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 التجارة االلكترونية كأحد مقومات اقتصاد المعرفة 

 -دراسة تحليلية لالقتصاد الجزائري

 د. طوالبية احالم د. فرحية ليندة د. خروف منري

 مساعدةأستاذ  ةأستاذ حماضر أستاذ حماضر

 -اجلزائر-قاملة 1945ماي  8جامعة 

-قاملة 1945ماي  8جامعة 

 -اجلزائر

 -زائراجل-قاملة 1945ماي  8جامعة 

 

  :ملخص

تهدف هذه الدراسة اىل تسليط الضوء على اهمية التجارة االلكرتونية يف تفعيل اقتصاد املعرفة 

يف اجلزائر، خاصة وان هذه االخرية عرفــت تطــورات كثــرية وخمتلفــة، مدعومة بالــدور 

نوع من التجارة مل يعد الكبــري لتكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت، فاحلاجة إلـى إدراك هذا ال

خيارا بل أصبح ضرورة حتمية تفرض وجودها على مجيع الدول، ولكـن درجة تطور هذه التجارة 

ختتلف من بلد آلخر، فقد استجابت العديد من الدول هلذا النمط من املبـادالت حسب أوضاعها 

رها لدى الدول التجارة اإللكرتونية بلغت حدود عالية يف انتشا وخصوصياتها، حيث برغم أن

 .الغربية وبعض الدول العربية اليت بدأت ختطوا خطوات مهمة رغم تواضعها

وتوصلت الدراسة اىل ان جتربة اجلزائر مازالـت مل حتقـق النهضـة واالنطالقـة املرجـوة فـال وجود 

عليمـي لتجارة إلكرتونية دون اسـرتاتيجيات وسياسـات وطنيـة تغطـي مسـائل البنـاء التقـين والت

  .والتـأهيلي والبنـاء املؤسساتي والقانوني

 كلمات مفتاحية: 

 .تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، اإلنرتنت، التجارة اإللكرتونية

 
واالستخدام املكثف للوسائط  هائال انتشار اإلنرتنت فيه تنتشر الذي العصر لقد اصبح هذا

ي والتجاري، اصبح يطلق عليه اقتصاد املعرفة، االلكرتونية، وادخال كل ذلك يف اجملال االقتصاد

 جمرد العامل هذا جعلت فقد املزايا، من العديد تتيح اليت اإللكرتونية التجارة مفهوم شاعحيث 
 حجمها خالف على الشركات لكل املمنوحة الفرص فيه تتعادل واحدا وسوقا صغرية قرية

 احلدود كل متخطني وسهولة يسر بكل والسلع بضائعلل والرتويج العاملية األسواق القتحام
 الذين للزبائن بالنسبة احلال وكذلك أماكنهم، ملغادرة احلاجة دون واحدة زر نقرة نم وكذلك

 أن إىل عامليا اإللكرتونية التجارة حجم تنامي من الرغمتهم  احتياجا اقتناء مبقدورهم أصبح
 واالتصاالت، باخلدمات يتعلق فيما خاصة كبرية اقتصادية لقطاعات املستقبل متثل أصبحت
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 استيعاب تستطع مل إذا منها، ضئيلة نسبة على إال االستحواذ تستطع مل العربية البلدان أن غري
 األوضاع ظل ويف األخرية اآلونة يف إال اقتصاديا اإللكرتونية والتجارة املعلومات أهمية فكرة

 ملحة ضرورة هلا بالنسبة إللكرتونيةا التجارة أصبحت العربية، الدول تعيشها اليت االقتصادية
 يف إسهامها لزيادة تنمويا واسعة فرص وتوفري والتسويقية احمللية اإلنتاجية لتحقيق ومتطلبا
 البلدان حتقق أن أجل من وأنه االقتصادي منوها لرفع قطاعا تطوير وكذلك اخلارجية التجارة

 اليت العقبات تذليل على تعمل أن روريالض من فإنه اإللكرتونية التجارة من االستفادة العربية
 والتنظيمات التحتية االتكنولوجيت متطلبا توفري وكذا فيها التكنولوجيا هذه استخدام تواجه

 .بتطبيقها املتعلقة

 االشكالية:

اجلزائر، وما  يف اإللكرتونية التجارة وأفاق واقع هو ما :التالية اإلشكالية طرح لنا يتسنى هنا ومن

 اجلزائر اقتصاد املعرفة؟ مدى اعتناق 

 :الفرضيات

 :التالية الفرضيات نضع املطروحة اإلشكالية على اإلجابة تسهيل وقصد
 لتعامالت التكنولوجية والقاعدة األساسية البنية واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا تشكل -

 .اإللكرتونية التجارة
 االتصاالت وسائط باستخدامرتونيا االقتصادية إلك األنشطة ممارسةعرفة امل قتصاداب نعين -

