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 المقدمة العامة
 

  أ

 العامة  المقدمة

 

ي ـظهرت في العقود األخيرة من القرن العشرين العديد من التغيرات والتحوالت الت

 اهمـس ةـنولوجيكلتا قنياتتالو البتكاراتا مون تيرةو فتسارع ،ولوجينلتكا رو لتطا معطيات اـــــــــــــــــأفرزته

ـــــقن يـف ـــ  اتقالتطبي من لعديدا وزروب يالدم لىإ دىأو ،تلمعلوماا عصر لىإ الزمن عبر المجتمعات لـــــ

 نجاحها.ل من عوامل والتي تعتبر المعرفة أهم عام الحديثة ةــــطـواألنش

 يـف ريةذج يالتدعت اثدحإ نم مكانها لقوةا ناصرع نم لعديدل التكنولوجية رةوالث ان امتالك

تجابة ـات اسـالتجاري الذي يعد من أكثر القطاعل السيما المجا، الميادينل في كل وأنماط العم مناهج

 ذهـه كلتـش دـفق ،ورةـة والمتطـللتقدم واالبتكار التكنولوجي ومن أكثرها استخداما للتقنيات الحديث

 ينـجلمنتا لوكـس يـفو رـلتفكيا طـمن يف قميع غيرت نهع سفرأ جاريت تحول  حورم التكنولوجيات

 وعـن يالدـم عنها ونجم التجارية التعامالت قواعد بعض تغيرت وبالتالي ،سواء حد على والمستهلكين

 للتغيرات األسرع واالستجابة للمعلومات السريع التدفق قوامها التجارية المبادالت من حديث

وهو ما أصبح يطلق عليه التجارة ، والجغرافيةالنهائي للحدود والقيود المادية  واإللغاء ،ةـالمفاجئ

 اإللكترونية.

هذا ل فقد ساهمت في جع، وقد أصبحت التجارة اإللكترونية النغمة السائدة في عالم اليوم

 تالفـاخ على كاترالش للك الممنوحة الفرص هفي لتتعاد ادواح وسوقا ةرصغيقرية  مجردالم ـالع

 لك بذلك متخطين وسهولة يسر لبك والسلع البضائع وترويج العالمية األسواق القتحام اـأحجامه

دة ـرة زر واحـبالنسبة للزبائن الذين أصبح بمقدورهم اقتناء احتياجاتهم بمجرد نق لالحا ذلكـوك ،الحدود

 لمغادرة أماكنهم. ةـودون الحاج

 يطـسو رـبع متت لتيا لتجاريةا لمبادالتا من لحديثا لنوعا يوفرها لتيا ديدةعلا لمميزاتا وإن
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  ب

 إدراك هذا ىـإل فالحاجة، ألهمية تبني التجارة اإللكترونيةل إلكتروني ساهم في زيادة إدراك العديد من الدو

 درجة نـولك ل،الدو جميع على وجودها تفرض حتمية ضرورة أصبح لب خيارا يعد لم التجارة من النوع

 ادالتـلمبا من النمط اذهل للدوا نم ديدعلا ستجابتا قدف ،رخآل لدب نم ختلفت رةالتجا ذهه رو طت

 دىل نتشارهاا يف اليةع وددح لغتب إللكترونيةا لتجارةا ن أ مغرب ثيح ،اهتاصوصيخو اهعاوضأ بحس

ذه ه عتماداأن  واضعهات مغرمهمة  طواتخ خطوات دأتب لتيا لعربيةا للدوا بعضو لغربيةا لالدو

 نـميمكن  يذـلا توىـلمسا لكذ لىإ عدب رقىي ولم ،األولى راحلهم يف لاز ام الجزائر يف رةاالتج

 ذهـه قصن سببب بيرك للخ ىلإ لجزائريا قتصادالا تعرضي بالتاليو ،ةرلتجال ةرو تطم تقنيةك اعتبارها

 التجارة.

 الا ان ،ةـإللكترونيا ةارـالتج رنتشاا عس تو وند تحول  لتيا للعراقيا من يرثلكا واجهت فالجزائر

 ن أ اكد ،ملموس واقع لىإ تحولهاو الجزائر ينهاب نم لتيا للدوا من كثير لىع ظاللهال رةاالتج ذهه إلقاء

 ةـحليملا ةـإلنتاجيا هطاعاتق تطويرل نمويات لباطتمو دبللا اذهل ةحلم رورةض ارتص ةإللكترونيا جارةتال

 اـم ذاـوه، ةـوتوفير فرص واسعة لدفع نموه االقتصادي ومساهمتها في التجارة الخارجي، والتسويقية

 نحوها لاالنتقا عملية وتسريع التجارة هذه من االستفادة تعظيم إلى تسعى أن الجزائر على يفرض

 بينها من والتي ،لها النجاح أسباب كافة وتوفير ،تطبيقها تواجه التي العقبات لتذلي لخال نـم

 ىـالبن متطلبات

 التكنولوجية والتشريعات المتعلقة بتطبيقها. التحتية

  الدراسة:الدراسة: أهميةأهمية  --  11

ارة ـفهي تعالج ظاهرة التج، تستمد  هذه  الدراسة  أهميتها  من  أهمية  الموضوع الذي تطرقت إليه

 ةـورة التقنيـومن أبرز ما حققته الث، والتي تعد إحدى سمات االقتصاد القائم على المعرفة ،اإللكترونية

 .والمعلوماتية في االقتصاد المعاصر
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 نـم دـالعديل زاـوال تل، اـاألعمل حبر الكثير من المفكرين ورجاهذا الموضوع ل وقد أسا

 ،والعالمية اإلقليمية والمنظمات الهيئات مستوى على خاصة بشأنه متواصلة والنقاشات الدراسات

 ،اديةـاالقتص ةـالتنميب ةـلعالقا اتذ ةـلمهما للمداخا من ونهك مةيق هميةأ نم هل مال نظراذا ـوه

 ةـلخارجيا جارتهات تعزيزو للدول قتصاديالا لنموا يادةز يف االعف وراد لعبت كترونيةلاإلرة اـالتجف

ا ـالمؤسسات للخوض في عالم العولمة وضمان بقائهل وتأهي، من القطاعات المحلية بالعديد وضـالنهو

 واختبار الجديد االقتصاد ضمن لالندماج األفراد أمام األبواب فتحت كما ،المنافسة درتها علىـومق

 وقـالتس عملية

 على الخط.

ومن هنا جاءت هذه الدراسة ، التجارة اإللكترونيةل المتأخرة في مجال وتعتبر الجزائر من الدو

 اتـالمعلوم ةـتقني لاستعما وضرورة أهمية ولتوضيح ،التجارة هذه تواجه التي الكبيرة التحديات لتبرز

 ،األمرـب للمهتمين مرجعا كونها في الدراسة هذه أهمية لتتمث وكذلك التجارية. لألغراض واالتصاالت

 ةـوتسريع عملي، اإلجراءات المناسبة  الواجب اتخاذها للخروج من بوتقة االنغالق والتهميش يوضح  لهم

  .يةنتروكلإلا ارةجلتا يقبطت لالخ نم يمرقلا دتصاقالا لىإ لوحالت

 ::الدراسةالدراسةأهدافأهداف - 2

اغراض عديدة كالكشف عن الحقوق و نحن او الخوض في أي موضوع يهدف الى تحقيق ان البحث 

 اف :دنقوم بهذه الدراسة فمن اجل تحقيق مجموعة من الاه

 التعرف على تكنولوجيا املعلومات و الاتصاالت،و تبين تاثيرها على املجال التجاري . -

 التعرف على ظاهرة حديثة انتشرت بسرعة في العالم باسره، و هي التجارة الالكترونية. -

الصورة املتعلقة بمكانة التجارة الالكترونية في العالم عامة و العالم العربي خاصة و استعراض بعض  ايضاح -
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املجهودات الخاصة بتاهيل املجتمعات لتصبح قادرة على التعامل مع التجارة الالكترونية، و هذا بغية 

 استخالص الغير من التجارب الناجحة.

كترونية في الجزائر، و الكشف عن اهم التحديات و العقبات التي تحول تسليط الضوء على واقع التجارة الال -

 دون تطورها.

  عرض بعض السبل الكفيلة بالنهوض بهذا النشاط التجاري و الحديث في الجزائر. -

  اسباب اختيار  املوضوع :اسباب اختيار  املوضوع :  --33

  تتبع الحاجة لدراسة التجارة الالكترونية وواقعها في الجزائر من عدة اسباب اهمها :تتبع الحاجة لدراسة التجارة الالكترونية وواقعها في الجزائر من عدة اسباب اهمها :

 ميول و رغبة الباحثة لدراسة هذا املوضوع .ميول و رغبة الباحثة لدراسة هذا املوضوع .  --

زيادة توجه املستهلكين و املؤسسات الجزائرية الستخدام تكنولوجيا املعلومات و الاتصاالت، مما دفع زيادة توجه املستهلكين و املؤسسات الجزائرية الستخدام تكنولوجيا املعلومات و الاتصاالت، مما دفع   --

بالباحثة الى محاولة معرفة مدى ادراك الجزائريين لالستخدمات التجارية لهذه التكنولوجيا، و مدى تطبيقهم بالباحثة الى محاولة معرفة مدى ادراك الجزائريين لالستخدمات التجارية لهذه التكنولوجيا، و مدى تطبيقهم 

 ة الالكترونية .ة الالكترونية .و تعاملهم مع التجار و تعاملهم مع التجار 

استمرار  اعتماد التجارة في الجزائر على الاساليب التقليدية بدال من الالكترونية، رغم ان التعامل بالتجارة استمرار  اعتماد التجارة في الجزائر على الاساليب التقليدية بدال من الالكترونية، رغم ان التعامل بالتجارة   --

 الالكترونية قطع شوطا كبيرا في العديد من دول العالم .الالكترونية قطع شوطا كبيرا في العديد من دول العالم .

 لتقيات الدولية .لتقيات الدولية .حداثة املوضوع و احتالله الصدارة على املستوى الدولي، سواءا كان في التقارير او املحداثة املوضوع و احتالله الصدارة على املستوى الدولي، سواءا كان في التقارير او امل  --

قلة الابحاث و الدراسات و نقص الاهتمام بالتجارة الالكترونية في الجزائر، مما افترض عناية الباحثة بها قلة الابحاث و الدراسات و نقص الاهتمام بالتجارة الالكترونية في الجزائر، مما افترض عناية الباحثة بها   --

بغية توفير دراسة تساهم في تكوين تصور واضح عن واقع هذه التجارة و تساهم كذلك في تقديم النتائج بغية توفير دراسة تساهم في تكوين تصور واضح عن واقع هذه التجارة و تساهم كذلك في تقديم النتائج 

 ين الجزائريين على تجسيد مشروع التجارة الالكترونية .ين الجزائريين على تجسيد مشروع التجارة الالكترونية .البحثيةو الحلول العلمية الكفيلة بمساعدة املسؤلالبحثيةو الحلول العلمية الكفيلة بمساعدة املسؤل

 اشكالية الدراسة : -4
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  ه

لقد ادركت جميع الدول و املجتمعات اهمية املعلومات كمورد استراتيجي و حيوي في ان واحد ال يقل اهمية 

 عن املوارد الاخرى، حيث اصبح مجتمع املعلومات بديال عن املجتمع الصناعي .

العالقات و التبادالت فالعالم اليوم يواجه تدفقا هائال و ثورة معلوماتية شاملة ساهمت في نمو و تطور 

التجارية، وهو ما تمخض عنه ميالد نمط حديث من املبادالت التجارية التي تتم عبر وسيط الكتروني اصطلح على 

في بلدان جميع بقاع العالم ، و تمكنت هذه التجارة  تسميتها "التجارة الالكترونية"و التي تحولت الى واقع ملموس ليس

  في وقت قصير من تلقى رواجا و استحسانا كبيرا في معظم الدول .

التغيرات العاملية املتعددة و تاثر العالم كله بالتجارة الالكترونية، يطفو الى السطح التغيرات العاملية املتعددة و تاثر العالم كله بالتجارة الالكترونية، يطفو الى السطح و في ظل هذه و في ظل هذه   

  التساؤل الرئيس ي التالي :التساؤل الرئيس ي التالي :

  زائر للتجارة الالكترونية ؟زائر للتجارة الالكترونية ؟مـــــــا مدى اعتماد الجمـــــــا مدى اعتماد الج  --    

حتى نستطيع تحليل و مناقشة الاشكالية املطروحة من خالل هذا البحث بهدف الوصول الى نتائج، حتى نستطيع تحليل و مناقشة الاشكالية املطروحة من خالل هذا البحث بهدف الوصول الى نتائج، و و 

  ارتأينا تقسيم هذه الاشكالية الى افكار جزئية تتولد عنها الاسئلة الفرعية التالية :ارتأينا تقسيم هذه الاشكالية الى افكار جزئية تتولد عنها الاسئلة الفرعية التالية :

  جال التجاري جال التجاري ماذا يمكن ان تقدمه تكنولوجيا املعلومات و الاتصاالت في املماذا يمكن ان تقدمه تكنولوجيا املعلومات و الاتصاالت في امل    --11

  ماذا نقصد بالتجارة الالكترونية  ماذا نقصد بالتجارة الالكترونية      --22

  ما مدى استجابة الجزائر لتكنولوجيا الاعالم و الاتصال  ما مدى استجابة الجزائر لتكنولوجيا الاعالم و الاتصال      --33

  ما هو واقع التجارة الكترونية في الجزائر  ما هو واقع التجارة الكترونية في الجزائر      --44

  فرضيات الدراسة : فرضيات الدراسة :   ––  55

الحتواء و تحديد موضوع الدراسة فاننا نحاول طرح الفرضيات التالية و التي سنخضعها من خالل الحتواء و تحديد موضوع الدراسة فاننا نحاول طرح الفرضيات التالية و التي سنخضعها من خالل       

  هذا البحث للدراسة قبل الحكم عليها :هذا البحث للدراسة قبل الحكم عليها :
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  و

تشكل تكنولوجيا املعلومات و التصاالت البنية الاساسية و القاعدة التكنولوجية للتعامالت التجارة تشكل تكنولوجيا املعلومات و التصاالت البنية الاساسية و القاعدة التكنولوجية للتعامالت التجارة   --11

  الالكترونية .الالكترونية .

هي ظاهرة حديثة يصعب تحديد مجالها الجغرافي و السياس ي، و هي تعني بعملية تبادل هي ظاهرة حديثة يصعب تحديد مجالها الجغرافي و السياس ي، و هي تعني بعملية تبادل التجارة الالكترونية التجارة الالكترونية   --22

  املنتجات و الخدمات من خالل شبكة الاتصاالت من ضمنها الانترنت .املنتجات و الخدمات من خالل شبكة الاتصاالت من ضمنها الانترنت .

تسعى الجزائر الى مواكبة مختلف التطورات التكنولوجية الا انها تحتل موقعا ضعيفا في مجال تطبيق تسعى الجزائر الى مواكبة مختلف التطورات التكنولوجية الا انها تحتل موقعا ضعيفا في مجال تطبيق   --33

  االت .االت .تصتصتقنيات املعلومات و إلاتقنيات املعلومات و إلا

  ال تزال التجارة الالكترونية شبه غائبة عن الجزائر لعدم توفر مقوماتها الاساسية و لغياب الوعي باهميتها.ال تزال التجارة الالكترونية شبه غائبة عن الجزائر لعدم توفر مقوماتها الاساسية و لغياب الوعي باهميتها.  --44

امكانيات كبيرة متاحة للجزائر لتطوير التجارة الالكترونية و الاستفادة من مزاياها فيما لو تم اتخاد امكانيات كبيرة متاحة للجزائر لتطوير التجارة الالكترونية و الاستفادة من مزاياها فيما لو تم اتخاد   --55

  مها و توسيع انتشارها .مها و توسيع انتشارها .الستخدالستخدالاجراءات الالزمة و توفير متطلبات الزمة الاجراءات الالزمة و توفير متطلبات الزمة 

  منهج الدراسة : منهج الدراسة :   ––  66

مما الشك فيه ان بناء أي بحث يحتاج الى منهج يكون الوسيلة التي تحدد للباحث مجاالت البحث، و مما الشك فيه ان بناء أي بحث يحتاج الى منهج يكون الوسيلة التي تحدد للباحث مجاالت البحث، و 

منه تسهل له عمليةالاجابة عن التساؤالت التي ينطلق منها في بحثه، و املناهج العلمية على اختالف انواعها منه تسهل له عمليةالاجابة عن التساؤالت التي ينطلق منها في بحثه، و املناهج العلمية على اختالف انواعها 

  الحقيقي الذي يغطي عناصر البحث.الحقيقي الذي يغطي عناصر البحث.تشكل اللباس املناسب تشكل اللباس املناسب 

و لالملام بجوانب املوضوع اعتمدنا على املنهج الوصفي التحليلي، فيكون وصفيا عند التعرض الى و لالملام بجوانب املوضوع اعتمدنا على املنهج الوصفي التحليلي، فيكون وصفيا عند التعرض الى 

مفاهيم النظرية املتعلقة بالتجارة الالكترونية، و عند تشريح و تقييم وضع و مكانة التجارة الالكترونية في مفاهيم النظرية املتعلقة بالتجارة الالكترونية، و عند تشريح و تقييم وضع و مكانة التجارة الالكترونية في 

تعرضت لهذا تحليليا لنتائج الدراسات و الابحاث التي تحليليا لنتائج الدراسات و الابحاث التي   هو هو ها الجزائر، ها الجزائر، العالم و الدول العربية و التي من بينالعالم و الدول العربية و التي من بين

 املوضوع، و تتجسد الاستعانة باملنهج الاحصائي من خالل توظيف بعض مقاييس و مؤشرات التجارة الالكترونية

 و تقنية املعلومات و الاتصاالت، و ترجمة الاحصائيات املتعلقة بالبحث.

تم الاعتماد على مجموعة من ادوات الدراسة تجسدت في البحث و نظرا لطبيعة املوضوع فقد 



 المقدمة العامة
 

  ز

املكتبي القائم على استعانة باملراجع املتنوعة كالكتب و املجالت الاقتصادية و البحوث الاكاديمية و 

التقارير  املستقاة من املنظمات و املراكز ذات العالقة باملوضوع، و من اجل اعطاء هذا املوضوع صبغة 

ش ى مع املستجدات الراهنة، ثم اللجوء الى مواقع الانترنت للحصول على املعلومات و منفردة تتما

املعطيات الرقمية ذات صلة باملوضوع.

 صعوبات الدراسة : – 7

تاخر عملية تبني و تطبيق التجارة الالكترونية في العديد من دول العالم بما فيها العربية، مما يجعل  -

 قصيرة و غير كافية الجراء تحليل عميق للظاهرة و معرفة اتجاهاتها العامة .السلسلة الزمنية للمعطيات 

قلة املراجع املتخصصة في التجارة الالكترونية سواءا الكتب او الدراسات الاكاديمية و التي تحتوي على  -

لى شبكة معطيات حديثة، و بالتالي اضطررنا الى الاعتماد بشكل كبير على املقاالتو الدراسات املتوفرةع

 الانترنت خاصة باللغات الاجنبية، و ما تطلبت ترجمتها من جهد ووقت .

عدم توفر بيانات و معلومات دقيقة و حديثة بشان حالة التكنولوجيا املعلومات و الاتصاالتفي الجزائر، و  -

 غياب مؤشرات واضحة لقياس مدى تقدم الجزائر  في تبني هذه التكنولوجيات.

هات الخاصة بتنظيم التجارة في البالد بالبحث في وضعيىة التجارة الالكترونية في الجزائر، عدم اهتمام الج -

 بغية توفير دراسات و احصائيات و لو كانت بسيطة حول وضعية هذه التجارة.

