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من نتائج استخدام الحاسوب و انتشاره على شكل واسع، ظهور فكرة التجارة اإلليكترونية.  و      
، خاصةة. اتنترنيةةا و التةةة  متاةةد علةةى اة هةةية اإلليكترونيةة.ت . التةة تجاريةةال كةةل الامةةام  هةة  

و الخدما  الت  تتم       تساى التماقد عن بمد  و التجارة اإلليكتروني. ه  عاليا  تبادل السلع
عةةن يريةةج اة هةةية اإلليكترونيةة.  و مةةن خلةةائة هةةاه التجةةارة انهةةا دوليةة. و تاتةةا  بالتبةةادل فةة  

مؤسسة. تكةون تةين  ففةدالواحةدة،  الاماملة. ايةرا اشكالها تتمةدد تتمةدد  انالخدما  و السلع  كاا 
الاسةةتهلكين ، او تةةين تةةين الاؤسسةة. واإلدارة، او  ومؤسسةة. اخةةرو، او تةةين الاؤسسةة. والاسةةتهل 

  واإلدارة
فإنةةع علةى المكةة  مةةن  و إن كانةا هةةاه التجةارة قةةد خاةا خاةةوا  كبةةرو فة  المةةالم ال ر ة ،     

بايئةةةة. نتيجةةة. عةةةدم اتهتاةةةةام  ذلةةة  فةةة  المةةةالم المر ةةةة ، حيةةةخ مةةةا  الةةةةا تسةةةير بخاةةةى مت اقلةةة. و
تتكنولو يا اتتلات ، و غياب منظوم. قانوني. متملق. تهةا  و الجيائةر مةن الةدول التة  مةا  الةا 

و            ا تااعيةةةة.  ،متخلفةةةة. عةةةةن ركةةةةل التجةةةةارة اإلليكترونيةةةة. لمةةةةدة اسةةةةباب فنيةةةة.، تنظيايةةةة. 
ير هةةةاه التجةةةارة، نظةةةرا ر البيئةةة. التةةة  تسةةةاعد علةةةى تاةةةو ياقتلةةةاد .، لةةةال  فاةةةن ال ةةةرور  تح ةةة

لجةر    اةكيةد ان المولاة. فملةا فملتهةا و علينةا ان نسةتمد ناي. اتقتلةاد الةوين تترتباط ذل  ت
و تقنيا  اتتلال، فنحن نميش ف   اليمن الرقا   ر وسائل التكنولو يايعن يريج توف ،اموا ها

 وقد ت نجد لنا مكان فيع 
   Abstract 

   The results of computer use and spread in the form of scale, the emergence of the 
idea of electronic commerce. And is all business transactions that rely on electronic 
devices, especially the Internet. Contract, which called for yet. And electronic 
commerce is the exchange of goods and services that take place through electronic 
devices. And the characteristics of this trade as international. Advantage and 
exchange services and goods. The multiple forms of multiple parties to the 
transaction one, was between the Foundation and another institution, or between 
the institution and the consumer, or between the institution and the administration, 
or between consumers and management.      
      And if this trade had made great strides in the Western world, it is, on the 
contrary, in the Arab world, where they still proceeding sluggish and slow due to the 
interest in communication technology, and the absence of a legal system for them. 
Algeria States, which is still lagging behind in electronic commerce for several 
technical reasons, organizational, social, economic, and therefore it is necessary to 
prepare the environment conducive to the development of this trade, in view of this 
correlates with the development of the national economy. Certainly that 
globalization has done deed, we must prepare for the continental Amusbanda, 
through the provision of technology and communication techniques, we live in a 
digital time may not find us a place where 

 :      مقدمة
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تحةةةوت  هامةةة. افر تهةةةا ممايةةةا  مختلفةةة. اتر هةةةا  فةةة  الوقةةةا الةةةراهن اتقتلةةةاد المةةةالا  شةةةهد     
هةةةةاا التاةةةةور  مةةةةل   عةةةةن بمةةةةد اتتلةةةةالالتاةةةةورا  التكنولو يةةةة. خاصةةةة. مةةةةا تملةةةةج منهةةةةا ب نظاةةةة. 

إلةةةى الو ةةةود افكةةةار   اتقتلةةةاد المةةةالا   سةةةتفيد مةةةن السةةةرع. والفماليةةة. التةةة   وفرهةةةا لةةةع، وظهةةةر 
مةةن هةةاه اةفكةةار نجةةد المولاةة. و اقتلةةاد .  د ةةدة تمكةة  هةةاه التاةةورا  التةة  تسةةا  تتجسةةيدها، 

 او فكرة القري. المالاي. ( Mondialisation économique)اتقتلاد . 
 متةةوفرةاصةةبحا   سةةد  هةةاا التحةةول، و التقنيةةا  الحد  ةة. التةة  هةةماحةةد ا  تبقةةى نترنيةةااإلو      
ان اسةةةتخدام اإلنترنيةةةا مةةةرث عليةةةع اك ةةةر مةةةن  علاةةةا   ،والاتخلةةةونةةةع اختلةةةو دول المةةةالم الاتاةةةور مل

 اةمريكي. عقد ن منا اولى استخداماتع ف  الوت ا  الاتحدة 
فة  التة رير فيهةا، هة  التجةارة  او من الاجات  اتقتلاد . الحيوية. التة  سةاهاا اإلنترنية      

سةاحا ، حيةخ ما تاا عبةر اتنترنيةا ، إذاالتجارة اإللكتروني.بتدعى   اصبحاالتقليد . و الت  
و           تلةو  مةع دخةول الاؤسسةا  تةدا   بإ جاد ناةاذ   د ةدة للتفاعةل التجةار   هاه اةخيرة

 الاستهلكين ف  السوق اتليكتروني. 
ومن خ ل هاا المال الاتواضع سنحاول اإل ابة. علةى إشةكالي. اساسةي. تتا ةل فة  مةا مفهةوم     

كيةةةو  اكةةةن ان تةةةؤرر علةةةى  اقمهةةةا و قفاقهةةةا فةةة  الجيائةةةر، ونيةةة. الحد  ةةة.، و هةةةاه التجةةةارة اتلكترو 
 اتقتلاد الجيائر ؟  

اتلكترونية.، سةوام مةن حيةخ ا ل حل شفرة هاه اإلشكالي. سنتمرض لااهي. هاه التجارة ومن     
 و كيةو     و ما هو واقمها و مستقبلها فة  الجيائةرتمريفها، او تبيان خلائلها، و متالباتها، 
  اكن ل قتلاد الوين  ان  ستفيد منها 

  
 .ماهية التجارة اإللكترونية: المبحث األول

 
اصةب  ملةةال  التجةةارة اتلكترونيةة.، الالةةال  اةك ةةر اسةتماات  و تةةداوت  مةةن  ةةوم ةخةةر فةة      

 لةدو اةوسةاط اإلع مية. ،ميدان التجارة المالاي.، و مختلو القااعا  اتقتلاد . ف  المالم، و 
و الاؤسسةةا  الاختلفةة. ، و لةةف. عامةة.  مبثةةر عةةن مجاوعةة. مةةن النشةةايا  التةة  تر ةةع دائاةةا فةة  

لابادلةة. سةةلع وخةةدما  باريقةة. وتقنيةةا  حد  ةة. ومباشةةرة لكةةن  واتنترنيةةاممام تهةةا إلةةى الحاسةةوب 
التمريةةب بالتجةةارة  إلةةىومةةن خةة ل هةةاا الجةةيم اةول مةةن البحةةخ سةةنتمرض  بلةةب . إلكترونيةة. ، 

و واقمهةةا فةة  الةةب د  هااشةةكال نسةةتمرضنيةة. و نبةةين خلائلةةها )الاالةةل اةول(، كاةةا ساإلليكترو 
 )الاالل ال ان (  المر ي.

