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مقدمة:
يعرف االقتصاد العالمي تحوالت هامة أفرزتهاا معيياات ملت اة أبرزهاا وأهمهاا التياورات
التكنولوجية لاصة ما تع ق منها بأنظمة اإلتصاا ناب بعاد ذ هالا التياور جعا االقتصااد العاالمي
يست يد مب السرنة وال عالية التاي يوفرهاا لا ذ وظهار الاج الوجاود أفكاار اقتصاادية جدياد تعكا
هله التيورات التاي تسامب بتجسايدها ذ ماب هاله ا فكاار نجاد العولماة االقتصاادية أو فكار اليرياة
العالمية.
والحيييااة أب مااب ا سااباي الرايسااية التااي أفاارزت أو أوجاادت ظاااهر العولمااة ذ التيااد ياار
العاااادي فاااي التكنولوجياااات المع وماااات واالتصااااالت 1ذ حيااار نرفااات تينياااات االتصاااا السااا كية
والالس كية تيورات رهيبة وفرت السرنة التي يحتاجها االقتصاد كعام مب نوام التياارالزمب
( أو الوقت ) الضروري التلال وتن يد ملت ف اليرارات االقتصادية.
ا نترنياات هااو أحااد أباارز التينيااات الحديبااة التااي أصاابحت ميتساامة باايب ملت ااف دو العااال
المتيور من والمتل ف ( أو النامي )  .ن ما أب استلدا اإلنترنيت م ّر ن يا أكبار ماب نياديب منال
أولج استلدامات في الواليات المتحد ا مريكية .
ومب منااف ا نترنيات ن اج االقتصااد ذ أنا م ّكنا ماب تمريار نناصاره ن اج ملت اف ا دوات
التااي يوفرهااا ذ ومااب هااله المزايااا ذ التجااار نباار ا نترنياات أو مااا اصااي ب ن ااج تسااميت بالتجااار
اإللكترونية.
فما هي التجار اإللكترونية وكيف نشأت وما هي التيورات التي نرفتهاا هاله ا ساا ة فاي
مجم ها تشك اإلشكالية الرايساية لهاله المحاضار التاي نحااو أب ماب لاللهاا أب نعا ا ّرف بالتجاار
اإللكترونية وماا وصا ت اليا ماب اساتلدا فاي العاال ومنافعهاا ذ كماا أنناا سانحاو أب ن اتب نياشاا
حو ما يمكب أب تجني هله التجار مب مناف ل دو العربية لو ت انتمادهاا كاأدا قانونياة ل تعاما
التجاري بيب دو نربياة الزالات الاج يومناا تبحار ناب التكاما والتعااوب االقتصاادي الالي يبياج
ح ما يمكب أب يكوب ا نترنيت احدى أدوات تجسيده .
وقعت الجزاار ات اقا ل شراكة م االتحاد ا وروبي ذ هلا اإللت اق و التوقي ن ي ألل وقتا
يويال مب مب الم اوضات م  OMCذ ويعتمد اإلتحاد ا وروبي التجار اإللكترونية كإحدى
تينيات التجار المعاصر التي تواكي التيورات التكن وجية في ن اإلتصاالت ذ
لكب اإلقتصاد الجزااري و با لص التجار الجزاارية الزالت تجار تي يدية  -بأت معنج
الك مة -ميارنة م تينيات التجار اإللكترونيةذ ن ما أب الجاني ا ساسي في الشراكة م اإلتحاد
ا وروبي تجري فحص ذ فبااضافة الج ضعف اإلنتاج الويني و تل ف تينيات اإلتصا بيب ك
ا جهز ( كالجهاز المصرفي و الجبااي و الجمركي ...الخ ) تجد التجار الجزاارية ن سها
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ناجز و ضعي ة أما تحديات ترفضها التجار اإللكترونية المينننة في اإلتحاد ا وروبي .هلا ما
ييرح بشد اشكالية انتماد التجار اإللكترونية في الجزاار كتينية قانونية مؤس

لها مب ك

الجواني الجبااية و المصرفية و الجمركية.
اب وتير سير اإلت اقية م اإلتحاد ا وروبي و تعي أو تألر التوقي ن ج ات اقية
الـ OMCو ضعف اليدر التنافسية ل مؤسسات اإلقتصادية الجزاارية و تل ف اليياع اإلداري
في الجزاار ييرح ضرور اإلسراع في انتماد تينيات جديد في التعام اإلقتصادي ( التجار
بص ة لاصة في بحبنا ) و اإلدارية و يره.
فمالا نيصد بالتجار اإللكترونية و ماهي أه ا س

التي تتركز ن يها و مالا يمكب أب

ي ع اإلقتصاد الجزااري لعتمادها كتينية متيور ل تجار السريعة و مالا يمكن أب يست يد منها
بعد انتمادها
هله ا سا ة سنحاو اإلجابة ن يها مب لال هلا البحر المركز ذ و اللي يحاو أب
يعرّف بالتجار اإللكترونية في معظم و كلا ي تب النياش حو مستيب هله التجار في بالدنا و
ابارها ن يها.
-1ماهٌة التجارة اإللكترونٌة:
اكتسبت مصي حات التجار اإللكترونية في السنوات ا لير رواجا واسعا ذ الج درجة أب
أصاابحت رمااز ال ااة اللاصااة بالبيافااة المع وماتيااة التااي تعتباار مصاادر الباارو التااي حاادبت فااي
ا ل يااة البانيااة ذ هاالا المصااي ب أصاابب شااااا اإلسااتعما لاادى ا وساااي اإلنالميااة ذ ولااادى
المؤسسات الملت ة ذ وبصا ة ناماة يعبّار ناب مجموناة ماب النشاايات التاي ترجا دااماا فاي
معامالتها الاج الحاساوي وا نترنيات لمبادلاة سا ولادمات بيريياة وتينياات حديباة ومباشار
لكب بصب ة الكترونية ذ فمالا نعني بالتجار اإللكترونية
 -1-1تعرٌف التجارة اإللكترونٌة :
الاااج يومناااا هااالا أظهااارت مجموناااة ماااب الدراساااات والمنشاااورات تألاااد م هاااو التجاااار
اإللكترونية موضونا لها ذ والعديد منها أنيج تعري ا لهلا النوع الجدياد ماب النشااي التجااري
وبص ة نامة حاولت هله التعاريف أب تصف ا دوات اإللكترونية المستعم ة .
لكب نظارا لسارنة المساتجدات فاي هالا الموضاوع فإنا ال يمكاب حالياا أب نعياي تعري اا دقيياا
ل تجار اإللكترونية وبشك يسمب با لل بعيب اإلنتبار ك شيء في الحسباب ذ للا فاإب تح يا
المصي ب المركي مب ك متيب  :الكترونية وتجار فإن يمكب أب نعرف كاال منهماا ن اج حادى
حتج تتمكب مب انياء تعريف أقري الج الدقة والشمولية .