 .األعمال أجناز يف واإلنرتنت الكمبيوتر جبهاز االستعانة مساته ومن املعلومات وتكنولوجيا
 باستخدام واملنتجني املستهلكني بني ما والشراء البيع عمليات من نوع اإللكرتونية التجارة -

 أي يف يطلبها اليت املعلومات كل يلالعم أمام عرض يتم حيث واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا
 .اإلنرتنت شبكة بواسطة ومكان وقت

 مت إذ مزاياها من واالستفادة اإللكرتونية التجارة لتطوير للجزائر متاحة كبرية إمكانيات هناك -
 .تها املناسبةمتطلبا وتوفري الالزمة اإلجراءات اختاذ

 :الدراسة وأهمية أهداف

 .اإللكرتونية التجارة وهي بأسره العامل يف بسرعة انتشرت اليت ثةاحلدي الظاهرة على التعرف -
 واجلزائر. العامل يف اإللكرتونية التجارة مبكانة املتعلقة الصورة إيضاح -
 .تطورها دون حتول اليت والعوائق اجلزائر يف اإللكرتونية التجارة واقع على التعرف -
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 جتدد اليت الوسيلة يكون منهج إىل حيتاج ثحب أي بناء أن فيه شك ال مما :املستخدم املنهج
 .حبثه يف منها ينطلق اليت التساؤالت على اإلجابة وتسهل البحث جماالت للباحث
 املتعلقة النظرية اجلوانب خمتلفمن  يف وصف الظاهرة الوصفي املنهج استخدمنا عام وبشكل

 مناستخدمنا املنهج التارخيي و ،اجلزائر يف مكانتها وكذا اإللكرتونية والتجارة باقتصاد املعرفة
 هلا تعرض اليت الدراسة لنتائج حتليليااملنهج الوصفي التحليلي، و ،تطورها مراحل سرد خالل

 .املوضوع
 وقد مت تقسيم البحث اىل:

 احملور االول: مدخل مفاهيمي القتصاد املعرفة والتجارة االلكرتونية.

  العامل والوطن العربي.احملور الثاني: مكانة التجارة االلكرتونية يف

 احملور الثالث: واقع وافاق التجارة االلكرتونية يف اجلزائر.

 المحور االول: مدخل مفاهيمي القتصاد المعرفة والتجارة االلكترونية:

 وتطور كبري بشكل واالتصاالت املعلومات تقنيات جمال يف احلديثة التقنيات انتشار مع
 االقتصادية، حلياة ا ومنها تقريبا احلياة مناحي مجيع ليشمل وجه اخلصوص على اإلنرتنت

 اقتصاد اإلنرتنت، اقتصاد اإللكرتوني، االقتصاد كاالقتصاد الرقمي، املصطلحات من العديد شاع
 االتصاالت وسائل على يعتمد املعرفة الذي اقتصاد هو واحد مصطلح يف تصب واليت املعرفة

.اقتصاد اإلنرتنت مصطلح عليه يطلق ذال أساسية كوسيلة وعلى اإلنرتنت احلديثة

1

 

 المعرفة اقتصاد ماهية :أوال

 المعرفة: اقتصاد تعريف.1

 :بينها من املعريف لالقتصاد التعاريف من العديد االقتصاديون قدم
 أنه أي االنتباه فقر تنشأ املعلومات وفرة وأن االنتباه إقتصاد أنه ساميون على هربرت تعريف -

 .هلا والتفطن جديدة معلومة لكل الكبري االنتباه إىل حيتاج إقتصاد
 دور تفسري يف مرتكزًا الزالت اليت االبتكار عن نظرية أنه على شومبيرت جوزيف تعريف -

 2.الفرد دخل وحتسني االنتاجية وزيادة والتطوير االقتصاد يف االبتكار
 املعلومات و البيانات اعدقو على تشتمل اليت الصرحية للمعرفة املتضمن أنه :عبود جنم تعريف –
 الثورة ينشئ الذي االقتصاد بأنه و ،اداألفر ميثلها اليت الضمنية املعرفة و غريها، و الربجميات و

 القطاعات يف بأشكاهلا للمعرفة االستخدام و التطبيق التعليم، و التقاسم التحسني، خالل ، من
 .جديدة قواعد و خصائص وفق الالملموسة و البشرية األصول على باالعتماد املختلفة

 غري أو ملموسة غري سلعة هو املعرفة إقتصاد أن القول ميكن السابقة للتعاريف وكخالصة
 يف اخليارات دراسة قائم األخري هذا مبدأ الذي التقليدي االقتصاد عن متميزًا جتعله منظورة

 على األوىل بالدرجة عتمدي الذي و الوفرة اقتصاد هو الذي املعرفة اقتصاد عكس على الندرة عامل
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 املصدر كثري إقتصاد من التحول فإن لكذل التكنولوجيا، على منه أكثر مال أس كر البشري العقل
 لتصبح جديدة أفكار ابتكار و إنتاج على الفرد بقدرة مرهون أو مرتبط املعرفة كثري إقتصاد إىل

