية .

 مت هيئةي قاو تتضمن الشهادة الرقمية مجموعة من البيانات و المعلومات االلكترونية و الت

 بتحديدها:ISOالمواصفات القياسية العالمية 

  بيانات عن المرسل تحدد هويته 

  نسخة من المفتاح العام للمرسل 

  رقم تسلسلي للشهادة و تاريخ انتهاء صالحيتها 

  .التوقيع الرقمي للمرسل 

 رابعا : نظام المعامالت االلكترونية  اآلمنة :

 يفتهووظ لالئتمان،رة من الشركات العالمية هو عبارة عن بروتوكول طورته مجموعة كبي

 إلنترنتاها ثناء عبوراألساسية هي توفير األمان لمدفوعات البطاقات المصرفية االئتمانية أ

 بين حاملي البطاقات والتجار و البنوك.

 ويسعى هذا البروتوكول الى تحقيق مجموعة من األهداف تتمثل في : 

 تأمين سرية المعلومات الخاصة بالدفع من خالل تقنية التشفير 

  نيلكترواالر بفضل استخدام التوقيعقابلة ألي تغيي وغيرالمعلومات المحولة تكون كاملة  

 ة و لشرعيتحديد هوية صاحب البطاقة و التاجر ،فالشهادات االلكترونية تضفي الكثير من ا 

  .الموثوقية على الطرفين و تدل أن البنك قد تحقق من شخصيتهما 

                                       
للنشر والتوزيع، مصر إبراهيم سيد أحمد، ''قانون التجارة اإللكترونية والتوقيع اإللكتروني وقانون الملكية الفكرية واألدبية''، المكتب الجامعي الحديث  - 14

 .414، ص2005،
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 الفصل:خالصة 

كانت التجارة قديما تعتمد على وسائل جد تقليدية في التعامالت ،اال أن التطورات و 

الكثير من التغيرات في النشاط التجاري ، وأدخلت البشرية الى  التحوالت السريعة أحدثت

وجيا المعلومات لألدوات المتنوعة لتكنول اإلنسانعصر جديد تصاحب مع تزايد استخدام 

لتسهيل التبادالت التجارية و الدخول في التجارة االلكترونية و  االنترنتواالتصاالت السيما

ذه التجارة و أهم أشكالها و انعكاساتها االيجابية على الغموض عنها و معرفة ماهية ه إزالة

العقبات التي تواجههاالمؤسسات و كذلك طرق الدفع  االلكترونية في ظل 
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 1516المبحث األول :البنية التحتية للتجارة االلكترونية الجزائرية 

 : مقدمة الفصل

كيفية  لغة علىبا ان لها آثارة كإن التغيرات العالمية الجذرية و الناجمة عن الثورة التكنولوجي

جارة الت و كان من أهم ثمار هذه التغيرات هو ميالدساحة ممارسة النشاطات التجارية ،ال

تنامت  واره االلكترونية حديث للمبادالت التجارية ما لبث أن تخطى كل الحدود و توسع انتش

 معدالته على االقتصادية العالمية و العربية  .

نسياق ن االمألمة العربية تتوفر على العديد من المؤهالت التي تمكنها والجزائر كجزء من ا

 ضمن هذه الديناميكية العالمية و العربية لتطبيق التجارة االلكترونية.

حة، لمتاو سنحاول من خالل هذا الفصل التعرف على درجة استغالل الجزائر إلمكانياتها ا

 .مبادالت التجاريةومدى تقدمها في تطبيق هذا النوع الحديث من ال

 : أوال : شبكة االنترنت

،  زءا منهنية جالمعرفة و التي تعد التجارة االلكتروة الجزائر في التحول نحو اقتصاد إن رغب

يفرض لها أن تتحقق و تتجسد على أرض الواقع مع نضوج و تطور االنترنت كوسيط 

 كفاءة وع الالتكاليف  و رف الكتروني يؤدي إلى تقريب المسافات و إزالة الحواجز  و تخفيض

، حيث  تحولالسرعة في انجاز المعامالت . و لقد زاد وعي الدولة الجزائرية بضرورة هذا ال

مهمة  سنادإكانت أولى الخطوات المتخذة لتحقيق هذه  الرغبة و تعميم تقنية االنترنت  هي 

العلمي    و اإلعالم لمركز البحث  1993إنشاء شبكة وطنية و ربطها بالشبكات الدولية سنة 

 و التقني التابع لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي .

 :17تطور عدد مستخدمي األنترنت في الجزائر 

األنترنت أصبحت ضرورة من ضروريات الحياة في ظل اعتماد العديد من الخدمات 

نأى من ي مف اإلدارية، الثقافية، الترفيهية، الرياضية، االقتصادية عليها والجزائر ليست

 الحراك العالمي لتبني هذه التقنية الثورية التي جعلت العالم قرية صغيرة.

 2020بعض األرقام حول استعمال اإلنترنت في الجزائر حسب تقرير صدر في جانفي 

 % من السكان 52مليون أي  22.71 :عدد مستخدمي األنترنت –

 .2019% بالمقارنة مع  12مقدار % أي ب12نسبة الزيادة في عدد مستخدمي األنترنت:  –

 يستخدمون الهاتف النقال للوصول لألنترنت. 51.4أكثر من  –

 مليون )استخدام أكثر من خط لشخص واحد( 49عدد مستخدمي الهاتف النقال:  –

 google.com، youtube.com, ouedkniss.comأكثر المواقع زيارة: –

                                       
 dz.com-www.algerieمعلومات مستقاة من الموقع االلكتروني لشركة اتصاالت الجزائر، على الرابط: 15
 ، 2541موقع إلكتروني يكرس مفهوم التجارة اإللكترونية في الجزائر'، جريدة الشروق اليومي، العدد  - 16
17, P 192017lgérienne, N° 9, de 19 Fevrier Journal officiel de la république a. 
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) :0020-2017 (18احصائيات مستخدمي االنترنت في الجزائر

 

والذي أنهى احتكار الدولة  1998المؤرخ في أوت  257-98مند صدور المرسوم الوزاري و

، 2006ماليين مستخدم سنة  3لخدمات االنترنت تزايد عدد المستخدمين ووصل إلى حوالي 

، وقد وصل عدد مقاهي االنترنت إلى  2000سنة 150,000بعد أن كان العدد ال يتجاوز 

وعلى الرغم من أن هذه النسبة تعكس نمو شبكة االنترنت في الجزائر وع، في المجم  5000

إلى أنه مقارنة بعدد السكان نجد أن نسبة االستخدام تبقى منخفضة وحسب إحصائيات االتحاد 

، ورغم االنطالقة المحتشمة لخدمة تسكين 2010سنة  %12،50الدولي لالتصاالت بلغت 

لت قفزة نوعية على مستوى الخدمات وتحسن الوضع مواقع االنترنت غير أن الجزائر سج

قليال نتيجة لإلستراتيجية المحكمة التي تم إتباعها والتي بدأت انطالقا من قرار تخفيض 

األسعار وتوسيع نشاط المديريات الجهوية، وإطالق انترنت ذات التردد العالي 

(ADSL)[19]. 

األجانب لتطوير خدمات االنترنت  وقد اختارت الجزائرية لالتصاالت العديد من الشركاء

ومنهم المجموعة األلمانية التي عملت على توظيف آخر التكنولوجيات المعتمدة في أوروبا 

لتدعيم قدرات الشبكة الجزائرية التي ال تزال تعاني من النقص، وهذا ما يساعد على توفير 

اتصاالت الجزائر على مؤسسة خدمة تتوافق وقدرات االستعمال الفعال لالنترنت، كما عملت 

تدارك التأخير الكبير فيما يخص البنية التحتية لالتصاالت، ووفرت عمودا فقريا وطنيا من 

                                       
 dz.com-www.algerieمعلومات مستقاة من الموقع االلكتروني لشركة اتصاالت الجزائر، على الرابط: 18

19MALSI. S, "Djaweb lancera plusieurs services en 2006", Journal le Mobile n° 53, Février 2006, P. 03. 
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األلياف الضوئية، يسمح بالربط بين شمال البالد وجنوبها ألجل تلبية احتياجات كل من 

 :تاليةمزودي خدمات االنترنت والبنوك والمؤسسات، ويتكون العمود الفقري من األجزاء ال

  2،5العمود الفقري الشمالي وتبلغ قدرتهGbit/s  ؛2002، وهو عملي منذ سبتمبر 

  10العمود الفقري الشمالي وتبلغ قدرتهGbit/s  ؛2004، وهو عملي منذ جوان 

  2،5العمود الفقري الجنوبي وتبلغ قدرتهGbit/s  2005، وهو عملي منذ مارس. 