 -1-1-1التجارة:
مضااموب مصااي ب التجااار يشااير الااج ناارش متزايااد ل نشااايات تجااري دال ا شاابكة
م توحة كإجر اء نم يات الشراء والبيا ذ الميايضاة ذ اإلشاهار وملت اف المعاامالت ل وصاو الاج
مبادلة قي بيب يرفيب .
ومب أمب ة المعامالت يمكب أب نلكر هنا  :البي باالمزاد الع ناي ذ اللادمات البنكياة والمالياة
بي ا باارامع اإلنااال اكلااي ذ ك هااا تظهاار ن ااج مواق ا  -ن ااج ا نترنياات  -تعاارش ك ّم اا هااااال مااب
مجمونات مب الس واللدمات الموجهة ل مسته ك .
هااله ا مب ااة ل تجااار والمعااامالت توضااب أب ال اارد يمكااب أب يجااري معااامالت نااب يريااق
ا نترنياات بشااك سااري وفعااا ذ وبالتااالي فااإب نمااو وتيااور التجااار ن ااج ا نترنياات يرتكااز ن ااج
قياع جد حلر يتمب في المبادالت بيب المؤسسات .
في هلا اإليار نجد ا نترنيت يتدل كأدا قوياة لترقياة نونياة التسايير واللدماة ذ وبالتاالي
تمتيب العالقة الياامة بيب الزبااب ذ وهلا بزياد فعالية وش افية العم يات ذ وهلا يمبا ميكانيزماا أو
آلية فعالة في تدنية التكاليف مب مرح ة الج ألرى ذ لال ملت اف مراحا العم ياة  -بتجاار ن اج
ا نترنيت  -بما فيها نم يات اإلنتاج ذ والجرد ذ وتن يل نم يات البي ذ والتوزي والشراء.
 -2-1-1إلكترونٌة:
يعرف مصي ب الكترونيك هاهنا بكونا مجماوع الهياكا الالزماة ل تكنولوجياا والشابكة
المع وماتياااة واإلتصااااالت ناااب بعاااد ( )Telecommunicationوالمساااتعم ة لمعالجاااة وتحويااا
المعييات الرقمية .
وبالتااالي فااإب ا نترنياات يساامب بتباااد اتصااالت ومعااامالت نااب يريااق شاابكة م توحااة ذ
بدوب اجراءات حمااية الزمة ذ وللك بايب نادد افتراضاي يار محادد لمشااركيب قاد لا يسابق لها
اإلتصا أبدا ببعضه البعش بأي شك مب ا شكا .
وبالتالي فإب مصي ب الكترونية يعبر ناب ا دا الحديباة فاي اإلتصاا أال وهاي ا نترنياتذ
اللي يعتبر شبكة تسمب بالربي بيب ندد مب الشبكات المع وماتياة ماب أشاكا ملت اة ذ ماب لاللهاا
يت مبادلة المع ومات واكراء وبنوك المع ومات الم اات ذ وهالا ناب يرياق اساتلدا نظاا موحاد
( ( )TCP/IPنظا مراقبة اإلتصا /نظا ا نترنيت ) .
هلا التعريف لألنترنيت يتضمب مجمونة مب العناصر :
أن أدا لإلتصا تسمب بالربي ما بيب الشبكات ذ ب ض نظا موحد (. )TCP/IPأنو يقدم خدمات تتضمن املراسالت  ،اإلطالع على امللفات  ،وتبادل املعلومات واآلراء .وقد لكر مصي ب الشبكة الم توحة نند التحدر نب شابكة ا نترنيات للاك أنا ماب لصوصاية
ا نترنيت أن نال م توح ير محمي ونعني بللك أن ير م ق أو محمي مب (:1)SWIFT
Society for world wide Interbank finacial Transaction.
أو شبكة )Société Internationale de Telecommunications : 2(SITA
 1مسرية من طرف مجعية بلجيكية أنشأت سنة  1973جتمع البنوك العاملية بالتدقيق  229بنكا من  15دولة.
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Aéronautiques
وممااا ساابق لكااره فااإب التجااار اإللكترونيااة تعاارف ن ااج أنهااا  :اجااراء نم يااات تجاريااة  -بملت ااف
أشكالها  -بيب متعام يب اقتصادييب نب يريق تينية اإلتصا الحديباة المتمب اة فاي ا نترنيات ذ بماا
يتضمب ال عالية والسرنة في ا داء .
1
وليد لكر الباحر رأفت رضواب مجمونة مب التعااريف نارى أنهاا تصاي ك هاا فاي التعرياف
اللي قدمناه ل تجار اإللكترونية ومب هله التعاريف ما ي ي :
أنها ناوع ماب نم ياات البيا والشاراء ماا بايب المساته كيب والمنتجايب ذ أو بايب الشاركات بعضاهوبعش باستلدا تكنولوجيا المع ومات واإلتصاالت........
أنها شك مب أشكا التباد التجااري باساتلدا شابكة اإلتصااالت بايب الشاركات بعضاها وبعاشوالشركات ونمالاها أو بيب الشركات وبيب اإلدار العامة .
أنهاااا مااازيع ماااب التكنولوجياااا واللااادمات لإلساااراع باااأداء التبااااد التجااااري وايجااااد آلياااة لتباااادالمع ومات دال الشركة وبيب الشركات ا لرى والشركة والعمالء ( بي وشراء ) .
أنها نبار نب انتاج ذ وترويع ذ وبي وتوزي ل منتجات مب لال شبكة اتصاالت.ب يعرش الباحر تعري ا يجم بيب هله التعاريف وهو كالتالي :
التجار اإللكترونية هي تن يل ك ماا يتصا بعم ياات شاراء وبيا البضااا واللادمات والمع وماات
نبر شبكة ا نترنيت ذ والشبكات التجارية العالمية ا لرى ويشم للك :
 اإلنالنات نب الس والبضاا واللدمات المع ومات نب الس والبضاا واللدمات نالقات العمالء التي تدن نم يات الشراء والبي ولدمات ما بعد البي الت ان والت اوش بيب الباا والمشتري نيد الص يات وابرا العيود نم يات توزي وتس ي الس ومتابعة اإلجراءات الدن ال ني ل س التي يشتريها الزبااب تباد البيانات اإللكترونية بما في للك : oكتالوجات ا سعار
 oالمراسالت اكلية المرتبية بعم يات البي والشراء
 oاالستعال نب الس
 oال واتير اإللكترونية
 oالتعامالت المصرفية
 -2-1الخصائص المميزة للتجارة اإللكترونية :