اغلبية مواقع املؤسسات الجزائرية هي مواقع ساكنة، ال تستعمل كوسيلة للتفاعل مع جمهور واسع، فقد  -

حاوالتنا بالفشل للحصول على اجابات عن مختلف انشغاالتنا املتعلقة بمدى تطبيقها للتجارة باءت كل م

 الالكترونية.

 هيكل الدراسة :   – 8

حتى نعطي املوضوع محل الدراسة حقه من التحليل و التدقيق و تسليط الضوء على مكوناته و 
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  ح

باقتراح حة مساعدة على تجاوز الاشكالية مختلف جوانبه املتشعبة، و بالتالي نتمكن من بلورة رؤية واض

 فصلين : إلىحلول موضوعية وواقعية، قمنا بتجزئة هذا البحث 

 يحـوضت منهـض يندرجو ،إللكترونيةا التجارةب املتعلقة ساسيةألا ملمفاهيايتناول  فالفصل الاول 

ارة ـة للتجـالمالئمة ـباعتبارها البيئ، المعلومات واالتصاالت ومن ضمنها اإلنترنيتتكنولوجيا  لمفهوم

 اطـى النشـخدمات ومدى تأثيرها عل من وإعطاء لمحة عن أهم ما تقدمه هذه التكنولوجيا ،اإللكترونية

 والهيئاتاديين ـاالقتص مع عرض لمختلف تعريفات التجارة اإللكترونية التي اجتهد في وضعها، التجاري

 الدفع لووسائلكترونية و تطبيقاتها و مزاياها الدولية املتخصصة، بالضافة الى التطرق الى اشكال التجارة الا

 والطرقل وـالحل مـأه ىـإل اإلشارة عن فضال المبادالت. من النوع هذا في اعتمادها يمكن التي

 التكنولوجية المستخدمة لتأمين الحماية الالزمة لهذه المبادالت.

 يـالت نـم كذلو ،يةنتروكلإلا ارةجلتل زائرجلا ةستجابا دىم لىع لتركيزابقمنا  الفصل الثانياما 

 راـنظ رةـالمباش غير مؤشراتها بعض لوتحلي ،الجزائر التجارة في وضع هذه تشخيص لخال

ل اكـالمش أهم عن للحديث ذلك بعد للننتق ،الجزائرية اإللكترونية التجارة عن مباشرة إحصائيات

الجديد من التجارة، و بناءا عليه يتم تحديد سبل تحسين و توسيع استعمال التجارة  لالشك هذا تجابه

الالكترونية في الجزائر .
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 مقدمة الفصل :

لم تشهد البشرية تغييرا و تحوال و تقدما سريعا كما تعيشه معمورتنا في هذه العقود ألاخيرة من     

الزمن ،فقد برزت تكنولوجيا املعلومات و الاتصاالت لتحذث ثورة حقيقية في الحياة اليومية   كالتجارة و 

م والاتصال الوسيلة الناشئة و التعليم و العمل و غيرها ، ومن أهم أدوات التكنولوجيا الجديدة لالعالا

، والتي تعد من أحدث التقنيات التي شهدها العقد ألاخير من القرن العشرين املعروفة بشبكة ألانترنت 

،فاألنترنت بمثابة موسوعة علمية تقدم خدماتها املتنوعة لكافة املستفيدين عبر أنحاء العالم و في كل 

ال ،فقد أثرت ألانترنت على نشاطات القطاعات الاقتصادية و كاألبحاث العلمية و مجال ألاعماملجاالت 

أحدثت الكثير من التغييرات في املفاهيم الاقتصادية ، وعلى اعتبار أن التجارة هي غاية كل نشاط اقتصادي 

،فكان لزاما عليها أن تساير التطورات التكنولوجية وما نتج عن هذه املسايرة هو ميالد التجارة الالكترونية و 

التي ساهمت بفضل ألانترنت في تحويل العالم واسع ألارجاء الى سوق واحد جديد و متطور و خالي من كل 

ا.الحدود ، يستطيع مرتادوه اقتناء حاجياتهم من السلع والخدمات بكل راحة و بأقل وقت و تكلفة ممكنة 

الت التجارية و سنحاول من خالل هذا الفصل تسليط الضوء على هذا النمط الحديث من املباد

الالكترونية التي ظهرت بفضل تكنولوجيا الاعالم والاتصاالت و من ضمنها ألانترنت  وذلك من خالل التطرق 

الى بعض الجوانب املتعلقة بالتجارة الالكترونية كاملاهية و ألاشكال و التطبيقات و مناقشة الايجابيات و 

ى املهمة كوسائل الدفع املعتمدة لتسوية املدفوعات ، السلبيات ، مع محاولة الاملام ببعض الجوانب ألاخرا

اونختم بالحديث عن مختلف املراحل التي تمر بها هذه التجارة .

 

 

ا

ا
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 املبحث ألاول : مفاهيم و تصورات حول التجارة الالكترونية 

معا، فياالسوقاالعالميا التجارةاااللكترونيةامناالظواهراالحديثةاالتياالتكنولوجياواالندماجاتعد

ياتمكنتافيافترةاوجيزةامناـوالت، ؤخراـةامـتطورها.برزتاعلىاالساحةاالعالميل ذكراأهماالعيوباالتياتعرق

اوالنمواوالتحو احول االنتشار االمبحثا اهذا اوسيتمحور االجديد. اأهمامعالمااالقتصاد توضيحاهذاال إلىاأحد

اوس اعلى االمعتمدة اللمبادالت االحديث االـالمفهوم االتطـم، يـكترونيط اأشكالهاـع المختلف ابأهما،  رق ا مرورا

اوراـباالتطـوالتياايجباااغتنامهاااللحاقابرك، المميزاتاالتياانفردتابها

 لكرتونية:إلاالتجارة ألاول: عموميات حول  المطلب 

ات ـراد والمؤسسـاألفـل مع تطور األساليب التكنولوجية الحديثة والتوسع في استخدامها من قب

واحدا شاع مفهوم التجارة اإللكترونية وأصبح ، تى مجاالت الحياةّات بمختلف أحجامها وفي شوالشرك

 .1إلى حياتنا اليوميةل من التعبيرات الحديثة والتي أخذت بالدخو

 رينـدى الكثيـة لـوالتجارة اإللكترونية شأنها شأن أي ظاهرة جديدة تكون غامضة وغير مفهوم

ولذلك ظهرت العديد من التعريفات الهادفة إلى تحديد مفهوم ، المصطلحل بسبب حداثة استعما

سرد بعضها ل وسوف نحاو، اإللكترونية والتي عرضت من طرف باحثين وخبراء وهيئات عالمية ارةـالتج

 لها.ل الوقوف على تعريف واضح وشام قصد

 أوال :مفهوم التجارة االلكترونية:

ار كثير التداول في ألادبيات املعاصرة وهو يعني إن التجارة الالكترونية عبارة عن مصطلح حديث صا

 مفاهيماعامةاللتجارةااإللكترونية: - 1

                                                           

 مصر، القاهرة، اإلدارية، للتنمية العربية المنظمة منشورات ،"والعولمة اإللكترونية التجارة" الخالق، عبد أحمد السيد -  1

ا16 ص ، 2006
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بحيثا، رافـاألطـل التجارياالذياينطوياعلىاتعامل التعامل التجارةااإللكترونيةاشكالامناأشكال تمثا -أاا

االت ال بادّيكون ابد اًإلكترونيا اماديا اأو اماديا امنه اخالّويتامباشرا ،ال امن النا اأاهذال ضح االتجارةاالتعريف ن

اعم اأداء اأو اأواخدمة اسلعة اكاناموضوعها اتجاريةاسواء االعمليةال، اإللكترونيةاهياعملية افياهذه والمميز

ااألطراف. ىاغياباالعالقةاالمباشرةابيناـالتجاريةاهواوجوداوسيطاإلكترونيايساعداعل

اتعريفا -ب  االتعريفاهو ا، داضيقجولكناهذا ااإللكترونية االتجارة اعمليبحيثايحصر السلعال ادـاتاتبـفي

 1 والخدماتاعناطريقاوسيلةاإلكترونيةاأواوسيطاإلكتروني.

غاالبرامجاـةاوتفريـإنامفهوماالتجارةااإللكترونيةايشيراإلىاتسويقاالمنتجاتاعبراشبكةااإلنترنيتاالدولي -ـ.ج

ا.اإللكترونيةادوناالذهاباإلىاالمتجراأواإلىاالشركةا

ل ذهاالتجارةاتبادـهل مـوتش، تاـمجموعةاعملياتاالبيعاوالشراءاالتياتتماعبرااالنترند.االتجارةااإللكترونيةاهيا

اوك اوالتجهيزات ااالستهالكية االسلع اوصفقات اخـالمعلومات االمعلومـذا االماليـدمات االخـات اوالقانونية... ، ة

االوسائل وتستعم امن امجموعة االتجارة امثل هذه االصفقات الشبكاتااالنترنتاو،اتفـاله، اكسـالفل إلتمام

 2 المعلوماتية.

ا اوالبيع االشراء اعمليات اإلى االتعريف اهذا ايقنشاطا يضيف اال اتبل آخر اوهو اتاـالمعلومل ادـأهمية

اللسلعاوالخدماتا، والبياناتاعبرااالنترنت االبياناتامطلوبةاإلبراماصفقاتاالبيعاوالشراء سواءاكانتاهذه

 بمقابل .عليهاال لذاتهااويتماالحصووالمعروضةاأواكانتاهذهاالمعلوماتاوالبياناتامطلوبةا

اوالصـ. ه ااالتصاالت التعزيز االمعلومات اتكنولوجيا ااستخدام اتتضمن ااإللكترونية امـالتجارة اجميعاـفقات ع

امث االشركة امع االمصالح اذوي االحكومي، الموردين، العمالءل األطراف االماليةـالمؤسس، ةـالمؤسسات ، ات

                                                           

 الجامعية، الدار ،"اإللكترونية البنوك والبورصات االستثمار هيكلة وإعادة االنترنت :الرقمي االقتصاد" النجار، فريد -  1

 مصر، ، اإلسكندرية

ا25 ص ، 2007 .
 مصر، اإلسكندرية، الجامعة، شباب مؤسسة ،"اإللكترونية والتجارة الصناعي االقتصاد " الرحيم، عبد إبراهيم محمد -  2

ا.148 ص ، 2007
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ل الهدفامنهاهوابسطاالتعريفاليشم هذااالتعريفاأنل خالاالموظفيناوالجمهور.اويتضحالناامن، المديرين

 اإللكترونياللتجارةاماابيناالشركةاواألفراداواإلدارة.والصور للنشاط هاـكافةااألوج

اتاعبراشبكةاـدماتاوالمعلومـبعملياتاشراءاوبيعاالبضائعاوالخل تصّماايل و.االتجارةااإللكترونيةاهياتنفيذاك

 ذلك:ل رىاويشتماإلنترنيتاوالشبكاتاالعالميةااألخ

 اإلعالناتاعناالسلعاوالبضائعاوالخدمات.-ا

 السلعاوالخدمات.ل معلوماتاحوتقديم   -

 العمالءاالتياتدعماعملياتاالشراءاوالبيعاوخدماتاماابعداالبيع.عالقات   -

 والتفاوضابيناالبائعاوالمشتري.التفاعل   -

 1 الصفقاتاوإبراماالعقود.اعقد  -

 االلتزاماتاالماليةاودفعها.اسداد  -

 وتسليماالسلعاومتابعةااإلجراءات.اعمليات توزيع -

 الفنياللسلعاالتيايشتريهااالعمالء.االدعم  -

ا.البياناتاإلكترونياااتبادل  -

ا

ا

                                                           

 على متوفر ،"والمتوسطة الصغيرة المؤسسة في المعلومات ونظم تكنولوجيا مقياس في محاضرات " بختي، إبراهيم -  1

 االلكتروني الموقع

bbekhti.luedld.net/trv_pdf/TIC.pdf 
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ا

 تعريف التجارة اإللكترونية حسب المنظمات العالمية: 2

 : أ. تعريف المنظمة العالمية للتجارة

االمنظمةيعرف  اهذه اأاخبراء اعلى ااإللكترونية امّالتجارة امتكاملة ا"مجموعة اعمليـنها: اإنتـن اجاـات

ةااإلكترونيا:اـلعاالموزعـائعةاللسـومنااألمثلةاالش، شبكاتااالتصاالتل وتوزيعاوترويجاوبيعاالمنتجاتامناخال

 1 القطعاالموسيقية"ا.، الكتب

 اتاالتجارية:ـناالعمليـواعامـثالثةاأنل تأخذاهذهاالمنظمةابتعريفاواسعاللتجارةااإللكترونيةاالتياتشما

 عملياتااإلعالناعناالمنتجاوعملياتاالبحثاعنه. -

 عمليةاتقديماطلباالشراءاوسداداثمناالمشتريات. -

 عمليةاتسليماالمشتريات. -

اادية:اــةااالقتصــاوناوالتنميــةاالتعــفامنظمــب.اتعري

يشير التعريف الى أن التجارة إلالكترونية تشمل جميع أشكال املعامالت والصفقات التجارية التي 

تتم من قبل ألافراد والهيئات. وتقوم على أساس معالجة ونقل البيانات الرقمية على اختالف أشكالها سواء 

ارئية أو مسموعةكانت مكتوبة أم م

 ،وتـشركات)اوطبيعةاالبياناتاالمتبادلةا(ص، زاهذااالتعريفاعلىاطبيعةاالمتعاملينا(اأفرادّلقدارك

 ذاـاراهـااأشـكم، اـنفسهااوإجراءاتهل هاغيراصريحاوواضحافيماايخصاعمليةاالتبادّولكن، صورة)

 ل.التبادل إلكترونيايسهالتعريفاإلىامصطلحا''بياناتارقمية''اللداللةاعلىاوجوداوسيطا

                                                           

 االقتصاد مجلة ،"االقتصادية المؤسسة في واالتصال لإلعالم الحديثة التكنولوجيا أثر "بوباكور، فارس بومايلة، سعاد -  1

ا.205 ص ، 2004 مارس تلمسان، بلقايد، بكر أبي جامعة التسيير، وعلوم االقتصادية العلوم كلية، 03 العدد والمانجمنت،
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ا

ا

 :ةاـةاالفكريـةاللملكيـج.اتعريفاالمنظمةاالعالمي

اتش االواسع اشكلها افي ااإللكترونية ا"التجارة اأن: اإلى االتعريف  ةـاإللكترونيل ائـالوسـل كل مـيشير

اإن ا. ا" االتجارة الغرض ابموضوعا المستخدمة ااهتمامها امن االرغم اعلى االفكرية اللملكية االعالمية المنظمة

اّإال، التجارةااإللكترونيةل فيامجاا اتاالتجاريةاوحقوقاالتأليفاوبراءاتااالختراعـايةاالقانونيةاللعالمالحم

 1 المستخدمةافياإبراماالصفقاتاالتجارية.ل اهتمتابالوسائل ب، للتجارةااإللكترونية اـدماتعريفـماتقـاالـهّأن

 : مناظير تعريف التجارة الالكترونية  10الجدول رقم  

 المنظور التعريف

 رـعب المعلومات أو الخدمات أو المنتجاتل إيصال التجارة اإللكترونية هي وسيلة من أج

 خطوط الهاتف أو عبر شبكات االنترنت أو عبر أي وسيلة تقنية.

 االتصاالت

 ةـامالت التجاريـالمعل جعل التجارة اإللكترونية هي عملية تطبيق التقنية الرقمية من أج

 وسريعة.تجري بصورة تلقائية 

 رةالتجال األعما

 يـف والمدراء هلكينتوالمس الشركات رغبات إلشباع هةج مو أداة هي ةيرونتكلإلا جارةتال

 الخدمات واإلسراع بزمن تقديم هذه الخدمة والرفع من كفاءتها.خفض  تكلفة  

 الخدمة

 ة أوـفوريالمعلومات بصورة ل التجارة اإللكترونية هي أداة لتوفير وشراء المنتجات وتباد

 شبكة االنترنت.ل لحظية من خال

 اإلنترنيت

ل ادـتعلم والتبـلل (أفراد ومنظمات)التجارة اإللكترونية هي ملتقى يجمع عناصر المجتمع 

 والتعاون فيما بينهم.

 المجتمع

                                                           

 على متوفر ،''الدول العربية- 2009 لعام المعلومات لمجتمع اإلحصائية الخصائص'' لالتصاالت، الدولي االتحاد -  1

 اإللكتروني:  الموقع

www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/ind/D- : IND-RPM.AR-2009-PDF-A.pdf 
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 يمكنناااستنتاجاماايلي:، بعداهذااالعرضاألهماالتعريفاتاالواردةابشأناالتجارةااإللكترونية

اتتجلا - ااإللكترونية اللتجارة ااألساسية االركيزة ان االتجاريّإ االنشاط افكرة افي اوقب، ى اأوال شيءاـل كـل فهي

 الاوسيلةااتصاالت.ّوالشبكةااإللكترونيةامااهياإا، تجارة

اوعل - ااالتصاالت اوشبكة االمعلومات اتكنولوجيا اعلى ااإللكترونية االتجارة ارأسـاعتماد اشـى ااإلنترنيتاـها بكة

 هااوعملياتها.إلتمامامختلفانشاطات

االسلعاوالخدماتافقطابا - اكـشل عدمااقتصاراالتجارةااإللكترونيةاعلىاعملياتابيعاوشراء عملياتاـل مولها

 بيعاوشراءاالمعلوماتانفسها.