 .التجارة اإللكترونية و خصائص تعريف: المطلب األول
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إن التمةةرض إلةةى ماهيةة. التجةةارة اإلليكترونيةة.،  جملنةةا نبحةةخ فةة  تمريفهةةا الاختلةةو فيةةع )الفةةر      

  اييها من خلائة )الفر  ال ان ( اةول(، رم نبين ما 
 

 تعريف التجارة اإللكترونية. :الفرع األول
 

و     مةن حيةخ و هةا  النظةر، لقد تمرض تحد د مفهوم التجارة المالاي. إلةى اخةت   كبيةر     
 ف  الحقيق. إن اتخت   هاا لم  تمدو التمريب، اما الا اون فيبقى راتتا  

عبااارة عاان مجموعااة متكاملااة مااتن تمرفهةةا علةةى انهةةا   (O.M.C) فانظاةة. التجةةارة المالايةة.    
نشةةرة الاؤسسةة.  مةةا ا 1    عملياااإ إنتاااوز تو يااعز تسااوي ز و تيااع المنتجاااإ توسااائل الكترونيااة

التجاارة التاي تساتخدم التقنيااإ التاي وفرتراا  اورة المر ي. ل اان اتست اار فتمرفها على انهةا   
إلنترنيت عبار التباادل االلكتروناي لبيانااإ متجااو ة عنصار  المعلوماإ و االتصاالإ و شبكة ا

الزمان و المكاان و تططاي قطاعااإ عد ادة مان باائعي التجزئاة إلاء الوساطاء المااليين و ت اع 
 2    قواعد جد دة لعملياإ البيع و التسجيل و التخزين و التسليم و غير ذلك

نسةةةة  ، حيةةةةخ عرفةةةةا التجةةةةارة فةةةة  فرنسةةةةا شةةةةكلا مجاوعةةةة. عاةةةةل ترئاسةةةة. و يةةةةر اتقتلةةةةاد الفر  
و   مجموعة المعامالإ الرقمية المرتبطاة بننشاطة تجارياة تاين المشاروعاإ اتلكتروني. ب نها   

 3   األفرادز و تين المشروعاإ و اإلدارة
 ، و  العملياإ التجارية التي تتم عبر المبادالإ االليكترونيةاما الاشر  التونس  فيمرفها ب نها   

 4  ب نها  الابادت  الت  تتم باستماال الورائج اإلليكتروني.  اتليكتروني. عر  الابادت  
اإلليكترونية.، تةل  منة   و السةلع إن ملال  التجارة اإلليكتروني. ت  منة  التجةارة فة  الاةواد     

إلكترونية.  ،، لاا فإن تحليل الالال  الاركل مةن كلاتةينالتجارة عن يريج الوسائل اإلليكتروني.
منهاا على حدو حتى تتاكن من إعاام تمريب اقةرب إلةى الدقة.  قد  اكننا من ممرف. كلارة وتج

 والشاولي.  
 التجارة: -1
م ةةاون ملةةال  التجةةارة  شةةير إلةةى عةةرض متيا ةةد للنشةةايا  تجةةر  داخةةل شةةبك. مفتوحةة.       

ى مبادل. قيم كإ رام عاليا  الشرام والبيع ، الاقا  . ، اإلشهار ومختلو الامام   للوصول إل
 تين يرفين  
ومةةةن ام لةةة. الامةةةام    اكةةةن ان نةةةاكر هنةةةا ع البيةةةع بةةةالاياد الملنةةة  ، الخةةةدما  البنكيةةة.  

ةةا  -علةةى اةنترنيةةا  -والااليةة.  تيةةع تةةرامج اإلعةة م اهلةة  ، كلهةةا تظهةةر علةةى مواقةةع  تمةةرض كا 
 هائ  من مجاوعا  من السلع والخدما  الاو ه. للاستهل   
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 لةةة. للتجةةةارة والامةةةام   توضةةة  ان الفةةةرد  اكةةةن ان  جةةةر  ممةةةام   عةةةن يريةةةةج هةةةاه اةم     
اةنترنيا بشكل سريع وفمال ، و التال  فإن ناو وتاور التجارة على اةنترنيا  رتكي على قاا  

  د حار  تا ل ف  الابادت  تين الاؤسسا   
تسيير والخدمة. ، و التةال  ف  هاا اإليار نجد اةنترنيا  تدخل ك داة قوي. لترقي. نوعي. ال 

تاتين الم ق. القائا. تين الي ائن، وهةاا تييةادة فمالية. وشةفافي. الماليةا ، وهةاا  ا ةل ميكانييمةا او 
تجةارة علةى ال -التكاليو من مرحل. إلى اخرو، خ ل مختلو مراحل المالي.  تقليلقلي. فمال. ف  
و التسةةةةويج،        نفيةةةةا عاليةةةةا  البيةةةةع ،باةةةةا فيهةةةةا عاليةةةةا  اإلنتةةةةا  ، والجةةةةرد ، وت -اةنترنيةةةةا 

 والتو يع والشرام 
 
 إلكترونية: -2

 مر  ملال  إلكتروني  هاهنا بكونع مجاو  الهياكةل ال  مة. للتكنولو يةا والشةبك.              
( والاسةةةةتمال. لامالجةةةة. وتحويةةةةل Telecommunicationعةةةةن بمةةةةد ) واتتلةةةةات الاملوماتيةةةة. 

 الامايا  الرقاي.  
ت  وممةةام   عةةن يريةج  شةةبك. مفتوحةة.  ، االتةال  فةةإن اةنترنيةا  سةةا  تتبةةادل اتلةو  

غيةةر محةدد لاشةاركين قةةد لةم  سةبج لهةةم  افتراضة تةدون إ ةراما  حاائيةة. ت مة. ، وذلة  تةةين عةدد 
 البمض ب   شكل من اةشكال    تبم هماتدا  اتتلال
ات وه  اةنترنيا،  اتتلالف   و التال  فإن ملال  إلكتروني.  مبر عن اةداة الحد  . 

مةن  و التة الا   متبر شبك. تسا  بالر ط تين عدد من الشبكا  الاملوماتي. من اشةكال مختلفة. 
الالفةةا  ، وهةةاا عةةن يريةةج اسةةتخدام  و خ لهةةا  ةةتم مبادلةة. الاملومةةا  واهرام و نةةوت الاملومةةا 

   5 (نظام اةنترنيا/اتتلال( ) نظام مراقب. TCP/IPنظام موحد )
 

  يكترونيةالخصائص المميزة للتجارة اإلل: الثاني فرعال
 

إن التجةةةارة اإللكترونيةةة. ) او التجةةةارة التةةة  تاةةةر عبةةةر الشةةةبكا  الرقايةةة. ( تتايةةةي بخاصةةةيتين      
 اساسيتين ع

 
 
 يعة الدولية للتجارة اإللكترونية.الطب -1
ويج و عةةةةرض السةةةةلع عبةةةةر حيةةةةخ ان اةدوا  الحد  ةةةة. اعاةةةةا دفمةةةةا  د ةةةةدا فةةةة  ميةةةةدان التةةةةر     

ت تحتةا  إلةى  اتنترنيةاتدون حدود، إلى در . ان السلم. او الخدمة. الامروضة. علةى الاماورة  
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ان تسةةتهد  سةةوقا محةةددا   رافيةةا بحةةدث ذاتةةع، تةةل بةةالمك  فةةإن إنشةةام موقةةع تجةةار  علةةى الشةةبك. 
من كل انحام  ترنيااتنوالتمامل مع مستخدم   المالاي.، سواقاة سا  لاؤسس. ص يرة باقتحام 
 6او افرادا  خاص.، او عاومي.، المالم، سوام كانوا مؤسسا 

