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 الملخص المداخلة:

ع ائلة ترجهماتية يمر االقتصاد العالمي مع بداية السنة السابعة من األلفية الثانية بثورة معلو 
ة عولم ترجم في حقبةإلى التطور المتنامي في تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت، األمر الذي 

 وانفتاح التجارة واالستثمار الدوليين.
ل بالنسبة للدو حيث تبرز وتأكد الدراسات والبحوث العالمية أن التجارة اإللكترونية أصبحت         

ية ية الوطننتاجالنامية ضرورة ملحة لزيادة إسهامها في التجارة العالمية وكذلك لتطوير قطاعاتها اإل
وفير تعلى  زايدة لرفع معدالت نموها االقتصادي. وحتى يتحقق ذلك، ال بد من العملوإتاحة فرص مت

 لالحدوديصاد ابركب االقتمتطلبات ومقومات التجارة اإللكترونية مع تذليل التحديات والعقبات للحاق 
 ،العالمي

لوعي في نقص اوالجزائر تعد من الدول التي تعاني عجزا في هذا المجال نظرا إلمكاناتها المحدودة و
عتبار س وباوعلى هذا األسا هذا المجال سواء بالنسبة لرجال االعمال أو المستهلكين على حد سواء،

دير يد للتصاالقتصاد الرقمي وإعطاء دفع جدتحقيق  التجارة اإللكترونية و الميزات التي تحققها 
 ألفرادة واالدول اج مؤسساترفة، فإن اإلسراع بإدموإرساء مجتمع المع ،واقتحام األسواق الخارجية

مات في مكونات االقتصاد الرقمي أضحت حتمية وذلك من خالل تطوير أساليب العمل وتقديم خد
ل ة أفضإلكترونية ذات صبغة تجارية قصد ضمان حضور أوسع على الساحة العالمية وتقديم مردودي

 .لتنافسيةقدرتها التطوير 

  المقدمة: 

صاد أهم المظاهر الحديثة في اقتصاد المعرفة أو االقت التجارة اإللكترونية هي إحدى
ية من كتروناإللكتروني، وتمثل القطاع األسرع نمواً في االقتصاد العالمي، واصبحت التجارة االل

دان ر البلالقطاعات وعب مختلف الوسائل الرئسية لتبادل المعلومات والخبرات والمنتوجات ما بين
 المختلفة،

وزاد  ،مختلفةمام شركات االعمال الختراق الحدود االقليمية للدول الأباب فتح ال هذا العامل 
ة، مختلفنيت في االسواق المن خالل شبكة االنتر ،من قدرتها في الوصول للمستهلك بكلف منخفضة

خدام ل استلذا فان نظم التجارة االلكترونية تمثل مجموعة من الصفقات التجارية المنفذة من خال
 هي يةلكترونويرى بعض الباحثين في هذا المجال ان التجارة اال، علومات واالتصاالتتكنولوجيا الم

  .ظاهرة من ظواهر االنترنيت

 للمستهلكين ضمن محاور كثيرة سواءمزايا عديد فوائد والتجارة اإللكترونية  تحققو هذا،     

عنية بهذا التحوالت على كذلك م يوالجزائر ه ،أوسعبشكل  يات الدول المختلفةقتصاداوأ الشركاتوأ
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ما أهمية اعتماد التجارة  العالمي، وضمن هذا السياق نطرح التساؤل التالي: االقتصادمستوى 

 .؟يجابية على االقتصاد الوطنيإلا امزاياهما هي و ،لكترونية بالجزائرإلا

الل خمن  كوذل ،وفي محاولتنا اإلجابة على اإلشكالية المعروضة انتهجنا المنهج الوصفي التحليلي

 :النقاط التالية إلىالتطرق 

 ؛مفهوم التجارة االلكترونية -1

 ؛أشكال التجارة اإللكترونية -2

 ؛في الجزائر التجارة اإللكترونية اعتماد أهمية -3

 ؛واقع التجارة االلكترونية بالجزائر -4

 .شروط توسيع استخدام التجارة االلكترونية في الجزائر -5

 

 مفهوم التجارة االلكترونية: -1

ام واسطة استخدبالمنفذة  األعمال أشكاليعتبر مفهوم التجارة االلكترونية مفهوم عام يشمل كل      