إن التجارة اإللكًتونية ( أو التجارة اليت دتر عرب الشبكات الرقمية ) تتميز خباصيتني أساسيتني :

 -1-2-1الطبٌعة الدولٌة للتجارة اإللكترونٌة :

اب ا دوات اإللكترونية الحديبة أنيت ميالدا لظااهر التارويع العاالمي بادوب حادود ذ الاج
درجة أب الس عة أو اللدمة المعروضة ن ج ا نترنيت ال تحتاج الج أب تساتهدف ساوقا محاددا
ج رافيا بح ّد لات ذ ب بالعك فإب انشاء موقا تجااري ن اج الشابكة يسامب لمؤسساة صا ير
باقتحا أسواق والتعام م مستلدمي ا نترنيت مب ك أنحاء العاال ذ ساواء كاانوا مؤسساات
أو أفرادا .
 -2-2-1طبٌعة النظام المتبادل فً التجارة اإللكترونٌة وأثره على الجهود المتضافرة :
ك المؤسسات كبير وص ير تسج أب بعش الليوي ال اص ة بيب العالمات التي فرقات
تي يديا بيب ملت ف ال روع التجارية بعضها ببعش بناء ن ج ملت ف العناصر ال يزيااياة ل سا
واللاادمات الميدمااة وملت ااف ياارق التاارويع ( كتااي ذ أفااال ذ أقااراص مض ا وية ذ حصااص
ت زيونيااة ذ الانااة ذ أنترنياات ) باادأت تتالشااج شااياا فشااياا ذ هاالا العنصاار هااو نتاااج الض ا وي
التنافسية التي تدف الج اناد هيك ة دال ية ل اروع وبايب ال اروع مماا يناتع ننا فارص جدياد
لكب بتحديات جديد تيف بوج المؤسسات .
-2

نشأة التجارة اإللكترونية :

1

ال يمكب الحدير نب نشأ التجار اإللكترونياة اال ّ ماب لاال الحادير ناب نشاأ ا نترنيات
حير بارز ا نترنيات الاج الوجاود ت بياة لحاجاة الجاامعييب لتبااد المع وماات ما ا لاريب ذ وكالا
اراد الجيش ا مريكي لوض شبكة المركزية تياو هجوما لرياا ذ هاتااب اإلرادتااب المتضااربتاب
– الجاايش وحاجت ا لشاابكة دوب قانااد مع ومااات مركزيااة ذ بحياار ال يمكااب تاادمير مع وماتهااا نااب
يريااق هجااو واحااد ذ والباااحبوب ن ااج نك ا للااك وحاااجته ل اادلو بسااهولة الااج بنااك نااالمي
ل مع ومات. 2
شبكة ا نترنيت تجم هلا التناقش مب لال أب المع ومة تيس ن ج آالف الحواسي ذ هاله
ا لير تتص بعضها ببعش بناء ن ج نظا موحد يسمب باالنتيا مب واحاد كلار بيريياة شا افة
ذ مما يمكب سهولة الدلو الج مجم المع ومات الملزنة .
أو لدمااة وضااعت حيااز التيبي اق كاناات المراسااالت اإللكترونيااة ذ ب ا ظهاارت فيمااا بعااد
بالتاادريع بنااوك المع ومااات الملت ااة ذ بعاادها نظااا تباااد المع ومااات واكراء ذ ن ااج شااك مااؤتمر
يهدف الاج ترقياة نونياة المع وماات الميدماة ماب يارف المساتلدميب ذ حيار وضا حياز التيبياق
تحات اسا «  » News Groupsبا بعاد سانوات ناد ظهار «  » WEBأو Worle Wide
 – WEBشبكة االتصااالت العالمياة – كاأدا أكبار ان تاحاا ماب ساابيتها وسامحت حييياة بدميرياة
الشبكة ذ ويك ي النير ن ج الك مة المبهمة لمعرفة أكبر نب محتواها .
ب أدركت المؤسسات االقتصادية ا همية البال ة ل حصو ن ج موق ن ج ا نترنيت ذ هلا
الموق اللي يعتبار بالنسابة لهاا حيازا لعارش بياناتهاا – فهارساها  -بشاك حاي ماب لاال نارش