 
  طبيعة النظام المتبادل في التجارة اإللكترونية وأ ره علء الجرود المت افرة -2

كةةل الاؤسسةةةا  كبيةةةرة وصةةة يرة تسةةةجل ان بمةةةض الخاةةةوط الفاصةةةل. تةةةين الم مةةةا  التةةة   
ريةة. بم ةةها تةةبمض تنةةام علةةى مختلةةو المناصةةر الفيييائيةة. فرقةةا تقليةةد ا تةةين مختلةةو الفةةرو  التجا

للسةةةلع والخةةةدما  الاقدمةةة. ومختلةةةو يةةةرق التةةةرويج ) كتةةةل، افةةة م، اقةةةرا  م ةةة وي.، حلةةةة 
( تةةدا  تت شةى شةيئا فشةةيئا، هةاا المنلةر هةةو نتةا  ال ة وط التنافسةةي. انترنيةاتلفييونية.، إذاعة.، 

لفةرو  ماةا  نةتج عنةع فةر   د ةدة لكةن تتحةد ا  الت  تدفع إلى إعادة هيكل. داخلي. للفرو  و ين ا
  د دة تقو تو ع الاؤسسا    

 
 أشكال التجارة اإلليكترونية و واقعرا في البالد العربية.: المطلب الثاني

 
  أشكال التجارة اإللكترونية الفرع األول:

 

 سنحاول ان نختلر الحد خ عن اشكال التجارة اإللكتروني. ف  المناصر التالي. ع 
 : Business to Businessتين مؤسسة ومؤسسة أخرى  -1

حيخ تارر مؤسس. من خة ل شةبك. اتنترنيةا يلبةا  شةرام او  B to Bاو ما  رمي إليع تة      
عروض تيع لاؤسسا  اخرو وما  تبمها من عناصر متملقة. بالاماملة. التجارية. مةن فةواتير ودفةع 

ريةة. اةولةةى التةة  اسةةتمالا انظاةة. إليكترونيةة. فةة  وغيرهةةا  و  متبةةر هةةاا النةةو  مةةن الماليةةا  التجا
عالياتهةةا التجاريةة. خةةار  اةنترنيةةا، الةةا  اصةةبحا اهن ت تسةةت ن  عنةةع منةةا ظهةةور الاسةةتهل  

 7 اإلليكترون  
 : consumer  Business to تين المؤسسة والمسترلك -2

ا الاؤسسةا  ، وذلة  مةن خة ل المةروض الاختلفة. التة  تقةدمه B to Cاو ما  رمي لع تةة  
للاسةةةتهلكين علةةةى مةةةا  سةةةاى مراكةةةي التسةةةوق علةةةى اةنترنيةةةا ، حيةةةخ تمةةةرض كةةةل انةةةوا  السةةةلع 
والخةةدما  ويةةتم ا  ةةا هنةةا تنفيةةا عاليةةا  الشةةرام والبيةةع ب سةة  وتقنيةةا  حد  ةة. كالةةدفع عةةن يريةةج 

ترنيا و من ام ل. ذل ، دكان البقال على اةن بااقا  اإلئتاان او الشيكا  اإللكتروني.     إلخ  
(،  سةةةتايع هةةةاا البقةةةال تيةةةع سةةةلمتع URL)و هةةةو المنةةةوان اإلليكترونةةة   Ruoka.netفةةة  فنلنةةةدا 
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 هةةاه الاؤسسةة. الخاصةة. تبيةةع  ايةةع منتجاتهةةا عةةن 1998تواسةةا. اإلنترنيةةا تهلسةةنك  منةةا ر يةةع 
 8 يريج اإلنترنيا 

 
 :Administration   Business toتين المؤسسة واإلدارة -3

 – التياماتهةااو  –، حيخ  اكن للاؤسس. ان تجر  ممام تهةا  B to Aاو ما  رمي لع تة  
امةةام مختلةةو اإلدارا  الخاضةةم. لهةةا ، كةةإدارة ال ةةرائل والجاةةارت ، والتةة مين وغيرهةةا ، كةة ن تقةةوم 
  بماليا  الدفع لاختلو الاستحقا  ، وا  ا تقد م التلريحا  ال  م. ماا  وفر الجهد والوقا

 : Administration to Consumerإلدارة تين المسترلكين وا  -4
، وذلة  مةن خةة ل ماارسةا   لتةيم تهةا الاسةتهل  تجةاه إدارتةةع،  A to Cاو مةا  رمةي لةع تةة      

 كدفع ال رائل والرسوم ، وتقد م التلريحا  إلى مختلو الهيئا  اإلداري. الامني.  
 

 .التجارة اإللكترونية في العالم العربي واقع: الفرع الثاني
 

لقد ت خر دخول اةنترنيا إلى الدول المر ي. ماا اخةر انتشةار واتسةا  التجةارة اإللكترونية.  
ما تين البلدان المر ي. فياا تينها ، و ينهةا و ةين المةالم ، و التةال  فةإن اإلحلةاما  تةاكر انةع إلةى 

  دولةة. عر يةة. إتث مةةا  سةةاو  12لةةم  لةةل عةةدد الاشةةتركين فةة  اةنترنيةةا ضةةان  1998غا ةة. سةةن. 
، اما عدد الاستخدمين فقد 1999الو مشترت ف  افريل  339.2الو مشترت وصل إلى  236.6

فةة  الاتوسةةط  %0.3خدم حيةةخ قةةدر  نسةةبتهم إلةةى عةةدد السةةكان تةةة تالةةو مسةة 923.1وصةةل إلةةى 
 دول.   12المام لة 
ن إن هةةاه الامايةةا  تةةوح  بحجةةم التجةةارة اإللكترونيةة. فةة  المةةالم المر ةة  وتاورهةةا ، حيةةخ ا    

مليةةةةون دوتر  100الدراسةةةةا  تةةةةاكر ان حجةةةةم التجةةةةارة اإللكترونيةةةة. فةةةة  الاناقةةةة. المر يةةةة. تقةةةةدر تةةةةة 
  9 2002مليار دوتر امريك  سن.  1امريك  ، حيخ توقما ان  رتفع هاا الرقم ليلل إلى 

لاجاوعةةة. مةةةن  اسةةةتبيانا وفةة  دراسةةة. قامةةةا تهةةةا مجاوعةةة. ) د  ق  تةة  ( يرحةةةا فيهةةةا  
مةةةةيود  خةةةةدما  الشةةةةبك. ، واصةةةةحاب الاتةةةةا ر اإللكترونيةةةة. الاتوا ةةةةدة ، مسةةةةتخدم  اةنترنيةةةةا و 

وشةةركا  تاةةوير البرمجيةةا  ، وشةةركا  إحةة ل التجةةارة اإللكترونيةة. فةة  الاناقةة. ، كانةةا النتةةائج 
بالنسب. للوين المر   تدعوا للوقو  امام مموقا  التجارة اإللكتروني. ، فملى سبيل الا ال افةاد  

اموا بماليةا  شةرام علةةى الشةبك. مةن تةين مسةتخدم  اةنترنيةا المةرب لةةم الدراسة. بة ن نسةب. مةن قة
مةةةةن مسةةةةتخدمين عةةةةرب عةةةةن ماارسةةةة. الشةةةةرام عبةةةةر  %96، تيناةةةةا امتنةةةةع  %4تتجةةةةاو  نسةةةةبتهم 