قة العال وصف ألجلتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، فقد استخدم مصطلح التجارة االلكترونية 

ا لوجينوعبر استخدام تك قناة التسويق أعضاءما بين جميع  تمع الزبون المستهدف أو العالقا

وهذا  ،سريعالمعلومات واالتصاالت، وقد تطورت هذه االتصاالت باستخدام االنترنيت وانتشاره ال

اتها صفق إتمامبعض المؤسسات في  بدأتما دعم ظهور ما يسمى بالتجارة االلكترونية عندما 

 المنفذة جارية، لذا فان نظم التجارة االلكترونية تمثل مجموعة من الصفقات التبواسطة االنترنيت

 من خالل استخدام تكنولوجيا المعلومات.

ترونية يشير مفهوم التجارة االلك أن":)نيكوالس بيترلي األمريكي(ويقول الخبير االقتصادي     

ذهب ت أنن تسويق المنتوجات عبر شبكة االنترنت الدولية، وتفريغ البرامج االلكترونية دو إلى

ت التصاالالى ذلك فان التجارة االلكترونية تشمل على ، وعالوة عالشركة أوالمتجر  إلىبنفسك 

 .1"بين الشركات المختلفة بما يسهل عملية الشراء والبيع

لتقنيات استخدام اب" التجارة التي تتم بأنهاالتجارة االلكترونية  "زيادة عربية" الدكتور عرفيو    

يانات للب  لتبادل االلكترونيالتي وفرتها ثورة المعلومات واالتصاالت وشبكة االنترنيت عبر ا

 الوسطاء إلىعديدة من بائعي التجزئة  متجاوزة عنصري المكان والزمان، وتغطي قطاعات

 .2ك"الماليين، وتضع قواعد جديدة لعمليات البيع والتسجيل والتخزين والتسليم، وغير ذل
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 امت عدت مه، بل شملولم تقتصر مهمام التجارة اإللكترونية في تبادالت السلع والخدمات فقط    

ين بومن جنبا إلى جنب مع الِسلَع والخدمات،  ،نفسها عمليات بيع وشراء المعلومات تشمل

 ما يلي: نذكرالخصائص التي تتميز بها التجارة االلكترونية 

 والخدمات؛ السلععن  اإلعالنات -

 توفير المعلومات عن السلع و الخدمات؛ -

 ي؛التفاعل والتفاوض بين البائع والمشتر -

 العقود؛ وإبرامعقد صفقات  -

 سداد االلتزامات المالية ودفعها؛  -

 ؛عمليات توزيع السلع -

 .وتبادل المعلومات الكترونيا  -

 

 أشكال التجارة اإللكترونية : -2

 األول ،يمتد المفهوم الشائع للتجارة اإللكترونية بشكل عام الى ثالثة أنواع من األنشطة 

ت وما تتضمنه خدمات الربط من خدمات ذات محتوى نترنو دخول األأخدمات ربط يشمل 

 ISPs  - Internetتقني ومثالها الواضح الخدمات المقدمة من مزودي خدمات اإلنترنت  

Services Providers  فهوالثالث ، أما التسليم او التزويد التقني للخدمات يشمل والثاني 

زيع البضائع والخدمات المسلمة و وسيلة لتوزيع الخدمات وتوأنترنت كواسطة استعمال األ

عمال ن هذا المفهوم يظهر الخلط بين األوضم ،مادي عادي( بطريقة غير تقنية  ) تسليم

نشطة التجارة التقليدية وهو ما سنعمد أااللكترونية والتجارة االلكترونية واستغالل التقنية في 

 .  iالى ايضاحه الحقا

ضائع ض البكترونية تتخذ أنماطا عديدة ، كعروفي الواقع التطبيقي ، فان التجارة اإلل

مليات راء عع بالوصف عبر مواقع الشبكة العالمية مع إجنترنت  وإجراء البيوالخدمات عبر األ

 و محالأ تراضيةو بغيرها من وسائل الدفع ،  وإنشاء متاجر افأالدفع النقدي بالبطاقات المالية 

ممارسة ونترنت والتوزيع والوكالة التجارية عبر اإلوالقيام بأنشطة التزويد  نترنت،بيع على األ