3 .العاملية االتصاالت و لوماتاملع تكنولوجيا و العوملة حتديات مع وانسجامًا استجابة أكثر

 

  :التالية بالمميزات المعرفة إقتصاد يتميزة: المعرف إقتصاد سمات .2

 معدل يتسارع احلياتية املستجدات و املتغريات مع التكيف على قدرة و فائقة مبرونة يتمتع  -
 .الساعة دقات مع تأثريها حجم تكاثف و تغريها

 أصبحت اليت االقتصاديات من غريه مع الكامل التواصل و التجدد على الفائقة القدرة ميلك–
 .منها موقفًا له يكون أن دون من االندماج إىل تتوق

 تكن مل متامًا جديدة معرفية و فكرية منتجات توليد و اجياد و االبتكار على القدرة ميلك–
 .قبل من االسواق تعرفها

 تزامنية طبيعة ذوات و متجددة و تدة،مم متنوعة، و متعددة فيه املضافة القيمة خلق جماالت–
 تعطي و ائيةنه ال تكون تكاد و ،غين و احملتوى و املضمون تناسبية كانت إن و هي و متدفقة
 .كافة االقتصاد هذا جماالت على احلافز تأثريها

 .بالكامل مفتوح اقتصاد هو بل عليه، مغلقة بوابات توجد ال و إليه، للدخول حواجز يوجد ال–
 و االخرتاع بأهمية االدراكي بالوعي و اجلامح باخليال و االبتكارية بالقدرة و بالذكاء طهارتبا–

 .وأرقي أحسن و أفضل هو ما لتحقيق اجلامعية و الذاتية املبادرة و اخللق
 أن و عديدة طرق و وسائل خالل من إليها الوصول ميكن فيه القوة بأن املعرفة االقتصاد ميتاز–

 إىل للوصول الوحيدة الوسيلة هو الكبرية العقول استخدام و الدراسة و البحث و برةاملثا و االجتهاد
 .القوة قمة

 شيء فكل الصدفة، قوانني على يعتمد ال و االرجتالية، عشوائية عوامل املعرفة اقتصاد يعرف ال–
 .متابع و مراقب و موجه، و منظم شيء كل و خمطط فيه

 :رفةالمع اقتصاد في االندماج لعوام .3

 تبين يقتضي البشري، الرأمسال على يقوم مادي غري اقتصاد إىل مادي اقتصاد من التحول إن
 املدى يف املعارف نقلو االنتاج مصادر يف الزيادة اآلخر، منهما كل يكمل شقني ذات اسرتاتيجية

 حدث ظهور أخرى جهة ومن جهة من (R&D)التطويرو البحث كالتعليم، التكوين، الطويل
 االتصالو اإلعالم تكنولوجيا يف متمثاًل معترب جيتكنولو
 Knowledge teki-ofb بنى إقامة هما أساسيان املعريف شرطان االقالع يتطلب آخر، ومبعين

 :يلي كما وهو البشري رأمسال يف واالستثمار تكنولوجية حتتية
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 : االتصال و االعالم تكنولوجيا–
 يف باالستثمار أساسًا يكون املعرفة إطار يف جيةتكنولو  infrastructure حتتية بنى تشيد إن

 إبتكارية  اآللي االعالم معدات صناعة و الربجميات كصناعة  TIC و االتصال االعالم تكنولوجيا
 يتضمن الذي و اآللي للحاسب تشغيل برنامج اختيار و تنفيذ و تصميم و رسم و إعداد على تقوم

 انهبكو الصناعة هذه تتميز و ، متكا أعمال جموعةمب ليقوم للحاسب تعليمات و أوامر جمموعة
 تسويقية ملنظومة خضوعها و مكان، أو زمان حيده ال إنتاجها باألساس البشري العقل على تعتمد

 .اخلارجية لألسواق ومنافستها سريع بشكل و ارتفاع عائداتها ، للبيئة تلويثها وعدم متكاملة،
 : التعليم–

 يعترب اليوم لكن االستهالك، أشكال من شكل أنه على التعليم لىع لإلنفاق ينظر مضى وقت يف
 النمو نظرية جاءت وقد االقتصادية، التنمية يف البالغ أثره له البشري، الرأمسال يف استثمارًا
 يفو، والنم على البشري رأمسال أثر لتأكد قبلها البشري الرأمسال ونظرية endogene الداخلي
 Knowledge-intensive  .املعرفة كثيف النشاط صوب االهتمام يتجه أين املعرفة اقتصاد

activity جوهري بدور التعليم جانب خيص.