، الكتةةةل  %23اةنترنيةةا حيةةخ كانةةةا اعلةةى نسةةةب. فةة  ذلةة  للةةةال  مشةةتريا  تةةةرامج الكابيةةوتر 
، وتراوحةا قياة.  % 7، حجي تااكر السةفر %10، الماور واإللكترونيا   %7، الهدا ا  22%
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دوتر كحةد اقلةى، امةا ممةدل مجاةو   400دوتر كحةد ادنةى و 50مشتريا  اةفراد تين اقةل مةن 
دوتر ، وقةةدر مجاةةو  حجةةم اإلنفةةاق مةةن  644مشةةتريا  الفةةرد الواحةةد علةةى مةةدار المةةام فقةةد تل ةةا 

  10 يون دوترمل 11.5ر   نحوةةةةخ ل التجارة اإللكتروني. ف  الوين الم
كةةل هةةاه الامايةةا  توضةة  بةة ن حجةةم التجةةارة اإللكترونيةة. فةة  المةةالم المر ةة  تمتبةةر مةةن  

اضةةةمو النسةةةل مقارنةةة. مةةةع حجاهةةةا لةةةدو دول المةةةالم وهةةةاا ةسةةةباب تتملةةةج اك ةةةر تتخلةةةو دخةةةول 
اةنترنيةةا إلةةى المةةالم المر ةة  وضةةمو الةةوتيرة التةة  تةةم تهةةا الةةدخول إلةةى غا ةة.  ومنةةا هةةاا ، حيةةخ 

باإلصةدارا  الاتملقة. بالاوسةيقى  واتهتاةامعلةى الاراسة   ،  اقتلةارهمعلةى الاسةتخدمين   لل 
   .اةكاد اي اتستخداما وما  رتبط تها ، باإلضاف. إلى 

لكن تظل التجارة اإللكتروني. بميدة عن اهتااما  المرب ، واكبر دليل على ذل  هو عدم  
 –الةةوين المر ةة   –تكةةون غريبةة. عةةن هةةاا المةةالم التفكيةةر حتةةى فةة  سةةن قةةوانين تةةنظم تجةةارة تكةةاد 
 ف  تجارتع  –متخلف.  –الا  ت  يال إلى  ومنا هاا  تشدق بارق تقليد . 

تدا المالم المر    حة  ب هاية. الت يةرا  التة  افر تهةا الامايةا  السياسةي. المالاية. و لقد  
بالتجةارة اإللكترونية.،  اماتهتاةوكيو ارر  على الات يةرا  اتقتلةاد . ، مةن هنةا تةر  شة م مةن 

لكةةن ذلةة   فتقةةد إلةةى الجد ةة. والتةةدقيج فةة  الاوضةةو ، فالتجةةارة اإللكترونيةة. لةةدو الةةدول ال ر يةة. تةةم 
التقنةةين لهةةا تنلةةو  تهةةتم بالجانةةل الالةةرف  والقةةانون  ) كةةالمقود اإللكترونيةة. ( ، اإلم ةةاما  

 اتسةةتفادةالتفكيةةر فيهةا ولةةم ت  اإللكترونية. ، حاا ةة. الاسةتهل  ، وغيرهةةا مةن الاجةةات  التةة   جةل
 من تجارب غيرنا ف  هاا الاجال  

إن التجةةارة اإللكترونيةة. فةة  المةةالم المر ةة  مرهونةة. باةةدو اسةةتجاب. الحكومةةا  إلةةى ضةةرورة  
فةة  اقتلةةاد عةةالا   تاةةور بسةةرع. رهيبةة.  اتنةةدما تحريةةر التجةةارة الخار يةة. ، واإلحسةةا  ب هايةة. 

 ركل  ف  حين نبقى كمرب متخلفين عن ال
متاورة سيمي  من اهتاام الوين المر ة  بالتجةارة إلكترونية.  اتلالي.لو يا  و واعتااد تكن 

وإناةةةا حتةةةى ت نبقةةةى  –او ا نبةةة  بشةةةكل عةةةام  –، ت لكةةة  نكةةةون مسةةةتهلكين لكةةةل مةةةا هةةةو غر ةةة  
من لقين علةى انفسةنا فة  حةدود اقتلةاد . وسياسةي. لةم  مةد المةالم  هةتم تهةا اليةوم فة  ظةل المولاة. 

 ضاح ل مفهوم السيادة  وا
ت  متبةةر امةةرا  2002مليةةار دوتر سةةن.  1والحةةد خ عةةن وصةةول التجةةارة اإللكترونيةة. إلةةى  

 مشجما تل هو مخيل لآلمال ، هاا إذا قارناها مع تاورها من حيخ مبال ها مع المالم الاتقدم  
ن ظةرو  لاا فان ال رور  ان  فكر المةالم المر ة  فة  شةتى ميكانييمةا  تاةوير وتحسةي 

 استخدام التجارة اإللكتروني. فياا تين المرب اوت و ينهم و ين المالم اهخر من  ه. راني.  
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 رها علءاااالجزائر و أ  االليكترونية فيواقع و آفاق التجارة : المبحث الثاني
 .االقتصاد الوطني

 
مةةةةع مختلةةةةو  نظةةةةرا تنتشةةةةار ظةةةةاهرة المولاةةةة. اتقتلةةةةاد .، و ضةةةةرورة الةةةةدخول فةةةة  تحالفةةةةا     

التكةةت  ، وقمةةا الجيائةةر اتفاقةةا للشةةراك. مةةع اتتحةةاد اةورو ةة ، هةةاا اتتفةةاق و التوقيةةع عليةةع اخةةا 
، ويمتاةةةد اإلتحةةةاد  (W.T.O)وقتةةةا يةةةوي ، م لةةةع م ةةةل الافاوضةةةا  مةةةع منظاةةة. التجةةةارة المالايةةة. 

ورا  التكنولو ية. اةورو   التجارة اإللكتروني. كإحدو تقنيا  التجةارة الاماصةرة التة  تواكةل التاة
 اتتلات  ف  علم 
مقارنةة. مةةع  ،لكةةن اتقتلةةاد الجيائةةر  و بةةاةخة التجةةارة الجيائريةة. ت الةةا تجةةارة تقليد ةة. 

ضةاف. إلفبا  ف  الشراك. مةع اإلتحةاد اةورو ة الت  تمد عام  اساسيا تقنيا  التجارة اإللكتروني.، 
ن كةل اة هةةية ) كالجهةةا  الالةةرف  و تةةي اتتلةةالإلةى ضةةمو اإلنتةةا  الةةوين  و تخلةو تقنيةةا  

تجةةةةد التجةةةةارة الجيائريةةةة. نفسةةةةها عةةةةا ية و ضةةةةميف. امةةةةام تحةةةةد ا   ،( الةةةةخالجبةةةةائ  و الجاركةةةة     
فةة  اإلتحةةاد اةورو ةة   هةةاا مةةا  اةةر  بشةةدة إشةةكالي. اعتاةةاد  الاقننةة.ترف ةةها التجةةارة اإللكترونيةة. 

ا من كل الجوانل الجبائي. و الالرفي. و التجارة اإللكتروني. ف  الجيائر كتقني. قانوني. مؤس  له
 الجاركي. 
 و تماةةةل او تةةة خر التوقيةةةع علةةةى اتفاقيةةة. ،مةةةع اإلتحةةةاد اةورو ةةة  اتتفاقيةةة.إن وتيةةةرة سةةةير  

 اتقتلةةةةاد .و ضةةةةمو القةةةةدرة التنافسةةةةي. للاؤسسةةةةا  ، إلةةةةى  ومنةةةةا هةةةةاا منظاةةةة. التجةةةةارة المالايةةةة.
ر  ضةرورة اإلسةرا  فة  اعتاةاد تقنيةا   د ةدة  اة ،و تخلو القاا  اإلدار  ف  الجيائر ،الجيائري.