الكتحطيم    - ااإللكترونية الحركل التجارة االمعرقلة اوالمكانية االزمانية االتعـالقيود اوعدماـامالتاالتجاريـة ة

 1 معين.بلد  أوامكانابقائها  حبيسة  

 الحكومة.، األفراد، التجارةااإللكترونيةاثالثةاأنواعامناالمتعاملين:االمؤسساتل تشما -

وفاـولكننااس، هاليسامناالسهولةاتحديدامفهومادقيقاللتجارةااإللكترونيةّانطالقااممااسبقايتبيناأن

التجارةااإللكترونيةاهي:ا''استخداما استنباطاتعريفاقدايرتقياإلىاجملةاالتعريفاتاالسابقةامفادهاأنل نحاو

ةاالمعامالتاالتجاريةاـازاكافـياإنجـفرتهااثورةاالمعلوماتاواالتصاالتافّاإللكترونيةاالمتطورةاالتياول الوسائ

االمنتجاتاوتباد امـالمعلوماتابيناالبائعيناوالمشتريناوغيرهل منابيعاوشراء ابعقداّناالعملياتاالمتـا صلة

 .2و انتهاء ما بعد البيع راءاـالشـل جاريةابدءاامنامعلوماتامااقبالصفقاتاوإقامةاالروابطاالت

 ثانيا : التمييز بين التجارة الالكترونية و التجارة التقليدية :

 البدامناالتعرف، ضحاأكثرافأكثرامفهوماالتجارةااإللكترونيةاوإلزالةاالغموضاواللبساحولهّلكيايت

يافالتجارةااإللكترونيةاليستانوعااواحدااـوالتجارةاالتقليدية.افعلىاالفرقاالجوهريابيناالتجارةااإللكترونيةا

                                                           

 مجلة ،''العربية الدول حالة والمصرفية، المالية الخدمات تسويق في ودورها اإللكترونية التجارة'' سحنون، محمود-  1

 .22، ص 2005 قسنطينة، ، منتوري جامعة والنشر، للطباعة الهدى دار ،3 العدد والمجتمع، االقتصاد

  2002 . ماي  11-12، يومي  ة البليد دحلب، سعد جامعة الثالثة، األلفية في الجزائري االقتصاد :األول الوطني الملتقى-  2
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تبعاالدرجةاتقنيةاالمنتجاوتقنيةاالعمليةال ذهاأوااألشكاـفاهـوتختل، اـةامنهـودرجاتامختلفل هناكاأشكال ب

اأناتكوناملموسةاأوارقميةاوأياـتماتسـلعةايـسل ك حيثاأن، وتقنيةاالوسيط االمعامالتاالتجاريةاإما ويقها

وعلىا،  1وكذلكاالعمليةاإمااأناتكوناملموسةاأوارقمية، طافياالعمليةاالتجاريةاإماايكوناملموسارقميوسي

 ثالثاأنواع: ىـارةاإلـهذاااألساسايمكننااتقسيماالتج

ا :خاصة بحتة تجارة إلكترونية   - 0

اأن ااالنترنت وتعني اعلى الشركة اموقعا ايزور االمناس، الزبون اللسلعة ااختياره ايقـفعند ءاـلبماومـبة

ااأناـكم، النقديةاإلكترونيامدفوعاته جهازاالكمبيوتراويبعثابهااإلىاالبائعاويسويال استمارةاالطلبامناخال

ل مث، التسليمايكونافوريااعبرااالنترنت.اففياهذهاالحالةايكوناالوسيطارقمياوالسلعةارقميةاوالعمليةارقمية

 ناموقعاللتجارةااإللكترونية:ـحالةاشراءابرمجياتام

 فيابرمجياتاالكمبيوتراذاتاالطبيعةاالرقميةاأياالتياالايمكنالمسهااباليد.ل منتجايتمثفال -

اخال - امن اتتم الم اأيضا االشراء اللشركةل عملية االمادي االموقع اخالّوإ، زيارة امن االويباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال نما اعلى موقعها

 لهذهاالشركةا.البرمجيات راـعبألانترنت داأواـيالبر

 تجارة تقليدية بحتة: -  2

ايكوناالوسيطاملموساوالسلعةاملموسةاوكذلكاالعمليةاملموسة راـىاالمتجـهاإلـالتوجل مث، عندما

 والمتطلباتاكالمواداالغذائيةاواأللبسةالاحتياجات  القتناءا

 جزئية:تجارة إلكترونية   -3

 اقيـالثالثةارقمياوالبل أحداالعوام حيثاأن، التجارةاالتقليديةاوالتجارةااإللكترونيةهيامزيجابينا

اكتابامناموقعاشركةاعلىااالنترنتل مث، ملموس ا، شراء اإلكترونيا  و الطلب)أياأناالعملياتاتماإنجازها

                                                           

 .21،المرجع السابق ، ص "والعولمة اإللكترونية التجارة" الخالق، عبد أحمد السيد -  1
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BB otot CC  BB otot GG  

CC otot GG  

BB otot BB  

BB otot GG  للاألعمااألعما منشآتمنشآت 

 المستهلكالمستهلك
 المنظماتالمنظمات

 الحكوميةالحكومية

 للاألعمااألعما منشآتمنشآت

اأيابأسلوباالتجارةاالتقليديةاوهذااعناطريقاإرسا، (التسديد االتسليمايكوناماديا اباـركةاللكتالشل بينما

 عبراالبريداالعادي.

 ضحالناابأن:ّهذهااألنواعايتل ومناخال

االتقليديةاتعنياأن اّيتا التجارة الشراء االتجـبينم، هـومتطلباتااحتياجاتهجهاالمشترياإلىاالمتجر ارةاـا

ايتواص اياسوقاإلكتروني االبائعوناوالمشترونال اإللكترونية اوخاو تعرصفيه دماتافياـالمنتجاتامناسلع

ارقمية ابالتباد، صيغة االعملية اهذه االتبادل وتسمى اعملية اعن اكثيرا اتختلف اوالتي التقليديال اإللكتروني

ا.المتعارفاعليها

 ل التجارة إلالكترونية وتطبيقتهاأشكا: املطلب الثاني 

بير وزاد تطبيقاتها في مجاالت شهدت التجارة إلالكترونية تطورا كبيرا أدى إلى تنوع أشكالها على نحو ك

ا1 شتى.

  أشكال التجارة الالكترونية :أشكال التجارة الالكترونية : :: أوالأوال

المعلومات   ب ظهور التجارة إلالكترونية ثورة كبيرة تمثلت في تطور وسائل وتكنولوجياب ظهور التجارة إلالكترونية ثورة كبيرة تمثلت في تطور وسائل وتكنولوجياصاحصاح

تخدمين ـتوى المسـى مسـولكن أيضا عل، ليس فقط بالنسبة للمشروعات، وزيادة استخدامها

ن ـاد يمكـالسلع والخدمات. حيث أن التجارة اإللكترونية هي مفهوم متعدد األبعوالمستهلكين في مجالي 

ااالتالي:ل وذلك كما هو موضح في الشكل، أكثر من شكل تطبيقه من خال

ا: أشكال التجارة الالكترونية 11رقم الشكل 

ا

 

   

 

                                                           

ضمن  مقدمة مذكرة''دحلب سعد جامعة الكتاب استيراد حالة : االلكترونية والتجارة اإلنترنيت'' رجدال، بن جوهر -  1

 .55، ص2002 الجزائر، جامعة التسيير، وعلوم االقتصادية العلوم كلية التسيير، علوم في ماجستير شهادة نيل متطلبات
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ا

ا

ا

 التجارة الالكترونية بين وحدة أعمال شركة و املستهلك :-0

تعبر عن العالقة بين الشركات التي تقوم بعرض مختلف أنواع السلع و الخدمات الي ترغب في 

احاجياته الشباع رغباته .تسويقها عبر ألانترنت و املستهلك الذي يستعرض السلع املتاحة و يقتني منها 

 التجارة الالكترونية بين وحدة أعمال ووحدة أعمال أخرى :-2

ويقصد بها البيع والشراء بين الشركات ،سواء كانوا أطراف عملية تجارية ،أو شركات ،أو في شكل 

ا: تبادل بيانات الكترونيا . و يمكننا أن نميز نوعين من التجارة الالكترونية بين الشركات و هما

اتجارة الكترونية عمودية بين الشركات  –أ     

ا1 تجارة الكترونية أفقية بين الشركات  –ب     

 املحلية 'الحكومة' وإلادارة املشروعات التجارة الالكترونية بين  -3

،حيث تقوم الحكومة بعرض و هي تغطي كافة التعامالت بين الشركات و املنظمات الحكومية 

الاجراءات و اللوائح و الرسوم و نماذج املعامالت على ألانترنت بحيث تستطيع الشركات أن تطلع عليها بطريقة 

االكترونية 

 التجارة الالكترونية بين املستهلك و املنظمات الحكومية : -4

                                                           

 ، والتوزيع للنشر الثقافة دار ،''اإللكترونية التجارة عقود أحكام'' برهم، إسماعيل نضال -  1

 .36،ص1002 األردن،
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أن الحكومة تسعى الى تطوير ما تقدمه  و يقصد بها كافة املعامالت التي تجمع بين املستهلك و الحكومة ،حيث

ا1 للجماهير ،سواء من حيث الحصول على املعلومات و البيانات .من خدمات 

 

 ثانيا : تطبيقات التجارة الالكترونية : 

للتجارة الالكترونية تطبيقات كثيرة و متنوعة ، و تمثل  هذه التطبيقات املهام املختلفة و ألانشطة 

من خالل وسائل الاتصاالت الالكترونية أو بمعنى آخر هي املجاالت التي تستخدم فيها  التي تمارسها الشركات

التجارة الالكترونية مثل الصيرفة الالكترونية ، وشراء ألاسهم و السندات ،الاعالن و التسويق الالكتروني ، 

الالكترونية ،التعاون  البيع بالجملة والتجزئة ،النشر الالكتروني ،البحث عن فرص عمل ،اجراءات املزادات

االالكتروني في مجال البحث و التطوير ،التصميمات الهندسية و تقديم الخدمة للعميل .

 املطلب الثالث : مزايا و عيوب التجارة الالكترونية :

 أوال : مزايا التجارة الالكترونية :

الالقتصاد بشكل عام للتجارة الالكترونية فوائد جمة بالنسبة لألفراد أو املؤسسات أو بالنسبة 

 مزايا التجارة الالكترونية لألفراد :  -0

 خدمة مستمر :  -أ

املستهلك من الابحار عبر شبكة الحاسوب و التسوق و اجراء التعامالت مكنت التجارة الالكترونية 

ا.2 ساعة  42ألاخرى على مدى 

                                                           

 .36،نفس المرجع ،ص ''اإللكترونية التجارة عقود أحكام'' برهم، إسماعيل نضال -  1

،المرجع ''العربية الدول حالة والمصرفية، المالية الخدمات تسويق في ودورها اإللكترونية التجارة'' سحنون، محمود -  2

 .16السابق، ص 
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 حرية الاختيار :  -ب

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

امواصفاتها ، وللعميل أن يختار بينها بكل حرية مما يعطيه فرصة للمفاضلة بين هذه السلع والخدمات .

اانخفاض أسعار املنتجات :  -ج

لع و هذه التجارة تسمح بالتسوق من أماكن عديدة و اجراء مقارنات سريعة ومفاضالت بين الس

املعروضة ،مما يمكن العمالء من الاستفادة من فروق ألاسعار ، فاذا قارن العميل بين املنتجات  الخدمات

املعروضة عبر ألانترنت  ونفس املنتجات املعروضة في املتاجر التقليدية فسيجد أن السعر منخفض في ألاولى 

 1 نة مع الثانية رامقا

 تحقيق رضا العمالء :  -د

للتجارة الالكترونية هي احداث التفاعل بين العمالء و الشركات ،فقد أصبح من بين آلاثار الهامة 

العميل بدخوله على موقع أي شركة يستطيع تلقي معلومات تفصيلية بشأن منتج أو سلعة ما في ثوان 

امعدودة بدال من أيام و أسابيع ، مما يساعده على اتخذ القرار الصائب بشأن هذا املنتج .

االالكترونية على املستوى القومي : مزايا التجارة -4

امن بين الانعكاسات

االايجابية للتجارة الالكترونية على الاقتصاد الكلي ما يلي : 

التنشيط املشروعات الصغيرة و املتوسطة التجارة الالكترونية أداة  -

                                                           

،  2005 مصر، ،اإلسكندرية، الجامعي الفكر دار ،''اإللكترونية البنوك'' الجنبيهي، محمد ممدوح الجنبيهي، محمد منير -  1

 .48ص 
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ا1 التجارة الالكترونية أداة لزيادة الشفافية الحكومية و تحسين خدماتها  -

 التجارة الالكترونية أداة لتحسين رصيد امليزان التجاري  -

 التجارة الالكترونية أداة لزيادة الانتاجية و النمو الاقتصادي  -

 التجارة الالكترونية أداة لتعظيم الاستفادة من الفرص املتاحة في سوق التكنولوجيا  -

 

 ثانيا : مخاطر التجارة الالكترونية :

 2 لكترونية على العديد من املخاطر ،التي البد من تكثيف الجهود لتذليلها ينطوي تطبيق التجارة الا

 مشكلة حقوق امللكية الفكرية : -0

يؤدي نشر ألاعمال و الابداعات الفنية على شبكة ألانترنت الى انتقالها بسرعة دون الترخيص 

باستخدامها أو بيعها و يعني ذلك القفز على حقوق امللكية في البراءة و حق النشر و التعرض لخطر الانتهاكات و 

ا3 القرصنة 

 تهديد أنظمة أمن الشركة : -2

تواجه الشركة هي محاولة املخترقين التسلل الى قواعد معلومات هذه  من بين التهديدات الخطيرة التي

االشركة و العبث بمواردها.

                                                           

1  -  

 بيروت، الجامعي، الراتب ر دا األولى، الطبعة ،" االنترنت لشبكة اإلعالمية الوظيفة " الدناني، ردمان المالك عبد -  2

 .55ص 2001 . لبنان،

 ،"واالنترنت الكمبيوتر جرائم لمكافحة النموذجي العربي القانون في اإللكترونية التجارة "حجاز، بيومي الفتاح عبد -  3

 .45ص 2006 . مصر، اإلسكندرية، الجامعي، الفكر دار ، األولى الطبعة



عموميات حول التجارة                                                           الفصل ألاول                       

 الالكترونية 

23 
 

عدم جدية املعامالت :تتم التعامالت  في التجارة الالكترونية بين أطراف ال يعرفون بعضهم البعض ،دون  -3

التعامالت من حيث بث معلومات غير ،وهو ما يخلق احتمال عدم جدية هذه الحاجة الى اتصال مباشر بينهم 

اصحيحة من طرف البائع أو الزبون .

األامن والخصوصية : -2

املتعلقة بأمن تحويل  من بين املواضيع التي تؤرق العمالء في التجارة الالكترونية هي املشكلة 

ا1 املعطيات و الخوف من التعرض لخطر القرصنة و التجسس الصناعي .

 

 

 املبحث الثاني :آليات ووسائل الدفع املعتمدة في التجارة الالكترونية  و تأمينها  

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

لترويج تحقق له متوازن وضمان حقوق كل من البائع و املشتري ،فالبائع يستعمل وسائل و آليات كاالشهار و ا

أكبر املبيعات  و ألارباح ،كما أن املشتري يجب عليه التسديد مقابل استالم البضائع باستعمال أدوات دفع 

حديثة تتماش ى مع عصر ألانترنت و التعامالت الرقمية ،الا أنه من نتائج التعامالت عبر ألانترنت ظهور وسائل 

ومات املتنقلة عبر الشبكة الى التنصت و التخريب ،الا أنه غش و احتيال تتجاوز حدود الدول ،وتعرض املعل

بفضل التكنولوجيا الحديثة تم تطوير مجموعة من البرامج و التقنيات الي تساهم في التخلص من مشكلة 

ا2 على الشراء عبر ألانترنت .سرية وأمن املعامالت الالكترونية و تزرع الثقة في نفوس الناس و تشجعهم 

 :أطراف و مراحل ابرام التجارة الالكترونية :املطلب ألاول 

                                                           

 .77،المرجع نفسه ،ص " االنترنت لشبكة اإلعالمية الوظيفة " الدناني، ردمان المالك عبد -  1

 .321،ص 2005.مصر، القاهرة، والتوزيع، للنشر الكتب دار ،"اإللكترونية والتجارة التسويق" طه، طارق -  2



عموميات حول التجارة                                                           الفصل ألاول                       

 الالكترونية 

24 
 

ان التجارة الالكترونية هي احد أشكال التعامل الذي يجري الكترونيا بين ثالث أطراف أساسية ال 

يتصلون ماديا فيما بينهم ، ويمر ابرام أي صفقة من صفقات التجارة الالكترونية بين هاته ألاطراف بمجموعة 

اتجات و انتهاء بتسليمها .من املراحل بدءا بعرض املن

 أوال : أطراف التجارة الالكترونية : 

التجارة التقليدية و املتمثلة في املستهلك و ان ألاطراف الثالثة للتجارة الالكترونية هي نفسها أطراف 

ا1 البائع و البنك .

 ثانيا :مراحل ابرام عقود التجارة الالكترونية :

ظهور التجارة الالكترونية كبديل للتجارة التقليدية استوجب ضرورة استعمال أدوات جديدة تنظيم 

وتسيير التعامالت الرقمية ، ومن هاته ألادوات العقود الادارية ، والتي هي عبارة عن كل عقد يخص السلع و 

ات أو مراحل أساسية تتمثل بخطواالخدمات يتم بين طرفين عن بعد ،ولكي تتم هذه العقود البد من املرور 

ا:في

امرحلة العرض والطلب  -

امرحلة الطلب ' القبول' و الدفع -

ا2مرحلة التنفيذ ' التسليم ' -

 املطلب الثاني : وسائل الدفع الالكترونية :

                                                           

،ص 2002 . األردن، والتوزيع، للنشر المناهج دار ،'' ةاإللكتروني األعمال'' ، العالق عباس بشير ياسين، غالب سعد -  1

308. 

2  - Boualem_ Ammar chebira , "le e-commerce: contraintes et opportunités pour 

l'entreprise économique Algérienne", mémoire de magister en science économique, 
université Hadj Lakhdar, BATNA, 2004.p123. 
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على ضوء التغيرات العاملية التي شهدها عصرنا الحالي و مع تطور ألاساليب التكنولوجية الحديثة 

املستخدمة في كافة مجاالت حياتنا ، اتسع نطاق التجارة الالكترونية و استحدثت وسائلها ، حيث تطورت 

ساليب التقليدية للدفع النقود وظهرت بشكل جديد مناسب تماما ملعامالت التجارة الالكترونية و أخذت ألاا

تتراجع أمام نمو و انتشار النظام الالكتروني للدفع و تصنف وسائل الدفع الالكتروني باالعتماد على توقيت 

ا1الدفع ضمن ثالثة أنظمة للدفع الكترونية 

 أوال : نظام الدفع الالكتروني املسبق :

ان هذا النظام  يسمح بالحصول على النقود مسبقا و سداد ثمنها لكي يتمكن بعد ذلك العميل من 

اقتناء احاجياتها ،بحيث يقوم العميل بدفع النقو د الحقيقية مقدما ليحصل  على وحدات النقد الالكتروني 

للبطاقة الذكية أو القرص  من البنك بالكمية التي يريدها و يقوم بتخزينها سواء على الشريحة الالكترونية

االصلب للكمبيوتر ، ويشمل هذا النظام  النقود الالكترونية و البطاقات الذكية :

 النقود الالكترونية : -0

النقود الالكترونية هي مجموعة من البروتوكوالت و التواقيع الرقمية التي تتيح للرسالة الالكترونية 

اية ،فالنقود الرقمية هي املكافئ الالكتروني للنقود التقليدية .أن تحل فعليا محل تبادل العمالت التقليد

البطاقات الذكية :هي عبارة عن بطاقة  بالستيكية بحجم بطاقة الائتمان ،يثبت عليها شريط ممغنط عليه  -4

رقم كودي يحمل شريحة رقيقة الكترونية مزودة بذاكرة مصاحبة ،حيث تكون قادرة أن تخزن و تسترجع و 

ا2 ميع البيانات الشخصية لحاملها .تعالج ج

                                                           

1  - Khabab Hadri ," le commerce électronique en Tunisie-réalité et perspectives-" , 

mémoire de master professionnel : Commerce électronique et achats internationaux, 
école supérieur de commerce électronique, Tunisie2006 , Disponible sur le site:, 
www.memoireonline.com/09/07/602/commerceelectronique- tunisie-realites-
perspectives.html: 22/05/2018. 

2  - Alain charles Lartinet, Ahmed silem, ''lexique de gestion'', Dalloz, 

Lyon, 
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 نظام الدفع  الالكتروني الفوري :ثانيا :

يوحي نظام الدفع الالكتروني الفوري من تسميته بتسديد قيمة املشتريات لحظة انجاز الصفقة دون 

اأي تأجيل لتسوية املدفوعات 

 ثالثا : نظام الدفع الالكتروني املؤجل : 

املؤجل يتم الشراء الفوري و الدفع ألجل ،بمعنى عند اقتناء السلعة أو في نظام الدفع الالكتروني 

الخدمة ال يسدد املستهلك ثمنها في الحين بل يحصل عليها و الدفع  ألجل ، بمعنى عند اقتناء السلعة أو 

االخدمة ال يسدد املستهلك ثمنها في الحين بل يحصل عليها و الدفع يتم  فيها بعد من طرف البنك .

ا1 طوي ضمن هذا النظام  كل  من البطاقة الائتمانية و الشيك الالكتروني .و ين

ارابعا: النظام البنكي الحديث للدفع : 

تماشيا مع التقدم التقني املذهل طورت الكثير من املصارف التقليدية و الالكترونية باقة متنوعة من 

،ألانترنت املصرفي ،أوامر الدفع املصرفية و الخدمات املعاصرة التي يمكن تلخيصها في الهاتف املصرفي 

 خدمات املقاصة الالكترونية .