 1يف سنة  ،1973استحدث كل من فان سرف  ،Vine Cerfو بوب خان  ،Bobe Khanمصطلح أنًتنيت  ،باقًتاح ربط الشبكات املنعزلة ،و ذلك عن طريق فرض لغة موحدة
تفهم عن طريق جسور و تسمح بربط جمموع معلومات لشبكة إىل شبكة أخرى ....
 2راجع بوب نورتون وكاثي مسيث ،التجارة على األنًتنيت ،بريوت  :الدار العربية للعلوم .1997 ،

المنتوجات واللدمات التاي تيادمها ذ وهالا يعناي أب ا نترنيات كااب ركياز انالمياة حديباة تكار
تجار تعك هلا التيور تتمب في التجار اإللكترونية .
تطور التجارة اإللكترونٌة :
-3
 -1-3تطور التجارة اإللكنترونية في العالم :
اب توس استلدا ا نترنيت والتجار اإللكترونية يستحق أب يوصاف بالتوسا النيزكاي (
الشااهابي ) ال ااااق الساارنة ذ للااك أب وتياار النمااو هااله ال تااوحي بالتباااي ذ باا أب معييااات
وتيديرات حديبة ذ نشرتها مصادر انالمية ذ وكلا لدى أوساي ألارى ذ لاصاة فاي سانوات 97
ذ  98ذ  99تؤكااد مااا لكرناااه  .حياار أب هااله التيااديرات والتنبااؤات تتحاادر نااب تيااور مسااتمر
لألنترنيت وبالتالي التجار اإللكترونية .
وليد وص ا نترنيت اليو الاج أب أصابب واسا االنتشاار حيار يعتبار الظااهر االتصاالية
التي سج ت أن ج نمو في ك ا وقات ذ حير يوضب الشاك التاالي معاد النماو الرهياي لشابكة
المع ومات العالمية ) (World Wide Webالتاي تعتبار ننصارا أساسايا فاي ا نترنيات لمعظا
1
المستلدميب

عدد السنوات الالزمة للوصول إىل  50مليون مستخدم
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Voir : Cyril blaise, Le Commerce Electronique entre Professionnels en Réseau ouvert (Internet), Paris V : faculté de
droit université pari Descartes, 1997.
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وحاليا حوالي  150الاج  200م ياوب شالص حاو العاال مشاتركوب فاي ا نترنيات ذ والمعيياات
اإلحصااية تيو أن في سنة واحد مب  98الج  99ندد مستلدمي ا نترنيات فاي الجهاات ا ربا
ل عال قد نمج ( تزاياد ) بنسابة  %55وينتظار أب يتجااوز نادد المساتلدميب  250م ياوب مساتلد
سنة . 2002
ويمكب أب يص ندده حدود  300الج  500م يوب مستلد الج اية سنة .2005
وتاالكر اإلحصاااءات أب أن ااج نساابة ل مسااتلدميب تتركااز فااي الواليااات المتحااد ا مريكيااة بااـ 100
م يوب مستلد ذ و 35م يوب في أوروبا ذ حير ينتظر أب يكوب أسرع معاد ل توسا فاي اساتلدا
ا نترنيت ن ج مستوى آسيا وأمريكا االتينية لال السنوات اليادمة .
في الصيب مبال كاب يتوق أب ينتي ندد مستلدمي ا نترنيت مب  1.2م ياوب سانة  98الاج
 6.7م يوب سنة  99ليص الج  33م يوب سنة . 2003
وبالتالي فاإب حجا التجاار ن اج ا نترنيات سيساتمر فاي التضاانف كا  100ياو ذ ونادد أساماء
المجاالت المعتمد في تتجاوز حاليا  15.5م يوب ذ وفي العديد مب جهات العال وص الج حد جاد
واس ذ الاج درجاة أب المؤسساات الا أرادت أب تحات ظ بمكانتهاا فاي الساوق ال يمكنهاا أب تسات ني
نب الشبكة ( ا نترنيت ) .
وهناااك مااب المالحظاايب مااب ياارى أب وتياار نمااو اسااتلدا ا نترنياات يمكااب أب تسااتمر فااي
نموها بن الوتير في حادود العشاريب سانة اليادماة ذ يسااند فاي تنشاييها التياورات التكن وجياة
وانل اش ا سعار في مجاالت المع وماتية واالتصاالت نب بعد .
ك هله المعييات يضاف اليها نمو اإليرادات اللي يعتبر م تا لالنتباه ذ حيار أب التنباؤات
أيضا تتحدر نب استمرار ارت انها .
انيالقا مب التيديرات ا ساسية يتضب أن انتي ت التجار اإللكترونية في مجمونها ماب 26
م يار دوالر أمريكي سنة  1997الج  43م يار سانة  98ذ وكااب ماب المنتظار أب تصا الاج 330
م يار سنة  2001و. 2002
كما تلكر التنبؤات المستيب ية أن ما يتراوح ما بيب  2الج  3آالف م يار دوالر أمريكاي فاي
ال تاار الممتااد مااب  2003الااج  2005سااتتأتج مااب المعااامالت باايب المؤسسااات ذ فااي حاايب أب نمااو
التجار التي تعني الجمهور الكبير ( الواس ) تبيج مكبوحاة باالتلوف الواسا والالي يرتكاز ن اج
اشاكالية ا ماااب فااي الاادف ذ وامكانيااة ال ااش والمشااك المتع يااة بالسااريّة الالزمااة لجما المعييااات
اللصوصية .
الااج هنااا فااإب اشااعانات التجااار الجديااد – اإللكترونيااة – ن ااج المسااتوى العااالمي تعي اات
نظرا ل تباينات ( االلتالفات ) التي تميز الدلو الج ا نترنيت حسي المنايق الج رافية .