 اتقتلاد . ف  التمامل 
واقةع وقفةاق التجةارة اتليكترونية.  من خ ل هاا الجيم ال ان  من هاه الدراس. سنتمرض إلىو     

 ف  الجيائر)الاالل اةول(، و ت ريرها على اتقتلاد الوين  )الاالل ال ان ( 
    

 .الجزائرمدى تطور التجارة اإللكترونية في  واقع وآفاق و: المطلب األول
  

الحد خ عن التجارة اإللكتروني. ف  الجيائر إلى البحخ ف  هةاا الاوضةو  لةدو الجهة.  ق       
و فةةة  الحقيقةةة. ن حةةة  غيةةةاب ا   الاسةةةتويا  الاختلةةة. تتنظةةةيم التجةةةارة فةةة  الةةةب د علةةةى اعلةةةى 

كةةة  حقيقةة. التجةةارة اإللكترونيةةة. هةةاا الوضةةع  م ممايا  او إحلائيا  متملق. بالاوضو  
فالاوضةو   بةدو انةع ليسةةان اولويةا  الهيئة. المليةةا ان اةمةر ت  قةةو عنةد هةاا الحةةد،   فة  الجيائةر

التفكير ف  البحخ عن وضمي. التجارة اإللكتروني. ف  الجيائر  ىف   و د حتالامني. ف  الب د،  
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فةةةة  الجيائةةةةر  كةةةةاد  توقةةةةو عنةةةةد  نترنيةةةةااتيرهةةةةا و اعتاادهةةةةا، إن اسةةةةتخدام بةةةةالكم سةةةةبيل تاو  فاةةةةا
الا ن  بح ون عن الاادة الملاي. إلرةرام  ناةكاد اييالاراس   الشخلي.، و بمض اتهتاام لدو 

، فتقو مجاوع. من الموائج حةائ  امةام إمكانيةا  تاورهةا و  اتنترنيابحورهم، اما التجارة على 
 اعتاادها ف  ت دنا 

ين واقةع التجةارة اإلليكترونية. فة  الجيائر)الفةر  اةول(، رةم نرسةم ومن خة ل هةاا الاالةل سةنب    
 قفاق هاه التجارة ف  الجيائر)الفر  ال ان ( 

 
 التجارة اإللكترونية في الجزائر. واقع :الفرع األول

 
رغةةةم اةهايةةةة. البال ةةةة. ل ةةةةرورة اعتاةةةةاد التجةةةةارة اإللكترونيةةةة. كةةةة داة متاةةةةورة فةةةة  اتقتلةةةةاد  

اه التجارة لم تمتاةد إلةى غا ة.  ومنةا هةاا، تةل اننةا ت نبةالل إن نقةول انةع لةم  ةتم الجيائر ، إتث ان ه
 و قد  مود ذل  إلى عدم و ود تيئ. تساعد على ذل    حتى التفكير ف  ضرورة اعتاادها

 و من الاشاكل الت  تحول دون ا دهار هاه التجارةع 
 
حيخ تمتبر الجيائر مةن الةدول التة  تحةو  نسةب. امية. مرتفمة. نوعةا  :الواسع لألمية االنتشار -1
القةةرامة او الكتابةة.، فاةةا بالنةةا  ل  فهةةؤتم ت  فقهةةون  فةةوق سةةبم. م  ةةين امةة ، و تتةةا تقةةدر باةةا ،مةةا
 التجارة اإللكتروني. ب

ريفةةا  الحةةد خ  منةة  ت ، حيةةخ ان ملةةال  اةميةة. فةة  التمو لقةةد تاةةور ممنةةى اةميةة. حةةد  ا    
سةةةن اسةةةتخدام الحاسةةةوب ، ذلةةة  ان فئةةة. واسةةةم. مةةةن الاتملاةةةين لةةةم  سةةةبج لهةةةم ان  لسةةةوا امةةةام  ح

 اتنترنيةةاحاسةةوب و تمةةاملوا ممةةع  و بالتةةال  فةة  نتخيةةل انهةةم  سةةتايمون ماارسةة. تجةةارتهم عبةةر 
و إن  مليةون  30، و عليةع فةان اةمية. فة  الجيائةر ستلةب  الا   رتكي على اسةتخدام الحاسةوب

امةةا باجهةةودا   بةةارة مةةن ا ةةل تماةةيم ممرفةة. اسةةتماال الحاسةةوب و اتنترنيةةا  و كانةةا الدولةة. ق
 ذل  بإدرا ها كاادة تدر  ف  مختلو مراحل التمليم 

 
و هةةاا ا  ةةا  حةةول دون انتشةةار هةةاه التجةةارة التةة   :ارتفاااع تكلفااة الحصااول علااء حاسااوب -2

  ةا ب ةرورة احواسةيل مةرتبط و بالتةال  فانتشةار اسةتخدام ال ،اةولةى بالدر ة.تتالل حاسو ا ف  
التفكير ف  تكلف. الحلول عليع، ت على الاستوو الشخل  فقط و إناةا علةى الاسةتوو التجةار  

و هنا الابادرة الت  قامةا تهةا الدولة. لتسةهيل  الحلةول علةى  هةا  الكومبيةوتر، و وضةع  ا  ا 
إت ان هةةاا  الجهةةا  فةة  كةةل تيةةا، حيةةخ سةةار  الدولةة. ترنةةامج سةةا    حاسةةوب فةة  كةةل تيةةا ،
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البرنامج صاد  عدة صمو ا ، خاصة. تلةلل البنةوت و الالةار  فياةا  خةة مةن  القةروض  
 كاا ان الدول.  ود   مختلو الاؤسسا  التر وي.  و اإلدار  بالحواسيل 

 

ذلةة  ان تكةةاليو اتتلةةال المةةاد  فةة  ت دنةةا مسةةتارة فةة   عاالنترنيااتتكلفااة اسااتخدام  ارتفاااع -3
تيال الدول. تحتكر الجانل اةكبر  الانافس. ف  قاا  اتتلات  الا  ت اترتفا  ف  ظل غياب

  اتنترنيامنع، ماا  حول دون انخفاض تكلف. اتتلال عن يريج 
 

الاؤسسةا  اتقتلةةاد . فة  الةةب د تهةةاه  اهتاةةامنقةة  نقاص االهتمااام بالتجااارة اإلليكترونيااة: -4
 انتشةارها  كةون اوسةع، ماةا  جمةل  اقتلةاد .هم قفاقةا التقني. التجاري. الحد  . الت   اكن ان تفت  ل

  اإلدارية. المليةا للةب د بالاوضةو ، فة   مقةل ان ئةايهعدم اهتاام الكاا نسجل  منمدمُا ف  ت دنا 
و ارة التجةةارة فةة  ت دنةةا لةةم تفكةةر حتةةى فةة  إ ةةرام استقلةةام لاةةدو اهتاةةام النةةا  تهةةاا النةةو  مةةن 

 من تجارب الدول ال ر ي. ف  هاا الاجال  اتستفادةنها او التجارة ، و التفكير ف  سبيل تقني
 

تخلةو النظةام الالةرف  الجيائةر  مةن حيةخ وسةائل و تقنيةا  الةدفع  تنخر النظام المصارفي: -5
فالالار  تمد ه  البيئ. الت  تساعد علةى ناةو و تاةوير هةاه التجةارة، و لقةد تةدا    11 الحد  .

شر بالخير هو الارسوم التنفيا  الا   نظم التمامل بالبااقا  الجيائر تمتن  تها، و اول إشارة تب
 اإلليكتروني.    

 
ت شةة  ان الجيائةةر تمةةان  مةةن نقةةة الت ايةة.  محدوديااة التططيااة ماان حيااث شاابكة الرااات : -6

 الاتملق. بخدم. الهاتو، و هاا بالرغم من فت  الاجال امام الاست ارين الجانل 
، ماةا  جمةل اتنجلييية.ل الشركا  المالاية. تبنة  مواقمهةا بالل ة.   انالاؤكد العامل اللطو :  -7

 12 التمامل تها امر  قتلر على فيئ. قليل. 
 