4 
  R & D : التطوير و البحث–

 بالغ واخلواص احلكومات وتولي والتطوير، البحث خمابر املعرفة على املبين االقتصاد يف تنتشر
 .التكنولوجي للتقدم النبض القلب باعتبارها األهمية

 بيو مثل حديث ميدان يف رئيسية تكنولوجية لنقلةReserch متابعة Pursuit بالبحث يقصد
 التكنولوجية للمعارف تطبيق فهو Development التطور املعرفة أما يف تعمق هو تكنولوجيا

  .املعرفة يف توسع ،هو وبالتالي مسبقا، معروف جمال يف

 من والتطوير البحث مشاريع على االنفاق ةنسب رفع يقتضي اجلديد االقتصاد يف التحول إن
PIB الدول يف جند اجلديد، االقتصاد مؤشرات جمموعة ضمن كمؤشر النسبة هذه تعترب إذ 

 أما PIBمن  % 2,5 نسبة ختصص املتحدة فالواليات بينها، فيما تتقارب معتربة، نسب املتقدمة
 البحث برامج حقل يف االنفاق لكن توزيع % 2,8 واليابان % 2,3 فيخصصون وأملانيا فرنسا

 برامج على إنفاقها من % 20 نسبة املتحدة الواليات ختصص إذ آلخر بلد من ختتلف والتطوير
.التسلح على كثريًا اهتمامها ينصب ال اليت اليابان عكس على التسلح،

5

 

 االلكترونية التجارة ماهيةثانيا: 

 اليت االلكرتونية التجارة ظهور إىل أدى االقتصادي الجملا يف طرأ الذي السريع للتطور نظرا
 .خصائص بعدة لتميزها نتيجة وهذا معني منظور من تعريف كل تعاريف عدة هلا أعطيت

 : االلكرتونية التجارة تعريف .1

:بينها من االلكرتونية التجارة على أطلقت تعريف عدة هناك

6 
 السلع إنتاج أنشطة ىعل العاملية تشمل التجارة منظمة تعرف :(WTO) :"األول التعريف

 ."االلكرتونية الوسائط خالل من للمشرتي تسليمها أو وبيعها وتعريفها وتوزيعها واخلدمات
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 الوسائط لكن االنرتنت، شبكة هي التعريف هذا يف االلكرتونية بالوسائط واملقصود
 لتشمل تتسع أن ممكن االلكرتونية

 اليت كتلك مسبقا، حمددين عاملنيمت على املغلقة أو اخلاصة الشبكات مثل أخرى وسائط
 الطريان شركة تستخدمها
 .والبورصات

 واخلدمات التكنولوجيا من مزيج"انهأ علىان  رضو رأفت حث البا ويعرفها :الثاني التعريف 
 التبادل بأداء لإلسراع
 بيع (والعمالء والشركة األخرى الشركات بني الشركة، داخل املعلومات لتبادل آلية وإجياد التجاري

 ".) وشراء
 ."جتارية بأنشطة املرتبطة الرقمية املعامالت من جمموعة هي" :الثالث التعريف 

 النحو على وذلك السابقة التعاريف بني جيمع تعريف إىل نصل أن ميكن سبق ما خالل ومن
 :التالي

 ذبتنفي متعلق متقدمة، تكنولوجية إجراءات بفضله يتم جتاري نشاط هي االلكرتونية التجارة
 يتم ومعلومات بيانات طريق عن واملعلومات، واخلدمات البضائع وبيع شراء بعمليات يتصل ما كل

 7.األخرى العاملية التجارية والشبكات االتصال شبكات عرب تبادهلا
 أمام االلكرتونية التجارة تفتحها اليت اآلفاق أن إذ احلد، هذا عند االلكرتونية التجارة تنحصر وال

 عنصرين على االلكرتونية التجارة وتعتمد معني، حد عند تقف ال واألفراد ؤسساتوامل الشركات
 .االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات تكنولوجيا هما أساسيني

 :االلكرتونية التجارة خصائص .2

 :يلي ما بينها من اخلصائص من مبجموعة االلكرتونية التجارة تتميز
 و والربامج احلاسوب بأجهزة املتمثلة و E Business يةااللكرتون األعمال لبيئة األساسية البنية–

 .املعطيات تلك مع التعامل على القادر البشري العنصر على فضال شبكة االتصاالت
 و االلكرتوني التناقص و الشراء و البيع خالل من E-Commerce االلكرتونية التجارية تعامالت–

 .غريها و إجراء املزايدات
 وإمتام واخلدمات السلع طلب مثل .E Business Process االلكرتونية جاريةالت العمليات إجراء–

 دعم إىل إضافة العمالء وخدمات البيع عمليات بعد ملا الفين والدعم والبيع الشراء عمليات
8 .التوظيفو البشرية الكوادر تدريب عمليات وإجراء االتصاالت خدمات

 

 :هيو مميزات بعدة االلكرتونية التجارة وتتميز
 .األوقات كل يف و مكان كل يف متواجدة االلكرتونية التجارة أن : الواسع الوجود–