فبعد أب شرع فاي اساتلدا ا نترنيات بايب نادد محادود ماب الادو سانة  1990ذ أكبار ماب
 200دولاااة موصاااولة منااال سااانة  1998ذ مااا للاااك فاااإب توزيااا لااادمات اإلياااواء ( االستضاااافة
 ) Hebergementلألنترنياات والتااي منهااا  %88مركااز فااي أمريكااا الشاامالية وأوروبااا ذ يوضااب
هلا درجة المساهمة ير المتساوية حسي المنايق في العال .
النسبة %
تقسٌم خدمات اإلٌواء لألنترنٌت
كندا 64 .................................................................. USA -
أوروبا 24.3 .....................................................................
أسًتاليا ،اليابان ،زلندا اجلديدة 6.3 ....................................................
الدو النامية ( آسيا الباسي يك ) 3.4 ............................................
أمريكا الالتينية 1.6 ..............................................................
افريييا 0.4 ........................................................................
وتجدر اإلشار الج أب حوالي بالبة أرباع التجار ن ج ا نترنيت ترتكز ن ج ص يات بايب
المؤسسات ذ وهناك تمركز كبير في بعش الييانات كالمنتوجات المع وماتية ( لواز البرمجياات
) حياار تمب ا ن ااج المسااتوى العااالمي مااا نساابت  %30مااب اجمااالي مبيعااات ا نترنياات ذ متبونااة
برحالت ا نما بنسبة  %21ذ الكتي والمجالت % 13ذ ال يديو وا قراص المدمجة.1 % 14
 -2-3تطور التجارة اإللكترونٌة فً العالم العربً :
ليد تألر دلو ا نترنيت الج الدو العربية مماا ألار انتشاار واتسااع التجاار اإللكترونياة
ما بيب الب داب العربية فيما بينها ذ وبينها وبايب العاال ذ وبالتاالي فاإب اإلحصااءات تالكر أنا الاج
اية سنة  1998ل يص ندد المشاتركيب فاي ا نترنيات ضامب  12دولاة نربياة اال ّ ماا يسااوي
 236..ألف مشترك وص الج  339.2ألف مشترك في أفري  21999ذ أماا نادد المساتلدميب
فيد وص الج  923.1ألف مسنلد حير قدرت نسبته الج ندد السكاب بـ  %0.3فاي المتوساي
العا لـ  12دولة .
اب هااله المعييااات تااوحي بحج ا التجااار اإللكترونيااة فااي العااال العربااي وتيورهااا ذ حياار أب
الدراسااات تاالكر أب حجا التجااار اإللكترونيااة فااي المنييااة العربيااة تياادر بااـ  100م يااوب دوالر
أمريكي ذ حير توقعت أب يرت هلا الرق ليص الج  1م يار دوالر أمريكي سنة . 3 2002
وفااي دراسااة قاماات بهااا مجمونااة ( دي آي تااي ) يرحاات فيهااا اسااتبيانات لمجمونااة مااب
مسااتلدمي ا نترنياات وماازودي لاادمات الشاابكة ذ وأصااحاي المتاااجر اإللكترونيااة المتواجااد ذ
وشركات تيوير البرمجيات ذ وشركات احال التجار اإللكترونياة فاي المنيياة ذ كانات النتاااع
بالنساابة ل ااويب العربااي تاادنوا ل وقااوف أمااا معوقااات التجااار اإللكترونيااة ذ فع ااج ساابي المبااا
Revue problèmes économiques, N° 2622, P 24.
 2نقال عن  :رأفت رضوان ،مرجع سابق ،ص  ( 240بتصرف ).
 3رشيد حسن " ،العرب يف سباق األنرنيت "  ،جملة االقتصاد و األعمال  ،فربايل  ،2000ص .33
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أفادت الدراساة باأب نسابة ماب قااموا بعم ياات شاراء ن اج الشابكة ماب بايب مساتلدمي ا نترنيات
العري ل تتجاوز نسابته  %4ذ بينماا امتنا  %96ماب مساتلدميب ناري ناب ممارساة الشاراء
نباار ا نترنياات حياار كاناات أن ااج نساابة فااي للااك لصااالب مشااتريات باارامع الكمبيااوتر  %23ذ
الكتااااي  %22ذ الهاااادايا  %7ذ العيااااور واإللكترونيااااات  %10ذ حجااااز تاااالاكر الساااا ر % 7ذ
وتراوحت قيمة مشتريات ا فراد بيب أقا ماب  50دوالر كحاد أدناج و 400دوالر كحاد أقصاجذ
أما معد مجموع مشتريات ال رد الواحد ن ج مدار العا فيد ب ت  644دوالر ذ وقادر مجماوع
حج اإلن اق مب لال التجار اإللكترونية في الويب العربي نحو  11.5م يوب دوالر.1
ك ا هااله المعييااات توضااب بااأب حج ا التجااار اإللكترونيااة فااي العااال العربااي تعتباار مااب
أضااعف النسااي ميارنااة م ا حجمهااا لاادى دو العااال وهاالا سااباي تتع ااق أكباار بتل ااف دلااو
ا نترنيت الج العال العرباي وضاعف الاوتير التاي تا بهاا الادلو الاج اياة يومناا هالا ذ حيار
ي ي ن ج المستلدميب اقتصاره ن ج المراسالت ذ واإلهتما باإلصدارات المتع ية بالموسييج
وما يرتبي بها ذ باإلضافة الج اإلستلدامات ا كادمية .
لكب تظ التجار اإللكترونية بعيد نب اهتمامات العري ذ وأكبر دليا ن اج للاك هاو ناد
الت كير حتج في سب قوانيب تنظ تجاار تكااد تكاوب ريباة ناب هالا العاال – الاويب العرباي –
اللي ال يزا الج يومنا هلا يتشدق بيرق تي يدية – متل ة – في تجارت .
أشكال التجارة التجارة اإللكترونٌة: 2
-4
سنحاو أب نلتصر الحدير نب اشكا التجار اإللكترونية في العناصر التالية :
 -1-4بٌن مؤسسة ومؤسسة أخرى : Business to Business
أو ما يرمز الي بـ  B to Bحير تمرر مؤسسة مب لال شبكة ا نترنيت ي بات شاراء أو
نااروش بيا لمؤسسااات ألاارى ومااا يتبعهااا مااب نناصاار متع يااة بالمعام ااة التجاريااة مااب فااواتير
ودف و يرها .
 -2-4بٌن المؤسسة والمستهلك : Business to consumer
أو ما يرماز لا باـ  B to Cذ وللاك ماب لاال العاروش الملت اة التاي تيادمها المؤسساات
ل مسااته كيب ن ااج مااا يساامج مراكااز التسااوق ن ااج ا نترنياات ذ حياار تعاارش ك ا أنااواع الس ا
واللدمات ويت أيضا هنا تن يل نم يات الشراء والبيا بأسا وتينياات حديباة كالادف ناب يرياق
بياقات اإلاتماب أو الشيكات اإللكترونية ....الخ .
 -3-4بٌن المؤسسة واإلدارة : Business to Administration
أو ما يرمز ل بـ  B to Aذ حيار يمكاب ل مؤسساة أب تجاري معامالتهاا – أو التزاماتهاا –
أمااا ملت ااف اإلدارات اللاضااعة لهااا ذ كااإدار الضاارااي والجمااارك ذ والتااأميب و يرهااا ذ كااأب
تياو بعم ياات الادف لملت اف المساتحيات ذ وأيضاا تيادي التصاريحات الالزماة مماا ياوفر الجهااد
والوقت .
 1عمار عقيلي " ،التجارة اإللكًتونية عربيا  :معوقات تشريعية و تقنية " ،جملة اإلقتصاد و األعمال  ،مارس  ،2000ص .100
2
Pour Plus de données voir : Camille Elisabeth, le commerce électronique : B to B , Paris : DUNOD, 1999, P1.