 

 .التجارة اإللكترونية في الجزائر آفاق :الفرع الثاني
 
التجةارة اإللكترونية. فة   امدخبمد ان ذكرنةا مجاوعة. اةسةباب التة  نةرو انهةا تميةج تاةور اسةت    

نقتةةر  مجاوعةة. مةةن السةةبل و اةسةةاليل التةة   اكنهةةا ان تفةةت  اتقتلةةاد الجيائةةر  الةةب د نةةرو ان 
 على تجارة عرفا تاورا رهيبا لدو ال رب، هاه السبل ه  كالتال  ع
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إرسام قواعد تكويني. ف  اإلع م اهل  تدخل التجارة اإللكتروني. ضان البرامج التكويني. على  -1
 اسةةمال ، حيةةخ  اكةةن إحةةداف فةةر  فةة  التجةةارة الدوليةة. تحةةا كةةل الاسةةتويا  باةةا فيهةةا التملةةيم المةة

 و التجارة بلف. عام.  جالتسويالتجارة اإللكتروني. او ان تدر  كاادة اساسي. ف  تقنيا  
و هنةةا  جةةل ان نشةةيد بةةالاجهودا  التةة  تقةةوم تهةةا الدولةة. الجيائريةة. مةةن ا ةةل تماةةيم تملةةيم اإلعةة م 

  ، الاتوسط، ال انو ، التمليم المال ( اهل  على كل مراحل التمليم)اتتتدائ
     (Privatisation de secteur de télécommunication) ضةرورة خوصلة. قاةا  اتتلةال -2

و بالتةال  الاسةاها. فة  انتشةار  اتنترنيةاو فت  باب الانافس. فيع حتةى تةنخفض تكلفة. اسةتخدام 
لقةةد خاةةا الجيائةةر خاةةوا  فمالةة. فةة  سةةبيل و   اإللكترونيةة.ال قافةة. اإللكترونيةة. باةةا فيهةةا التجةةارة 

 ذل ، حيخ دخل المد د من الاتماملين الجانل السوق الويني.، و الت  تمتبر سوق واعدة 
التفكيةةر فةة  اإليةةار القةةانون  للتجةةارة اإللكترونيةة. و إدخالهةةا ضةةان قواعةةد القةةانون التجةةار  و  -3

لجيائةةر ت  الةةا متةة خرة  ةةدا، و تسةةير و هنةةا  اكةةن القةةول ان ا غيرهةةا مةةن القةةوانين الاتلةةل. تهةةا 
سةةةير السةةةلحفاة فةةة  هةةةاا الاجةةةال، و  اكةةةن إر ةةةا  ذلةةة  إلةةةى ان تاةةةوير هةةةاا الاجةةةال لةةةع ارتبةةةاط 
باجات  اخرو ت  الا مت خرة، كالقاا  الالةرف  ، و قاةا  اتتلةات ، و قاةا  الاؤسسةا  

 ، و عاوما عدم و ود البيئ. ال  م. لها .التجاري. و اتقتلاد 

تخفةةيض الرسةةةوم الجاركيةة. علةةةى التكنولو يةةةا الاملوماتيةة. الاسةةةتوردة حتةةةى تكةةون فةةة  متنةةةاول  -4
 الفئا  الاختلف. للاجتاع، بمد انخفاض تكلف. الحلول عليها 

وكةاا اعتاةاد نظةام الشةبكا   اتئتاانية.تاوير اساليل الدفع اإللكترونة  لةدو مختلةو الاراكةي  -5
اه الخدمةة. متةةوفرة لةةدو بمةةض الاؤسسةةا  الااليةة.، إت انهةةا و ان كانةةا هةة اإللكترونيةة. الالةةرفي. 

  ليسا عام. و ما  الا مخيب. لآلمال
التفكيةةةر فةةة  قةةةوانين حاا ةةة. الاسةةةتهل  الجيائةةةر  و هةةةاا تفادُ ةةةا للتخةةةو  مةةةن مخةةةاير التجةةةارة  -6

وسةط مخةةتلط  سةهل فيةةع ال ةةش و  انهةةا ةةرحم بفمةل  فالتجةةارة اإلليكترونية. هةة  عةالم ت اإللكترونية. 
و التدلي ، لةال  كةان مةن ال ةرور  التفكيةر فة  حاا ة. الاتمةاملين قبةل ولةو  هةاا المةالم  التيوير
 الجد د 

و السبل الت   اكةن مةن خ لهةا تةدعيم انتشةار التجةارة اإللكترونية. فة   الروئ هاه بمض  
لكةةون . فةة  التنفيةةا و عةةدم التاايةةل و اإلهاةةال، نظةةرا عتالةةل الدقةة. و كةةاا السةةر و هةةاا  الجيائةةر، 

التجارة اإللكتروني. تتاور باريق. رهيب. لدو المالم ال ر  ، و بالتال  فةالفجوة تيننةا و تيةنهم تةيداد 
 ف  ت دنا فإننا سنيداد تخلفا إلى تخلفا  اإللكتروني.اتساُعا، و لو تاايلنا ف  اعتااد التجارة 

 
 االقتصاد الوطني. علء الجزائر و أ رها فياإللكترونية متطلباإ التجارة  : المطلب الثاني

 



 13 

إن دخول عالم كالتجارة اإلليكتروني.  تالةل ارضةي. تسةهل سةيرها، و ادام دورهةا علةى احسةن     
مةةةا  ةةةةرام، خاصةةةة. حتةةةةى تمةةةةود باإل جةةةةاب علةةةةى اتقتلةةةةاد الةةةةوين ، باعتبةةةةار التجةةةةارة عاومةةةةا مةةةةن 

ر  اةول(، و إلةى و من خ ل هاا الاالل سنتمرض لاتالبا  التجارة اإلليكتروني. )الفةمحدداتع 
 مدو ت رير اعتاادها على اتقتلاد الوين )الفر  ال ان ( 

 
 .متطلباإ التجارة اإللكترونية: الفرع الثاني

 
إن اعتاةةاد التجةةارة اإللكترونيةة. فةة  ا  اقتلةةاد لهةةا قواعةةد و مبةةادئ  اكةةن اعتبارهةةا كاؤشةةرا      

 با  تفميل و إنجا  هاه التجارة ه علتقييم مدو نجا  المال بالتجارة اتلكتروني.  و من متال
 
  يادة دور القطاع الخاص.   -1
نظرا ةن القاا  الخةا   اتلة  القةدرا  علةى الانافسة. و اقتحةام السةوق عةن يريةج التمامةل     

بالتجارة اإلليكتروني.، إذ انع  اتل  تقنيا  و قليا  و نظام عال  تااشى و متالباتها  هاا اةمر 
ويره و تشةجيمع و دعاةةع مةةن اولويةا  الدولةة.  ماةا  فةةت  بةاب الانافسةة.، التةة  الةا   جمةةل امةر تاةة

 تخلج الك ير من الاؤسسا  الخاص. 
 
 البيئة التشريعية و القانونية المالئمة. -2
إن و ود تيئ. تشريمي. و قانونية.، مةن الاسةائل ال ةروري. إلنجةا  التجةارة اإلليكترونية.،    و     

للتجارة اإلليكتروني. ه   ال. المناصر اةساسي. و ال انوي. الت  ت ا  الاقلود بالبيئ. القانوني. 
على إن اإليار 13 متالبا  الابيم. القانوني.، بإ جاد إيار قانون  موحد ف  التجارة اإلليكتروني. 