 أي إىل الوصول حدود ختطي خالهلا من املتعاملني االلكرتونية التجارة متكن : العاملي التداول –
 .بالعامل مكان
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 بني موحد بشكل جتارية تعامالت يتم املعايري هذه خالل من : االنرتنت لشبكة عاملية معايري–
 .العامل دول

 استخدام بواسطة كثرية، مبعلومات املستهلك االلكرتونية التجارة تزود : غنية معلوماتية موارد –
 .الرقمية التكنولوجيا وسائط جلميع الشركات

 وسيلة أا لق نط م من ، جدا عالية فعلية ذات تواصل آلية نية االلكرتو التجارة تعد : التواصل –
 .التاجر و العميل بني اجتاهني ذات اتصال

 و ممتازة نوعية ذات و كثيفة املعلومات جعلت األنرتنت شبكت أن شبكة أن : املعلومات كثافة–
 .حديثة

 خالل من األفراد من معينة فئة استهداف االلكرتونية التجارة متكن : الشخصي االستهداف –
 9.ما سلعة لتسويق الشبكة عرب اإلعالنات تعديل

 : االلكرتونية التجارة أشكال .3

 :وهي مهمة قطاعية أشكال ثالثة اإللكرتونية التجارة تأخذ
 العمليات إىل وتشري (to BB) بالرمز هلا ويرمز :(Business to Business)واملؤسسة  املؤسسة بني -

األخرى،  االتصال الشبكات عرب أو االنرتنت شبكة عرب الشركات بني جتري اليت والشراء البيع

 التحويل عمليات إىل ضافةباإل

 إلكرتونيا، املالية التحويالت خمتلف وإجراء االلكرتونية الصفقات وإجراء للمعلومات االلكرتوني
  .جديدة أسواق وتفتح التسويق عمليات يف التحكم االلكرتونية التجارة فتتيح

 B) بالرمز هلا برمزو :(Business to consumer) واملستهلك املؤسسة بني اإللكرتونية التجارة  - 

to B) مبراكز يسمى مما للمستهلكني املؤسسة تقدمها اليت املختلفة العروض خالل من وذلك 
 الشبكة خالل من الدفع أيضا ويتم واخلدمات السلع أنواع كل تعرض يثح األنرتنت على التسويق

  .االتفاق وصيغة السلعة طبيعة فحسب االستالم أما

 :وهي تقنيات عدة (B to B) لنموذج ةالقطاعي التطبيقات وتطرح
 يقدمه ما خالل من اإللكرتوني املصرف إىل باإلضافة، اإللكرتوني البيعاإللكرتوني،  التسويق -

 .فعالية وأكرب تكلفة بأقل املالية العمليات وتأمني اإللكرتوني الدفع خدمات من
 وتشمل (B to B) بالرمز هلا يرمز ما أو (Business to Administrations): واإلدارة املؤسسة بني -

 يعرف ما خالل من العامة، اإلدارة واهليئات املؤسسات بني تتم اليت والتعامالت التحويالت مجيع
 التكنولوجيا أنتجتها اليت وسائل إستخدام إىل احلكومة تسعى حيث اإللكرتونية، باحلكومة

 من املؤسسات قطاع يستفيد كما املؤسسات، قطاع إىل احلكومية اخلدمات تقديم يف املتقدمة
 .العمومية اإلدارة مع تعامله يف اإللكرتونية للتجارة استخدام

 إليها يرمز واليت (Administration to customets) واإلدارة املستهلكني بني اإللكرتونية لتجارةا-
 اخلدمة تقديم من اإلدارة اإللكرتونية التجارة من الشكل هذا ميكن حيث : (A to C) بالرمز
 املقدمة اخلدمة تلقي عند والسرعة السهولة من املستهلكني ويستفيد للمستهلكني أدائها الواجب

 اإللكرتونية احلكومات ظهور مع يتطور اإللكرتونية التجارة من الشكل هذا ،وبدأ اإلدارة من
املعلوماتية مبجتمع يسمى ما وظهور

10

 ، والشكل التالي يوضح ذلك:
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  اشكال التجارة االلكرتونية:(: يبني1جدول رقم )

G2C G2B G2G 

B2C B2B B2G 

C2C C2B C2G 

 الدولية األسواق يف للتواجد اسرتجتي كخيار االلكرتونية التجارة شنيين، حسني :املصدر
 يف دكتوراه شهادة لنيل مقدمة أطروحة ،- وحتديات واقع – العربي الوطن يف إقامتها ومقومات

 .204 ص ،2014 /2013 اجلزائر، ورقلة، مرباح صديقا جامعة التسيري، علوم

 البيئة كان جمتمع أي يف اإللكرتونية التجارة انتشار يتطلب: اإللكرتونية التجارة متطلبات
 :يف املتطلبات هذه وتتمثل لذلك املالئمة

 اهلاتف، الفاكس، (الالسلكي و السلكي االتصال شبكات وتتضمن : اإللكرتونية التحتية البنية -
 البشري املال رأس الفنية، الدعم خدمات التشغيل، و التطبيقات برامج اآللية، احلواسيب اإلنرتنت