ااملطلب الثالث :أمن املعامالت التجارية الالكترونية :

تتميز صفات التجارة الالكترونية بانعقادها عن بعد دون اللقاء املباشر بين البائع واملشتري مما يؤدي الى 

وع من التجارة و املتعلقة بأمن و سرية املعلومات التي يتم تبادلها  بين وجود بعض املخاطر املعرقلة لهذا الن

مما أدى  هذين الطرفين فاملعلومات أثناء تدفقها عبر شبكة الشبكات  يمكن يمكن أن تحول و يقرأ محتواها ،

                                                                                                                                                                                     

2005.p52. 

1  - A.Vob, " dictionnaire de l'informatique de l'internet", Aubin imprimeur, 

France, 2001.p33. 
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لتعامالت  و ألانظمة و التي توفر السرية و ألامن و الخصوصيةضرورة اللجوء الى مجموعة من املعايير   الى 

ا. 1التجارة الالكترونية و سنورد فيما يلي أهم الوسائل و ألانظمة املستخدمة لضمان النقل آلامن للمعلومات

اأوال: التشفير :

ملية دمج املعلومات  في شفرة سرية غير مفهومة ثم فك هذه الشفرة بعد وصولها الى  التشفير هوع

وحدة خدمة الويب آلامنة أي أن التشفير هو استبدال مستند أو رسالة باستخدام برنامج معين حتى ال يمكن 

شفير على تحويل ، لهذا تنطوي عملية التالاطالع على محتواها أو تعديلها أو تغييرها الا من طرف مستقبلها 

النصوص البسيطة الى رموز ، حروف ،أرقام ،أو إشارات قبل إرسالها الى مستقبلها شريطة أن يكون لهذا 

ا2ألاخير القدرة على حل الشفرة و تحويل الرسالة الى صيغتها ألاصلية باستخدام مفتاح التشفير . 

 

 

 ثانيا : التوقيع الالكتروني :

مجاالت الحياة ،أصبح التوقيع اليدوي عقبة من املستحيل تكيفها مع التطورات الراهنة في جميع  

مع التكنولوجيا الحديثة و خاصة مع تعامالت التجارة الالكترونية ،مما أدى الى ضرورة ظهور توقيع جديد 

ايتماش ى مع مقتضيات العصر الحديث وهو ما يطلق عليه بالتوقيع الرقمي 

و التوقيع الالكتروني  يتمثل في حروف و أرقام و اشارات مجموعة في ملف رقمي صغير يساعد على تمييز هوية 

ا.املوقع و شخثيته دون غيره و بأنه هو من قام باجراء املعاملة و تنفيذها 

                                                           

 االقتصادية المؤسسات لدى واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا ظل في اإلعالن فعالية'' ، خوليد عفاف -  1

 الموقع على متوفر .2002/2030 ورقلة مرباح، قاصدي جامعة ، 07 العدد الباحث، مجلة ،''الجزائرية
www.rcweb.luedld.net/rc7/28-30A2308938.pdf :  21/03/1021يوم. 

 التجاري التحكيم نشرة ،" االلكترونية للمعامالت األساسية المالمح " لطفي، محمود حسام محمد -  2

 العربية، الخليج لدول التعاون مجلس لدول التجاري التحكيم مركز يصدرها ، 20 العدد الخليجي،

 .325، ص 2001 سبتمبر البحرين،
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 ثالثا : الشهادات الرقمية :

ية لتعريف الهوية ،فهي عبارة عن الشهادات الرقمية هي بمثابة املكافئ الالكتروني للبطاقة التقليد

شهادة الكترونية صادرة عن كيان مستقل معترف به دوليا ،حيث تثبت فيه بأن صاحب الرسالة أو املعاملة 

الالكترونية هو الشخص ذاته املحدد بهذه الرسالة ،و بهذا تساعد الشهادة الالكترونية صاحبها عل تحقيق 

معلوماته و ضمان ضدق العملية املطلوبة ، وهو ما يؤدي الى  شخصيته الالكترونية و اثبات صحة كافة

اضمان أمن املعامالت التجارية و الفردية ، وبالتالي تطور و انتشار التجارة الالكترونية .

و تتضمن الشهادة الرقمية مجموعة من البيانات و املعلومات الالكترونية و التي قامت هيئة 

ا: 1بتحديدها كاآلتي ISOاملواصفات القياسية العاملية 

ابيانات عن املرسل تحدد هويته  -

انسخة من املفتاح العام للمرسل  -

ارقم تسلسلي للشهادة و تاريخ انتهاء صالحيتها  -

االتوقيع الرقمي للمرسل . -

 رابعا : نظام املعامالت الالكترونية  آلامنة :

العاملية لالئتمان ، ووظيفته ألاساسية هو عبارة عن بروتوكول طورته مجموعة كبيرة من الشركات 

هي توفير ألامان ملدفوعات البطاقات املصرفية الائتمانية أثناء عبورها ألانترنت بين حاملي البطاقات والتجار و 

ا.البنوك

اويسعى هذا البروتوكول الى تحقيق مجموعة من ألاهداف تتمثل في : 

                                                           

 التجاري التحكيم نشرة ،" االلكترونية للمعامالت األساسية المالمح " لطفي، محمود حسام محمد -  1

 .213الخليجي،المرجع السابق ص 
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اتقنية التشفير تأمين سرية املعلومات الخاصة بالدفع من خالل  -

ااملعلومات املحولة تكون كاملة و غير قابلة ألي تغيير أو نقصان بفضل استخدام التوقيع الالكتروني  -

جر ،فالشهادات الالكترونية تضفي الكثير من الشرعية و املوثوقية على اصاحب البطاقة و التتحديد هوية  -

االطرفين و تدل أن البنك قد تحقق من شخصيتهما .

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

 خالصة الفصل : 

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

السريعة أحدثت الكثير من التغيرات في النشاط التجاري ، وأدخلت البشرية الى عصر جديد تصاحب مع تزايد 

و الاتصاالت ، ال سيما ألانترنت لتسهيل التبادالت  استخدام الانسان لألدوات املتنوعة لتكنولوجيا املعلومات

التجارية و الدخول في التجارة الالكترونية و ازالة الغموض عنها و معرفة ماهية هذه التجارة و أهم أشكالها و 
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انعكاساتها الايجابية على املؤسسات و كذلك طرق الدفع  الالكترونية في ظل العقبات التي تواجهها كما ال 

اأمين هذه املعامالت التجارية الالكترونية .ننس ى ت

ا
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 : مقدمة الفصل

التكنولوجية كان لها آثار بالغة على كيفية  التغيرات العاملية الجذرية و الناجمة عن الثورة  إن                             

الساحة ممارسة النشاطات التجارية ، و كان من أهم ثمار هذه التغيرات هو ميالد التجارة الالكترونية حديث 

ما لبث أن تخطى كل الحدود و توسع انتشاره و تنامت معدالته على الاقتصادية العاملية و للمبادالت التجارية 

و الجزائر كجزء من ألامة العربية تتوفر على العديد من املؤهالت التي تمكنها من الانسياق ضمن هذه .  العربية 

 الديناميكية العاملية و العربية لتطبيق التجارة الالكترونية.

و سنحاول من خالل هذا الفصل التعرف على درجة استغالل الجزائر إلمكانياتها املتاحة، ومدى                 

 تقدمها في تطبيق هذا النوع الحديث من املبادالت التجارية 
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 املبحث ألاول :البنية التحتية للتجارة الالكترونية الجزائرية 

ان أهمية تكنولوجيا املعلومات في تحقيق الوجود الفعلي للتجارة الالكترونية لم تعد اليوم محال            

للجدل في أي منطقة من مناطق العالم ، فالتجارب الدولية املعاصرة أثبتت أن السبيل الوحيد لتحقيق تقدم 

ملعلوماتي الحالي هو توفير بنية تحتية في مجال تطبيق التجارة الالكترونية و افتكاك مكانة في السباق العلمي وا

 متطورة لتكنولوجيا املعلومات و الاتصاالت 

 :  أوال : شبكة الانترنت

إن رغبة الجزائر في التحول نحو اقتصاد  املعرفة و التي تعد التجارة الالكترونية جزءا منه ، يفرض       

تقريب  إلىكوسيط الكتروني يؤدي  ترنتالانطور لها أن تتحقق و تتجسد على أرض الواقع مع نضوج و ت

الحواجز  و تخفيض التكاليف  و رفع الكفاءة و السرعة في انجاز املعامالت . و لقد زاد وعي  إزالةاملسافات و 

الدولة الجزائرية بضرورة هذا التحول ، حيث كانت أولى الخطوات املتخذة لتحقيق هذه  الرغبة و تعميم 

ملركز البحث  و  3991شبكة وطنية و ربطها بالشبكات الدولية سنة  إنشاءمهمة  إسنادتقنية الانترنت  هي 

 العلمي  و التقني التابع لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي .  إلاعالم

و من غير املعقول التحث عن التجارة الالكترونية الجزائرية قبل التطرق الى بيئتها ، والتي تمثلت 

مستخدمي شبكة ألانترنت ،فهذه الشبكة تعد ألارضية التي تقوم عليها كل عمليات التجارة  أساسا في عدد

1الالكترونية 
 

 

 

 

 

                                                           

 في األردنية المجلة ،"النجاح متطلبات :األردن في االلكترونية للحكومة المستقبلية األبعاد" وآخرون، جواد ناجي شوقي -  1

 .64،ص 2007.األردن، األردنية، الجامعة مطبعة ،3 العدد ،3 المجلد األعمال، إدارة
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 (9009-3991:تطور عدد مستخدمي ألانترنت في الجزائر )  2الجدول رقم  

 عدد مستخدمي ألانترنت  السنوات 

3991 300 

3991 100 

3991 100 

3991 1000 

3991 1000 

3999 10000 

9000 310000 

9003 900000 

9009 100000 

9001 100000 

9001 3100000 

9001 3990000 

9001 9110000 

9001 1100000 

9001 1300000 

9009 1100000 

 

 . 1و من هذا الجدول نالحظ أن الجزائر قطعت أشواطا ال بأس بها في هذا املجال 

 ،املقاهي و املواقع الالكترونية : ثانيا : مزودي خدمات ألانترنت

ان أحد اهم اركان التجارة الالكترونية هو توفر البنى التحتية لالتصاالت ،و تشهد هذه البنى التحتية 

نموا نوعيا في الجزائر  تجسد على ارض الواقع من خالل نمو سوق الانترنت و زيادة استخدامه ، ولعل من 

في املجال التجاري ا مستوى تقدم الجزائر في استخدام الانترنت وتطبيقاته املؤشرات ذات الداللة الكبيرة على

                                                           

 العلوم مجلة ،''ا نموذج تبسة جامعة :الجامعي الوسط في اإلنترنيت استخدامات واقع'' بلغيث، سلطان -  1

 www.ulum.nl/d71.html :الموقع على متوفرة ، 2 ص ، 2008 العراق، ، 37 د العد اإلنسانية،

  21/50/1522يوم 
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: عدد مزودي خدمات الانترنت ، عدد مقاهي الانترنت التي تعد النافذة لكثير من الجزائريين للوصول الى هو

 الانترنت  و كذلك مدى تطور مواقع الانترنت الجزائرية .

 ( 9001 -9000عدد مزودي خدمة ألانترنت في الجزائر )          : 3-9الجدول رقم

 9001 9001 9001 9001 9001 9001 9009 9003 9000 السنة

عدد 

 املزودين 

30 31 11 19 300 11 10 11 11 

 

 ثالثا: أجهزة الحاسوب :

فان البقاء في وضع املتفرج أمر ال يساعد على  يتميز بالتراكم املعرفي ،ملا كان عالم التجارة الالكترونية     

تطبيق هذا النوع الحديث من التجارة ،و لهذا البد من توفير جميع العوامل التي تتيح للجزائر فرصة حقيقية 

لتبني املعامالت الالكترونية الحديثة ،ومن بين العوامل الواجب توفير ها أجهزة الحاسوب الشخص ي .و 

 1(  9001- 3990خالل الفترة )ل املوالي وتيرة تطور عدد أجهزة الحاسوب في الجزائر نستعرض من خالل الجدو 

 

 

 

 

 

                                                           

المرجع السابق ،ص ،"النجاح متطلبات :األردن في االلكترونية للحكومة المستقبلية األبعاد" وآخرون، جواد ناجي شوقي -  1

74. 
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 ( 2112- 0991(تطور اجهزة الحاسوب في الجزائر  ) 2-2الجدول :)

 عدد ألاجهزة السنوات

3990 91000 

3993 19000 

3999 11000 

3991 10000 

3991 19000 

3991 11000 

3991 310000 

3991 310000 

3991 310000 

3999 310000 

9000 900000 

9003 990000 

9009 919000 

9001 911000 

9001 990000 

9001 110000 

9001 111111 

9001 199311 

9001 113111 

                 

 : 1رابعا:الشبكات الهاتفية الثابتة و النقالة

ان من اهم الدالئل على زيادة توجه أي مجتمع نحو التجارة الالكترونية هو توفر شبكات الاتصاالت 

الهاتفية الثابتة والنقالة ، والتي يتم من خاللها النفاذ الى الانترنت و ممارسة التجارة الالكترونية ، فضعف 

 ات ألاعمال الالكترونية .هذه الشبكات ال يقدم أي دعم فعال لشبكات ألاعمال و ال يلبي متطلب

                                                           

 وسبيل تواجهها ي الت التحديات العربية، الدول في اإللكترونية والتجارة التسويق'' سراج، حمود هللا عبد  -  1

 .921، ص 2003 ديسمبر ، ة بسكر خيضر، محمد جامعة ،5 العدد اإلنسانية، العلوم مجلة ،''عليها التّغلب
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 : ان نجاح الظاهرة الجديدة املعروفة بالتجارة املهاتفة الثابتة 4-0

 الالكترونية يتطلب حدا أدنى من الخطوط الهاتفية ألارضية و بأسعار معقولة  

 :  املهاتفة الخلوية املتنقلة  1-9

تطورا باهرا في العالم بأسره ،فزيادة على تنامي الاستعمال التجاري  ةيشهد قطاع املواصالت الالسلكي

لألنترنت ، فان التطور في هذا القطاع من شأنه أن يغير الصورة حول تبني التكنولوجيات الحديثة في الجزائر ، 

  الى عالم التجارة الالكترونية . ويفتح مجاال واسعا المكانية استخدام الشبكات النقالة للولوج

 املطلب الثاني :وضعية التجارة الالكترونية في الجزائر 

و التكنولوجية الحديثة يتنامى التفكير حول أهمية التجارة في قلب التطورات الاقتصادية       

الالكترونية كظاهرة حديثة تساهم في صياغة العالم املعاصر املتميز باستبدال عوامل إلانتاج التقليدية بعنصر 

قد القت هذه رواجا و استحسانا كبيرا ، وتمكنت في وقت وجيز من فرض وجودها على الدول املعلومات و 

ة ــــــــر متأخرة و شبه غائبة عن متابعة التطورات التجاريـــــــــاملتقدمة و العربية على حد سواء ،الا أن الجزائ

بخطوات جد بطيئة في ومؤخرا بدأت الجزائر تسعى  حقها ،  ارة الالكترونيةـــــــي التجـــــــــالالكترونية ،ولم تعط

 . 1تلمس طريقها في مجال تطبيق هذه التجارة و جني الفوائد الكامنة فيها

 أوال :نظرة عامة حول التجارة الالكترونية في الجزائر :

يترك للجزائر للتجارة الالكترونية و الاتجاه الدولي املتزايد لنشر تطبيقاتها ال ان النمو العالمي املتسارع 

هذه التجارة ،و ان محاولة رصد و دراسة مدى تبني الجزائر للتجارة أي مجال للتردد و املماطلة في تطبيق 

ضرورة توافر إحصائيات دقيقة حول هذا املوضوع الا الالكترونية و الرغبة في اجالء الغموض عنها ،يستدعي 

،و كذلك بسبب قلة الوسائل ئها مجرد حلم ينتظر تحقيقه أنه يبقى عدم الانطالق الفعلي لهذه التجارة ، و بقا

الصحيحة للقياس و عدم وجود هيئة أو جهة مختصة استوعبت أهمية التجارة الالكترونية و نسقت الجهود 

و املؤشرات ذات الداللة على مدى لتطويرها و تشجيعها ، و بالتالي تكون مصدرا قادرا على توفير البيانات 

                                                           

 وسبيل تواجهها ي الت التحديات العربية، الدول في اإللكترونية والتجارة التسويق'' سراج، حمود هللا عبد -  1

 .96المرجع السابق ،ص  ،''عليها التّغلب
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التقدم في تطبيق التعامالت التجارية الالكترونية .فعلى هامش افتتاح الصالون الدولي لتكنولوجيا إلاعالم و 

الذي حمل شعار 'التجارة الالكترونية و الاقتصاد املعرفي ' أعلن كل من الوزير  9009ماي  31الاتصاالت في 

لوزير السابق للتجارة هاشمي جعبوب عن انطالق السابق لوزارة تكنولوجيا الاعالم و الاتصال حميد بصالح و ا

 . 9009التجارة الالكترونية للتجارة في شهر أفريل 

 رية :ثانيا :تصنيفات التجارة الالكترونية الجزائ

تتجه غالبية معامالت التجارة الالكترونية الجزائرية نحو صورتين أساسيتين لهذه التجارة و هي   

 لكين ، والتعامل بين الشركات بعضها مع بعض.التعامل بين الشركات و املسته

 التجارة الالكترونية بين الشركات و املستهلكين : 2-0 

ان التجارة الالكترونية اليوم هي بمثابة لغة عاملية جديدة ملختلف الاقتصاديات ،فاتساع رقعة استعمال 

الانترنت من املحيط الجامعي الى مختلف أوساط مختلف فئات املجتمع ،أحدث تغييرا كبيرا في التعامالت 

ألانماط الحديثة لتسويق منتجاتها عبر  لتبني التجارية للجزائريين ،وقد سارعت العديد من املؤسسات الجزائرية 

ألانترنت ، وايصالها الى املستهلكين مما ساعد على انتشار نمط الشراء عبر شبكة ألانترنت ، وهو ما يعرف 

بتجارة التجزئة الالكترونية التي وفرت للمستهلكين العديد من املزايا كحرية الاختيار ، واقتصاد الوقت و 

 التكاليف .