 .الخدمات المالية وخدمات الطيران والنقل والشحن وغيرها عبر اإلنترنت
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هيا أهمبرزهيا وأما من حيث صور التجارة االلكترونية فيندرج فيي نطاقهيا العدييد مين الصيور أ
ك عمال والمستهلات اال، حيث تشمل العالقات التجارية بين جه01الصور الموضحة في الشكل

تجيارة همية فيي نطياق الأكثر شيوعا وعمال فيما بينها  وهما الصورتان األ، وبين مؤسسات األ
ميية ين قطاعيات حكوااللكترونية في وقتنا الحاضر، وبين قطاعات حكومية وبين المستهلك  وبي

 .3طار عالقات ذات محتوى تجاري وماليإ، طبعا في وبين مؤسسات األعمال

 

 :صور التجارة االلكترونية01 شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : Business to Businessبين مؤسسة ومؤسسة أخرى  -2-1
حييث تميرر مؤسسية مين خيالل شيبكة األنترنييت طلبيات شيراء أو  B to Bأو ما يرمز إليه بي   

ع عروض بيع لمؤسسات أخرى وميا يتبعهيا مين عناصير متعلقية بالمعاملية التجاريية مين فيواتير ودفي
 يرها .وغ
 

 : consumer  Business to بين المؤسسة والمستهلك -2-3
، وذلييك ميين خييالل العييروض المختلفيية التييي تقييدمها المؤسسييات  B to Cأو مييا يرمييز لييه بيي   

ات للمستهلكين على ما يسمى مراكز التسوق على األنترنيت، حيث تعرض كل أنيواع السيلع والخيدم
 اإلئتميان لبيع بأسس وتقنيات حديثة كالدفع عن طريق بطاقاتويتم أيضا هنا تنفيذ عمليات الشراء وا

 أو الشيكات اإللكترونية ....إلخ .
 
 : Administration Business to بين المؤسسة واإلدارة -2-4

 من االعمال للمستهلك

Business-to-Consumer 

 on-lineوتشمل التسوق على الخط  

shopping 

 من االعمال الى االعمال 

Business-to- Business 

تحقيق تكاملية عمليات التوريد 

 للمنتجات واداء الخدمات 

 من الحكومة الى المستهلك  

Government-to-Consumer 

والبرامج الحكومية على الخط الخدمات   

 من الحكومة الى االعمال  

Government -to- Business 

 المشتريات الحكومية االلكترونية  
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أميام  –أو إلتزاماتهيا  –، حيث يمكن للمؤسسة أن تجيري معامالتهيا  B to Aأو ما يرمز له ب   
عملييات ، كإدارة الضرائب والجمارك، والتأمين وغيرها، كأن تقيوم بمختلف اإلدارات الخاضعة لها 

 الدفع لمختلف المستحقات، وأيضا تقديم التصريحات الالزمة مما يوفر الجهد والوقت .
 

to  or gouvernment Administrationبيييين المسيييتهلكين واإلدارة  -2-5

Consumer : 
كيدفع  رسات يلتزم بها المسيتهلك تجياه إدارتيه،، وذلك من خالل مما A to Cأو ما يرمز له ب   

 . الضرائب والرسوم ، وتقديم التصريحات إلى مختلف الهيئات اإلدارية المعنية

 

 أهمية اعتماد التجارة اإللكترونية في الجزائر -3 

 اإليه شارةاإلستتم ووفوائدها،  أهميتهاكس النمو المتسارع للتجارة االلكترونية جانبا كبيرا من يع      

 -:4من خالل محاور ثالثة 

 للمستهلكين -3-1

          عديدة  أماكنالحصول على منتوجات و خدمات اقل كلفة من خالل التسويق في  -

 والمقارنة السريعة عبر الشبكة؛

 ساعة باليوم وعلى مدار السنة؛ 24 أخرىالتسويق وعقد عمليات تجارية  -

لى منتوجات ع لية يتمكن المستهلكون من خاللها الحصول من الممكن القيام بمزادات علنية فع -

مزادات معينة  إلى مسافات بعيدة للوصول   إلىبالسفر  إالفريدة، والتي ال يمكن الحصول عليها تقليديا 