 شخص. 100جزائر لكل : استعماالت االنترنت في ال05الشكل رقم 

 

ث ، حي2014شخص سنة  100لكل  18،09لقد بلغت نسبة مستخدمي االنترنت في الجزائر 

أي ما % 25.61معمعدالختراق% سنويا 62.80% و8.98معدلنمو ربع سنويثم تسجيل 

ريع (،كما قدر عدد مشتركي التدفق السADSL)ماليينمشتركين فيخدمة 8مجموعهأكثر من 

أالف زبون "إيفيدو" و"ويماكس"، وتسعى  10ألف مشترك و 830 (ADSLلالنترنت )

ق سيا مؤسسة اتصاالت الجزائر إلى الوصول إلى أكبر عدد من المشتركين والزبائن، وفي

ود التي كل سنة وهو األمر الذي يجسد الجه % 50متصل فإن عائدات االنترنت تنمو بنسبة 

 ت.تبدلها اتصاالت الجزائر لتوسيع خدمات االنترن

 :الشبكات الهاتفية الثابتة و النقالة :ثالثا

لقد عرفت خدمات الهاتف المحمول والثابت في الجزائر تطورا ملحوظا في السنوات األخيرة 

مليون دينار   228رفع القيود عن السوق تمكنت شركات االتصاالت من تحقيق عائد بلغفمند 

ألف منصب عمل مباشر وغير مباشر، فالتنافس في خدمات االتصاالت سمح  200وخلق

النموذج بتطوير وتنويع القطاع، وساهم في رفع عدد المشتركين في الهاتف النقال الذي يعتبر 

الناجح في مجال تحرير قطاع االتصاالت في الجزائر، حيث تشير اإلحصائيات الخاصة 

مليون مشترك،  12تم تسجيل أكثر من  2006أنه في سنة بالمتعاملين الثالث للهاتف النقال 

، وتجاوزت 2005ماليين خالل منتصف سنة  9بعد أن كان عدد المشتركين ال يتجاوز نسبة 
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ومع المنافسة القوية بين المتعاملين الثالث ، [20] 2012مليون مشترك سنة  32هذه النسبة 

دماتاالتصاالت المتنقلةالجيل الثالث دخول خحقق سوق النقال نقلة نوعية مهمة، خاصة بعد 

3Gطلقت العملية وان 2013ديسمبر   2ثالث في السوقرخصةاالستغاللفيتلقى المتعاملين ال،و

الجيل الثالث في  تسويقية في الخامس عشر من نفس الشهر، حيث وصل عدد المشتركينال

رك، منهم مشتألف  231ماليين و 8إلى  2014حسب إحصائيات سلطة الضبط في ديسمبر 

% من الحظيرة اإلجمالية مقابل  88أي  دفع المسبقالإطار في ألف مشترك 221ماليين و7

 .(03)الجدول% فقط في إطار الدفع البعدي 12

 

 : الكثافة الهاتفية للمحمول.03الجدول رقم 

 [6]39،500 الكثافة السكانية) بالمليون(

 %94،3 الكثافة الهاتفية)النقال(

 20،8% (3Gة)الجيل التالث الكثافة الهاتفي

الجيل  +مجموع الكثافة الهاتفية )النقال 

 (3Gالتالث 

115،1% 

Source : ARPT, Dossier de Presse, 2014 

ويحتل متعامل موبيليس الصدارة من حيث عدد المشتركين في الهاتف النقال من الجيل 

ك( وجيزي مليون مشتر 3،607مليون مشترك متبوع بأوريدو ) 3،639الثالث ب

مشترك(، ويالحظ من خالل الجدول السابق أن كثافة االشتراك اإلجمالية )جي  985.000)
 39،5% مقارنة بالنسبة لعدد السكان والذي بلغ  115،1أس أم+الجيل الثالث( تصل إلى 

مليون نسمة، وهذه اإلحصائيات تبقى أولية في انتظار إجراء تدقيق الحسابات من مصالح 

أما من حيث الحصص السوقية يبقى متعامل جيزي الرائد في مجال الجي أس سلطة الضبط، 

                                       
20

HENNI. A, Le développement des TIC en Algérie, Dubaï, 06 - 07 Mars 2006. 

 



 واقع التجارة االلكترونية في الجزائر وسبل تنميتهاالفصل الثاني                                 

 

31 

 

%، وفي مجال الجيل الثالث 23،1% وتليها أوريدو ب 29% ثم موبيليس  47،9أم بنسبة 

الذي بدأ % وجيزي  43،8% متبوع بأوريدو  44،2يتصدر متعامل موبيليس الترتيب بنسبة 

 .[21]من الحصة السوقية % 12 ب 2014جويلية  05تسويق هذه الخدمة في 

 تركيلقد كشف رئيس سلطة الضبط للبريد والمواصالت السلكية والالسلكية أن حظيرة مش

وفمبر ن 30ألف مشترك إلى غاية  258مليون و 37شبكة الهاتف النقال )جي أس أم( سجلت 

 8 ، باإلضافة إلى2013ألف مقارنة مع نفس الفترة من  360أي تراجع بمليون و 2014
لف أ 489مليون و 45ألف في الجيل الثالث، والعدد اإلجمالي يصل إلى  231ماليين و

مشترك، كما أوضحت سلطة الضبط أن متعامل جيزي يتصدر الترتيب من حيث عدد 

ألف  815ماليين و10ألف مشترك، متبوع بموبيليس  887مليون و 17المشتركين ب 

 ألف مشترك. 556ماليين و 8مشترك، وأوريدو 

ا كان الهاتف النقال قد سجل نجاًحا كبيًرا في الجزائر، فإن الهاتف الثابت ال يزال يعاني وإذ

من  % 9،1من التأخر، فالقطاع ظل حكًرا على متعامل عمومي واحد، حيث حقق نحو 

 %11، وخالل نفس السنة كانت حصة سوق الهاتف الثابت 2007السكان في نهاية العام 

طلب  53471ثم تسجيل  2010، وفي [22]للهاتف النقالالحصة السوقية  %89مقابل 

خطوط  212040فرع، و 110وكالة تجارية و 166حصول على خط ثابت، مع إحصاء 

مليون  3،3أكشاك متعددة الخدمات، كما كشفت اتصاالت الجزائر مؤخرا عن وجود 

 .2016مشترك في الهاتف الثابت نهاية مارس 

 23لكترونية في الجزائر  المطلب الثاني :وضعية التجارة اال

لتجارة ية افي قلب التطورات االقتصادية و التكنولوجية الحديثة يتنامى التفكير حول أهم 

 واملعااللكترونية كظاهرة حديثة تساهم في صياغة العالم المعاصر المتميز باستبدال 

وتمكنت في  اإلنتاج التقليدية بعنصر المعلومات و قد القت هذه رواجا و استحسانا كبيرا ،

 ئرلجزااوقت وجيز من فرض وجودها على الدول المتقدمة و العربية على حد سواء ،اال أن 

ارة ـلتجاللكترونية ،ولم تعطـي اـة اائبة عن متابعة التطورات التجاريمتأخرة و شبه غ

ي فقها االلكترونية  حقها،  ومؤخرا بدأت الجزائر تسعى بخطوات جد بطيئة في تلمس طري

 طبيق هذه التجارة و جني الفوائد الكامنة فيها . مجال ت

 24أوال :نظرة عامة حول التجارة االلكترونية في الجزائر : 

                                       
21

O N S, Chiffre de L’Office National des Statistiques. 

22
ARPT, Décembre 2014. 
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تواجه الجزائر العديد من العوائق التي تحد من انتشار التجارة اإللكترونية في حدودها، إال 

والعالم، أكدت  أنها وعلى الرغم من ذلك ومع التطورات الكبيرة التي حدثت في التكنولوجيا

على أن وجودها في البلد أحد أهم مصادر الدخل، وبالتالي أصبحت واقعاً ال مهرب منه، 

ً لتطوير كافة القطاعات اإلنتاجية في البلد، والسعي للنهوض في المستوى  ً أساسيا ومتطلبا

ة إلى االقتصادي له، األمر الذي يقوده للمشاركة في التجارات الخارجية، كل ذلك يدعو الدول

اإللكترونية، وتشجيع العمل من خاللها، 25إزالة كافة العراقيل التي تحد من انتشار التجارة 

وتوفير كافة سبل النجاح التي تساعد على ظهورها بالصورة الصحيحة المناسبة، ومن أهمها 

 البنية التكنولوجية التحتية، وإطالق القوانين والتشريعات المتعلقة فيها.

 إللكترونية في الجزائرشروط التجارة ا

لمتعلق اانون كون أن التجارة اإللكترونية جديدة في الجزائر، فإن الشروط التي أصدرها الق

تعد عن اس تبفي التعامل معها أتي صارم إلى حد ما، ويعتبر من أحد األسباب التي جعلت الن

 التعامل فيها، ومن أهم هذه الشروط: 

 اعاتكتروني في السجل التجاري أو في سجل الصنيجب على التاجر تسجيل المتجر اإلل 

 الحرفية أو التقليدية حسب طبيعة المتجر. 

  يجب أن يكون الموقع اإللكتروني يحمل نطاقcom.dz . 

  .يجب أن يحتوي الموقع على األدوات التي تسمح للعميل التأكد من صحته وأمانه 

ل ي بشكوني يصادق عليه الشاركل عملية بيع وشراء تتم يجب أن تكون موثقة بعقد إلكتر

 إلكتروني. 

 .يجب على صاحب المتجر عرض العقد التجاري على الموقع بطريقة واضحة ومقروءة 

 الممنوعات في التجارة اإللكترونية في الجزائر

ها ب أخذنص القانون المتعلق بالتجارة اإللكترونية على مجموعة من الممنوعات التي يج

 متجر، ومن أهمها:  بعين االعتبار عند افتتاح

  .منع بيع المشروبات الكحولية أو التبغ 

  .منع التجارة ألعاب القمار، وألعاب الرهان، وأوراق اليانصيب 

  .منع تداول المنتجات الدوائية 

 حتى  ، أوكافة المنتجات التي من شأنها المس في الحقوق الفكرية، أو الحقوق الصناعية

 الحقوق التجارية. 