 الالكترونية بين الشركات :  التجارة 2-2

ان التطور املذهل الذي أهدثته ثورة تكنولوجيا الاعالم و الاتصال في عالم ألاعمال و التجارة يفرض 

على املؤسسات الجزائرية ضرورة التفكير الجاد في استعمال هذه التكنولوجيات خاصة ألانترنت كقاعدة ،و 

،و قد بدأت عظمى للتجارة الالكترونية في قنوات عملها اليومية يدفعها لبداية العمل على تفعيل الفائدة ال

 املؤسسات الجزائرية تتقبل فكرة 
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الشراء الالكتروني ،و لكن بمستويات مختلفة ،فاإلبحار في الشبكة العنكبوتية يجعلنا نكتشف مواقع لبعض 

مات املتوفرة تؤكد أن جل محاوالت الشركات التي بدأت تتعامل عبر ألانترنت مع املؤسسات ألاخرى الا أن املعلو 

املؤسسات للولوج لعالم التجارة الالكترونية ترتكز على العالقة مع الزبائن ، في حين هناك ضعف كبير في 

املعلومات الخاصة بالتبادل التجاري بين املؤسسات ، والدراسات القليلة املتوفرة تقتصر على تسليط الضوء 

. ففي دراسة قام بها باحث في مركز لف الهيئات الاقتصادية في الجزائر  على الواقع التكنولوجي لدى مخت

البحوث في الاقتصاد التطبيقي للتنمية حول استعمال تكنولوجيا املعلومات و الاتصاالت في املؤسسات 

بينت نتائجها أن استعمال هذه التكنولوجيا  9030مؤسسة خالل سنة  110الصغيرة و املتوسطة مست 

واستغاللها استغالال أمثال يمكن من   اقتناء و اكتساب وسائل الاعالم آلالي بدال من تشغيلهايقتصر على 

 الاستفادة من التطبيقات التجارية املتميزة لهذه التكنولوجيا

 ثالثا :بعض تطبيقات التجارة الالكترونية في الجزائر :

ال يقتصر مفهوم التجارة الالكترونية على عملية امتالك موقع على الشبكة العنكبوتية العاملية   

،وعقد الصفقات و اقامة الروابط التجارية عبر هذه الشبكة ، بل تستعمل هذه التجارة مجموعة متنوعة من 

سائل اتصاالت الكترونية التطبيقات و التي تتمثل في مختلف ألانشطة املمارسة من قبل الشركات من خالل و 

 .1على غرار  عمليات الاعالن عن املنتجات و الخدمات ،تقديم املعلومات عن املنتجات عبر الخطوط الهاتفية ،

 الاعالن عبر ألانترنت : 3-0

من أكثر وسائل الترويج جاذبية و انتشارا في ظل الاتجاه نحو التجارة  الاعالن عبر ألانترنت يعتبر   

الالكترونية و تسويق املنتجات و الخدمات عبر شبكة ألانترنت ،بحيث يساهم الاعالن التجاري الالكتروني في 

من املجتمع و لتزويد شريحة معينة تنمية و تطوير التجارة الالكترونية في الجزائر من خالل توفير بيئة تفاعلية 

هم مستخدمو الانترنت الجزائريين باملعلومات الالزمة عن السلع و الخدمات مع امكانية الطرح املباشر 

                                                           

 العدد اإلنسانية، العلوم مجلة ،'' عنابة بنوادي ميدانية دراسة وبدائل، تحديات :اإللكترونية النوادي'' ، فريحة كريم محمد -  1

 .30/36/2392يوم   : www.ulum.nl/b85.htmالموقع على متوفرة ،  2006العراق، ، 27
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لالستفسارات و الحصول على اجابات فورية و من جهة اخرى يساعد هذا النوع من الاعالنات املؤسسات 

هلكين بفضل استعمال التكنولوجيا العالية و الجزائرية بكل احجامها دون استثناء على جدب اكبر عدد من املست

 و باقل تكلفة مقارنة بباقي وسائل الاعالن .تميزها بمؤثراث صوتية و بصرية مذهلة و ملفتة لالنتباه

و يتميز السوق الاشهاري في الجزائر بكونه الزال في البداية املرحلة الاولى كون العديد من املؤسسات   

لة باالصافة الى انخفاض تبني هذه املؤسسات لتكنولوجيا الاعالم و الاتصال الا ان التزال خائفة من هذه الوسي

املالحط هو النمو الكبير لالستتمارات الاشهارية عبر الانترنت من سنة الى اخرى و قد بدا الاعالن عبر الانترنت في 

و قامو باطالق  9001ة جويلية معلنا خالل فتر  11الجزائر يقري شئا فشيئا املعلنيين، و الذين قدر عددهم ب 

حملة اعالنية و عن طبيعة املنتجات و الخدمات التي تحظى باكبر قدر من الترويج عبر الانترنت من طرف  313

معلن عبر الانترنت و حصة سوقية  31هؤوالء املعلنين، فقد بينت هذه الدراسة ان قطاع السيارات فاز ب 

الاعالم و الاتصال )العاتف و املعلوماتية..(و التي قدرت حصته متبوعا بقطاع التكنولوجيا  % 99مقدرة 

 . 1معلنا 31و  % 91السوقية ب 

 :مراكز الاتصال  2- 3

الالكترونية املتنوعة التي وفرتها  بشكلها الواسع تتمثل في استخدام الوشائلان التجارة الالكتورنية  

ثورة املعلومات و الاتصاالت بغرض انجاز املعامالت التجارية و من بين وسائل املستعملة الهاتف فليس من 

الضروري ان تتم التجارة الالكتونية عبر وسيط الالكتروني الانترنت، بل يمكن ان تتم عبر الهاتف، فالتعامل 

بيقات التجارة الالكترونية، و هذه املراكز عبارة عن شركة خدمات عن بعد، و في مع مراكز الاتصاليعد من تط

السابق كانت مراكز الاتصال تحاول جدب العميل و الحفاظ به بالتفاعل معه بواسطة الخدمات الهاتفية 

اكز فقط لتقدم له خدمات البيع و خدمات ما بعد البيع ..الخ الا ان التطور التكنولوجي سمح لهذه املر 

من الوسائط الالكترونية كالفاكس، رسائل البريد الالكتروني ......الخ،ونظرا لكون  للتفاعل من خالل مجوعة

                                                           

 :الموقع على متوفر ،'' 2010 المعلومات مجتمع قياس'' لالتصاالت، الدولي االتحاد -  1

www.itu.int/ITU- D/ict/publications/idi/2010/Material/MIS_2010_ 
Summary_A.pdf  91/30/2392يوم. 
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الزبائن و املحافظة عليهم في عالم التجارة الالكترونية عملية جد صعبة ،بسبب خصائص  إيجادعملية 

ل احتياجاتهم و تساعد الشركات على مواجهة املستهلكين املميزة ،فان مراكز الاتصال تفهم تفكير الزبائن و تحل

قواعد بيانات حول الزبائن الحاليين و املتوقعين و مدى  إتاحةخالل من تحديات تقديم خدمة متميزة للعمالء 

 على تطور التجارة الالكترونية الجزائرية . إيجاباتجاوبهم مع الخدمات املوفرة ،مما ينعكس 

  رونية الجزائرية :رابعا: بعض مواقع التجارة الالكت

مفهوم التجارة الالكترونية زاد من قناعة املؤسسسات ان النمو العالمي املتسارع للمواقع التي تكرس       

و هو ما  الجزائرية وألافراد على حد سواء لضرورة استخدام شبكة ألانترنت لعقد الصفقات الالكترونية ،

 .1انعكس على نمو عدد و محتوى مواقع التجارة الالكترونية الجزائرية 

 دار الشهاب : 4-0

تعتبر دار الشهاب من أهم املؤسسسات الجزائرية التي أدركت مبكرا ضرورة تعظيم الاستفادة من ثورة  

وجيا الاعالم والاتصال لتسويق منتجاتها ،حيث يحتوي موقع هذه الدار على نظام متكامل للتجارة تكنول

الالكترونية يسمح ببيع منتجاتها من خالل الانترنت داخل الجزائر و خارجها . و يحتوي هذا املوقع على فهرس 

تاريخ النشر ،السعر ........الخ( ، )اسم الكاتب ،الكتروني يقدم معلومات مفصلة و دقيقة حول الكتب املتوفرة 

و تقديمه للمعلومات الشخصية ) الاسم،الهاتف ، العنوان ......( يحصل   وبعد تسجيل  املستهلك في املوقع 

على اسم دخول وكلمة سر ، تمنح له حرية التصفح و اختيار الكتب التي يرغب في اقتناءها بالضغط على رمز 

الى قائمة املشتريات ، وبعد تأكيد الطلبية يكون للمستهلك الحق في اختيار السلة ليضاف املنتوج تلقائيا 

مدفوعاته سواء بارسال شيك بالبريد أو تحويل املبلغ للحساب البنكي لدار النشر ، وأخيرا ترسل دار النشر 

 الكتاب الى العنوان املحدد سواء داخل الجزائر أو خارجها .

                                                           

 واالتصاالت ت المعلوما تكنولوجيا نشرة " ،(ا االسكو) يا آس لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة -  1

 :الموقع على متوفرة ، 09 ،2008 العدد ،" آسيا غربي في للتنمية

a.p-3-08-www.escwa.un.org/information/publications/edit/upload/ictd  يوم :
34/36/2932. 
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 سوق الجزائر : 4-2

ائر سوق الجزائر باملزادات و الصفقات الالكترونية بين ألافراد ، فهو يسعى الى تحقيق يهتم سوق الجز 

التواصل بين الافراد الراغبين في بيع وشراء سلعة معينة عبر شبكة الويب مقابل رسم محدد ، فبعد عرض 

يتمكن املشتري صاحب البائع للسلعة و التي غالبا ما تكون كتب ،برامج ،ألعاب ،أفالم في القسم املناسب لها 

أعلى سعر من الفوز باملزاد ، ويربح السلعة ، ثم يتيح له املوقع امكانية التواصل مع البائع لالتفاق على كيفية 

تسديد قيمة السلع و طريقة شحنها ،كما يستطيع املشتري اقتناء السلعة مباشرة ،اذا كان البائع يستخدم 

 خيار البيع املباشر .

ت تكون قع عدة طرق لتسديد قيمة املشتريات و دفع الرسوم للموقع ، فتسديد قيمة املشترياو يتيح هذا املو 

حسب الاتفاق بين العارض و الطالب ،سواء بالدفع املباشر عند التسليم أو التحويل البنكي أو عبر الحساب 

ع املبلغ ألصحاب نوادي البريدي الجاري ،أما دفع رسوم املوقع تتم عن طريق الدفع املباشر ، والذي يعني دف

املتعاقدة مع السوق الجزائر، و الذين يقومون بشحن حساب املتصفح لدى املوقع باملبلغ املدفوع، ألانترنت 

اما الطريقة الثانية فهي التحويل من الحساب من احد البنوك و يتولى هذا املوقع شحن هذه الحسابات 

لها، اما الطريقة الاخيرة فهي الدفع باالستعمال البطاقة البنكية عن طريق شبكة مقاهي الانترنت التابعة 

 .1زائر حصول عليها من خالل موقع سوق الج، و التي يمكن طلبها و الAVISالعاملية

و من مزايا هذا املوقع انه باالضافة الى حصول البائع على افضل السعر لسلعه املعروضة ،فان وضعه   

السلع في مواقع متعددة و الذي يتسبب في تحقيق زيارات في موقع سوق ال رابط للترويج و الاشهار لهذه 

 .2الجزائر

 

                                                           

 على واإلنترنيت للكمبيوتر العربية الموسوعة ،''وأين متى كيف :اإللكترونية التجارة '' بسام، أنور -  1

 .11/54/1522يوم  :www.c4arab.com الموقع على ،متوفر online الخط،

2  - www.itep.ae/arabic/educationalcenter/Articles/Encryption_04.asp#4 يوم  

: 92/30/2392.  
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 سوق واد كنيس : -4-3

و يهتم بوضع الاعالنات  9001يعتبر اول مواقع التسوق عبر الانترنت في الجزائر فقد اسس سنة  

او شراء او مبادلة مختلف التجارية فهو يعتبر رابط حقيقي بين اصحاب الاعالنات الصغيرة الراغبين في بيع 

مليون زائر خالل شهر اوت  1.1املنتجات و يحدد هذا املوقع نجاحا الفتا منذ تاسيسه اذا استقطب حوالي 

9030 . 

 موقع صنع في الجزائر : 4-4

اضحت الكثير من املؤسسات الجزائرية في الاونة الاخيرة ال تفوت أي فرصة لزيادة قنوات التبادل و  

ولذلك لجئت الى شبكة الانترنت في استعمالها للجانب التجاري و بغية مساعدة هذه املؤسسات على  البيع،

الوصول الى الاسواق العاملية على شبكة الانترنت ، تم وضع املوقع و الذي هو عبارة عن سوق افتراضية 

اعدة للتجارة الالكترةنية جزائرية يسمح فيها للشركات بعرض سلعها او خدماتها بطريقة حديثة ، مما يوفر ق

ملساعدتها على ترويج منتجاتها و  بين الشركات و يهتم هذا املوقع بالشركات الجزائرية خاصة املصدرة منها

ترقية الصادرات ، من خالل تقديم العرض الاسرع لنشر املعلومات التجارية على عدد كبير من املؤسسات و 

لطالبين، وينقسم املوقع الى جزئين رئيسيين : قسم خاص بعرض اتاحة امكانية التوتصل بين العارضين و ا

السلع و الخدمات املتوفرة و التي عادة ما تشمل املنتجات النسيجية ، املنتجات الغذائية ، قطع 

مكانيكية...الخ و القسم الاخر مخصص للمناقصات و التي اليسمح باالطالع و املشاركة فيها الا لالعضاء 

 .1قع املسجلين في املو 

 

 

                                                           

1  - Aziz Nafa, ''les Tic comme éléments de performance: cas des 

entreprises algériennes'', étude de cread présenté a Alger le 9 Novembre 
2010, lors de rencontre fronco-maghrebine d'affaires Tic ''e-3m alger 
2010''.p23. 
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 موقع بيت الجزائر: 4-5

ثرها كتعتبر عملية تصميم و استضافة املواقع و بيع البرمجيات احد اشكال التجارة الاكترونية وا 

انتشارا في الجزائر كموقع بيت الجزائر الذي يقدم خدمات متكاملة تشمل كل جوانب التجهيز و التشغيل و 

سواء، فهو يساعد الراغبيين على انشاء متاجر الكترونية من خالل مواقع الانترنت للشركات و الافرادعلى حد 

تصميم املواقع الالكترونية باحدث التقنيات و تزويدها ببرامج سهلة الدارة املواقع التجارية باالضافة الى 

استضافة هذه املواقع على خوادم قوية و تتم عملية تسوية املدفوعات عن طريق التحويل الى الحساب 

ي الجاري للموقع و ارسال صورة عن وصل الحوالة الى البريد الالكتروني للموقع لتتم عملية تفعيل البريد

1 الخدمة.
 

 مواقع البطاقات العاملية :  4-6

تمثل وسائل الدفع والسداد الالكتروني حجر الزواية لتطور التجارة الاكترونية ، الا انا هذه الاخيرة  

بسبب عدم توفر وسائل الدفع الالكترونية على شبكة الانترنت، وبغية  تعاني من ضعف كبير في الجزائر 

بادرت بعض الواقع بتوفير البطاقة العلمية ذات الدفع املسبق و تسمح هذه املواقع معالجة هذه املشكلة 

عن طريق تحويل من الحساب البريدي الجاري و  VISAملتصفحي الانترنت بشراء بالدينار  الجزائري لبطاقات 

من هذه املواقع بعد اتباع الخطوات التالية : ينسخ الزبون بطاقة التعريف  VISAيتم الحصول على بطاقة 

باملاسح الضوئي ويرسلها الى البريد الالكتروني للموقع ثم يدفع قيمة البطاقة حسب نوعها و يتم التسديد عبر 

ع ضرورة ارسال كشف الحوالة عبر الفاكس الى مكتب الشر كة و بعد ان يتاكد املوقع عن الحوالت البريدية م

هوية الزبون ترسل له معلومات عن بطاقته الى بريده الالكتروني كذلك يرسل املوقع صورة عن البطاقة 

 .لتقوم هذه الاخيرة بارسال البطاقة املغناطسية الى الجزائر  VISAالتعريفية للزبون لشركة 

                                                           

1  - Hakem rasdali sihem, " retour a l'expérience sur la FAD: cas de la 

mise en oeuvre du dispositif ide@ ", séminaire sur la gouvernance 
électronique: esanté, e-éducation, e-commune, Alger 30 mars 2009. 
disponible sur le site: www.mptic.dz 



آفاق التجارة االلكترونية في الجزائرالفصل الثاني                                 واقع و   
 

44 
 

 املطلب الثالث : الدفع الالكتروني في الجزائر :

كانت غالبية مراحل التجارة الالكترونية من بحث عن منتوج وتفاوض وتعاقد تتم في فضاء افتراض ي  

،كان ال بد من اتمام املرحلة التالية من هذه التجارة أال و هي تسوية املدفوعات بطريقة الكترونية ، مما فرض 

توفير تقنيات حديثة و اصدار وسائل دفع الكترونية من شأنه تسريع تطور التجارة  على البنوك ضرورة

الالكترونية ، و بالتالي ال يمكن الحديث عن التجارة الالكترونية الجزائرية دون وجود قطاع بنكي عصري يوفر 

ة في الجزائر لم وسائل الدفع الالكترونية املتطورة و على الرغم من كون استخدامات التجارة الالكتروني

)الدفع عند التسليم (وملتصل الى املستوى الثاني )الدفع الفوري الالكتروني ( ،الا أن ستوى البدائي املتتعدى 

الكثير  من املصارف الجزائرية بدأت تبدي اهتماما باألعمال الالكترونية ووسائل الدفع الحديثة و سعت الى 

نضمام الى شبكة الدفع طاقات البكية ونشر املوزعات آلالية ، و الا تطوير نظامها املصرفي من خالل اصدار الب

 العاملية 

 أوال: املوزعات آلالية للنقود ونهائيات الدفع الالكتروني :

ان من بين التقنيات الحديثة التي وفرتها املصارف الجزائرية لدعم توجهها نحو الصرفة الالكترونية هي  

" ،و ان املوزعات آلالية للنقود هي عبارة عن TPEونهائيات الدفع الالكتروني " "DABموزعات آلية للنقود "

أجهزة و آالت أوتوماتيكية تستخدم للسحب عن طريق البطاقات الالكترونية ، تثبت خارج املصرف الذي 

امت " و قد ق SATIMيمولها بالعملة الوطنية ، أما مسؤولية صيانة هذة ألاجهزة و تسييرها فتتكفل بها "

البنوك الجزائرية مؤخرا بتطوير كبير لشبكات السحب الالكتروني من خالل نشر املوزعات آلالية لألوراق 

 .1النقدية في كافة التراب الوطني 

  ثانيا: البطاقات البنكية الدولية املستعملة في التجارة الالكترونية :

                                                           

1  - United nations statistics division, millennium development goals 

database: personal computer per 100 population",       
www.mdgs.un.org/unsd/mdg/Handlers/ExportHandler.ashx?Type=Excel
&Series=607  
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الالكترونية في التجارة الالكترونية ال جدال فيه ،فالسبيل الشاسع لتسوية مدفوعات إسهام البطاقات  

هذه التجارة مباشرة عبر ألانترنت هي البطاقة الائتمانية ، الا أن البطاقات البنكية املتوفرة حاليا في الجزائر 

، فقد حاولت  3في بالدناترونية غير  قابلة للتعامل على املستوى الدولي، لكنها فاتحة النطالق التجارة الالك

بعض البنوك الجزائرية اضفاء طابع الدولية على بطاقتها البنكية و قامت باصدار هذه الاخيرة بترخيص من 

و ان مجرد حمل البطاقة لشعار الهيئات الدولية سيمكن املستهلك الجزائري من  AVISالشبكات العاملية 

قيمة مشترياته الي مكان في العالم ومن بين هذه البنوك التي شرعت التسوق عبر الانترنت بكل حرية و تسديد 

في تقديم البطاقات املقبولة على املستوى الدولي : القرض الشعبي الجزائري، بنك التنمية املحلية، بنك 

الجزائر الخارجي و يعتبر القرض الشعبي الجزائري اول من اصدر بطاقة الفيزا في الجزائر، و قام بوضع 

زعات الية للنقود و نهائيات للدفع الالكتروني في املطارات و الفنادق تقبل هذه البطاقات الدولية، و تمكن املو 

، و الجدول املوالي يبين تطور عدد السواح من سحب مبالغ املالية بالعملة الوطنية بمجرد وصولهم الجزائر

 (9000-9001الدولية خالل فترة ) CPAبطاقات 

 CPA( لدى بنك 2111-2112تطور البطاقات من ) :    3-2جدول رقم 

 9000 9003 9009 9001 9001 9001 9001 9001 

 عدد بطاقات

VISA/CPA 
881 1195 1390 1475 1409 1637 2268 3518 

يالحظ من الجدول السابق التطور الكبير في اصدار البطاقات القابلة لالستعمال على املستوى الدولي          

مرات وهو ما يدل على تحقيق هذه البطاقات  1، حيث تضاعف هذا العدد تقريبا ب (9001-9000بين سنتي )