 بوقت محدد؛

               ، وتبادل في المجتمعات االلكترونية آخرينتفاعل المستهلكين مع مستهلكين  -

 مقارنة الخبرات. إلى ةإضاف، األفكار

  األعماللمنظمات  -3-2

قد تكون  ةتنظيمي  ركات ضخمة مرتهلة تعاني من هياكصورة الشركات وتحويلها من ش تغير -        

 لعاملين؛يعمل فيها عدد قليل من ا  شركات صغيرة الحجم  إلىكبيرة،  أعدادمعقدة، ويعمل فيها 

                   خلق  أوجديدة، واكتشاف  أسواقوليا، واختراق وسيع سوق الشركة محليا ودت -         

 جديدة؛ بيعيهقنوات 

 إلىروض ع    إضافةالتكييف السريع وفقا لمعطيات السوق، فالشركات تتمكن بسرعة من  -         

 والمواصفات؛ األسعارمنتوجاتها، وتغير 

 الشركات الصغيرة والكبيرة على حد سواء؛ أمامالتجارة االلكترونية متاحة  -        
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 تقليدية؛مقابل الطبع والنشر في الوسائل ال اإلعالنليس هناك تحديد حقيقي لمساحة  -        

لومات القائمة ومعالجة وتوزيع وخزن واسترداد المع إنشاءبالمئة من كلفة 90تقليل حوالي  -        

 ورقي. أساسعلى 

 للمجتمع -3-3

 األفراد أن   ىإلاقل فان ذلك يؤدي  بأسعارالن تباع سلع وخدمات  إمكانيةهناك  أنطالما  -         

 ، وبالتالي تحسين مستوى معيشتهم؛أكثردخل  يمكنهم الشراء  األقل

والخدمات    وجات المنتبالريفية من التمتع  واألماكنتطورا  األقل األقطارفي  األفرادتمكن  -        

 ؛آخر بأسلوبتتوفر لهم  أنالتي اليمكن 

 تماعية.االج  تسهيل تقديم الخدمات العامة بكلف توزيع اقل، وتحسين نوعية الخدمات  -       

التجارة  بعد اعتماده منها االقتصاد الجزائري سيستفيدالتي  االيجابية من أهم المزاياو      

 اإللكترونية مايلي :

 باحأرتحقيق   ن متسويقية  كأداةالجزائرية التي تتبناها  تاااللكترونية المؤسستمكن التجارة  -      

صة المتخص DELLوزيادة في حجم مبيعاتها، فعلى سبيل المثال بلغت مبيعات شركة ،إضافية

 CISCOماليين دوالر يوميا، كما بلغت مبيعات شركة 7من  أكثرالكمبيوتر  أجهزةفي 

 5دوالربليون  في مجال صناعة الكمبيوتر  أيضاالمتخصصة 

شكل م    خاصة تلك التي تعاني من  ،فتح آفاق أوسع أمام المؤسسات االقتصادية الجزائرية- 

تالي فإن وبال          صعوبة النفاذ إلى أسواق عالمية نتيجة صغر حجمها و انخفاض مواردها،

وسع على ا أأن تفتح آفاق   المؤسسة الصغيرة غير المعروفة حتى على المستوى المحلي يمكن لها 

 ؛المستوى العالمي

كانيات إم وفرتنولوجية المتطورة و بالتالي التك ذات االستفادة من الخدمات و السلع األجنبية - 

 ؛إخراج االقتصاد الجزائري من تخلفه، و إعطائه قدرة تنافسية أكبر 

 في السوق  ها لتطوير الصادرات خارج المحروقات، حيث أن منتجات جزائرية تجد طلبا -

 لدى العالم.  لكن نقص اإلشهار الدولي للسلع الجزائرية يجعلها مجهولة  ،العالمي

في السوق  دة للشركات الموجو اتصاالت تفاعلية مباشرة، مما يتيح التجارة االلكترونية توف ِر -  

بسرعة، مما  على استفسارات الزبائن االستفادة من هذه الميزات لإلجابة (e-market) اإللكتروني

 6 .رضاهم وف ِر خدمات أفضل للزبائن ويستحوذ علىي
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ق خاصة بطرال  تطوير العمل المصرفي الجزائري مما يتوافق مع متطلبات التجارة اإللكترونية  -

 الدفع اإللكتروني المختلفة.