 تساعد ثانية جهة من و وتطويرها اإللكرتونية التجارة منو على تساعد التحتية البنى فهذه ،)
 املعامالت تتم خالله من الذي اإللكرتوني السوق بدوره يعترب الذي اإلنرتنت استخدام انتشار على

  التجارية املبادالت و
 استمرار يضمن الذي القانوني اإلطار يف تتمثل :اإللكرتونية للتجارة األنظمة و التشريعات -

 اليت القانونية األدوات وبإجياد فيها املتعاملة األطراف حقوق محاية و اإللكرتونية التجارة
 اإللكرتوني الربيد و أ اإلنرتنت شبكة ربع التعاقد وسائل اإللكرتونية مثل التعامالت و تتناسب،

 أم لدولةا داخل يف كانت سواء اإللكرتونية التجارية النزاعات فض و لذلك الالزمة ط الشرو و
  . خمتلفة دول أطراف بني كانت

 أي يف اإللكرتونية التجارة جناح مقومات أحد اجلانب هدا ميثل و :البشرية الكوادر توفر -
 و االتصال شبكات و املعلومات تقنية قطاع يف املتخصصني البشرية لكوادرا هذه وتشمل جمتمع،

.اإلنرتنت عرب بالتجارة العالقة ذات التطبيقية الربامج و اإلنرتنت

11

 

 :اإللكرتونية التجارة دفع وسائل
 شراء يف استخدامها حاملها يستطيع مغنطيسية بطاقة عن عبارة وهي :البنكية البطاقات -

 قد كبرية مبالغ حلمل احلاجة دون خدمات من عليه حيصل ما مقابل أداء أو هاحتياجات معظم
 -الدفع بطاقات- :أنواع ثالث إىل تنقسم حيث اإلتالف، أو الضياع أو السرقة ملخاطر تتعرض

 .الشهري الصرف بطاقات- االئتمانية البطاقات
 لدفع عليه املسحوب ىلإ الساحب من بدفع أمر التقليدي، الشيك مثل هو :االلكرتوني الشيك-

 اإلنرتنت عرب إلكرتونيا يرسل أنه يف عنه خيتلف أنه غري حامله أو) املستفيد (إىل مسمى مبلغ
 إىل يعيده ثم لفائدته املبلغ حتويل ليتم البنك إىل يرسله الشيك املستفيد يستلم أن فبعد

 .رقمي بتوقيع عليه التوقيع يتم حيث ،التحويل عملية له مؤكد املستفيد
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 إلكرتونية وسيلة على إلكرتونية بطريقة خمزونة نقدية قيمة هي :اإللكرتونية النقود-
 بواسطة للدفع كوسيلة ومقبولة املستخدمني متناول يف وضعها ويتم كمبيوتر، ذاكرة أو كبطاقة

 قيمة ذات ملدفوعات إلكرتونية حتويالت إحداثرتها أصد اليت املؤسسة غري متعهدين
 اإللكرتونية النقود أن كما حمددة، وذلك والورقية، النقدية العمالت عن لكبدي الستعماهلا

 واسع بقدر متتعهما على عالوة للدفع، كوسيلة منهما كل صالحية يف العادية النقود مع تتشابه
.العادية النقود كانت وإن القبول من

12

 

 .مزايا ومثالب التجارة االلكرتونية:4

 املزايا:

 ; يف املعامالت ةالسرعوالتكلفة  ختفيض -
 ; وفعال ناجح تسويقي برنامج -
 ; الشركات بني الفرص تعادل -
 ; املتعاملني مجيع مع مستمر تواصل -
 ; خدماتها وحتسني احلكومية الشفافية لزيادة أداة إللكرتونية لتجارةا -
 . التكنولوجيا سوق يف املتاحة الفرص من الستفادةا لتعظيم أداة إللكرتونية التجارة -

 : السلبيات

 ; الفكرية امللكية حقوق مشكلة -

 ; الشركة أمان أنظمة تهديد -

 ; التعامالت جدية عدم  -

 ; واخلصوصية ألمنا -

.الضغوطات من جمموعة إىل املؤسسات تعرض -

13 

 الثاني: مكانة التجارة االلكترونية في العالم والوطن العربي:المحور 

 اوال: التجارة االلكترونية في العالم:

 ثورة أحدث قد الثالثة، األلفية بداية منذ العامل، شهده الذي التقين التطور أن علومامل من
 بعد ،"الثالثة البشرية املوجة" أو "الثالثة الصناعية الثورة" تسمية عليها أطلق هائلة، معلوماتية