ع العاملية ، فاصدار القرض الشعبي لنجاح كبير في الجزائر نظرا لسماحها للمستهلكين بالتسوق من املواق

 .1فتح املجال واسعا للتجارة الالكترونية الجزائرية   VISA-CPAالجزائري لبطاقة 

و لقد خطت الجزائر أولى خطواتها في مجال تطبيق التجارة الالكترونية ،الا أن ازدهار و تطور هذه  

 اتي .التجارة البد أن يسانده و يدعمه توفر اطار تشريعي و مؤسس

 

                                                           

 . مصر، اإلسكندرية، الجامعة، شباب مؤسسة ،"ةاإللكتروني والتجارة الصناعي االقتصاد " الرحيم، عبد إبراهيم محمد -  1

 .46،ص 2007
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 املبحث الثاني : معوقات التجارة الالكترونية في الجزائر  و سبل توسيعها :

تسعى الجزائر جاهدة للحاق بالركب العالمي للتطورات التكنولوجية ، وتعظيم الاستفادة من التقنيات  

غير أنها لم تستطع لحد آلان تسخير  هذه التقنيات بشكل فعال  لالتصاالت و املعلومات ، الحديثة

و متواضعة الستخدامها في النشاط التجاري ،فمعدالت انتشار التجارة الالكترونية في الجزائر  تبقى منخفضة 

ها و بعيدة كل البعد عن املستوى العالمي ،و أدى هذا التدني الى الصعوبات الكثيرة التي تعرقل نموها و تطبيق

،الا أن هناك أمل كبير في تخطي هذه العقبات ، من خالل تركيز  الجهود اليجاد ألادوات و آلاليات الكفيلة 

 لتوسيع استخدام التجارة الالكترونية الجزائرية .بتفعيل هذا النشاط و توفير البيئة املالئمة 

 املطلب ألاول :معوقات التجارة الالكترونية في الجزائر :

نعكاسات الايجابية للتجارة الالكترونية على الاقتصاد ال تعد وال تحص ى ، الا أن هذه رغم أن الا 

التجارة تبقى محدودة للغاية في الجزائر بسبب مجموعة من العقبات التي تمنعها من التطور و الانتشار ،و 

 .1الارتقاء الى املستوى العالمي ، ومن هذه ألاسباب ما هو تقني ،تجاري و تشريعي 

 وال : العوائق التقنية و التجارية :أ

 تتمثل العوائق ذات العالقة بمجال التقنية و التكنولوجيا فيما يلي :ض 

ضغف البنى التحتية التكنولوجية : هذا يتطلب نجاح التجارة الالكتلرونية انشاء بنية تحتية تكنولوجية  3-3

الالكترونية و ئة املناسبة و الداعمة للتجارة متطورة تساعد على انتشار استخدام الانترنت ،و توفر  البي

القادرة على تحمل أعباء و مخاطر النوع الحديث من املبادالت التجارية ، وتبين الاحصائيات املتوفرة في 

الجزائر  ضعف البنية ألاساسية الضرورية ملمارسة التجارة الالكترونية على نطاق واسع من شبكات اتصاالت 

 سبات برمجيات ،أقراص صلبة و مرنة و أجهزة الهاتف .......سلكية والسلكية ،حا

 

                                                           

 .42المرج السابق ،ص ،"ةاإللكتروني والتجارة الصناعي االقتصاد " الرحيم، عبد إبراهيم محمد -  1
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 شبكات الاتصاالت الهاتفية :  0-2

أول ما يؤكد تأخر الجزائر في استكمال البنى القاعدية التكنولوجية هو محدودية الخدمات الهاتفية  ان  

فال يمكن بأي شكل من ألاشكال التوسع في  الثابتة التي تأثر بشكل مباشر على إلاقبال على ألانترنت ،

استخدام ألانترنت دون توفر الخدمات الهاتفية الكافية باعتبار ألانترنت هو ارتباط و اتحاد بين جهاز كمبيوتر و 

 1 هاتف .

فانه يعتبر من أكثر التكنولوجيات انتشارا في الجزائر ،و قد شهدت هذه أما بالنسبة للهاتف الجوال ، 

 ألاخيرة تحسنا و نموا كبيرا خالل السنوات القليلة املاضية مقارنة بنظيرتها الثابتة .

 ب  ألانترنت :  – 0-3

من بما أن التجار ة الالكترونية تعتمد بشكل أساس ي على الانترنت كأداة اتصال ،فان عدم التمكن  

 النفاذ الى هذه الشبكة يحد من انتشار هذه التجارة ، فرغم تحقيق سوق مستخدمي ألانترنت ملعدالت نمو 

من سنة الى أخرى ال تزال هذه املعدالت متدنية ، و ان من بين أهم ما يعرقل تطور عدد مشتركي ألانترنت هو 

  املبالغة في التكاليف سواء على ألافراد أو الشركات .

 تواضع حجم صناعة تكنولوجيا الاعالم والاتصال : 0-4

و  تعتبر صناعة تكنولوجيا الاعالم والاتصال  محركا أساسيا لنمو التجارة الالكترونية و توسع نطاقها ، 

تعاني الجزائر من ضعف كبير في انتاج السلع و الخدمات املتصلة بتكنولوجيا الاعالم و الاتصال ،فالجزائر ال 

تولي الاهتمام الكافي لعملية خلق صناعة و طنية لهذه التكنولوجيا ، نظرا لوجود أولويات تنموية أخرى ، 

الى ضعف القاعدة  ة،باإلضافطاقة و العقارات ومليل هذه املنطقة الى الاستثمارات التقليدية في قطاعي ال

البشرية التي تستند اليها صناعة املعلومات ، و صعوبة عملية الانتقال من البحث العلمي نحو الصناعة في 

 اطار الوتيرة املتسارعة لالبتكارات التكنولوجية .

                                                           

 . األردن، ، والتوزيع للنشر المناهج دار ،"اإللكترونية التجارة" العالق، عباس بشير ياسين، غالب سعد -  1

 . 912،ص2004
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 ضعف الثقافة التقنية و الوعي الالكتروني بين أفراد املجتمع : 0-5

ان تدني مستوى الثقافة الرقمية يؤثر سلبا على تطور و انتشار التجارة الالكترونية ، فان فئة واسعة  

من الجزائريين تعاني من ضعف املستوى الوعي باالستخدام الصحيح لتقنيات املعلومات في قطاع ألاعمال ، 

تي يقصد بها الجهل بأساليب وهذا الضعف يفسر في جانب منه بانتشار ظاهرة )ألامية املعلوماتية ( وال

ووسائل التعامل بأجهزة الحاسب آلالي و البرمجيات ،فعدم التعامل مع جهاز الحاسوب يؤثر في الاقبال على 

 خدمات التكنولوجيا ويحرم الكثير من ممارسة التجارة الالكترونية .

ني هي نوعية التعليم ، و من بين أهم الوسائل املساهمة في تعزيز و نشر الثقافة و الوعي الالكترو 

وتشير إلاحصائيات أن مدى انتشار الحاسبات في املؤسسات التعليمية بمختلف مراحلها في الجزائر يبقى 

محدودا ، و يؤكد غياب الوعي الاللكتروني أهمية ومكانة التجارة الالكترونية ،و عدم دراية العديد من 

دماج الانترنت في النشاطات التجارية ،فتوظيف الانترنت في املواطنين بالفوائد التي يمكن التحصل عليها من ا

 1 الجزائر يعتبر توظيفا ترفيهيا ال توظيفا تجاريا.

 قصور الكوادر البشرية املدربة واملؤهلة في مجال تقنيات املعلومات وتطبيقات التجارة الالكترونية : 0-6

املتمثل في راس املال الفكري ، يفوق القيمة  ان العنصر الغير امللموس لقيمة التكنولوجيا املتقدمة و  

الحقيقية ملوجوداتها الحسية كاملعدات والتجهيزات ، ولذلك فان التركيز على العنصر البشري يعد احدى سبل 

الوصول مجتمع املعرفة و التطبيق السريع للتجارة الالكترونية و تفتقر الجزائر الى املوارد البشرية والكوادر 

كنولوجية للتعامل مع تقنيات التجارة الالكترونية و التي من املفروض أن تتولى مهمة تصميم و والخبرات الت

 تطوير مواقع التجارة الالكترونية ونظم الدفع الالكترونية .

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

 سات تصال على مستوى املعاهد واملؤسوالاضعف مستوى التكوين املتخصص في تكنولوجيا الاعالم  -

                                                           

 ..266المرجع السابق ،ص ،"اإللكترونية التجارة" العالق، عباس بشير ياسين، غالب سعد -  1
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ضعف الامكانيات البحث والتطوير العلمي و التكنولوجي الذي يؤدي دورا مركزيا في اقتناء وانتاجاملعرفة  -

 التكنولوجية الالزمة لالستفادة من التجارة الالكترونية ،فلم توجه الجزائر الاهتمام الكافي لهذا املجال 

ب من عملية اللحاق بها و يجعل ة باستمرار  ، وتطور التكنولوجيا بسرعة فائقة يصعظهور ابتكارات جديد -

خريجي املعاهد والجامعات في مجال املعلوماتية و التقنيات الحديثة لالعالم والاتصال غير كافي ملواكبة هذه 

 التطورات  وبناء مجتمع معلومات مع التجارة الالكترونية 

 1 الى الدول املتقدمة التي تعمل جاهدة الى استقطابها. هجرة ألادمغة و الكفاءات -

 ضعف البنية التحتية للدفع الالكتروني : 3-1

تعترض الجزائر تحديات كبيرة  في مجال الدخول الى عالم التجارة الالكترونية ،و التي من بينها ياب  

،فضعف وعدم توفر الوسائل الخاصة بالدفع  البنى التحتية التي تسمح بتسديد املشتريات عبر ألانترنت

الالكتروني يلعب دورا كبير في ضعف عمليات التجارة الالكترونية الجزائرية ، و من شأنه عرقلة نمو هذا النوع 

الحديث من املبادالت ووسائل الدفع املستعملة في الجزائر تتميز بأنها تقليدية في أغلبها و قد أخرت البنود 

ا في اصدار وسائل الدفع الحديثة تتماش ى مع التطورات التكنولوجية بحيث أعطيت اشارة الجزائرية كثير 

 . 9001انطالق نظام الدفع الالكتروني باستعمال البطاقات البنكية نهاية سنة 

بالنسبة للبطاقات فان الحديث عن التجارة الالكترونية الجزائرية دون توفر بطاقات ائتمانية يعتبر  

،نظرا لكون هذه البطاقات الطريقة املفضلة لتسديد املدفوعات مباشرة على ألانترنت ، الا أن شبه مستحيل 

 2 استعمال هذا النوع من البطاقات يبقى محدودا جدا في الجزائر .

"عمم BCIان نوع البطاقات املصدرة من طرف املنظومة البنكية الجزائرية هي بطاقات سحب و دفع " 

الا أنها لم ترقى بعد الى املستوى الذي يخولها تشجيع نمو التجارة الالكترونية  ، 9001استعمالها سنة 

                                                           

 .24،ص2003 . مصر، القاهرة، األكاديمية، المكتبة ،''اإللكترونية التجارة'' العيسوي، إبراهيم -  1

 مصر، المنصورة، .ة،المصري المكتبة ،"المستقبل وتطلعات الحاضر آفاق :االلكترونية اإلدارة" غنيم، محمد احمد -  2

 .11،ص2004
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بالضافة الى بقاء هذه البطاقات غير مستعملة في عملية سداد املشتريات من التجار الجزائريين عبر الخط حتى 

الدولي ،فلم  ،وكذلك ال تتمتع هذه البطاقات بالقبول للتعامل على املستوى 9009النصف الثاني من سنة 

ترخيص من الهيئات الدولية تشرع بعض البنوك في اعطاء طابع الدولية لبطاقاته من خالل الحصول على ال

VISA  -  MASTERCART  1 . 9030حتى سنة 

 و يمكن تفسير البنية التحتية للدفع الالكتروني و تاخر البنوك في تطوير هذه البنية بالعوامل التالية :  

 يف الاقتناء .ارتفاع تكال -

ار البطاقات الائتمانية بسبب عدم التاكد من مدى التزام حاملي البطاقاتلسداد دتخوف البنوك من اص -

 الديون املستحقة عليهم.

 رداءة الخدمات البنكية و كثرة تعاطالت املوزعات الالية و نهائيات الدفع الالكتروني . -

تفضيل الزبائن للدفع نقدا في مختلف التعامالت التجارية باالضافة الى انخفاض القدرة الشرائية  -

  للمواطنيين .

 الجرائم الالكترونية :-2

ان من بين اهم ما يعرقل نظام الدفع الالكتروني هو انتشار الجرائم التي ترتكب بواسطة الحاسب الالي و  9-3

قرار البنوك في تطوير هذا النظام للدفع و على ثقة الزبائن في استعمال شبكات الانترنت مما سيؤثر على 

 الوسيلة الحدثة للدفع و من بين هذه الجرائم :

 جرائم انتحال شخصية الفرد و استعمال بياناته الشخصية الستخراج البطاقات البنكية عبر الانترنت . -

                                                           

 .66المرجع السابق ،ص ،"المستقبل وتطلعات الحاضر آفاق :االلكترونية اإلدارة" غنيم، محمد احمد -  1
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ارتكاب حاملي البطاقة لجرائم تتعلق باالستعمال الغير املشروع للبطاقات منهية الصالحية او امللغاة لسداد  -

املشتريات ، و كذلك اساءة استخدام بيانات البطاقة اثناء مدة صالحيتها بدفع ثمن السلع و الخدمات عبر 

 .لبنك غير كافي لتغطية هذه املبالغالانترنت او السحب من اجهزة الصراف الالي ، و يكون الرصيد في ا

أشخاص ذوي دراية كبيرة بأنظمة املعلوماتية و طرق جرائم السطو على أرقام البطاقات ،حيث يستطيع  -

التزوير ،تخليق أرقام بطاقات ائتمانية من خالل حاسبهم بواسطة برنامج تشغيل خاص باالضافة الى 

ة في التسوق عبر ألانترنت الستغاللها في الحصول على سلع الالتقاط غير املشروع ألرقام بطاقات مستعمل

 1 .وخدمات 

غسيل ألاموال باستخدام البطاقات البنكية ، بحيث يتمكن أصحاب الدخل غير املشروع من استخدام  -

 خالل الحصول على عدد كبير من البطاقات من بنوك في دول أخرى .البطاقات في غسيل هذه ألاموال من 

   العوائق الاجتماعية والنفسية : ثانيا :

تتعلق ألاسباب الاجتماعية والنفسية للتجارة الالكترونية بخصائص املجتمع الجزائري و الذي ال يزال        

 2ينتظر الكثير من ألاشياء حتى يتمكن من الانضمام الى مجتمع املعلومات

 ية :ألام -0

مليون شخص من أمية الحرف أن تتحول بسهولة  1.1 من الصعب على الجزائر التي يعاني فيها حوالي 

 الى الاقتصاد املعرفي و تطبق أسلوب التجارة عبر ألانترنت 

 

 

                                                           

 للتنمية العربية ،المنظمة"النقالة التجارة مجال في وتطبيقاتها واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا" العالق، عباس بشير -  1

 .00،ص1554األردن عمان، اإلدارية،

 العربية المملكة الرياض، ، للنشر المريخ دار إبراهيم، علي سرور تعريب ،"االلكترونية التجارة " شنايدر، جاري -  2

 .60،ص2000 . السعودية،
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 اللغة :  -2

من بين تحديات التجارة الالكترونية عامل اللغة و الذي يعتبر من بين القضايا الحاسمة في استخدام  

 الشبكات لألغراض التجارية ،حيث معظم التعامالت التجارية الالكترونية تتم باللغة الانجليزية 

 العائق النفس ي :  -3

ا بديال غير واقعيا ، هو سلوك املستهلك و ان من بين مايعرقل التحول الى التجارة الالكترونية و يجعله 

نظرة املستهلك الجزائري ازاء الانفتاح على العالم الخارجي و ابرام نوع حديث من الصفقات التجارية التي 

تتعدى الحدود ، فلقد فوجئ املستهلكون الجزائريون بهذا النوع الحديث من املبادالت و التسوق عبر وسيط 

 :1عدم تقبلهم فكرة التجارة الالكترونية و مقاومتهم لها و يتميز سلوك املستهلك بما يلي الكتروني ، مما أدى الى

 انعدام ثقة املستهلك في الباعة املجهولين الذين ال يراهم أمامه مباشرة  -

التجارة الالكترونية في عادات املجتمع ،فالكثير يفضلون البضائع و الخدمات عن قرب و ملسها  عدم انغراس -

 و تحسسها و ربما تذوقا قبل اتمام الصفقة .

تخوف املستهلك من عنصر املخاطرة الذي يميز التجارة الالكترونية ،فهناك احتمال بث معلومات غير  -

لعة و أسعارها و بالتالي هناك خطر استالم منتجات غير مطابقة حول مواصفات الس صادقة من طرف التاجر 

 للطلبيات أو عذم استالمها نهائيا 

 التخوف من عملية سرقة البيانات واملعلومات الخاصة املتعلقة بأرقام البطاقات البنكية  -

 العادات الشرائية للمستهلكين الذين يفضلون التوجه الى ألاسواق التقليدية  -

                                                           

 مصر، المنصورة، المصرية، المكتبة ،"المستقبل وتطلعات الحاضر آفاق :االلكترونية اإلدارة" غنيم، محمد احمد -  1

 .42،ص2004
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ظاهرة التجارة الالكترونية وتميزها بالتغيير السريع يزيد من تخوف املستهلك من اقتحام هذا العالم حداثة  -

 1الجديد 

 ثالثا : العقبات التجارية :

لقد وضعت الثورة التكنولوجية الحديثة تحت تصرف املؤسسات طرق الكترونية حديثة الجراء   

بغية مساعدتها على اثبات وجودها بقوة على الساحة التجارية ، الا  التبادالت وألاعمال و ألانشطة التجارية ،

أن أغلبية املؤسسات و املشروعات الجزائرية لديها أنواع من الجمود و عوامل مترسخة ملقاومة التغيير ،فهذه 

تعتمد املؤسسات مرتبطة بأنماط التجارة التقليدية ، وتفتقر الى قابلية التحول الجذري ملؤسسات الكترونية 

 على الوسائط الالكترونية في ابرام صفقاتها و يمكن تلخيص هذه العقبات التجارية كاآلتي:

  عدم توفر الحوافز لدى املؤسسات ملمارسة التجارة الالكترونية : -0

ويرجع ذلك الى عدة أسباب من بينها صعوبة الوصول الى قاعدة تمويل كبيرة لبدء مشاريع التجارة  

ال تستطيع أغلبية الشركات الحصول على تمويل كافي لتغطية نفقات و تكاليف توطين الالكترونية ف

تكنولوجيا الاعالم والاتصال و انشاء منصة للتجارة الالكترونية على ألانترنت ،تواكب هذه املنصة 

 .2التكنولوجية التطورات التي تحدث بخطى متسارعة في هذا امليدان 

 ضعف املساعدات الالزمة للتحول الى التجارة الالكترونية والذي تتجلى مظاهره في : -2

 محدودية الدعم الحكومي املشجع للتجارة الالكترونية  - أ

 عدم توفر شركات الوساطة تقوم بدور نقل وتوصيل البضائع املباعة الكترونيا  - ب

 حاضنات غير مأهولة  - ت

 للمشاركة للمعلومات التي بحوزة املؤسسات  الغياب الشبه التام - ث
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الانعكاسات السلبية لظاهرة العوملة على املؤسسات املحلية  املختصة في مجال املعلوماتية و الذي أصبح  -1

 دورها يقتصر على الاستهالك فقط 

 تية ارتفاع تكاليف نقل امللكية الفكرية مما يضيف أعباء ثقيلة على فاتورة التقنية املعلوما -1

احجام املستهلكين على التسوق عبر ألانترنت بسبب عدم وجود فوارق في ألاسعار بين التجارة التقليدية و  -1

 التجارة الالكترونية 

 عدم توفر عدد كبير من الباعة واملشترين  -1

 رابعا : العقبات القانونية و التشريعية :

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

املشاكل و القضايا القانونية املترتبة عن استخدام هذه الوسائط في التجارة الالكترونية و التي تقوم على 

ألاطراف املتعاقدة ، فال بد من دون مستندات أو مرتكزات مالية ، ألامر الذي يثير مسألة التزامات تعاقدات 

تعديل و توفير عدد من التشريعات و التدابير القانونية التي  تساعد  على حماية هذه ألاطراف أثناء التبادل ، 

و وتسرع عملية ابرام و تنفيذ العقود الالكترونية ، وتشجع على تبني مختلف أساليب التجارة الالكترونية 

في وضع التشريعات التي تتالءم مع النمط الحديث من العمليات التجارية  تواجه الجزائر تحديا حقيقيا

 الالكترونية 
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 الالكترونية في الجزائر :  النجارةاملطلب الثاني :حلول وسبل توسيع استخدام   

على  حقيقة وضعها تدرك  الجزائر أنعلى  نالالكترونية، يتعيفي ظل تنامي الاهتمام العالمي بالتجارة            

الخريطة التجارية الالكترونية الحديثة ، و أن تحاول تدارك التأخر الحاصل و الاستفادة من الفرص التي 

تتيحها هذه التجارة ،من خالل إيجاد الحلول و اتخاذ بعض إلاجراءات قصد النهوض بهذه التجارة  وإيجاد 

 1 البيئة التمكينية املناسبة النتشارها .