 لتخلف عنتعلق باي   فيما  ائيةبالجتفادي المشاكل اإلدارية مثال بين المكلفين بالضريبة و اإلدارة  -

ن طريق أن يتم ذلك بسهولة ع تقديم التصريحات الجبائية أو دفع المستحقات، حيث أنه يمكن 

 شبكة األنترنيت و الدفع اإللكتروني.

مية العال إلى المنظمة االنضمامإعطاء نفس جديد للتجارة الجزائرية خاصة و نحن مقبلون على  -

 للتجارة.

بشكل  تجاريةكي تطور خدماتها ال الوطنيةشركات تشكل التجارة اإللكترونية عامالً محرضاً لل-

،  ة أمامهالمتاحمستمر ، فالمنافسة هنا تتخذ أعلى أشكالها ، ذلك أن الشركة مع زيادة األسواق ا

ة ، لوطنييزداد عدد منافسيها في الوقت نفسه ، وهي مضطرة لمواجهة المنافسة في األسواق ا

 ني.لالقتصاد الوط وير القدرات التنافسيةوبالتالي يتشكل هذا العامل المحرض على تط

 

 واقع التجارة االلكترونية بالجزائر -4

      ً  قتصاديونحللون االويؤكد الم ،شهدت التجارة اإللكترونية في السنوات األخيرة نمواً انفجاريا

 تويينأنها أصبحت مفتاح التطور الصناعي، والمحور األساسي للتطور االقتصادي على المس

ى سنة مليار دوالر حت 300التجارة االلكترونية عالميا تجاوز حجم ، حيث لوطنيالدولي وا

وقال مكتب دراسات "كومسكور ،1998كانت عليه سنة  ما أضعافأي قرابة عشرة  2001

نسبة ب 2006نتووركس" ان زيادة المشتريات عبر االنترنت زادت في الواليات المتحدة في 

الر. ومثلت مليار دو 102,1قيمة هذه المشتريات االجمالية % مقارنة بالعام السابق وبلغت 24

لمتحدة اليات اي الوحجم التجارة االلكترونية ف تخطىوفترة اعياد نهاية السنة ربع هذا المبلغ تقريبا

  . 7 2006 مئة مليار دوالر في 

الجزائرية رة التجا أن إال التجارة االلكترونية وفوائدها على االقتصاد الوطني أهميةرغم و      

الجهة المختصة بتنظيم التجارة في ف مقارنة مع تقنيات التجارة اإللكترونية، الزالت تجارة تقليدية

معطيات حول  بحوزتهابالضبط وزارة التجارة، ال توجد  هنا ونقصد،البالد على أعلى المستويات

الجزائر، ذلك أن الوزارة  ، هذا الوضع يعكس حقيقة التجارة اإللكترونية فيالنوع من التجارة هذا 

المختصة لم تفكر حتى في تقديم إحصاءات و لو بسيطة عن المؤسسات الخاصة و العامة التي 

استخدام األنترنيت في فلديها مواقع إشهارية فقط على األنترنيت، أو العمليات التي أبرمتها، 
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كادميين الذين يبحثون عن الجزائر يكاد يتوقف عند المراسالت الشخصية، وبعض االهتمام لدى األ

هناك محددات فنية وغير فنية والتي ف المادة العلمية إلثراء بحوثهم، أما التجارة على األنترنيت،

 ومن بين هذه المحددات ما يلي: واعتمادها في بالدنا نموها إبطاءتساهم في 

في االرتفاع      نا مستمرة تكلفة استخدام األنترنيت، ذلك أن تكاليف االتصال العادي في بالد ارتفاع - 

في ظل غياب المنافسة في قطاع االتصاالت الذي التزال الدولة تحتكر الجانب األكبر منه، مما يحول 

 دون انخفاض تكلفة االتصال عن طريق األنترنيت

 ؛تخلف النظام المصرفي الجزائري من حيث وسائل و تقنيات الدفع الحديثة   -

ل في ظ ن االنترنيت وبرمجيات التجارة االلكترونية بالجزائرهناك صعوبات في التكامل بي -