 سلع والخدمات الممنوعة في قانون التجارة التقليدية. كافة أنواع ال 

 ولة.ي الدكافة المنتجات والسلع التي من الممكن أن تمس بالدفاع الوطني، واألمن العام ف 

 ثانيا :تصنيفات التجارة االلكترونية الجزائرية:

                                       
 .  2018 ماي  13ي في األلفية الثالثة، جامعة سعد دحلب، البليد ة ، يومي ل :االقتصاد الجزائر الوطني األو الملتقى-25
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 ولتجارة ذه اتتجه غالبية معامالت التجارة االلكترونية الجزائرية نحو صورتين أساسيتين له

مكن ما ي، كوالتعامل بين الشركات بعضها مع بعض المستهلكين،هي التعامل بين الشركات و 

 أن تنقسم التجارة اإللكترونية إلى ثالثة أنواع وهي:

 تجارة إلكترونية بين الشركات والشركات (B2B) . 

  تجارة إلكترونية بين الشركات والزبائن(B2C)شركات  ن، مثل التجارة اإللكترونية بي

 البيع على اإلنترنت وزبائنها المستهلكين.

 تجارة إلكترونية بين الزبائن والزبائن (C2C) مثل موقع e.Bay ل منطقة حرة  الذي يُشّكِّ

 لتواصل الزبائن العارضين والراغبين في االقتناء أو المبادَلة.

 (B2G) نيةلكتروهناك نوع أخر من التجارة اال األمم المتحدة للتجارة والتنميةوحسب منظمة

ي يكون ، إال أن المشترB2B))تجارة االلكترونية بين الشركات والشركات وهو مماثال لل

 جهة حكومية، 

 26التجارة االلكترونية بين الشركات و المستهلكين : 

فاتساع رقعة ات ،ان التجارة االلكترونية اليوم هي بمثابة لغة عالمية جديدة لمختلف االقتصادي

حدث ترنت من المحيط الجامعي الى مختلف أوساط مختلف فئات المجتمع ،أاستعمال االن

سات تغييرا كبيرا في التعامالت التجارية للجزائريين ،وقد سارعت العديد من المؤس

لكين المسته الى الجزائرية لتبني األنماط الحديثة لتسويق منتجاتها عبر  األنترنت ، وايصالها

ة تجزئاء عبر شبكة األنترنت ، وهو ما يعرف بتجارة المما ساعد على انتشار نمط الشر

لوقت و اصاد االلكترونية التي وفرت للمستهلكين العديد من المزايا كحرية االختيار ، واقت

 التكاليف.  

 التجارة االلكترونية بين الشركات : 2-2

عمال و ثورة تكنولوجيا االعالم و االتصال في عالم األ أهدتهان التطور المذهل الذي 

التجارة يفرض على المؤسسات الجزائرية ضرورة التفكير الجاد في استعمال هذه 

التكنولوجيات خاصة األنترنت كقاعدة ،و يدفعها لبداية العمل على تفعيل الفائدة العظمى 

للتجارة االلكترونية في قنوات عملها اليومية ،و قد بدأت المؤسسات الجزائرية تتقبل فكرة 

تروني ،و لكن بمستويات مختلفة ،فاإلبحار في الشبكة العنكبوتية يجعلنا نكتشف الشراء االلك

التي بدأت تتعامل عبر األنترنت مع المؤسسات األخرى اال أن المعل  لبعض الشركاتمواقع 

للولوج لعالم التجارة االلكترونية ترتكز  محاوالت المؤسساتومات المتوفرة تؤكد أن جل 

ن ، في حين هناك ضعف كبير في المعلومات الخاصة بالتبادل على العالقة مع الزبائ

التجاري بين المؤسسات ، والدراسات القليلة المتوفرة تقتصر على تسليط الضوء على الواقع 

                                       
26cit-, Op2014Autorité de régulation de la poste et de télécommunication, ''Rapport annuel  . 

 بنكية المشتركة والنقدية، على الرابط: معلومات مستقاة من الموقع االلكتروني لشركة تألية الصفقات ال - 

www.satim-dz.com 
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التكنولوجي لدى مختلف الهيئات االقتصادية في الجزائر  . ففي دراسة قام بها باحث في 

ة حول استعمال تكنولوجيا المعلومات و مركز البحوث في االقتصاد التطبيقي للتنمي

بينت  9030مؤسسة خالل سنة  110االتصاالت في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مست 

نتائجها أن استعمال هذه التكنولوجيا يقتصر على اقتناء و اكتساب وسائل االعالم اآللي بدال 

جارية المتميزة تطبيقات التاستغالال أمثال يمكن من االستفادة من ال تشغيلها واستغاللهامن 

 لهذه التكنولوجيا.

 27تطبيقات التجارة االلكترونية في الجزائر : ضثالثا: بع

 ال يقتصر مفهوم التجارة االلكترونية على عملية امتالك موقع على الشبكة العنكبوتية العالمية  

 مجموعة ارةالتج وعقد الصفقات و اقامة الروابط التجارية عبر هذه الشبكة ، بل تستعمل هذه

 ت منمتنوعة من التطبيقات و التي تتمثل في مختلف األنشطة الممارسة من قبل الشركا

ت خدماخالل  وسائل اتصاالت الكترونية ،على غرار  عمليات االعالن عن المنتجات و ال

 ،تقديم المعلومات عن المنتجات عبر الخطوط الهاتفية . 

 االعالن عبر األنترنت: 

 جاه نحواالت عبر األنترنت من أكثر وسائل الترويج جاذبية و انتشارا في ظل النيعتبر االع

اهم يس األنترنت، بحيثالتجارة االلكترونية و تسويق المنتجات و الخدمات عبر شبكة 

ن خالل ئر ماالعالن التجاري االلكتروني في تنمية و تطوير التجارة االلكترونية في الجزا

ئريين لجزاويد شريحة معينة من المجتمع و هم مستخدمو االنترنت اتوفير بيئة تفاعلية لتز

 بالمعلومات الالزمة عن السلع و الخدمات مع امكانية الطرح المباشر 

لالستفسارات و الحصول على اجابات فورية و من جهة اخرى يساعد هذا النوع من 

كبر عدد من دون استثناء على جدب ا أحجامهااالعالنات المؤسساتالجزائرية بكل 

لة و ة مذهصوتية و بصري بمؤثراتالمستهلكين بفضل استعمال التكنولوجيا العالية وتميزها 

 باقل تكلفة مقارنة بباقي وسائل االعالن .  لالنتباهملفتة 

 مراكز االتصال :

االلكترونية المتنوعة التي  الوسائلبشكلها الواسع تتمثل في استخدام  اإللكترونيةان التجارة  

رتها ثورة المعلومات و االتصاالت بغرض انجاز المعامالت التجارية و من بين وسائل وف

عبر وسيط االلكتروني  اإللكترونيةالمستعملة الهاتف فليس من الضروري ان تتم التجارة 

االنترنت، بل يمكن ان تتم عبر الهاتف، فالتعامل مع مراكز االتصاليعد من تطبيقات التجارة 

هذه المراكز عبارة عن شركة خدمات عن بعد، و في السابق كانت مراكز  االلكترونية، و

االتصال تحاول جدب العميل و الحفاظ به بالتفاعل معه بواسطة الخدمات الهاتفية فقط لتقدم 

له خدمات البيع و خدمات ما بعد البيع ..الخ اال ان التطور التكنولوجي سمح لهذه الم راكز 

ن الوسائط االلكترونية كالفاكس، رسائل البريد االلكتروني للتفاعل من خالل مجوعة م

                                       
 207بختي إبراهيم، ''دور اإلنترنيت وتطبيقاته في مجال التسويق''، مرجع سبق ذكره، ص27
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......الخ،ونظرا لكونعملية إيجاد الزبائن و المحافظة عليهم في عالم التجارة االلكترونية 

عملية جد صعبة ،بسبب خصائصالمستهلكين المميزة ،فان مراكز االتصال تفهم تفكير 

على مواجهةتحديات تقديم خدمة متميزة الزبائن و تحلل احتياجاتهم و تساعد الشركات 

للعمالء من خالل إتاحة قواعد بيانات حول الزبائن الحاليين و المتوقعين و مدى تجاوبهم مع 

 الخدمات الموفرة ،مما ينعكس إيجابا على تطور التجارة االلكترونية الجزائرية 

 رابعا: بعض مواقع التجارة االلكترونية الجزائرية:

ناعة قمن  ي المتسارع للمواقع التي تكرس مفهوم التجارة االلكترونية زادالنمو العالمإن

د الجزائرية واألفراد على حد سواء لضرورة استخدام شبكة األنترنت لعق المؤسسات

رونية لكتالصفقات االلكترونية ، و هو ما انعكس على نمو عدد و محتوى مواقع التجارة اال

 الجزائرية. 

 سوق الجزائر :

هو فد ، زائر سوق الجزائر بالمزادات و الصفقات االلكترونية بين األفراوق الجيهتم س

لويب بكة اشالراغبين في بيع وشراء سلعة معينة عبر  األفراديسعى الى تحقيقالتواصل بين 

عاب ،أل مقابل رسم محدد ، فبعد عرض البائع للسلعة و التي غالبا ما تكون كتب ،برامج

يربح ود ، ب لها يتمكن المشتري صاحب أعلى سعر من الفوز بالمزا،أفالم في القسم المناس

لع و يمة السقسديد تالتواصل مع البائع لالتفاق على كيفية  إمكانيةالسلعة ، ثم يتيح له الموقع 

خيار  تخدمطريقة شحنها ،كما يستطيع المشتري اقتناء السلعة مباشرة ،اذا كان البائع يس

 البيع المباشر.  