القانون  الانظم للتجارة اإلليكتروني. ت  من  التخل  عةن قةيم و مبةادئ الاجتاةع او اإلخة ل تهةا، 
 14 مراعاة ملال  الانتجين و الاستهلكين انا قا من القيم الاو ودة ف  الاجتاع  تل  جل

 
 التكافؤ في الفرص المتاحة. -3

إن مسةةةتوو التاةةةور التكنولةةةو    ختلةةةو مةةةن مسةةةتوو هخةةةر، و البنيةةة. اةساسةةةي. للماةةةل بالتجاريةةة. 
جايةةع مهاةةا كانةةا اإلليكترونيةة. التةة  تةةدورها تحةةاول خلةةج نةةو  مةةن التةةوا ن  اكةةن مةةن اتسةةتفادة لل

مسةةتوياتهم التكنولو يةة. و ذلةة  توضةةع قليةةا  و نظةةم ت ةةان المةةدل و التكةةافؤ فةة  اتسةةتفادة مةةن 
 15 التجارة اإلليكتروني. 

 

 تشجيع المنشآإ المتوسطة و الصطيرة.     -4
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إن التجةةارة اإلليكترونيةة. ت  حةةدها حةةد و ت تمتةةر  بةةالكم او الحجةةم، فالكةةل  خةةض لقةةانون ونظةةام 
سةة.، و دون النظةةر إلةةى الاوقةةع او الجنسةةي.  و بالتةةال  فةةان التجةةارة اإلليكترونيةة. هةة  ف ةةام الاناف

للناةةو و التنةةاف  للاؤسسةةا  اللةة يرة و الاتوسةةا. و التةة  لهةةا دور ت  سةةتهان بةةع فةة  اتقتلةةاد 
و الدولةة. الجيائريةة. مةةا فتئةةا  تشةةجع و تةةدعم الاؤسسةةا  اللةة يرة و الاتوسةةا. مةةن كةةل  الةةوين  
 16 و م ال ذل  تخفيض نسب. الفوائد على القروض الاانوح. لهاه الاؤسسا   النواح ،

 
   الحفاظ علء قيم المجتمع -5

إن التجارة اتليكتروني. ت تمتر  بالجنسي.، و ت تراع  ال قافا  او اةد ان  إت ان هةاا ت  منة  
تحقيةةةةج السةةةةري. و  إل ةةةةام الابةةةةادئ و القةةةةيم و الهويةةةة.  لةةةةال  فاةةةةن ال ةةةةرور  خلةةةةج التةةةةوا ن تةةةةين

الخلوصي. تين متقليا  التجارة اتليكتروني. و حاا . الاجتاع مةن خة ل تبنة  سياسة. محةددة 
و واضةةح. تحةةاف  علةةى الجةةانبين مةةن  هةة. حاا ةة. الاجتاةةع، و مةةن  هةة. اخةةرو تحقةةج مسةةتويا  
مناسةةةةةب. مةةةةةن الخلوصةةةةةي. و السةةةةةري. لتنفيةةةةةا الامةةةةةام   التجاريةةةةة. عةةةةةن يريةةةةةج قليةةةةةا  التجةةةةةارة 

 17كتروني.  اةلي
 
 حماية الملكية الفكرية. -6

 بقةةى دومةةا مرتباةةا بحقةةوق الالكيةة. الفكريةة.، و التةة  تلحةةج  إن اسةةتماال التجةةارة اتليكترونيةة.    
دومةةا بةةالتاورا  التكنولو يةة.، لةةال  بةةا  مةةن ال ةةرور  تاةةوير عناصةةر الالكيةة. الفكريةة. بجانةةل 

 ج النجا  ف  التجارة اتليكتروني. ، و التماون الدول  ل اان تحقيالدولي. اتلتياما 
 
  18 وسائل الدفع اإلليكتروني -7

 من الوسائل ال روري. لااارس. التجارة اإلليكتروني.، وسائل الدفع اإلليكترون ، و اهاهاع
مليةةةار بااقةةة.، تيناةةةا  نتظةةةر ان نلةةةل إلةةةى  5.1ع تو ةةةد فةةة  المةةةالم حةةةوال  اتئتاةةةانبااقةةةا   -ا

مليةون بااقة. و تةتم المالية. التسةويقي.  20رنسا  و د حةوال  مستويا  اعلى مستقب ، و ف  ف
 فيها عن يريج اإلدتم ترقم البااق. 

بااق. الدفعع ه  بااقا  تمتاد على ارصدة حقيق. للمايل لدو البن  و ه  توفر الوقةا و   -ب
 الجهد للما م و تييد من إل رادا  البن  الالدر 

ون السةةداد فيهةةا كامةةل و فتةةرة اتئتاةةان ت ع  كةة  Charge Cardsبااقةةا  اللةةر  البنكةة   - 
 تتجاو  شهرا واحدا 

البااقةةا  الاكيةة.ع  خةةين عليهةةا البيانةةا  الخاصةة. بحاملهةةا، اتسةةم، اللقةةل، المنةةوان، الالةةدر  -ف
 للبااق.، اسلوب اللر ، الابلل، تاريخع 
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 الشةةي  اإلليكترونةة ع  ماةةل تةةنف  الاريقةة. التةة   ماةةل تهةةا الشةةي  الك سةةيك ، حيةةخ  رسةةل  - 
رسال. إلى البن  ليقوم تتسد د الابلل ال  م لللر  رم  قةدم فة  نفة  الوقةا الةى البةائع الةا  

   ظهره للبن  للحلول على اموالع 
        

 .أ ر التجارة االليكترونية علء االقتصاد الجزائر  : الفرع الثاني
 
  ل  ع ارة اإللكتروني. مامن اهم الايا ا الت  سينالها اتقتلاد الجيائر  بمد اعتااده التج    

فةةت  قفةةاق اوسةةع امةةام الاؤسسةةا  اتقتلةةاد . الجيائريةة. خاصةة. تلةة  التةة  تمةةان  مةةن مشةةكل  -1
فلتجةارة اإلليكترونية.  صمو . النفاذ إلةى اسةواق عالاية. نتيجة. صة ر حجاهةا و انخفةاض مواردهةا،
و بالتال  فإن  اري. تؤد  إلى خفض تكاليو التسويج، و اإلشهار و تقلية ادام الامام   التج

الاؤسس. الل يرة غير الامروف. حتى على الاستوو الاحل   اكن لها ان تفةت  قفاقةا اوسةع علةى 
 الاستوو المالا  

اتسةةةتفادة مةةةن الخةةةدما  و السةةةلع اة نبيةةة. التكنولو يةةة. الاتاةةةورة و بالتةةةال  تةةةوفر إمكانيةةةا   -2
 نافسي. اكبر  إخرا  اتقتلاد الجيائر  من تخلفع، و إعاائع قدرة ت

التجارة اإلليكتروني. اداة لخلةج فةر   د ةدة للماةل الحةر بإل ائهةا لاختلةو القيةود الامرقلة.، و  -3
مةةن  فةةر  الماةةل الحةةر إلقامةة. مشةةاريع و حتةةى و لةةو كانةةا صةة يرة فبإمكانهةةا ان تلةةدر للخةةار  

 19 تتكاليو اقل 
          ا  اإلداريةةةةة. و الشةةةةةحنتسةةةةةاهم فةةةةة  خفةةةةةض التكةةةةةاليو الك سةةةةةيكي. التةةةةة  تتا ةةةةةل فةةةةة  الماليةةةةة -4

و اإلشهار و اإلع ن و باستماالها للكاتولو ا  ، فإنها توفر ا  ا التكاليو الخاص. باملومةا  
 التلايم و التلنيع 

و تقريةل الم قة. تةين الاةورد ن   و  خلج فرص. ك يةرة للمارضةين و الماة م علةى حةد سةوام  -5
 –علةةى الشةةبك.   up- to dateكترونيةة. دائاةةا محدرةة. الماةة م، حيةةخ تكةةون مواقةةع التجةةارة اإللي

 شةبك. اتنترنيةةا ماةةا  جمةةل الماةة م و الاةةورد ن علةةى علةم فةةور  بةة ن ت ييةةرا  تحةةدف فةة  السةةوق 
 التيويد باملوما  تتملج باةسمار، اللفقا ، يلبا  اةسواق    كاا انها تسهم ف 20
 وضةة  اهةةم  21ا  و الجةةدول الاةةوال  خلةةج مرونةة. فةة  مسةةا رة الاؤسسةةا  لطسةةواق و متالباتهةة -6

 الفر  الت  تانحها التجارة اإلليكتروني. على الساح. اتقتلاد . 
 