 ؛وجود بعض التطبيقات وقواعد البيانات

 أن تفتح ي يمكنالمؤسسات االقتصادية في البالد بهذه التقنية التجارية الحديثة الت اهتمامنقص  -

 ؛ اانتشارهأوسع، مما يعيق  اقتصاديةلهم آفاقا 

 ؛ةغير كافيوالالسلكية الزالت خطوط االتصاالت السلكية  -

 مزودات الشبكة وتلك كلفة مضافة. إلى باإلضافةمزودات خاصة  إلىهناك حاجة  -

 

 شروط توسيع استخدام التجارة االلكترونية في الجزائر -5

مسألة ال تحكمها الرغبات ،وال تتوقف  الجزائرالتجارة اإللكترونية في  توسيع استخداميعد  

 يتطلب رلجزائافي ة اإللكترونية في البيئة العالمية، بل إن انتشارها فقط على مدى انتشار التجار

طات من السل دعم مادي ومعنوي كبير لهذا التوجهمن جملة من الشروط غير متوفرة حالياً، 

 وسنستعرض فيما يلي أهم هذه الشروط :  المعنية،

ز مة وتعزيلالزالتشريعات اتوفير البيئة المناسبة لنشر التجارة االلكترونية بإصدار السياسات و -

مالت فق التعاوق تدوإزالة العوائق التي تع ،اآلليات اإلقليمية لزيادة التبادل التجاري الكترونيا

  ؛التجارية

 ؛ونيةلكترإقامة مؤسسات إقليمية مخولة بسلطة توثيق التوقيع االلكتروني كأساس للتجارة اال -

ركة ححسين خدمات النقل والشحن لتسهيل توازى العمل في نشر التجارة االلكترونية مع ت -

 ؛البضائع 

 ؛وإرساء آليات فض المنازعات ،تبنى تشريعات لحماية حقوق المستهلكين والمنتجين -
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ركات شمثل  دعم وتشجيع التجارة اإللكترونية، وخاصة بالنسبة للشركات التكنولوجية المتقدمة -

 ؛البرمجيات والنظم

ة لكترونيرة اإلبحيث تتالءم مع التوجهات الحديثة للتجا ،يةالعمل على تحديث التشريعات القانون -

ي فبما  واستيعاب كل الجوانب واإلشكاالت الناتجة عن تحول المعلومات والخدمات إلى سلعة

 ً  ؛ 8 ذلك اعتماد التوقيع اإللكتروني رسميا

استخدام  ضرورة خوصصة قطاع االتصاالت بغية زيادة المنافسة حتى تنخفض تكلفة  -

 نترنيت،وبالتالي المساهمة في انتشار التجارة االلكترونية؛اال

يثة في حد  تحديث بنى المؤسسات المالية وتبسيط اإلجراءات المعتمدة ، واعتماد أسس    -     

 .التعامل والتبادل في هذه المؤسسات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة:

رونية  تعتمد على التطورات اتضح من خالل هذه الورقة البحثية أن التجارة اإللكت       

 ،عبر التبادل االلكتروني للبيانات متجاوزة عنصري المكان االتصاالتالتكنولوجية في مجال 

وترجع  والتي تتم بوتيرة جد سريعة، ،باستخدام التقنيات التي وفرتها شبكة االنترنيت والزمان
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يستفيد منها االقتصاد  أنيمكن  التيمزايا ال  إلىضرورة اعتماد التجارة اإللكترونية بالجزائر 

  . أوسعبشكل  الوطني

في  والغربية  أن التجارة اإللكترونية بلغت حدودا عالية في انتشارها لدى الدول فبالرغم من    

جارة في فالت ها،تفي اعتماد تقنياا كبير تأخراواقعها في الجزائر يسجل العالم بصفة عامة، إال  أن 

كترونية رة اإللل التي يمكن من خالله تدعيم انتشار التجايوالسب ،قليديةتتجارة الجزائر ما زالت 

ذه مثل ه الكتسابتطلب توفير المناخ المناسب ي، لالستفادة من مزاياها االيجابية في الجزائر

معطيات مع ال بما يتوافق االقتصاد الوطنيساهم في تفعيل وتحريك الم ، وبالتاليالتقنيات الحديثة

 لعالمية .االقتصادية ا
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