د قيمة تسديفا الم وقع عدة طرق لتسديد قيمة المشتريات و دفع الرسوم للموقع ، و يتيح هذ

 سليم أوالت المشتريات تكون حسب االتفاق بين العارض و الطالب ،سواء بالدفع المباشر عند

ق طري التحويل البنكي أو عبر الحساب البريدي الجاري ،أما دفع رسوم الموقع تتم عن

وق ع السيعني دفع المبلغ ألصحاب نوادي األنترنت المتعاقدة مالدفع المباشر ، والذي 

لطريقة ما االجزائر، و الذين يقومون بشحن حساب المتصفح لدى الموقع بالمبلغ المدفوع، ا

بات لحسااالثانية فهي التحويل من الحساب من احد البنوك و يتولى هذا الموقع شحن هذه 

دفع ي اللتابعة لها، اما الطريقة االخيرة فهالبنكية عن طريق شبكة مقاهي االنترنت ا

ل موقع ، و التي يمكن طلبها و الحصول عليها من خالAVISباالستعمال البطاقة العالمية

 سوق الجزائر . 

روضة المع و من مزايا هذا الموقع انه باالضافة الى حصول البائع على افضل السعر لسلعه

ي فتسبب ه السلع في مواقع متعددة و الذي ي،فان وضعه ال رابط للترويج و االشهار لهذ

 تحقيق زيارات في موقع سوق الجزائر. 

 سوق واد كنيس :
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 و يعتبرية فهاالعالناتالتجار ويهتم بوضعاالنترنت في الجزائراول مواقع التسوق عبر يعتبر

لف ة مختاالعالنات الصغيرة الراغبين في بيع او شراء او مبادل أصحابرابط حقيقي بين 

ليون زائر م 1.1اذا استقطب حوالي  تأسيسهنتجات و يحدد هذا الموقع نجاحا الفتا منذ الم

 أوتخالل شهر 

 موقع صنع في الجزائر:  

يادة االخيرة ال تفوت أي فرصة لز اآلونةاضحت الكثير من المؤسسات الجزائرية في  

ري و لتجااللجانب قنوات التبادل و البيع، ولذلك لجئت الى شبكة االنترنت في استعمالها 

تم  ،رنت بغية مساعدة هذه المؤسسات على الوصول الى االسواق العالمية على شبكة االنت

رض وضع الموقع و الذي هو عبارة عن سوق افتراضية جزائرية يسمح فيها للشركات بع

 تمات و يهلشركبين ا االلكترونيةسلعها او خدماتها بطريقة حديثة ، مما يوفر قاعدة للتجارة 

ا و جاتههذا الموقع بالشركات الجزائرية خاصة المصدرة منها لمساعدتها على ترويج منت

عدد  لنشر المعلومات التجارية على األسرعترقية الصادرات ، من خالل تقديم العرض 

قع الى المو بين العارضين و الطالبين، وينقسم التوصلكبير من المؤسسات و اتاحة امكانية 

مل سم خاص بعرض السلع و الخدمات المتوفرة و التي عادة ما تشجزئين رئيسيين : ق

صص خر مخ...الخ و القسم االميكانيكيةالمنتجات النسيجية ، المنتجات الغذائية ، قطع 

 وقع. ي الملألعضاء المسجلين فللمناقصات و التي اليسمح باالطالع و المشاركة فيها اال 

 مواقع البطاقات العالمية :  

ذه هال انا ، ا يةاإللكترونلتطور التجارة  الزاويةل الدفع والسداد االلكتروني حجر تمثل وسائ 

لى عنية ر بسبب عدم توفر وسائل الدفع االلكترويرة تعاني من ضعف كبير في الجزائاالخ

ت لمية ذاالع شبكة االنترنت، وبغية معالجة هذه المشكلة بادرت بعض الواقع بتوفير البطاقة

بطاقات ري لتسمح هذه المواقع لمتصفحي االنترنت بشراء بالدينار  الجزائ الدفع المسبق و

VISA  عن طريق تحويل من الحساب البريدي الجاري و يتم الحصول على بطاقةVISA 

ي ح الضوئلماسمن هذه المواقع بعد اتباع الخطوات التالية : ينسخ الزبون بطاقة التعريف با

بر علتسديد تم اموقع ثم يدفع قيمة البطاقة حسب نوعها و يويرسلها الى البريد االلكتروني لل

د بع كة ولحوالة عبر الفاكس الى مكتب الشرالحوالت البريدية مع ضرورة ارسال كشف ا

ي كذلك كترونالموقع عن هوية الزبون ترسل له معلومات عن بطاقته الى بريده االل يتأكدان 

رة لتقوم هذه االخي VISAون لشركة يرسل الموقع صورة عن البطاقة التعريفية للزب

 البطاقة المغناطسية الى الجزائر .  بإرسال

 المطلب الثالث : الدفع االلكتروني في الجزائر:

تفاوض وتعاقد تتم في فضاء كانت غالبية مراحل التجارة االلكترونية من بحث عن منتوج و 

أال و هي تسوية المدفوعات  ي،كان ال بد من اتمام المرحلة التالية من هذه التجارةافتراض
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بطريقة الكترونية ، مما فرض على البنوك ضرورة توفير تقنيات حديثة و اصدار وسائل 

دفع الكترونية من شأنه تسريع تطور التجارة االلكترونية ، و بالتالي ال يمكن الحديث عن 

االلكترونية  التجارة االلكترونية الجزائرية دون وجود قطاع بنكي عصري يوفر وسائل الدفع

المتطورة و على الرغم من كون استخدامات التجارة االلكترونية في الجزائر لم تتعدى 

المستوى البدائي (الدفع عند التسليم )ولمتصل الى المستوى الثاني الدفع الفوري االلكتروني  

سائل ،اال أن الكثير  من المصارف الجزائرية بدأت تبدي اهتماما باألعمال االلكترونية وو

ونشر  البنكيةالبطاقات  إصدارالدفع الحديثة و سعت الى تطوير نظامها المصرفي من خالل 

 الموزعات اآللية ، و  االنضمام الى شبكة الدفع العالمية  

 االلكتروني:أوال: الموزعات اآللية للنقود ونهائيات الدفع 

رفة حو الصلدعم توجهها نان من بين التقنيات الحديثة التي وفرتها المصارف الجزائرية  

و ان ،" TPE" ونهائيات الدفع االلكتروني" DABااللكترونية هي موزعات آلية للنقود "

ريق طب عن الموزعات اآللية للنقود هي عبارة عن أجهزة و آالت أوتوماتيكية تستخدم للسح

ؤولية مسما البطاقات االلكترونية ، تثبت خارج المصرف الذي يمولها بالعملة الوطنية ، أ

رية مؤخرا " و قد قامت البنوك الجزائ SATIMصيانة هذة األجهزة و تسييرها فتتكفل بها "

دية النق بتطوير كبير لشبكات السحب االلكتروني من خالل نشر الموزعات اآللية لألوراق

 في كافة التراب الوطني. 

  ة :ثانيا: البطاقات البنكية الدولية المستعملة في التجارة االلكتروني

إسهام البطاقات االلكترونية في التجارة االلكترونية ال جدال فيه ،فالسبيل الشاسع لتسوية 

مدفوعات هذه التجارة مباشرة عبر األنترنت هي البطاقة االئتمانية ، اال أن البطاقات البنكية 

نطالق المتوفرة حاليا في الجزائر غير  قابلة للتعامل على المستوى الدولي، لكنها فاتحة ال

، فقد حاولت بعض البنوك الجزائرية اضفاء طابع الدولية  3التجارة االلكترونية في بالدنا

و  AVISهذه االخيرة بترخيص من الشبكات العالمية  بإصدارعلى بطاقتها البنكية و قامت 

ان مجرد حمل البطاقة لشعار الهيئات الدولية سيمكن المستهلك الجزائري من التسوق عبر 

مكان في العالم ومن بين هذه البنوك التي  ألينت بكل حرية و تسديد قيمة مشترياته االنتر

شرعت في تقديم البطاقات المقبولة على المستوى الدولي : القرض الشعبي الجزائري، بنك 

التنمية المحلية، بنك الجزائر الخارجي و يعتبر القرض الشعبي الجزائري اول من اصدر 

ائر، و قام بوضع الم وزعات الية للنقود و نهائيات للدفع االلكتروني في بطاقة الفيزا في الجز

المطارات و الفنادق تقبل هذه البطاقات الدولية، و تمكن السواح من سحب مبالغ المالية 

 CPAبالعملة الوطنية بمجرد وصولهم الجزائر، و الجدول الموالي يبين تطور عدد بطاقات 

 الدولية 
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 28و سبل توسيعها :التجارة االلكترونية في الجزائر عوقات المبحث الثاني : م

فادة من الستتسعى الجزائر جاهدة للحاق بالركب العالمي للتطورات التكنولوجية ، وتعظيم ا 

ات ه التقنيهذ  التقنياتالحديثة لالتصاالت و المعلومات،  غير أنها لم تستطع لحد اآلن تسخير

  الجزائر ية فيالتجاري ،فمعدالت انتشار التجارة االلكترونبشكل فعال الستخدامها في النشاط 

لى ادني تبقى منخفضة و متواضعة و بعيدة كل البعد عن المستوى العالمي ،و أدى هذا الت

ه ي هذالصعوبات الكثيرة التي تعرقل نموها و تطبيقها ،اال أن هناك أمل كبير في تخط

نشاط و ذا الهدوات و اآلليات الكفيلة بتفعيل األ إليجادالعقبات ، من خالل تركيز  الجهود 

 التجارة االلكترونية الجزائرية توفير البيئة المالئمة لتوسيع استخدام 

 الجزائر:التجارة االلكترونية في  األول: معوقاتالمطلب 

ن ، اال أ حص ىترغم أن االنعكاسات االيجابية للتجارة االلكترونية على االقتصاد ال تعد وال 

من  نعهالتجارة تبقى محدودة للغاية في الجزائر بسبب مجموعة من العقبات التي تمهذه ا

ي ني ،تجارو تقالتطور و االنتشار ،و االرتقاء الى المستوى العالمي ، ومن هذه األسباب ما ه

 . 1و تشريعي 

 التجارية:العوائق التقنية و  أوال:

 يلي:   وجيا فيماوالتكنولتتمثل العوائق ذات العالقة بمجال التقنية 

 ة تحتيةء بنيانشا اإللكترونية: هذا يتطلب نجاح التجارة  البنى التحتية التكنولوجية ضعف1-

لداعمة و ا البيئة المناسبةنتشار استخدام االنترنت ،و توفرتكنولوجيةمتطورة تساعد على ا

ت اداللمبللتجارة االلكترونية و القادرة على تحمل أعباء و مخاطر النوع الحديث من ا

ة روريالتجارية ، وتبين االحصائيات المتوفرة في الجزائر  ضعف البنية األساسية الض

سبات ،حا لممارسة التجارة االلكترونية على نطاق واسعمن شبكات اتصاالت سلكية والسلكية

 برمجيات ،أقراص صلبة و مرنة و أجهزة الهاتف.......  