  السبل التوعوية : أوال:

من املتفق عليه أن التحول نحو التجارة الالكترونية و التعامل في في عالم افتراض ي خالي من الوسائل  

املادية ،و ال يعترف بالحدود الزمانية و املكانية ،يشكل في واقع ألامر تحديا كبيرا لعادات استهالكية و أفكار 

 إعالميةال يمكن تطبيق التجارة الالكترونية الا في ضوء خطة  تجارية مستقرة منذ عقود طويلة ، ولذلك

 تنويرية علمية مدروسة بعناية ، و مخصصة حسب الفئات التي تتم مخاطبتها .

فالقيام بهذه الحمالت التنويرية الهادفة الى نشر الوعي و الاستعداد النفس ي للتجارة الالكترونية ،يعد  

 تكوين رأي عام ايجابي حول هذه التجارة و املزايا الناجمة عن التعامل بها لدى جميععامال أساسيا في في 

 الفئات بكافة أعمارهم و ثقافاتهم ،سواء كانوا أفراد أو مؤسسات .

إذن فنجاح هذه هذه السبل التوعوية في أداء الدور املنوط بها ، يستدعي تركيزها على نشر الثقافة و  

ألانترنت و التجارة الالكترونية ، وتحسيس الجمهور بفوائد هذه ، و تكوين موارد بشرية املعرفة باستخدامات 

 ،و موائمة نظام التكوين و التعليم مع هذا النوع الحديث من املعامالت .
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  التثقيف الالكتروني : -0

ة حول التجارة ييتم نشر الثقافة الالكترونية من خالل تنظيم ملتقيات تحسيسية و ندوات و أيام دراس 

لى الوجه ألامثل لخدمة الاقتصاد عالالكترونية ، وأهمية توظيف ألانترنت و تكنولوجيا املعلومات و الاتصاالت 

 1 الوطني ، وذلك بالتعاون مع شركات تقنية املعلومات و الهياكل الوطنية و ألاجنبية .

و يتم الاستعانة بكافة وسائل إلاعالم السمعية و املرئية و املقروءة لوليد تيار متدفق من الفكر املدرك  

 .ألهمية 

 اعداد مجتمع ألاعمال للتجارة الالكترونية :  -  2

فتبني  ان مسألة التوعية التقتصر على الافراد فقط بل ال بد من أن تشمل املؤسسات كذلك ، 

 إدراكتطبيقات التجارة الالكترونية في الشركات يعتمد بشكل كبير على مدى قبول هذه التكنولوجيا و 

 من قبل العاملين في الشركة سواء كانوا مديرين أو موظفين . إمكانياتها

 تثمين دور التعليم : - 3

يخص جانب التعليم بدور  في ظل اقتصاد املعلومات أين يتجه الاهتمام صوب النشاط كثيف املعرفة 

 جوهري باعتباره النطاق الذي تبنى فيه الطاقات البشريةالتي تحتاجها صناعات اقتصاد املعرفة .

فتطبيق التجارة الالكترونية يستدعي ضرورة اطالق مبادرات لبناء و تنمية القدرات البشرية الالزمة  

 2 للتحول الى هذا النمط من التعامالت .

 السبل التكنولوجية :ثانيا :

 الى النهوض بالعناصر التالية : تتعلق الحلول التكنولوجية الرامية  

                                                           

 ، والتوزيع للنشر المناهج دار ،"اإللكترونية التجارة" العالق، عباس بشير ياسين، غالب سعد -  1

 .14،ص 2004 . األردن،
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 تعميم استخدام ألانترنت : - 0

ساعد  ان الانتشار الكبير لشبكة الانترنت وتزايد استخدماتها و بروزها كقاعدة للتجارة الالكترونية،  

على جعل هذه التجارة الطريقة الارخص و الاكثر كفاءة للوصول الى الاسواق الوطنية العاملية و اتمام 

الصفقات ، مما يجعل من البديهي ان تضع الجزائر ضمن مشاريعها القادمة واملستعجلة ضرورة توسيع 

  استخدام الانترنت والعمل على الاستفادة القصوى منه .

 دمات الاتصاالت : تحرير سوق خ - 2

ان من بين ما يحد من تطور التجارة الالكترونية هو انغالق ابواب املنافسة في اسواق خدمات  

التكنولوجية الاعالم و التصال و لهذا البد من تقليص دور القطاع العام و التوسع في تحرير هذه الخدمات من 

الفرص و يكون حافزا و مشجعا على تطوير شبكة الاحتكار ، من اجل خلق بيئة و سوق تنافس ي تتعادل فيه 

الاتصاالت و زيادة معدالت الاتصال و تخفيض تكاليف الحصول على الخدمات فضال عن تحسين نوعية 

 الجودة و الخدمة.

 تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار :  - 3

دون املستوى املقبول سواءا من التحتية لالتصاالت و املعلومات في الجزائر بكونها التزال  البني تتميز  

و لذلك يحتاج واقع البنى التحتية لكثير من الاستثمارات لتطوير حيث نسب الانتشار او القدرات او التكلفة 

 انظمة املعلومات و الاتصاالت

 خلق صناعة محلية لتكنولوجيا املعلومات و الاتصاالت:  - 4

تعتبر عملية تطوير صناعة جزائرية لتكنولوجيا الاعالم و الاتصال احد الاركان الاساسية في مستقبل  

 1 التجارة الالكترونية في الجزائر فال يجب التركيز على استراد التكنولوجيا الجاهزة .
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 معالجة القضايا التنظيمية :  -  5

تصاالت يمثل عامال رئيسيا في نمو و انتشار ان وجود سلطة رسمية او كيان مستقل لتنظيم قطاع الا 

التجارة الالكترونية فمثل هذه السلطة تتولى وضع اليات تنظيمية لخلق سوق يعزز الشفافية و يشجع على 

  التنافس و يضمن التحول السريع الى مجتمع املعلومات .

 ثالثا : السبل التشريعية :

تختلف التعامالت في اطار التجارة الالكترونية في كثير من جوانبها عن التجارة التقليدية، فقد افرز   

الاعتماد املتنامي على شبكات املعلومات و نظم الحواسيب في املجال التجاري جملة من التحديات القانونية 

ي اقامة تجارة الالكترونية و تحقيق فوائد التي لم يسبق للمشرع الجزائري مواجهتها و لهذا فان رغبة الجزائر ف

للنظم القانونية الجزائرية  السريعاملرجوة منها يستدعي ضرورة القيام بتعديالت عميقة تشمل التوجه 

عن استخدام تكنولوجيا الاعالم و الاتصال في الجانب التجاري، من خالل حركة ملعالجة الاثار الناجمة 

الجزائري للجديد و املستجد في هذا الحقل، حيث البد ان ترتكز هذه تشريعية تعكس استجابة التشريع 

الحركة على التحضير و التكييف السريع لالطار القانوني للتجارة الاكترونية الذي يكفل تنظيمها على نحو 

 يحقق شيوعها و نمائها .

 رابعا: السبل الاقتصادية و املالية :

 إلاجراءاتاتخاذ مجموعة من التدابير و  فبإمكانهالالقتصاد ، تعد الحكومة املحرك الرئيس ي و الفاعل  

الاقتصادية و املالية التي من شأنها توفير قوة الدفع الالزمة لجميع أطراف مجتمع املعلومات لتبني التجارة 

 الالكترونية .

 الشراكة بين القطاع الخاص و الحكومة : - 0

مجتمع املعلومات يتطلب تنسيقا وتكامال بين القطاع الحكومي و الخاص ،لتتاح لكل إن الرغبة في بناء  

قطاع فرصة القيام بالدور املنوط به في إيجاد آليات تسريع التحول نحو هذا املجتمع فمشروع التجارة 
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ادة للقطاع الالكترونية جزء من مجتمع املعلومات ال يمكن أن تقوم به الحكومة وحدها ، بل البد إسناد القي

الخاص ، و تفعيل دوره في مجال تطوير هذه التجارة بكافة أبعادها ، من خالل إعطاءه حرية الانطالق و 

ضمان مشاركته في تحديد الرؤية و التخطيط و إعداد القواعد و النظم وإلاجراءات الالزمة لتطبيق التجارة 

 . 1الالكترونية ،وتقييم ومتابعة تنفيذ هذا املشروع

 مية وتشجيع املؤسسات للتحول الى التجارة الالكترونية :تن -2

يوجد اتفاق عالمي أن القطاع الخاص يلعب الدور الفاعل و الرئيس ي في نمو و ازدهار التجارة  

الالكترونية ، وما يميز مؤسسات هذا القطاع في الجزائر هو نقص اهتمامها بهذه التقنية التجارية التي ستفتح 

، ولذلك البد أن تلعب الحكومة الجزائرية دورا ايجابيا ، مشجعا و محفزا لهذه الشركات لها آفاق واسعة 

لتعظيم استخدامها للتجارة الالكترونية و رفع مستوى الوعي لديها بالفرص و التحديات التي تشكلها هذه 

يعها النشاء شبكات التجارة ،كما كما يمكن انشاء سلسلة من الشركات املهتمة بالتجارة الالكترونية ، وتجم

تجارية و مواقع تسويقية أو بوابات الكترونية على شبكة ألانترنت ، تهدف الى زيادة روابط التعاون بين هذه 

 املنشآت و تدعيم املعامالت و الصفقات بينها عن طريق الاتصال املباشر .

 تطوير وتنويع الهيكل الاقتصادي :-3

ركن من أركان الاقتصاد تعكس ما يدور فيه ، فازدهار هذه التجارة يتطلب  ان التجارة الالكترونيةهي  

 تعبئة كافة القطاعات الاقتصادية لخدمتها 

 رفع معدل الانفاق على أنشطة البحث و التطوير :  - 0

يمثل البحث و التطوير أحد أهم جوانب التطوير التكنولوجي ، فالدخول في اقتصاد املعرفة و تبني  

الالكترونية يستدعي ضرورة الخروج من النظرة الضيقة لقطاع البحث على أنه ال يحقق قيمة  التجارة

مضافة ، و تجسيد ذلك بوضع خطة بحث و تطوير في تقنية املعلومات و الاتصاالت تستهدف استقطاب 
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نتاج و تطوير في االباحثين العلميين و الاستفادة من خبراتهم لزيادة ذخيرة املعرفة العلمية و استعمالها 

 .1منتجات و خدمات جديدة متعلقة بتكنولوجيا الاعالم والاتصال 

  تطوير نظام الدفع الالكتروني : - 2

ان من بين الرئيسية لنمو التجارة الالكترونية الجزائرية و انتشار تطبيقاتها ، هو ضرورة استبدال  

يتماش ى مع التطورات التكنولوجية الحيثة ، فال بد على النظام التقليدي للدفع و السداد بنظام الكتروني 

الحديث ،و   الدولة الجزائرية أن تسارع بتشخيص ألاوضاع الراهنة و تحديد احتياجات هذا النظام الالكتروني

بتنفيذ برنامج أو خطة شاملة لعصرنة و تطوير ألاساليب الشاسعة الاستعمال لتسديد بناء عليه تقوم 

 غرار البطاقات الائتمانية و الذكية و النقود الالكترونية . املدفوعات ، على

 تخفيض التكاليف :  - 3

البد أن تسعى الحكومة الى تخفيض أسعار منتجات تكنولوجيا الاعالم والاتصال و خدمات النفاذ اليها  

ومنح اعفاءات ضريبية للشركات العاملة في  خوصصة قطاع الاتصاالت و فتح الباب للمنافسة ،من خالل 

مجال تكنولوجيا املعلومات و الاتصاالت و التجارة الالكترونية و تخفيض الرسوم الجمركية على منتجات 

تكنولوجيا الاعالم و الاتصال و التجارة الالكترونية و تخفيض الرسوم الجمركية على منتجات تكنولوجيا 

 ليتاح ملعظم فئات املجتمع الحصول عليها .الاعالم والاتصال املستوردة 
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 خالصة الفصل :

رغم كون التجارة الالكترونية ال يزال حديثا و غير محدد بدقة ، الا أنه في ظل الثورة                 

الراسخة أن التجارة الالكترونية تشكل وسيلة  التكنولوجية وانفتاح ألاسواق العاملية ، أصبح من القناعات

رئيسية لدعم قدرة الاقتصاد على الاندماج في الاقتصاد املعرفي ، وان انتشار هذه التجارة الالكترونية في 

 الجزائر يتطلب العديد من املقومات الكفيلة باقامة البيئة التمكينية لزرع نواة هذه التجارة .

املبذولة للتفاعل مع التغيرات التكنولوجية و توفير متطلبات قيام التجارة  ورغم كل الجهود           

ال سيما ألانترنت الالكترونية ،الا أنه حسب تحليلنا الحظنا أن هناك تأخر في مجال البنية التحتية لالتصاالت 

العقبات التي تعترض  ،مما حال دون توسع التجارة الالكترونية الجزائرية ،باالضافة الى العديد من العراقيل و 

 نمو هذه التجارة ،منها ما هو قانوني ، تجاري ،ثقافي و اجتماعي .

و بهدف تفعيل هذه التجارة ، البد أن تدرك الجزائر أن مسار التحول الى التجارة الالكترونية يتطلب  

تركيز على مجموعة من جملة من التغييرات و اعداد الترتيبات ،و التخطيط و التفكير الدقيق .فمن الضروري ال

املقومات و العوامل ألاجنبية ، واستخدامها بشكل يعطي الثمار املرجوة منه و يحقق الانطالق الفعلي 

للمعامالت التجارية الالكترونية ،و يتم ذلك من خالل استكمال البنية التحتية لتكنولوجيا إلاعالم والاتصال 

فة الى تنشيط و تحفيز املؤسسات القتحام هذا النشاط و ، وانتهاج سياسة التثقيف الالكتروني ،باإلضا

 تحديث البيئة التشريعية و القانونية لتصبح أكثر تالؤما مع التجارة الالكترونية .
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 :الخاتمة

 العالمي، د لالقتصا الرئيس ي املحرك هو التكنولوجي التقدم أصبح املعرفة، لغة فيه طغت عالم في

 تدرك العالم دول  من العديد جعل ما وهو التكنولوجيا، لهذه تبنيها بمدى يقاس وازدهارها ألامم تطور  وأضحى

 .منه التجاري  الجانب السيما بأسره، الاقتصاد لخدمة لتسخيرها وتسعى التكنولوجيا، هذه أهمية

 التي التجارة هذه ناضج، اقتصادي وعي على دليل إلكتروني وسيط على املعتمدة بالتجارة الاهتمام وإن

 للنشاط الرئيس ي النمط للدول،وأصبحت الاقتصادي املستقبل تحديد في نفسها اليوم فرضت حلم، مجرد كانت

 خاصة توفرها التي العديدة املزايا بسبب املعمورة، أنحاء مختلف في خيالية بسرعة حجمها نمى فقد التجاري،

 .للتكاليف واختزالها واملسافات للزمن اختصارها

 حافز أكبر هو الرقمي، للعالم لالنتقال كبيرة تحوالت تشهد التي العربية، الدول  بعض تجارب ولعل

 تجربة ،وخوض النوعية النقلة ومواكبة الهائلة، التكنولوجية التغيرات هذه استيعاب على الجزائر لتشجيع

 .تطبيقها مزايا من لالستفادة الالكترونية التجارة

 بتشخيص ص خا اهتمام إيالء مع الالكترونية، التجارة ظاهرة دراسة على التركيز جاء الباب هذا من

 .الالكترونية التجارة عالم في وموضعها موقعها وتبيين للجزائر، املعرفي الوضع

 :النتائج

 :التالية النتائج إلى الوصول  أمكننا البحث هذا خالل من

 الشكل من الاقتصاد حولت فقد املجاالت، كل في ومعلومات اتصاالت طفرة التكنولوجية التطورات * أحدثت

 من عنصر كأهم املعلومات على واملعتمد ، وآلانية والسرعة الالمادية حول  املتمحور  الرقمي الشكل إلى التقليدي

 .إلانتاج عناصر

 إلاعالم لتكنولوجيا املختلفة ألادوات إلى وانتشارها الالكترونية التجارة وجود تحقيق في الكبير الفضل * يرجع

 للتكنولوجيا مكثف استخدام إال هي ما والتي التجارة هذه لقيام الالزمة التقنية البيئة وفرت التي والاتصال،

 .التجاري  املجال في الاتصاالت وشبكات ووسائل حاسوب أجهزة من الحديثة
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 للتجارة أساسية كركيزة برزت الانترنت شبكة أن إال والاتصاالت، املعلومات تكنولوجيا وسائل تعدد * رغم

 القارات مختلف إلى إلاقليمي الامتداد على التجارية التعامالت الشبكة هذه خدمات ساعدت فقد الالكترونية،

 .تكلفة وبأقل ممكن وقت أقصر في العمالء من عدد وألكبر

 الانترنت، خاصة والاتصال م إلاعال تكنولوجيا على يعتمد لألعمال حديث منهج عن عبارة الالكترونية * التجارة

 حكومية هيئات أو مؤسسات كانوا سواء ، ة متعدد أطراف بين ت الصفقا بعقد املتصلة العمليات ة كاف النجاز

 .ألاطراف هؤالء بين العالقة على بناء التجارة هذه تصنيفات تتحدد حيث أفراد، أو

 وبعدها لألموال، الالكتروني التحويل خالل من السبعينات أوائل في الالكترونية التجارة تطبيقات * بدأت

 إلى ة مالي معامالت مجرد من التسعينات سنوات في الالكترونية التجارة توسعت ثم للبيانات، الالكتروني التبادل

 الاتصاالت وسائل بواسطة الشركات تمارسها التي وألانشطة التطبيقات من مجموعة تشمل أخرى  معامالت

 إلى تمتد بل فقط، الانترنت شبكة على موقع امتالك عملية على تقتصر ال الالكترونية فالتجارة .الالكترونية

 الطبية الاستشارات الالكترونية، الصيرفة والسندات، ألاسهم شراء الالكتروني، النشر الالكتروني، إلاعالن

 .والقانونية

 خالل من القيمة تنش ئ فهي وألاعباء، املزايا من املتبادلة الثنائية تقبل يفرض الالكترونية بالتجارة التعامل * إن