 -3-4بٌن المستهلكٌن واإلدارة : Administration to Consumer
أو ما يرمز ل بـ  A to Cذ وللك ماب لاال ممارساات ي تاز بهاا المساته ك تجااه ادارتا ذ
كدف الضرااي والرسو ذ وتيدي التصريحات الج ملت ف الهياات اإلدارية المعنية .
 -5آفاق استخدام التجارة اإللكترونية في العالم العربي :
بدأ العال العربي يح بأهمية الت يارات التاي أفرزتهاا المعيياات السياساية العالمياة وكياف
أبرت ن ج المت يارات االقتصاادية ذ ماب هناا بارز شايء ماب اإلهتماا بالتجاار اإللكترونياة ذ لكاب
للك ي تيد الج الجدية والتدقيق في الموضوع ذ فالتجار اإللكترونية لادى الادو ال ربياة تا التينايب
لها بنصوص تهت بالجاني المصرفي واليانوني ( كالعيود اإللكترونية ) ذ اإلمضاءات اإللكترونياة
ذ حماية المسته ك ذ و يرهاا ماب المجااالت التاي يجاي الت كيار فيهاا ولا ال اإلسات اد ماب تجااري
يرنا في هلا المجا .
اب التجار اإللكترونية في العاال العرباي مرهوناة بمادى اساتجابة الحكوماات الاج ضارور
تحرير التجار اللارجية ذ واإلحسا بأهمية اإلنادماج فاي اقتصااد ناالمي يتياور بسارنة رهيباة
في حيب نبيج كعري متل يب نب الركي .
وانتماد تكن وجيات اتصالية متيور سيعزز مب اهتما الويب العربي بالتجاار االكترونياة
ذ ال لكي نكوب مسته كيب لك ما هو ربي – أو أجنبي بشك نا – وانماا حتاج ال نبياج من يايب
ن ج أن سنا في حدود اقتصادية وسياسية ل يعد العال يهت بهاا الياو فاي ظا العولماة واضامحال
م هو السياد .
والحاادير نااب وصااو التجااار اإللكترونيااة الااج  1م يااار دوالر ساانة  2002ال يعتباار أماارا
مشجعا ب هو مليي لآلما ذ هلا الا قارناها م تيورها مب حير مبال ها م العال المتيد .
للا فمب الضروري أب ي كر العال العرباي فاي شاتج ميكانيزماات تياوير وتحسايب ظاروف
استلدا التجار اإللكترونية فيما بيب العري أوال وبينه وبيب العال اكلر مب جهة بانية .
 -5مدى تطور التجارة اإللكترونٌة فً الجزائر :
الحدير نب التجار اإللكترونية في الجزاار ييضي الج البحر في هلا الموضوع لدى
الجهة الملتصة بتنظي التجار في البالد ن ج أن ج المستويات .
و نيصد بالضبي وزار التجار ذ حير اتص نا بالوزار يالبيب معييات حو التجار
اإللكترونية في البالدذ و كاب الرد أن ال توجد أية معييات حو هلا الموضوع ن ج مستوى
الوزار ذ هلا الوض يعك

حييية التجار اإللكترونية في الجزاارذ للك أب الوزار الملتصة ل

ت كر حتج في تيدي احصاءات و لو بسيية نب المؤسسات اللاصة و العامة التي لديها مواق
اشهارية فيي ن ج ا نترنيتذ أو العم يات التي أبرمتهاذ ب أب ا مر ال ييف نند هلا الحدذ فيد
سألنا نب دراسات مستيب ية إلمكانيات انتماد هله التجار في بالدنا و كاب الرد س بيا ذ فال يوجد
حت الت كير في البحر و النيص نب وضعية التجار اإللكترونية في الجزاار فمابالك سبي

تيويرها و انتمادهاذ اب استلدا ا منترنيت في الجزاار يكاد يتوقف نند المراسالت الشلصيةذ
و بعش االهتما لدى ا كادمييب الليب يبحبوب نب الماد الع مية إلبراء بحوبه ذ أما التجار ن ج
ا نترنيت ذ فتيف مجمونة مب العوااق حااال أما امكانيات تيورها و انتمادها في بالدنا .