 شبكات االتصاالت الهاتفية :  2-

خدمات ة اليؤكد تأخر الجزائر في استكمال البنى القاعدية التكنولوجية هو محدودي ان ما 

 ي شكل منن بأالتي تأثر بشكل مباشر على اإلقبال على األنترنت،  فال يمك الهاتفية الثابتة

ت األنترن تباراألشكال التوسع في استخدام األنترنت دون توفر الخدمات الهاتفية الكافية باع

 و اتحاد بين جهاز كمبيوتر و هاتف.  هو ارتباط

                                       
 w.mptic.dzww، متوفر على الموقع: 2013وزارة البريد وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال، ''برنامج الجزائر اإللكترونية''، ديسمبر  28
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 ئر ،و قدلجزاأما بالنسبة للهاتف الجوال، فانه يعتبر من أكثر التكنولوجيات انتشارا في ا 

تها نظيربشهدت هذه األخيرة تحسنا و نموا كبيرا خالل السنوات القليلة الماضية مقارنة 

 الثابتة . 

 األنترنت:3-

دم ع اناتصال، فد بشكل أساس ي على االنترنت كأداة بما أن التجار ة االلكترونية تعتم

ستخدمي وق مالنفاذ الى هذه الشبكة يحد من انتشار هذه التجارة ، فرغم تحقيق س التمكن من

ين أهم بمن  األنترنت لمعدالت نمو  من سنة الى أخرى ال تزال هذه المعدالت متدنية ، و ان

و اد أالغة في التكاليف سواء على األفرما يعرقل تطور عدد مشتركي األنترنت هو المب

 الشركات. 

 تواضع حجم صناعة تكنولوجيا االعالم واالتصال:  4-

ع ية و توسترونتعتبر صناعة تكنولوجيا االعالم واالتصال  محركا أساسيا لنمو التجارة االلك 

وجيا لكنونطاقها ، و تعاني الجزائر من ضعف كبير في انتاج السلع و الخدمات المتصلة بت

هذه لنية االعالم و االتصال ،فالجزائر ال تولي االهتمام الكافي لعملية خلق صناعة و ط

ارات ستثمالتكنولوجيا ، نظرا لوجود أولويات تنموية أخرى ، ولميل هذه المنطقة الى اال

ها ستند اليتلتي التقليدية في قطاعي الطاقة و العقارات ،باإلضافة الى ضعف القاعدة البشرية ا

طار اصناعة المعلومات ، و صعوبة عملية االنتقال من البحث العلمي نحو الصناعة في 

 متسارعة لالبتكارات التكنولوجية الوتيرة ال

 االلكتروني بين أفراد المجتمع:  ضعف الثقافة التقنية و الوعي5-

ئة ف، فان  ةرونيان تدني مستوى الثقافة الرقمية يؤثر سلبا على تطور و انتشار التجارة االلكت

واسعةمن الجزائريين تعاني من ضعف المستوى الوعي باالستخدام الصحيح لتقنيات 

 ميةالمعلومات في قطاع األعمال ، وهذا الضعف يفسر في جانب منه بانتشار ظاهرة األ

 ولي المعلوماتية والتي يقصد بها الجهل بأساليب ووسائل التعامل بأجهزة الحاسب اآل

ا لوجيلتعامل مع جهاز الحاسوب يؤثر في االقبال على خدمات التكنوالبرمجيات ،فعدم ا

 ويحرم الكثير من ممارسة التجارة االلكترونية 

و من بين أهم الوسائل المساهمة في تعزيز و نشر الثقافة و الوعي االلكتروني هي نوعية  

ة بمختلف وتشير اإلحصائيات أن مدى انتشار الحاسبات في المؤسسات التعليمي التعليم،

أهمية ومكانة التجارة  اإللكترونيمراحلها في الجزائر يبقى محدودا ، و يؤكد غياب الوعي 

االلكترونية  ،و عدم دراية العديد من المواطنين بالفوائد التي يمكن التحصل عليها من ادماج 
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ا ال االنترنت في النشاطات التجارية ،فتوظيف االنترنت في الجزائر يعتبر توظيفا ترفيهي

 1توظيفا تجاريا.

ة لتجارقصور الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة في مجال تقنيات المعلومات وتطبيقات ا6-

 االلكترونية :

فكري ، ل الو المتمثل في راس الما لموس لقيمة التكنولوجيا المتقدمةان العنصر الغير الم 

ز على لتركيزات ، ولذلك فان ايفوق القيمة الحقيقية لموجوداتها الحسية كالمعدات والتجهي

 العنصر البشري يعد احدى سبل الوصول مجتمع المعرفة و التطبيق السريع للتجارة

ل مع للتعام لوجيةااللكترونية و تفتقر الجزائر الى الموارد البشرية والكوادر والخبرات التكنو

 واقعمتطوير  تقنيات التجارة االلكترونية و التي من المفروض أن تتولى مهمة تصميم و

 التجارة االلكترونية ونظم الدفع االلكترونية . 

 ويفسر هذا الفقر في الموارد البشرية بجملة من العوامل من بينها : 

ضعف مستوى التكوين المتخصص في تكنولوجيا االعالم واالتصال على مستوى المعاهد  -

 والمؤسسات  
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في  وجي الذي يؤدي دورا مركزياضعف االمكانيات البحث والتطوير العلمي و التكنول -

ئر ازتوجه الج فلم االلكترونية،اقتناء وانتاجالمعرفةالتكنولوجية الالزمة لالستفادة من التجارة 

 االهتمام الكافي لهذا المجال  

ية وتطور التكنولوجيا بسرعة فائقة يصعب من عمل باستمرار،ظهور ابتكارات جديدة  -

يثة الحد والجامعات في مجال المعلوماتية و التقنياتاللحاق بها و يجعل خريجي المعاهد 

 تجارةوبناء مجتمع معلومات مع الغير كافي لمواكبة هذه التطورات  لالعالم واالتصال

 االلكترونية  

 1.الكفاءات الى الدول المتقدمة التي تعمل جاهدة الى استقطابهاهجرة األدمغة و -

 ضعف البنية التحتية للدفع االلكتروني:  7-

و التي من ،تعترض الجزائر تحديات كبيرة  في مجال الدخول الى عالم التجارة االلكترونية 

لوسائل وفر ابينها البنى التحتية التي تسمح بتسديد المشتريات عبر األنترنت ،فضعف وعدم ت

زائرية ة الجالخاصة بالدفع االلكتروني يلعب دورا كبير في ضعف عمليات التجارة االلكتروني

ر الجزائ لة فين شأنه عرقلة نمو هذا النوع الحديث من المبادالت ووسائل الدفع المستعم، و م

زائرية نية الجلكتروتتميز بأنها تقليدية في أغلبها بالنسبة للبطاقات فان الحديث عن التجارة اال

ضلة المف ،نظرا لكون هذه البطاقات الطريقةطاقات ائتمانية يعتبر شبه مستحيلدون توفر ب

 .ديد المدفوعات مباشرة على األنترنت لتس

وامل ية بالعالبن البنية التحتية للدفع االلكتروني و تاخر البنوك في تطوير هذه ويمكن تفسير

 التالية:  

   .ارتفاع تكاليف االقتناء 

  املي حمن مدى التزام  التأكدتخوف البنوك من اصدار البطاقات االئتمانية بسبب عدم

 ن المستحقة عليهم. لسداد الديوالبطاقات

  ي.كترونااللالموزعات االلية و نهائيات الدفع  وكثرة تعاطالترداءة الخدمات البنكية 

  درة الق الى انخفاض باإلضافةتفضيل الزبائن للدفع نقدا في مختلف التعامالت التجارية

 . للمواطنينالشرائية 

 الجرائم االلكترونية:  8-

سطة ب بوافع االلكتروني هو انتشار الجرائم التي ترتكان من بين اهم ما يعرقل نظام الد

لدفع و ظام لالحاسب االلي و شبكات االنترنت مما سيؤثر على قرار البنوك في تطوير هذا الن

 على ثقة الزبائن في استعمال الوسيلة الحدثة للدفع و من بين هذه الجرائم:  

  بر نكية عالستخراج البطاقات البالشخصية  واستعمال بياناتهجرائم انتحال شخصية الفرد

 االنترنت.  