 فوائد المسترلكين)العمالء( فرص العارضين)المورد ن(
 مساح. اكبر ل ختيار مساح. توا د اكبر ف  اةسواق
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 تحسين  ودة الانتج تحسين در . التنافسي.
 تلبي. سريم. ل حتيا ا  اختلار الدورة التجاري.
 تخفيض السمر خفض التكاليو

 خدما  و منتجا   د دة إل جاد فر  عال  د دة
 منتجا  حسل يلل المايل التلنيع ال خم للاستهل 

 .40عالم التجارة اإلليكترونية ص.: المصدر
 
مةةةةن مجاةةةةو  ٪  90اك ةةةةر مةةةةن و التةةةة  تا ةةةةل  الاحروقةةةةا خةةةةار  قاةةةةا  تاةةةةوير اللةةةةادرا   -7

، حيةةةخ ان منتجةةةا   يائريةةة. تجةةةد يلبةةةا لهةةةا فةةة  السةةةوق المةةةالا  لكةةةن نقةةةة اإلشةةةهار ادرا اللةةة
 الدول  للسلع الجيائري.  جملها مجهول. لدو المالم 

تاوير المال الالرف  الجيائر  ماا  توافج مع متالبا  التجارة اإللكتروني. الخاص. بارق  -8
القاةا  اةول الةا   جةل ان  متاةد علةى هةاه  فالقاا  الالةرف   مةد الدفع اإللكترون  الاختلف. 

 ف  ا  تلد  اتست اارباعتباره من محددا  نجا   ،التكنولو يا

تفاد  الاشةاكل اإلدارية. مة   تةين الاكلفةين بال ةريب. و اإلدارة الجبائية. فياةا  تملةج بةالتخلو  -9
لةة  بسةةهول. عةةن عةةن تقةةد م التلةةريحا  الجبائيةة. او دفةةع الاسةةتحقا ، حيةةخ انةةع  اكةةن ان  ةةتم ذ

خاصة. إذا علانةا إن الجيائةر مةن اضةمو الةدول فة   و الةدفع اإللكترونة   اتنترنيةايريج شةبك. 
ن واردا  الخيين. و الت  ملدرها إف 2007و ارة الاالي. لسن. إحلائيا فحسل  تحليل الجبا .

 الةو د نةار مةةن 331.673.000و هةو مةا  ا ةةل مةا قياتةع ٪  18.4التحلةيل ال ةريب  تقةدر بع
   22  2007رادا  الدول. لسن.  مجاوعا  إ

 سهول. الوصول إلى الاستهل ، شريح. كبيرة من الاستهلكين الاحليين  -10
و ةةةةود هةةةةاه الخدمةةةة.، و و ةةةةود نظةةةةام قةةةةانون  واضةةةة   سةةةةاعد علةةةةى  لةةةةل الاسةةةةت ارين  إن -11

 اة انل 

اام إلةةى  ةةاتنو بلةةف. عامةة. إعاةةام نفةة   د ةةد للتجةةارة الجيائريةة. خاصةة. و نحةةن مقبلةةون علةةى 
 الانظا. المالاي. للتجارة 

 
 الخاتمة :

 
ولةدو   ال ر ةالمةالم اهاي. التجارة اإللكتروني. ، وكاا الاقارن. تين تاورها لةدو بمدما تينا  

الةةةةوين المر ةةةة ، تبةةةةين ان التجةةةةارة اإللكترونيةةةة.  تمتاةةةةد علةةةةى التاةةةةورا  التكنولو يةةةة. فةةةة  مجةةةةال 
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نتيجةة. تلةةداننا  ةةد سةةريم.، حيةةخ نفتقةةد إليهةةا نحةةن المةةرب والتةة  تةةتم تةةوتيرة  ،عةةن بمةةد اتتلةةات 
ارتفةةا  تكلفةة. الحلةةول عليهةةا، لكةةن ذلةة  ت  انةةع مةةن ضةةرورة تظةةافر الجهةةود تكتسةةاب م ةةل هةةاه 
التقنيا  الحد  ة. التة   اكنهةا ان تسةاهم فة  تفميةل وتحرية  إقتلةاداتنا باةا  توافةج مةع الامايةا  

 اتقتلاد . المالاي.  
لكتروني. رفما الحوا ي التقليد . للتجارة الك سةيكي.، وسةاهاا لةدو ال ةرب إن التجارة اإل 

، هةةاا مةةا  جملنةةا كمةةرب نفكةةر فةة  ل هتاةةامفةة   يةةادة التةةدفقا  النقد ةة. النا اةة. عنهةةا بشةةكل ملفةةا 
فياةةا تيننةةا و ةةين المةةالم عةةن  -تجةةار   –إمكانةةا  الوصةةول إلةةى تكامةةل وتمةةاون وانةةدما  اقتلةةاد  

تين  اتندما  ت   اكنها ان ترفع الحوا ي الت  اعاقا وت الا تميج التكامل ويريج هاه اةداة ال
   إقتلاداتنا
إن التجةةةارة اإللكترونيةةة. وسةةةيل. حد  ةةة. للااارسةةةا  التجاريةةة. الدوليةةة. ) او الاحليةةة. ( إن لةةةم  

لنا نمانيع نتحكم فيها فستيداد إقتلاداتنا تخلفا وت  ما  فوق التخلو والت  م الا  عانيناه سابقا وت  
 اليوم، ةنها مبني. على السرع. والفمالي. وهاه ه  الخاصي. الت  تفتقدها اإلقتلادا  المر ي.  

و رغةةم ان التجةةارة اإللكترونيةة. تل ةةا حةةدودا عاليةة. فةة  انتشةةارها لةةدو الةةدول ال ر يةة. و فةة        
دهةةةا كتقنيةةة. قانونيةةة. المةةةالم بلةةةف. عامةةة.، إتث ان السةةةلاا  الجيائريةةة. لةةةم تةةةتفان إلةةةى ضةةةرورة اعتاا

فالتجارة اإلليكترونية. باتةا البنةيين الةا   دونها  مموق متاورة للتجارة، و  ظل اتقتلاد الجيائر  
 حرت الركل اتقتلةاد  فة  كةل مجاتتةع و مواينةع  وان عةدم اعتاادهةا  منة  خاةوة اخةرو إلةى 

 و  من  الميل. اةتد .  الخلو 
بيئ. الت  تناو و تتاور فيها هاه التجارة، و ه  تيئ. متمددة  فملى السلاا  ان تهتم تتهيئ. ال    

 الاواين و الاواضيع  
 

 المراجع و الروامش:
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  66  
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 .شفاهيةأريد المشاركة في اليوم الدراسي بمحاضرة  

 بعاالر :المحورتندرج في 

 واقعها و آفاقها في الجزائر التجارة اإلليكترونية عنوان المحاضرة: 

 و أثرها على االقتصاد الوطني                
 