 على ألافراد تساعد كما وتكلفة، وقت بأقل العاملية ألاسواق لولوج لحجمها اعتبار دون  للمؤسسات مساعدتها

 البد وسلبيات ومخاطر أعباء تحمل تفرض التجارة ههذ ن أ غير .ألاثمان وبأرخص املنتجات ألجود العالمي الخيار

 .عليها للقضاء العمل من

 أنحاء مختلف ي ف أسية بصورة استخدامها معدالت وزيادة الالكترونية التجارة بتطبيقات الاهتمام * تنامي

 .العالم

 من ألاكبر الحجم ارتكز فقد آلخر، بلد من معها والتجاوب الالكترونية التجارة مكاسب إدراك درجة * اختالف

 التعامالت ركب عن متخلفة تزال فال العربية الدول  أما املتقدم، العالم دول  لدى العاملية التجارة هذه

 .املجال هذا في ومبتدئة الالكترونية
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 بعض العربية املنطقة عرفت فقد الالكترونية، التجارة مجال في العربي العالم في ببطء تنتشر ثورة * ثمة

 .تطبيقاتها تبني عملية وتسريع الالكترونية التجارة لتقنيات ألامثل الاستثمار إلى الرامية املبادرات

 التقنية بالبنية أساسا واملتعلقة الجزائر، في الالكترونية للتجارة املباشرة غير املؤشرات في واضح * ضعف

 دون  مازالت لكنها ألاخيرة، الفترة ل خال كبيرة تطورات شهدت البنية هذه أن فرغم واملعلومات، لالتصاالت

 .والتكاليف الجودة أو الانتشار معدالت حيث من ء سوا الالكترونية، التجارة لتطبيق والكافي املطلوب املستوى 

 .الجزائر في الالكترونية التجارة لتطبيق واملتواضعة املحتشمة املبادرات لبعض الحديث * الانطالق

 من املصطلح لهذا كامل شبه وتغييبا الالكترونية، التجارة استخدام نسبة في كبير تدني من الجزائر * تعاني

 هذه انتشار أما مكبحا تشكل التي املعوقات من جملة إلى التعثر هذا سبب ويعود .التجارية التعامالت قاموس

 :التجارة

 .لها املرافقة والتجهيزات واملعلومات الاتصاالت خدمات تكاليف ع وارتفا التكنولوجية، التحتية البنية تخلف -

 ألاهمية إيالئها وعدم  ، وألافراد التجارية املؤسسات لدى الالكترونية التجارة بأهمية الكافي الوعي انتشار عدم -

 .الدولة طرف من لتطويرها الكافية

 املؤسسات  هذه ملساعدة الكافي الدعم وغياب املؤسسات، لدى التغيير عوامل ملقاومة جهود بذل عدم -

 .الالكترونية التجارة تبني على وتحفيزها

 .الالكترونية  التعامالت عن الناجمة والتسويات للعمليات املناسبة والنقدية املصرفية البيئة غياب -

  .الالكترونية التجارة ملتطلبات التشريعية البيئة مالئمة عدم -

 على مؤشرات هناك ال إ الالكترونية، التجارة وتبني املعلومات تكنولوجيا اختراق مجال في الجزائر تأخر * رغم

 التقنية البيئة توفير على العمل تم  حال في الالكترونية التجارة انطالق في كبير وأمل القطاع، تحسن إمكانية

 التي املؤسسات من الكثير هناك أن خصوصا ، ةر التجا هذه لتنمية املناسبة والتجارية والتشريعية والتوعوية

 .الانترنت عبر أعمالها بعض تمارس بالفعل بدأت

 

 



 الخاتمة

 

66 
 

 :والتوصيات املقترحات

 تفرضه الذي التحدي ورفع الالكترونية بالتجارة النهوض أن إال الجزائر، تواجه التي العراقيل كل رغم

 وهذه .التجارة هذه لتطوير الجزائر لدى وقوية حقيقية إرادة توفر يستدعي والاتصال إلاعالم تكنولوجيا ثورة

 .الجاد بالعمل مدعمة تكن لم ما املرجوة الثمار تعطينا أن يمكن ال إلارادة

 :املجال هذا في عمله يجب ما أهم من ولعل

 من وذلك الالكترونية، ˆالتجارة إلى التحول  على وتشجيعهم املجتمع فئات لكافة الالكتروني الاستعداد دعم* 

 تبصير يتم حيث الالكترونية، التجارة تطبيق تسريع سبل كإحدى البشري  العنصر تنمية على التركيز خالل

 املرسخة والتنويرية إلاعالمية الحمالت بينها من أساليب مجموعة بإتباع التجارة هذه بأهمية واملؤسسات ألافراد

 تأهيل بغية التعليم مناهج تحديث واملوظفين، لألفراد التدريب وورش برامج الانترنت، عبر التسوق  لثقافة

 .الالكترونية للتجارة الانتقال تحديات مع للتعاطي الكفاءات

 من مكونة ˆ ةقوي تحتية بنية يصاحبه أن البد الالكتروني الشكل إلى التقليدي الشكل من التجارة تحول * 

 آلية، تجهيزات وتوفير املعلومات، سالمة على املحافظة على كبيرة وقدرة فائقة سرعة ذات اتصاالت شبكات

 على والعمل املعلومات، جزر  محاربة من والبد .الجزائري  السوق  لطبيعة مالئمة متخصصة برمجيات وتطوير

 خالل من التسعير، قضايا ومعالجة والاتصال، إلاعالم تكنولوجيا خدمات إلى املجتمع فئات جميع نفاذ تامين

 .املواطنين دخل مستويات مع لتتناسب ألاسعار في النظر إعادة

 الشبكة عبر ˆ والشركات للمواطنين الخدمات توفر التي الالكترونية، الحكومة مشروع تجسيد في إلاسراع* 

 بهذه التعامل بان الوعي وزيادة الالكترونية التجارة دفع في ايجابية آثار من لذلك سيكون  وما وسهولة، بسرعة

 .ضروري  أمر بل ترفيهيا خيارا ليس التجارة

 التنفيذ، إلى ˆ التخطيط من الالكترونية الجزائر بمشروع لالنتقال والالزمة الضرورية إلامكانيات تسخير* 

 يؤول ال حتى املحددة آجاله في الواقع أرض على املشروع تجسيد عملية تسريع سبل حول  دقيقة دراسات وإعداد

 .املشاريع كباقي الفشل مصيره
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 التحويل تطوير ˆ خالل من الالكترونية، للتجارة ومسهل ميسر أساس ي دور  لعب على املصرفي النظام تشجيع* 

 الحفاظ ضرورة مع التجارة، هذه لتبني خطوة أول  باعتبارها الالكتروني الدفع وسائل وتعميم لألموال الالكتروني

 .العمليات هذه في وألامن السرية من التأكد خالل من ألاطراف مختلف حقوق  على

 يضمن ˆ الذي الالكترونية، التجارة واعتماد لقيام الالزم والتشريعي القانوني التنظيم إيجاد على السهر* 

 خالل من ذلك ويتم .بالتزاماتهم الوفاء ويضمن بها، املتعاملين والبائعين املستهلكين حقوق  ويحمي استمرارها

 جديدة تشريعات وسن الالكترونية، للتعامالت الخاصة الطبيعة مع لتتالءم الحالية القانونية القواعد تكييف

 .التعامالت ذهله املتسارع العالمي النمو تواكب الالكترونية للتجارة

 الاقتداء بغية ، الالكترونية والتجارة املعلوماتية أنشطة مجال في العربية الدول  مع رقمي تحالف تكوين* 

 ثورة مع الايجابي التفاعل على التعاون  إلى باإلضافة منها، الدروس واستخالص التجارة لهذه الناجحة بالتجارب

 .الثورة هذه منافع وتبادل والاتصال إلاعالم تكنولوجيا

 من وذلك العلمي، والبحث الصناعة قطاعي بين القائم الانفصال وإزالة والتطوير البحث لقطاع ألاولوية إعطاء* 

 أبحاثها ونتائج مجهوداتها إلبراز الفرصة ومنحها املجال، هذا في متخصصة وهيئات مراكز إنشاء خالل

 .الالكترونية التجارة تطبيق على املساعدة الابتكارات مختلف استحداث في واستخدامها

 ألاموال رؤوس  وجذب املحلي، الخاص للقطاع والاتصال إلاعالم تكنولوجيا في الاستثمار مجال وفتح دعم* 

  .الالكترونية التجارة لتطبيق الالزمة التحتية للبنى داعمة صناعات إقامة في لالستثمار ألاجنبية
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I  -  املراجع باللغة العربية 

 الكتب :  - 1

 2003 . مصر، القاهرة، ألاكاديمية، املكتبة ،''إلالكترونية التجارة'' العيسوي، إبراهيم - 

 املنصورة، .املصرية، املكتبة ،"املستقبل وتطلعات الحاضر آفاق :الالكترونية إلادارة" غنيم، محمد احمد -

 .2004 مصر،

 القاهرة، إلادارية، للتنمية العربية املنظمة منشورات ،"والعوملة إلالكترونية التجارة" الخالق، عبد أحمد السيد -

 . 2006 مصر،

 العربية ،املنظمة"النقالة التجارة مجال في وتطبيقاتها والاتصاالت املعلومات تكنولوجيا" العالق، عباس بشير -

 .7002ألاردن عمان، إلادارية، للتنمية

 العربية اململكة الرياض، ، للنشر املريخ دار إبراهيم، علي سرور تعريب ،"الالكترونية التجارة " شنايدر، جاري  -

 2000 . السعودية،

  .7002 . ألاردن، والتوزيع، للنشر املناهج دار ،'' إلالكترونية ألاعمال'' ، العالق عباس بشير ياسين، غالب سعد -

 ، والتوزيع للنشر املناهج دار ،"إلالكترونية التجارة" العالق، عباس بشير ياسين، غالب سعد -

 2004 . ألاردن،

 2005.مصر، القاهرة، والتوزيع، للنشر الكتب دار ،"إلالكترونية والتجارة التسويق" طه، طارق  -  

 الكمبيوتر جرائم ملكافحة النموذجي العربي القانون  في إلالكترونية التجارة "حجاز، بيومي الفتاح عبد -

 2006 . مصر، إلاسكندرية، الجامعي، الفكر دار ، ألاولى الطبعة ،"والانترنت

 بيروت، الجامعي، الراتب ر دا ألاولى، الطبعة ،" الانترنت لشبكة إلاعالمية الوظيفة " الدناني، ردمان املالك عبد -

 2001 . لبنان،

 الدار ،"إلالكترونية البنوك والبورصات الاستثمار هيكلة وإعادة الانترنت :الرقمي الاقتصاد" النجار، فريد -

  2007 .مصر، ، إلاسكندرية الجامعية،
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 إلاسكندرية، الجامعة، شباب مؤسسة ،"إلالكترونية والتجارة الصناعي الاقتصاد " الرحيم، عبد إبراهيم محمد -

 . 2007 مصر،

 مصر، ،إلاسكندرية، الجامعي الفكر دار ،''إلالكترونية البنوك'' الجنبيهي، محمد ممدوح الجنبيهي، محمد منير -

2005  

 .7002 ألاردن، ، والتوزيع للنشر الثقافة دار ،''إلالكترونية التجارة عقود أحكام'' برهم، إسماعيل نضال -

 رسائل املاجستير :  - 2

 مقدمة مذكرة''دحلب سعد جامعة الكتاب استيراد حالة : الالكترونية والتجارة إلانترنيت'' رجدال، بن جوهر -

 الجزائر، جامعة التسيير، وعلوم الاقتصادية العلوم كلية التسيير، علوم في ماجستير شهادة نيل ضمن متطلبات

2002. 

 أطروحات دكتوراه : -3

 متوفر ،"واملتوسطة الصغيرة املؤسسة في املعلومات ونظم تكنولوجيا مقياس في محاضرات " بختي، إبراهيم -

 bbekhti.luedld.net/trv_pdf/TIC.pdf الالكتروني املوقع على

 مجالت ودوريات : - 4

 في للتنمية والاتصاالت املعلومات تكنولوجيا نشرة " )الاسكوا(، آسيا لغربي والاجتماعية الاقتصادية اللجنة -

 :املوقع على متوفرة  31،7001  العدد ،" آسيا غربي

a.p-3-08-www.escwa.un.org/information/publications/edit/upload/ictd  : 02/00/7302يوم. 

 مجلة ،"الاقتصادية املؤسسة في والاتصال لإلعالم الحديثة التكنولوجيا أثر "بوباكور، فارس بومايلة، سعاد -

 تلمسان، بلقايد، بكر أبي جامعة التسيير، وعلوم الاقتصادية العلوم كلية، 03 العدد واملانجمنت، الاقتصاد

 . 2004 مارس
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 العلوم مجلة ،''ا نموذج تبسة جامعة :الجامعي الوسط في إلانترنيت استخدامات واقع'' بلغيث، سلطان -

يوم   :www.ulum.nl/d71.html املوقع على متوفرة ،  2ص ،  2008العراق، ،  37د العد إلانسانية،

37/02/7032  

 املجلة ،"النجاح متطلبات :ألاردن في الالكترونية للحكومة املستقبلية ألابعاد" وآخرون، جواد ناجي شوقي -

 2007.ألاردن، ألاردنية، الجامعة مطبعة ،3 العدد ،3 املجلد ألاعمال، إدارة في ألاردنية

 وسبيل تواجهها ي الت التحديات العربية، الدول  في إلالكترونية والتجارة التسويق'' سراج، حمود هللا عبد  -

لب
ّ
 .2003 ديسمبر ، ة بسكر خيضر، محمد جامعة ،5 العدد إلانسانية، العلوم مجلة ،''عليها التغ

 املؤسسات الاقتصادية لدى والاتصاالت املعلومات تكنولوجيا ظل في إلاعالن فعالية'' ، خوليد عفاف -

 املوقع على متوفر .7002/7030 ورقلة مرباح، قاصدي جامعة ، 07 العدد الباحث، مجلة ،''الجزائرية

www.rcweb.luedld.net/rc7/28-30A2308938.pdf :  37/02/7032يوم. 

 الخليجي، التجاري  التحكيم نشرة ،" الالكترونية للمعامالت ألاساسية املالمح " لطفي، محمود حسام محمد -

 سبتمبر العربية، البحرين، الخليج لدول  التعاون  مجلس لدول  التجاري  التحكيم مركز يصدرها ، 20 العدد

2001. 

 العلوم مجلة ،'' عنابة بنوادي ميدانية دراسة وبدائل، تحديات :إلالكترونية النوادي'' ، فريحة كريم محمد -

 .01/00/7032يوم    :www.ulum.nl/b85.htmاملوقع على متوفرة ،  2006العراق، ،  27العدد إلانسانية،

 ،''العربية الدول  حالة واملصرفية، املالية الخدمات تسويق في ودورها إلالكترونية التجارة'' سحنون، محمود-

 .2005 قسنطينة، ، منتوري جامعة والنشر، للطباعة الهدى دار ،3 العدد واملجتمع، الاقتصاد مجلة

 ملتقيات وطنية ودولية :  - 5

 . ماي  77-73، يومي  ة البليد دحلب، سعد جامعة الثالثة، ألالفية في الجزائري  الاقتصاد :ألاول  الوطني امللتقى-

2002  

 :متخصصة وبحوث دراسات تقارير، - 2
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 على متوفر ،''الدول العربية- 2009 لعام املعلومات ملجتمع إلاحصائية الخصائص'' لالتصاالت، الدولي الاتحاد -

  إلالكتروني: املوقع

www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/ind/D-IND-RPM.AR-2009-PDF-A.pdf 

 :املوقع على متوفر ،'' 2010 املعلومات مجتمع قياس'' لالتصاالت، الدولي الاتحاد -  

www.itu.int/ITU- D/ict/publications/idi/2010/Material/MIS_2010_ 

Summary_A.pdf   32/02/7032يوم. 

 :الانترنت مواقع - 2

 online الخط، وإلانترنيت على للكمبيوتر العربية املوسوعة ،''وأين متى كيف :إلالكترونية التجارة '' بسام، أنور  -

 .77/02/7032يوم  :www.c4arab.com املوقع على ،متوفر

-www.itep.ae/arabic/educationalcenter/Articles/Encryption_04.asp#4 37/02/7032يوم :     

 

-II الفرنسية باللغة املراجع:  

1- Thèse: 

-  Boualem_ Ammar chebira , "le e-commerce: contraintes et opportunités pour l'entreprise 

économique Algérienne", mémoire de magister en science économique, université Hadj Lakhdar, 

BATNA, 2004. 

- Khabab Hadri ," le commerce électronique en Tunisie-réalité et perspectives-" , mémoire de 

master professionnel : Commerce électronique et achats internationaux, école supérieur de 

commerce électronique, Tunisie2006 , Disponible sur le site:, 

www.memoireonline.com/09/07/602/commerceelectronique- tunisie-realites-perspectives.html: 

22/05/2018. 

2- Dictionnaire: 

  - Alain charles Lartinet, Ahmed silem, ''lexique de gestion'', Dalloz, Lyon, 2005. 
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- A.Vob, " dictionnaire de l'informatique de l'internet", Aubin imprimeur,France, 2001. 

- 3 séminaire : 

- Aziz Nafa, ''les Tic comme éléments de performance: cas des entreprises algériennes'', étude de 

cread présenté a Alger le 9 Novembre 2010, lors de rencontre fronco-maghrebine d'affaires Tic ''e-

3m alger 2010''. 

  - Hakem rasdali sihem, " retour a l'expérience sur la FAD: cas de la mise en oeuvre du dispositif 

ide@ ", séminaire sur la gouvernance électronique: esanté, e-éducation, e-commune, Alger 30 mars 

2009. disponible sur le site: www.mptic.dz 

-III الانجليزية باللغة املراجع:  

1-REPORTS: 

- United nations statistics division, millennium development goals 

database: personal computer per 100 population",       

www.mdgs.un.org/unsd/mdg/Handlers/ExportHandler.ashx?Type=Excel&Series=607  

 



 امللخص باللغة العربية :

أن ذلك ال يمنع من القول بأن ألامر ينطوي على تحديات  تعرف التجارة الالكترونية توجهات مختلفة ،الاا            

عديدة جعلت دول العالم ال تستفيد من التجارة الالكترونية بنفس الدرجة ، فتجربة الجزائر في تطبيق هذه التجارة لم 

ى ،غير أن ذلك ال تحقق النهضة والانطالقة املرجوة ، وال يزال اعتماد هذا النمط من املبادالت محتشما و في مراحله ألاول

عدة في جميع امليادين بغية يعني التشكيك مطلقا في النوايا و الانقاص من الجهود ،فالجزائر  اتخذت مؤخرا اجراءات 

تدعيم استخدام تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت و مسايرة التحوالت التكنولوجية وتبنيها يحتاج الى التركيز على 

تغييرات جذرية في مجاالت شتى لتذليل العقبات املعرقلة النطالق هذه التجارة في مجموعة من املقومات و احداث 

االجزائر .

 

ا: امللخص باللغة الفرنسية

                    Le commerce électronique définit différentes tendances, mais cela ne nous empêche pas de dire 

que de nombreux défis ont poussé les pays du monde à ne pas bénéficier du commerce électronique  au 

même degré. 

                    L’expérience de l’Algérie dans l’application de ce  commerce n’a pas encore atteint la renaissance et 

la percée souhaitée , est encore l’adoption de ce type de commerce modeste et à ses débuts , mais cela ne 

veut pas dire à remettre en question toutes les intentions et en diminuant les efforts ,l’Algérie a récemment 

pris plusieurs mesures dans tous les domaines  afin de renforcer l’utilisation de la technologie , et les besoins  

adoptés de se concentrer sur une gamme d’ingrédients et apporter des changements radicaux dans divers 

domaines pour surmonter les obstacles importuns au début de ce commerce en Algérie .   