 لصالحيةية اارتكاب حاملي البطاقة لجرائم تتعلق باالستعمال الغير المشروع للبطاقات منه 

 او الملغاة لسداد
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سلع و من الثالمشتريات ، و كذلك اساءة استخدام بيانات البطاقة اثناء مدة صالحيتها بدفع 

لبنك من اجهزة الصراف االلي ، و يكون الرصيد في االخدمات عبر االنترنت او السحب 

 غير كافي لتغطية هذه المبالغ. 

 جرائم السطو على أرقام البطاقات ،حيث يستطيع أشخاص ذوي دراية كبيرة بأنظمة 

رنامج باسطة المعلوماتية و طرق التزوير ،تخليق أرقام بطاقات ائتمانية من خالل حاسبهم بو

 سوق عبرااللتقاط غير المشروع ألرقام بطاقات مستعملة في التالى  باإلضافةتشغيل خاص 

 األنترنت الستغاللها في الحصول على سلع وخدمات .

 من  شروعغسيل األموال باستخدام البطاقات البنكية ، بحيث يتمكن أصحاب الدخل غير الم

ن مقات ااستخدام البطاقات في غسيل هذه األموال من خالل الحصول على عدد كبير من البط

 بنوك في دول أخرى . 

 االجتماعية والنفسية: ثانيا: العوائق

 و الذي زائريتتعلق األسباب االجتماعية والنفسية للتجارة االلكترونية بخصائص المجتمع الج

 تال يزال ينتظر الكثير من األشياء حتى يتمكن من االنضمام الى مجتمع المعلوما

 األمية:  

ن مليون شخص من أمية الحرف أ 1.1ي يعاني فيها حوالي من الصعب على الجزائر الت

 التجارة عبر األنترنت   وتطبق أسلوبتتحول بسهولة الى االقتصاد المعرفي 

 اللغة:

 اسمة فيا الحمن بين تحديات التجارة االلكترونية عامل اللغة و الذي يعتبر من بين القضاي 

اللغة بة تتم تعامالت التجارية االلكترونيمعظم ال التجارية، حيثاستخدام الشبكات لألغراض 

 االنجليزية 

 النفسي:العائق 

هو سلوك  يا ،ان من بين مايعرقل التحول الى التجارة االلكترونية و يجعلها بديال غير واقع 

ع حديث ام نوالمستهلك و نظرة المستهلك الجزائري ازاء االنفتاح على العالم الخارجي و ابر

لنوع هذا ابالتي تتعدى الحدود ، فلقد فوجئ المستهلكون الجزائريون  من الصفقات التجارية

لتجارة كرة افالحديث من المبادالت و التسوق عبر وسيط الكتروني ، مما أدى الى عدم تقبلهم 

 االلكترونية و مقاومتهم لها و يتميز سلوك المستهلك بما يلي:

  يراهم أمامه مباشرة انعدام ثقة المستهلك في الباعة المجهولين الذين ال 

 لخدمات و ا عدم انغراس التجارة االلكترونية في عادات المجتمع ،فالكثير يفضلون البضائع

 عن قرب و لمسها و تحسسها و ربما تذوقا قبل اتمام الصفقة .

 بث  حتمالتخوف المستهلك من عنصر المخاطرة الذي يميز التجارة االلكترونية  ،فهناك ا

ناك هن طرف التاجر  حول مواصفات السلعة و أسعارها و بالتالي معلومات غير صادقة م

 خطر استالم منتجات غير مطابقة للطلبيات أو عذم استالمها نهائيا  
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 بنكية  ات الالتخوف من عملية سرقة البيانات والمعلومات الخاصة المتعلقة بأرقام البطاق 

  األسواق التقليدية العادات الشرائية للمستهلكين الذين يفضلون التوجه الى 

من  تهلكحداثة ظاهرة التجارة االلكترونية وتميزها بالتغيير السريع يزيد من تخوف المس

 اقتحام هذا العالم الجديد 

 ثالثا : العقبات التجارية :

ثة لقد وضعت الثورة التكنولوجية الحديثة تحت تصرف المؤسسات طرق الكترونية حدي  

بقوة  جودهااألنشطة التجارية ، بغية مساعدتها على اثبات و الجراء التبادالت واألعمال و

ع من أنوا على الساحة التجارية ، اال أن أغلبية المؤسسات و المشروعات الجزائرية لديها

،  تقليديةرة الالجمود و عوامل مترسخة لمقاومة التغيير ،فهذه المؤسسات مرتبطة بأنماط التجا

ية في كترونلمؤسسات الكترونية تعتمد على الوسائط االل وتفتقر الى قابلية التحول الجذري

 ابرام صفقاتها و يمكن تلخيص هذه العقبات التجارية كاآلتي: 

 االلكترونية:عدم توفر الحوافز لدى المؤسسات لممارسة التجارة  -0

اريع ء مشويرجع ذلك الى عدة أسباب من بينها صعوبة الوصول الى قاعدة تمويل كبيرة لبد 

قات و ية نفارة االلكترونية فال تستطيع أغلبية الشركات الحصول على تمويل كافي لتغطالتج

على  تكاليف توطين تكنولوجيا االعالم واالتصال و انشاء منصة للتجارة االلكترونية

 ي هذافاألنترنت  ،تواكب هذه المنصة التكنولوجية التطورات التي تحدث بخطى متسارعة 

 . 2الميدان 

 :  ره فيمساعدات الالزمة للتحول الى التجارة االلكترونية والذي تتجلى مظاهضعف ال -2

 محدودية الدعم الحكومي المشجع للتجارة االلكترونية   •

  ونيا عدم توفر شركات الوساطة تقوم بدور نقل وتوصيل البضائع المباعة الكتر •

   ساتالمؤسم للمشاركة للمعلومات التي بحوزةالغياب الشبه التا •

 بين جام المستهلكين على التسوق عبر األنترنت بسبب عدم وجود فوارق في األسعاراح •

 والتجارة االلكترونيةالتجارة التقليدية 

 عدم توفر عدد كبير من الباعة والمشترين   •

 رابعا : العقبات القانونية و التشريعية :

،نتج عنه بروز العديد   ظهور الوسائط االلكترونية للتعامل و التي تتخطى الحدود الجغرافية 

من المشاكل و القضايا القانونية المترتبة عن استخدام هذه الوسائط في التجارة االلكترونية و 

التي تقوم على تعاقدات دون مستندات أو مرتكزات مالية ، األمر الذي يثير مسألة التزامات 

و التدابير القانونية التي  األطراف المتعاقدة ، فال بد من تعديل و توفير عدد من التشريعات 
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تساعد  على حماية هذه األطراف أثناء التبادل ، وتسرع عملية ابرام و تنفيذ العقود 

االلكترونية ، وتشجع على تبني مختلف أساليب التجارة االلكترونية و تواجه الجزائر تحديا 

 جارية االلكترونية  حقيقيا في وضع التشريعات التي تتالءم مع النمط الحديث من العمليات الت

 في الجزائر: النجارة االلكترونيةوسبل توسيع استخدام  الثاني: حلولالمطلب 

في ظل تنامي االهتمام العالمي بالتجارة االلكترونية، يتعين على الجزائر أن تدرك حقيقة 

وضعها  علىالخريطة التجارية االلكترونية الحديثة ، و أن تحاول تدارك التأخر الحاصل و 

االستفادة من الفرص التي تتيحها هذه التجارة ،من خالل إيجاد الحلول و اتخاذ بعض 

 . 29اإلجراءات قصد النهوض بهذه التجارة  وإيجاد البيئة التمكينية المناسبة النتشارها

 ية التيألساسويتطلب نجاح التجارة االلكترونية في بلد ما ضرورة اإللمام بكافة المقومات ا

ة خاذ كافلة اتوع من الممارسات التجارية بالنمو والتطور، وعلى الجهات المسئوتسمح لهذا الن

و أألفراد سبة لاإلجراءات التي تساهم تشجيع الدخول في عالم األعمال االلكترونية، سواء بالن

اح النج المؤسسات، فالتجارة االلكترونية تتطلب توافر مجموعة من الشروط حتى يكتب لها

 بين هذه الشروط نذكر ما يلي: في مجتمع ما، ومن

 لبشرية؛رد االبنية لالتصاالت والتي تشمل الشبكات والبرامج، االجهزة الالزمة والموا 

 تدابير األمن والحماية المعلوماتية؛ 

 حماية حقوق الملكية الفكرية؛ 

 االرتقاء بالوعي لدى المجتمع ونشر ثقافة المعامالت االلكترونية؛ 

 تي وتطوير استخدام االنترنت؛تنظيم المحتوى المعلوما 

 اصة تفعيل التعاون والشركة بين القطاع العام والخاص  في مجال اإلجراءات الخ

 بالتجارة االلكترونية؛

 مساعدة المؤسسات التي تسعى إلى التحول الرقمي؛ 

 من  لنوعإعداد برامج ودورات تدريبية لتمكين العنصر البشري من التعامل  مع هذا ا

 الممارسات؛

 ة رونيوير القوانين والتشريعات للتعامل مع المسائل المرتبطة بالعقود االلكتتط

 والوثائق وكل ما يرتبط بالتجارة االلكترونية؛

  صورهبضمان الحماية لالزمة ضد الجرائم االلكترونية والغش التجاري االلكتروني 

 المختلفة؛

 ة؛الحد من مخاطر السداد االلكترونية وأنظمة الدفع االلكتروني 

  تم يالعمل على إيجاد حلول لقضية الرسوم الجمركية والضرائب  على السلع التي

 تداولها عبر االنترنت.
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إن نجاح التجارة االلكترونية وتطورها يكون مبني أساسا على مجموعة من المسائل التنظيمية 

 والقانونية، والتي يمكن أن تشمل:

 ؛في البيئة الرقمية ضمان صالحية وإلزام الصفقات التجارية المبرمة 

 لقوانينلى اسن القوانين في مجال حماية البيانات والخصوصية المعلوماتية، باإلضافة إ 

 ؛المرتبطة باستخدام التوقيع الرقمي ووسائل االثبات

 ية؛البحث عن الحلول للمشاكل والخالفات التجارية في مجال التجارة االلكترون 

 ؛لتأليف والنشر والعالمات التجاريةحماية حقوق الملكية الفكرية، وحقوق ا 

 إعطاء مفهوم للجريمة االلكترونية والبحث عن الوسائل الالزمة لمكافحتها؛ 

 رنتالنتايجاد حلول إلشكالية الرسوم والضرائب على السلع التي يتم تداولها عبر ا. 