 -6أسباب عدم اعتماد التجارة اإللكترونٌة فً الجزائر :
ر

ا همية البال ة لضرور انتماد التجار اإللكترونية كأدا متيور في االقتصاد

الجزااريذ اال ّ أب هله التجار ل تعتمد الج اية يومنا هلاذ ب أننا ال نبالغ اب نيو ان ل يت
حتج الت كير في ضرور انتمادهاذ و هلا بعد اتصالنا بوزار التجار ذ حير تأكد لنا أن ليست
هنالك أي جهود في ايار للك ذ ب أب اإلحصاءات المتع ية بهلا ال وب مب التجار

ير متوفر

لدى الوزار الوصية.
و بالتالي فإننا نسج هنا مجمونة مب ا سباي التي نرى أنها تحو دوب انتشار هله
التجار في بالدنا و هي كالتالي :
 -1اإلنتشار الواس لألمية في بالدنا ذ حير تعتبر الجزاار مب الدو التي تحوي نسبة أمية
مرت عة نونا ما فاإلحصاءات التي تتحدر نما ي وق سبعة مالييب أمي ذ و بتاالي فهؤالء
ال ي يهوب حتج معنج أب تمار

تجارتك نب يريق ا نترنيت ب ال يتلي وب حتج

وجودهاذ و هلا يعتبر ناايا يحو دوب انتشار التجار اإللكترونية.
 -2انتشار ا مية بالمعنج الحديرذ حير أب مصي ب ا مية في التعالري ات الحدير يعني ال
يحسب استلدا الحاسوي ذ للك أب فاة واسعة مب المتع ميب ل يسبق له أب ج سوا أما

حاسوي و تعام وا مع  .و بالتالي فال نتلي أنه يستييعوب ممارسة تجارته نبر
ا نترنيت اللي يرتكز ن ج استلدا الحاسوي.
 -3ارت اع تك ة الحصو ن ج حاسويذ و هلا أيضا يحو دوب انتشار هله التجار التي
تتي ي حاسوبا في المرتبة ا ولج و بالتالي فانتشار استلدا الحواسيي مرتبي ايضا
بضرور الت كير في تك ة الحصو ن ي  ،ال على املستوى الشخصي فقط و إمنا على املستوى
التجاري أيضا.
 -4إرتفاع تكلفة استخدام األنًتنيت ،ذلك أن تكاليف االتصال العادي يف بالدنا مستمرة يف االرتفاع يف ظل
غياب املنافسة يف قطاع االتصاالت الذي التزال الدولة حتتكر اجلانب األكرب منو ،مما حيول دون اخنفاض
تكلفة االتصال عن طريق األنًتنيت.
 -5نقص إىتمام املؤسسات االقتصادية يف البالد هبذه التقنية التجارية احلديثة اليت ميكن أن تفتح هلم آفاقا
إقتصادية أوسع ،مما جيعل اتشارىا يكون منعدماُ يف بالدنا.
 -6عدم اىتمام العيآت اإلدارية العليا للبالد باملوضوع ،فال يعقل أن وزارة التجارة يف بالدنا مل تفكر حىت يف إجراء
استقصاء ملدى اىتمام الناس هبذا النوع من التجارة  ،و التفكري يف سبيل تقنينها أو اإلستفادة من جتارب
الدول الغربية يف ىذا اجملال.
 -7ختلف النظام املصريف اجلزائري من حيث وسائل و تقنيات الدفع احلديثة
 -7سبل توسيع استخدام التجارة اإللكترونية في الجزائر :
بعد أب لكرنا مجمونة ا سباي التي نرى أنها تعيق تيور استلاد التجار اإللكترونية في
البالد نرى أب نيترح مجمونة مب السب و ا ساليي التي يمكنها أب ت تب االقتصاد الجزااري
ن ج تجار نرفت تيورا رهيبا لدى ال ريذ هله السب هي كالتالي :
 -1ارساء قواند تكوينية في اإلنال اكلي تدل التجار اإللكترونية ضمب البرامع التكوينية
ن ج ك المستويات بما فيها التع ي العاليذ حير يمكب احدار فرع في التجار الدولية

كماد أساسية في تينيات السويق و التجار

-2
-3
-4
-5
-6

تحت اس التجار اإللكترونية أو أب تدر
بص ة نامة.
ضرور لوصصة قياع االتصا و فتب باي المنافسة في حتج تنل ش تك ة استلدا
ا نترنيت و بالتالي المساهمة في انتشار البيافة اإللكترونية بما فيها التجار اإللكتروينة.
الت كير في اإليار اليانوني ل تجار اإللكترونية و ادلالها ضمب قواند اليانوب التجاري و
يرها مب اليوانيب المتص ة بها.
تل يش الرسو الجمركية ن ج التكنولوجيا المع وماتية المستورد حتج تكوب في متناو
ال اات الملت ة ل مجتم ذ بعد انل اش تك ة الحصو ن يها.
تيوير أساليي الدف اإللكتروني لدى ملت ف المراكز اإلاتمانية وكلا انتماد نظا
الشبكات اإللكترونية المصرفية.
الت كير في قوانيب حماية المسته ك الجزااري و هلا ت اديُا ل تلوف مب ملاير التجار
اإللكترونية.