 وقعويت .الطويل تارخيها يف البشرية بهما مرت اللتني "الصناعية الثورة"و رعية ا الز املوجة
 جديد اقتصاد قيام إىل املعلوماتية الثورة هذه تقود أن االقتصاد يف واملختصون الباحثون
 يف خيتلف اقتصاد وهو Information Economics"املعلومات اقتصاد" تسمية عليه ُيطلقون
 اقتصادي قطاع إضافة إىل يؤدي ما التقليدي، االقتصاد عن ونظرياته وآلياته وبنيته نوعيته

 االقتصاد هذا يهيمن أن يف املعروفة التقليدية االقتصادية القطاعات انبجب جديد
 قامت دراسات وتوقعت واخلدمية والصناعية رعية ا الز اجملاالت على)املعلومات اقتصاد(اجلديد
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 من املائة يف 80 حنو على املعلومات اقتصاد يهيمن أن والتنمية االقتصادي التعاون منظمة بها
2016.14 عام حبلول اإلمجالي قتصادياال النشاط حجم

 

 تالتقدير وفقا 2003 عام يف دوالر تريليون 3.8 حوالي العامل يف اإللكرتونية التجارة حجم بلغ

 % 80 حنو نٕ  ا و ،2004عام نهاية يف دوالر تريليون 6.8 إىل ليصل الرقم وتضاعف املتحدة األمم
 يف %5 الغربية، أوروبا يف 15 األمريكية، املتحدة الواليات يف يتم العامل يف التجارة حجم من

 .اليابان يف يتم منها %4 حنو أو معظمها العامل، دول بقية

 80 حوالي (Business to Business) األعمال مؤسسات بني اإللكرتونية التجارة حجم ويشكل كما
 يف عمالاأل مؤسسات بني التجارة قيمة وحت وترا ،العامل يف اإللكرتونية التجارة حجم من %

 اإللكرتونية التجارة أن كما ،2002عام يف دوالر مليار 200 و دوالر مليار 185 بني األوروبي االحتاد
 يف دوالر رت ا مليا 4 حوالي إىل والشرقية الوسطى أوروبا يف وصلت قد األعمال مؤسسات بني
 120 حوالي من اهلادئ واحمليط آسيا منطقة يف متسارع بشكل التجارة هذه منت وقد،  2003عام

 الالتينية أمريكا ويف، 2003 عام بنهاية دوالر مليار 300 حوالي إىل 2002 عام يف دوالر مليار
 عام يف رت ا مليا 6.5 مباشرة الشبكة على األعمال مؤسسات بني التجارية الصفقات قيمة بلغت

 . 2003 عام يف دوالر مليار 12.5 إىل لتصل وارتفعت 2002
 الواليات يف أعلى كانت مباشرة الشبكة بواسطة يشرتون الذين اإلنرتنت مستخدمي نسبة إن

 نسبت بلغت إذ ،2000-2001الفرتة خالل الغربية أوروبا ومشال املتحدة واململكة األمريكية املتحدة
 بلغت فقد املكسيك يف أما ،% 38 حوالي مباشرة الشبكة على ء ا شر بعمليات الشبكة مستخدمي

%.0.6من  أقل النسبة

15 
 هذا يف وميكننا واسع، بشكل اإللكرتونية التجارة استخدام حنو املتطور العامل دول تتسابق
 يعطي والذي التقنية، بهذه املتعاملة العاملية اخلاصة الشركات كربى قدمته ما استخدام السياق

 طيعنست حيث العامل، دول من عدد يف التجارة هذه ومستقبل واقع حول الواقع من قريبة صورة
 .2005-1995الفرتة خالل عامليًا التجارة هذه حجم تطور نتبع أن اآلتي اجلدول خالل من

 2005-1995 عامليًا التجارة تطور يبني) :2 (رقم اجلدول

 ) دوالر مليار (القيمة الزمنية الفرتة

1995 0.0 

1997 26 

2001-2002 330 

2003-2005 1.000 

زائر، اجل حالةاسة العربي در الوطن يف االلكرتونية لتجارةا تطور عوائق، عالم رشيد :املصدر

، -بريطانيا- املتحدة اململكة العالي للتعليم الربيطانية العربية األكادميية، مذكرة ماجستري

 .84، ص 2009/2010
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 معدل بلغ حيث ،جدًا كبري بشكل وستنمو تنمو اإللكرتونية التجارة أن اجلدول خالل من نالحظ
يرتكز  التجارة هذه حجم من % 80 حوالي أن بالذكر واجلدير .سنويًا % 200 املتوسطب النمو هذا

 (% 15) بنسبة الغربية أوربا بني متوزعة املتبقية والنسبة األمريكية املتحدة الواليات يف حاليًا
 .اليابان يف معظمها 5%وآسيا

حبلول  سيصل إللكرتونيةا التجارة حجم أن جندلألحباث  IDC شركة بها قامت أخرى سةادر ويف

 السنوية الزيادة نسبة على معتمدًا جاء الرقم وهذا دوالر تريليون (5) ال يقارب ما إىل 2005 عام
 مستخدم مليون 100 بوترية تسري واليت العامل حول اإللكرتونية التجارة مستخدمي عدد يف