ائل القانونية وبمنظور عام، فإن إستراتيجية نجاح التجارة االلكترونية تأخذ بعين االعتبار المس

والتنظيمية دون إهمال الدور االستراتيجي للحكومة وسياسات الدخول إلى عالم االعمال 

االلكترونية، وكذا البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وعلى رأسها شبكة 

 االنترنت، هذه المسائل كلها تدفع إلى التركيز على ما يلي:

 ؛رنتالنتخدمات الرقمية، وتبادل المعلومات عبر شبكة اي  الحكومات إلى تحفيز السع 

 ؛زيادة إمكانية الدخول إلى المواقع االلكترونية وشبكات اإلنترنت 

  ؛توفير البرمجيات وخدمات الدفع االلكتروني 

 ؛توفير المناهج  والبرامج التدريبية شرائح المجتمع 

 ؛حجم انتشارها تحسين نوعية خدمات االتصاالت وتخفيض أسعارها، مع زيادة 

 ستخدام ت واالعمل على االرتقاء بالمهارات المعلوماتية، إلنجاح الدخول إلى  اإلنترن

 ؛مختلف التطبيقات الرقمية

 ألدوات لى اتوفير األمن والحماية لمواقع األعمال والتجارة اإللكترونية باالعتماد ع 

 ؛والوسائل التقنية الجيدة

  ة لحكوماإلى المجتمع المعلوماتي وتفعيل خدمات اتباع سياسة وطنية مستقلة للتحول

 ؛االلكترونية

  لم التعاون مع المنظمات الدولية والمؤسسات المتخصصة والرائدة في عاضررورة

 ؛األعمال االلكترونية

 ؛توفير متطلبات النهوض بالبحث والتطوير التكنولوجي 

  راد ية على استيتخفيض التعريفات الجمركتشجيع ودعم مؤسسات إنتاج الحواسب، مع

 ؛السلع والتقنيات التي لها عالقة بالمعلوماتية
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 قة ا عالالعمل على جذب االستثمار األجنبي المباشر للمساهمة في المشاريع التي له

 بقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

في  وعليه فإن سيادة التِّّجارة اإللكترونية في أي مجتمع يعني تعميق استخدام شبكة االنترنت

الدائرة االقتصادية الوطنية، بحيث يسري حجٌم كبير من المعامالت واألنشطة التجارية 

واألعمال ضمن بيئة رقمية، خاصة فيما يتعلق ببيع وشراء السلع وعرض الخدمات عبر 

  .المواقع االلكترونية على  الشبكة المعلوماتية
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 خالصة الفصل:

ثورة ل اليثا و غير محدد بدقة ، اال أنه في ظرغم كون التجارة االلكترونية ال يزال حد

نية اللكترورة االتكنولوجية وانفتاح األسواق العالمية ، أصبح من القناعات الراسخة أن التجا

نتشار ان اوتشكل وسيلة رئيسية لدعم قدرة االقتصاد على االندماج في االقتصاد المعرفي ، 

تمكينية بيئة الال ةبإقامعديد من المقومات الكفيلة هذه التجارة االلكترونية في الجزائر يتطلب ال

 لزرع نواة هذه التجارة . 

لتجارة ايام قورغم كل الجهود المبذولة للتفاعل مع التغيرات التكنولوجية و توفير متطلبات 

ت ال التصاالية لاال أنه حسب تحليلنا الحظنا أن هناك تأخر في مجال البنية التحتااللكترونية،

ن لعديد مالى ا باإلضافةترنت ،مما حال دون توسع التجارة االلكترونية الجزائرية ،سيما األن

قافي و ي ،ثالعراقيل  و العقبات التي تعترض نمو هذه التجارة ،منها ما هو قانوني ، تجار

 اجتماعي . 

ة نياللكترورة او بهدف تفعيل هذه التجارة ، البد أن تدرك الجزائر أن مسار التحول الى التجا

لضروري من ايتطلب جملة من التغييرات و اعداد الترتيبات ،و التخطيط و التفكير الدقيق .ف

مار الث التركيز على مجموعة من المقومات و العوامل األجنبية ، واستخدامها بشكل يعطي

ل من خال ذلك المرجوة منه و يحقق االنطالق الفعلي للمعامالت التجارية االلكترونية ،و يتم

ني اللكترويف ال البنية التحتية لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال ، وانتهاج سياسة التثقاستكما

يعية و لتشر،باإلضافة الى تنشيط و تحفيز المؤسسات القتحام هذا النشاط و تحديث البيئة ا

 القانونية لتصبح أكثر تالؤما مع التجارة االلكترونية . 
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 الخاتمة:

 ادقتصلالعرفة، أصبح التقدم التكنولوجي هو المحرك الرئيس ي في عالم طغت فيه لغة الم

ا جعل هو موالعالمي، وأضحى تطو ر األمم وازدهارها يقاس بمدى تبنيها لهذه التكنولوجيا، 

صاد القتالعديد من دو ل العالم تدرك أهمية هذه التكنولوجيا، وتسعى لتسخيرها لخدمة ا

 بأسره، السيما الجانب التجار ي منه. 

ذه هضج، وإن االهتمام بالتجارة المعتمدة على وسيط إلكتروني دليل على وعي اقتصادي نا

ول للد التجارة التي كانت مجرد حلم، فرضت اليوم نفسها في تحديد المستقبل االقتصادي

ف النمط الرئيس ي للنشاط التجاري، فقد نمى حجمها بسرعة خيالية في مختل وأصبحت

ات مسافمزايا العديدة التي توفرها خاصة اختصارها للزمن والأنحاء المعمورة، بسبب ال

 واختزالها للتكاليف. 

، هو رقميولعل تجارب بعض الدو ل العربية، التي تشهد تحوالت كبيرة لالنتقال للعالم ال

لة بة النقمواكأكبر حافز لتشجيع الجزائر على استيعاب هذه التغيرات التكنولوجية الهائلة، و

 تجربة التجارة االلكترونية لالستفادة من مزايا تطبيقها.  ضالنوعية، وخو

م خا ص هتمامن هذا الباب جاء التركيز على دراسة ظاهرة التجارة االلكترونية، مع إيالء ا

 نية. كتروبتشخيص الوضع المعرفي للجزائر، وتبيين موقعها وموضعها في عالم التجارة االل

 النتائج:

 ل إلى النتائج التالية: الوصومن خالل هذا البحث أمكننا 

 لت أحدثت التطورات التكنولوجية طفرة اتصاالت ومعلومات في كل المجاالت، فقد حو

 اآلنية،ورعة ر حو ل الالمادية والستقليدي إلى الشكل الرقمي المتمحواالقتصاد من الشكل ال

 والمعتمد على المعلومات كأهم عنصر من عناصر اإلنتاج. 

 ر في تحقيق وجود التجارة االلكترونية وانتشارها إلى األدوات المختلفة يرجع الفضل الكبي

لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال، التي وفرت البيئة التقنية الالزمة لقيام هذه التجارة والتي ما 
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بكات االتصاالت هي إال استخدام مكثف للتكنولوجيا الحديثة من أجهزة حاسوب ووسائل وش

 ي. في المجال التجار

 كيزة ت كرغم تعدد وسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، إال أن شبكة االنترنت برزر

داد ى االمتة علأساسية للتجارة االلكترونية، فقد ساعدت خدمات هذه الشبكة التعامالت التجاري

 . كلفةتاإلقليمي إلى مختلف القارات وألكبر عدد من العمالء في أقصر وقت ممكن وبأقل 

 م العمال يعتمد على تكنولوجيا اإلعلكترونية عبارة عن منهج حديث لألالتجارة اال

راف ة العمليات المتصلة بعقد الصفقات بين أطكاف إلنجازواالتصال خاصة االنترنت، 

لتجارة ذه اة ، سواء كانوا مؤسسات أو هيئات حكومية أو أفراد، حيث تتحدد تصنيفات همتعدد

 اف. بناء على العالقة بين هؤالء األطر

 وني لكتربدأت تطبيقات التجارة االلكترونية في أوائل السبعينات من خالل التحويل اال

سنوات  ة فيلألموال، وبعدها التبادل االلكتروني للبيانات، ثم توسعت التجارة االلكتروني

قات التسعينات من مجرد معامالت مالي ة إلى معامالت أخر ى تشمل مجموعة من التطبي

رة تمارسها الشركات بواسطة وسائل االتصاالت االلكترونية .فالتجا واألنشطة التي

ى د إلااللكترونية ال تقتصر على عملية امتالك موقع على شبكة االنترنت فقط، بل تمت

نية، كترواإلعالن االلكتروني، النشر االلكتروني، شراء األسهم والسندات، الصيرفة االل

 االستشارات الطبية والقانونية. 