ىذه بعض األساليب و السبل اليت ميكن من خالهلا تدعيم انتشار التجارة اإللكًتونية يف
اجلزائر ،تتطلب الدقة و كذا السرقة يف التنفيذ و عدم التماطل و اإلمهال ،نظرا لكون التجارة
اإللكًتونية تتطور بطريقة رىيبة لدى العامل الغريب ،و بالتايل فالفجوة بيننا و بينهم تزداد اتساعُا ،و لو
دتاطلنا يف اعتماد التجارة اإللكًتوةنية يف بالدنا فإننا سنزداد ختلفا إىل ختلفا.
 -8ماذا ٌستفٌد االقتصاد الجزائري بعد اعتماده التجارة اإللكترونٌة ؟
مب أه المزايا التي سينالها االقتصاد الجزااري بعد انتماده التجار اإللكترونية ماي ي :
-1

-2
-3
-4

فتب آفاق أوس أما المؤسسات االقتصادية الجزاارية لاصة ت ك التي تعاني مب مشك
صع وبة الن ال الج أسواق نالمية نتيجة ص ر حجمها و انل اش مواردهاذ و بالتالي فإب
المؤسسة الص ير ير المعروفة حتج ن ج المستوى المح ي يمكب لها أب ت تب آفاقا
أوس ن ج المستوى العالمي.
االست اد مب اللدمات و الس ا جنبية التكنولوجية المتيور و بالتالي توفر امكانيات
الراج االقتصاد الجزااري مب تل ذ و انياا قدر تنافسية أكبر .
في
تيوير الصادرات لارج المحروقاتذ حير أب منتجات جزاارية تجد ي با ها
السوق العالمي لكب نيص اإلشهار الدولي ل س الجزاارية يجع ها مجهولة لدى العال .
تيوير العم المصرفي الجزااري مما يتوافق م متي بات التجار اإللكترونية اللاصة
بيرق الدف اإللكتروني الملت ة.

 -5ت ادي المشاك اإلدارية مبال بيب المك يب بالضريبة و اإلدار الجبااية فيما يتع ق بالتل ف
نب تيدي التصريحات الجبااية أو دف المستحياتذ حير أن يمكب أب يت للك بسهولة نب
يريق شبكة ا نترنيت و الدف اإللكتروني.
 -6سهولة الوصو الج المسته كذ شريحة كبير مب المسته كيب المح ييب.
 -7و بص ة نامة انياء ن جديد ل تجار الجزاارية لاصة و نحب ميب وب ن ج االنظما
الج المنظمة العالمية ل تجار .

الخاتمة :
بعد أب أوضحنا أهمية التجار اإللكترونية ذ وكلا الميارنة بيب تيورهاا لادى ال اري ولادى
الااويب العربااي ذ تباايب أب التجااار اإللكترونيااة تعتمااد ن ااج التيااورات التكنولوجيااة فااي مجااا
اإلتصاالت نب بعد والتي تت بوتير جد سريعة ذ حير ن تيد اليها نحاب العاري فاي أويانناا نتيجاة
ارت اع تك ة الحصو ن يهاا ذ لكاب للاك ال يمنا ماب ضارور تظاافر الجهاود الكتسااي مبا هاله
التينياات الحديباة التاي يمكنهاا أب تسااه فاي ت عيا وتحرياك اقتصااداتنا بماا يتوافاق ما المعييااات
االقتصادية العالمية .
اب التجار اإللكترونية رفعت الحواجز التي يدية ل تجار الكالسيكية ذ وساهمت لدى ال اري
في زيااد التادفيات النيدياة الناجماة ننهاا بشاك م ات لإلهتماا ذ هالا ماا يجع ناا كعاري ن كار فاي
امكانااات الوصااو الااج تكاما وتعاااوب واناادماج اقتصااادي – تجاااري -فيمااا بيننااا وباايب العااال نااب
يريق هله ا دا التي يمكنها أب ترف الحواجز التي أناقت والزالت تعيق التكاما واإلنادماج بايب
اقتصاداتنا .
اب التجااار اإللكترونيااة وسااي ة حديبااة ل ممارسااات التجاريااة الدوليااة ( أو المح يااة ) اب ل ا
نتحك فيها فستزداد اقتصاداتنا تل ا وتأزما ي وق التل ف والتأز اللي نانيناه سابيا والزلنا نعاني
اليو ذ نها مبنية ن ج السرنة وال عالية وهله هي اللاصية التي ت تيدها اإلقتصادات العربية .
و ر أب التجار اإللكترونية ب ت حدودا نالية في انتشارها لدى الدو ال ربية و في
العال بص ة نامةذ اال ّ أب الس يات الجزاارية ل تت يب الج ضرور انتمادها كتينية قانونية
متيور ل تجار ذ و يظ االقتصاد الجزااري أنرجا دونها.
اب التوقي ن ج ات اقية الشراكة م االتحاد ا وروربي يعني جانبيب تجارييبذ جاني
نستيي أب نشارك في و نحب ضعاف أما االتحاد و هو التجار التي يديةذ و جاني آلر ل نعتمده
بعد و ال نعرف نن شي ُاا و االتحاد يتحك في ب و قنب ل أال و هو التجار اإللكترونية.
فإلى متى نظل ننتظر إلى أن تبلى التقنٌات و التكنولوجٌات بتعافت إلى اكتسابها ؟

ليد كانت التجار التي يدية الجزاارية ضعي ة لارج المحروقات و تزداد ضع ا اليو في
ظ نال تهيمب ن ي العولمة االقتصادية و ت نب في استلدا التجار اإللكترونية.
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