 هي فعباء، واأل لتعامل بالتجارة االلكترونية يفرض تقبل الثنائية المتبادلة من المزاياإن ا

مية لعالاتنش ئ القيمة من خالل مساعدتها للمؤسسات دو ن اعتبار لحجمها لولوج األسواق 

ألثمان ارخص بأقل وقت وتكلفة، كما تساعد األفراد على الخيار العالمي ألجود المنتجات وبأ

 ا. عليه هذه التجارة تفرض تحمل أعباء ومخاطر وسلبيات البد من العمل للقضاء.غير أ ن 

  تنامي االهتمام بتطبيقات التجارة االلكترونية وزيادة معدالت استخدامها بصورة أسية ف ي

 مختلف أنحاء العالم. 
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  ،رتكزقد افاختالف درجة إدراك مكاسب التجارة االلكترونية والتجاوب معها من بلد آلخر 

 تزال ربية فالالع الحجم األكبر من هذه التجارة العالمية لدى دو ل العالم المتقدم، أما الدو ل

 متخلفة عن ركب التعامالت االلكترونية ومبتدئة في هذا المجال. 

 لمنطقة ارفت ثمة ثورة تنتشر ببطء في العالم العربي في مجال التجارة االلكترونية، فقد ع

ع ة وتسريرونيلرامية إلى االستثمار األمثل لتقنيات التجارة االلكتالعربية بعضالمبادرات ا

 عملية تبني تطبيقاتها. 

 علقةضعف واضح في المؤشرات غير المباشرة للتجارة االلكترونية في الجزائر، والمت 

 بيرة خالات كأساسا بالبنية التقنية لالتصاالت والمعلومات، فرغم أن هذه البنية شهدت تطور

ارة األخيرة، لكنها مازالت دو ن المستو ى المطلوب والكافي لتطبيق التجل الفترة 

 االلكترونية، سوا ء من حيث معدالت االنتشار أو الجودة والتكاليف. 

 ية في تروناالنطالق الحديث لبعض المبادرات المحتشمة والمتواضعة لتطبيق التجارة االلك

 الجزائر. 

 هذا كامل ل شبه استخدام التجارة االلكترونية، وتغييبا تعاني الجزائر من تدني كبير في نسبة

ت عوقا.ويعود سبب هذا التعثر إلى جملة من المطلح من قاموس التعامالت التجاريةالمص

 التي تشكل مكبحا أما انتشار هذه التجارة: 

  تخلف البنية التحتية التكنولوجية، وارتفا ع تكاليف خدمات االتصاالت

 المرافقة لها. والمعلوماتوالتجهيزات

 ألفراد ة واعدم انتشار الوعي الكافي بأهمية التجارة االلكترونية لدى المؤسسات التجاري، 

 وعدم إيالئها األهمية الكافية لتطويرها من طرف الدولة.

 هذه  اعدةعدم بذل جهود لمقاومة عوامل التغيير لدى المؤسسات، وغياب الدعم الكافي لمس

 ني التجارة االلكترونية.المؤسسات وتحفيزها على تب

 الت تعامغياب البيئة المصرفية والنقدية المناسبة للعمليات والتسويات الناجمة عن ال

 االلكترونية.

  االلكترونية.عدم مالئمة البيئة التشريعية لمتطلبات التجارة 
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 ية، إ الترونرغم تأخر الجزائر في مجال اختراق تكنولوجيا المعلومات وتبني التجارة االلك 

في  ونيةالق التجارة االلكترهناك مؤشرات على إمكانية تحسن القطاع، وأمل كبير في انط

هذه  لتنمية اسبةجارية المنتم العمل على توفير البيئة التقنية والتوعوية والتشريعية والتحال 

 الهاخصوصا أن هناك الكثير من المؤسسات التي بدأت بالفعل تمارس بعض أعم التجارة،

 ترنت. عبر االن

 

 

 

 

 

 

 

 30المقترحات والتوصيات: 

لتحدي ارفع رغم كل العراقيل التي تواجه الجزائر، إال أن النهوض بالتجارة االلكترونية و

ى ة لدالذي تفرضه ثورة تكنولوجيا اإلعالم واالتصال يستدعي توفر إرادة حقيقية وقوي

 التجارة.الجزائر لتطوير هذه 

 اد. الثمار المرجوة ما لم تكن مدعمة بالعمل الج وهذه اإلرادة ال يمكن أن تعطينا

 ولعل من أهم ما يجب عمله في هذا المجال: 

  ل إلى فئات المجتمع وتشجيعهم على التحودعم االستعداد االلكتروني لكافة

التجارةااللكترونية، وذلك من خالل التركيز على تنمية العنصر البشر ي كإحدى سبل تسريع 

رونية، حيث يتم تبصير األفراد والمؤسسات بأهمية هذه التجارة بإتباع تطبيقالتجارة االلكت

ق عبر والتنويرية المرسخة لثقافة التسومجموعةأساليب من بينها الحمالت اإلعالمية 
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لألفراد والموظفين، تحديث مناهج التعليم بغية تأهيل  وورشالتدريباالنترنت، برامج

 لتجارة االلكترونية.الكفاءات للتعاطي مع تحديات االنتقال ل

 ية قويةتحت ل التجارة من الشكل التقليدي إلى الشكل االلكتروني البد أن يصاحبه بنيةتحو 

ة مكونة من شبكات اتصاالت ذات سرعة فائقة وقدرة كبيرة على المحافظة على سالمˆ

 مجيات متخصصة مالئمة لطبيعة السوقتجهيزات آلية، وتطوير بر المعلومات وتوفير

جتمع الم جز ر المعلومات، والعمل على تامين نفاذ جميع فئات من محاربةري. والبدالجزائ

نظر في ة الإلى خدمات تكنولوجيااإلعالم واالتصال، ومعالجة قضايا التسعير، من خالل إعاد

 األسعار لتتناسب معمستويات دخل المواطنين.

 دمات للمواطنيناإلسراع في تجسيد مشروع الحكومة االلكترونية، التي توفر الخ 

رة لتجااوالشركاتعبر الشبكة بسرعة وسهولة، وما سيكو ن لذلك من آثار ايجابية في دفع 

 ي.ورمر ضرة ليس خيارا ترفيهيا بل أبان التعامل بهذه التجار وزيادة الوعيااللكترونية 

  يطتخطن المتسخير اإلمكانيات الضرورية والالزمة لالنتقال بمشروع الجزائر االلكترونية 

 أرض إلى التنفيذ، وإعداد دراسات دقيقة حو ل سبل تسريع عملية تجسيد المشروع علىˆ

 الواقع فيآجاله المحددة حتى ال يؤول مصيره الفشل كباقي المشاريع.

 ،من  تشجيع النظامالمصرفي على لعب دو ر أساس ي ميسر ومسهل للتجارة االلكترونية

و ل أبارها وتعميم وسائل الدفع االلكتروني باعتتطوير التحويالاللكتروني لألموال ˆ خالل

د لتأكاخطوة لتبني هذه التجارة، مع ضرورة الحفاظ على حقو ق مختلف األطراف من خالل 

 من السرية واألمن في هذه العمليات.

 ة، لكترونياال السهر على إيجاد التنظيم القانوني والتشريعي الالزم لقيام واعتماد التجارة

لوفاء ضمن اتمرارها ويحمي حقو ق المستهلكين والبائعين المتعاملين بها، وييضمن اسˆ الذي

خاصة بيعة الالط ذلك من خالل تكييف القواعد القانونية الحالية لتتالءم مع بالتزاماتهم. ويتم

مي لعالاللتعامالتااللكترونية، وسن تشريعات جديدة للتجارة االلكترونية تواكب النمو 
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 ترونيةاللكلمعلوماتية والتجارة اتكوين تحالف رقمي مع الدو ل العربية في مجال أنشطة ا، 

لى فة إلدروس منها، باإلضابغية االقتداء بالتجارب الناجحة لهذه التجارة واستخالص ا

 رة.ذه الثوهافع ن علىالتفاعل االيجابي مع ثورة تكنولوجيا اإلعالم واالتصال وتبادل منالتعاو

 ة صناعإعطاء األولوية لقطاع البحث والتطوير وإزالة االنفصال القائم بين قطاعي ال

حها والبحث العلمي، وذلك من خالل إنشاء مراكز وهيئات متخصصة في هذا المجال، ومن

 اراتالفرصة إلبرازمجهوداتها ونتائج أبحاثها واستخدامها في استحداث مختلف االبتك

 االلكترونية. المساعدة على تطبيقالتجارة

  دعم وفتح مجال االستثمار في تكنولوجيا اإلعالم واالتصال للقطاع الخاص المحلي، وجذب

رؤوس األموال األجنبية لالستثمار في إقامة صناعات داعمة للبنى التحتية الالزمة لتطبيق 

 التجارةااللكترونية .



 

 

 ر ينطوياألم نع من القول بأنتعرف التجارة االلكترونية توجهات مختلفة ،ااال أن ذلك ال يم

،  لدرجةعلى تحديات عديدة جعلت دول العالم ال تستفيد من التجارة االلكترونية بنفس ا

ال ال يزوفتجربة الجزائر في تطبيق هذه التجارة لم تحقق النهضة واالنطالقة المرجوة ، 

لتشكيك ني اال يع اعتماد هذا النمط من المبادالت محتشما و في مراحله األولى ،غير أن ذلك

ع ي جميفمطلقا في النوايا و االنقاص من الجهود ،فالجزائر  اتخذت مؤخرا اجراءات عدة 

والت الميادين بغية تدعيم استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت و مسايرة التح

 ذريةجيرات التكنولوجية وتبنيها يحتاج الى التركيز على مجموعة من المقومات و احداث تغي

 الجزائر.  في مجاالت شتى لتذليل العقبات المعرقلة النطالق هذه التجارة في 

 

 