 من (% 15) مايعادل هوو مستخدم مليار حنو إىل سيصل الذي اإلنرتنت مستخدمي وعدد ،سنويًا
 العامل؟ سكان نسبة

و  (B2B) هي استخدامها يف مضطردة زيادة تشهد اليت اإللكرتونية التجارة أنواع أهم من ولعل 

(B2C) من الفرتة خالل النوعني هذين حجم تطور اآلتيني اجلدولني خالل من نلحظ حيث 
 :خمتلفة مصادر ثالثة حسب ،(2006-2000

 مليار دوالر (B2B) اإللكرتونية التجارة حجم ورتط) :3 (رقم اجلدول

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 املصدر

Forrester - - 2.293 3.878 6.201 9.240 12.837 

    

IDC 354.9  615.30 - - - 4.600 - 

Emarketer   

278.19 

474.32 1.408 2.367 - - - 

E-economece and development report /2003/ UNCTAD/SDTE/ECB/2 (SUM): املصدر 

 ) راتالدوال اترمبليا )عامليًا اإللكرتونية التجارة حجم تطور) : 4 (رقم اجلدول

 2006 .  لعام اجلغرافية املنطقة حسب

 B2B النسبة B2C 

 النسبة

 

 37.5% 211 58% 7.127 الشمالية أمريكا

 33% 185 20% 2.460 الباسيفيك /آسيا

 24.6% 138 18.9% 2.320 الغربية أوربا

 2.9% 16 1.8% 0.216 الالتينية أمريكا

 1.1% 6 0.7% 0.84 الشرقية أوربا

 0.9% 5 0.6% 0.69 األوسط والشرق أفريقيا

 100% 561 100% 13.653 اجملموع

E-economece and development report /2003/ UNCTAD/SDTE/ECB/2 (SUM): املصدر 
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 وميكننا االلكرتونية، التجزئة جتارة ضمن تدخل اليت املنتجات من عديدال هناك أخرى جهة، من

 :كاآلتي املستهلكني طرف من واسعا إقباال تلقى اليت املنتجات ترتيب
  2008 سنة اخلط على شراء األكثر املنتجات ترتيب: )5 )رقم اجلدول

 ) االنرتنت مستخدمي إمجالي من النسبة (

 القيمة املنتجات

 41 الكتب

 36 أحذيةو مالبس

 24 ألعابفيديو و

 24 تذاكر السفر حجز

 23 جتهيزات الكرتونية

 19 موسيقى

 19 التجميل مواد

 16 الكمبيوتر عتاد

 16 الفنادق حجز

 14 الكمبيوتر برامج

 9 أطفال ب ألعا

 8 رياضية سلع

 4 سيارات

 20 اخرى

وواقعها يف اجلزائر، مذكرة ماجستري، جامعة دميش مسية، التجارة االلكرتونية حقيقتها املصدر: 

 .122، ص 2010/2011قسنطينة، 

يف الوقت الذي تشهد فيه التجارة بني الشركات منوا متسارعا، قدرت منظمة مؤمتر األمم املتحدة 

أن قيمة التجارة االلكرتونية بني الشركات وصلت إىل  2015للتجارة والتنمية )األونكتاد( يف عام 

تريليون دوالر، يف حني ان التجارة االلكرتونية بني الشركات واملستهلكني النهائيني  15أكثر من 

وصلت ألكثر من تريليون دوالر. وهكذا فان هناك قناعة بأن السماح للمؤسسات الصغرية يف 

البلدان النامية باالستفادة من األسواق العاملية، يف ظل الدور املتنامي لالقتصاد الرقمي ميكن أن 

  لد ثورة صناعية جديدة.يو

من املؤسف ان البلدان النامية ال تستفيد كثريا من الطفرة املستمرة اليت يشهدها االقتصاد 

الرقمي. فوفقا ملؤشر التجارة اإللكرتونية بني الشركات واملستهلك النهائي ملنظمة التجارة 

املراكز العشرة االوىل يف  ، تصدرت البلدان ذات الدخل املرتفع2016والتنمية )األونكتاد( لعام 

التصنيف، علما انها تنتمي لكل من أوروبا وآسيا واحمليط اهلادئ وأمريكا الشمالية. وقد احتلت 

لوكسمبورغ املرتبة األوىل نظرا لقطاعها املالي املتطور، ويعزز مكانتها توفر خوادم آمنة 
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ارة اإللكرتونية العاملية مثل أمازون للمستخدمني وكونها املقر األوروبي لالعبني االساسيني يف التج

(Amazon( وباي بال )PayPal( وأبل )Apple من جهة اخرى، على الرغم من كون لوكسمبورغ دولة .)

غري ساحلية، اال ان لديها شبكة لوجستية متطورة وهي ثاني أعلى دولة أوروبية من حيث درجة 

ويسرا كذلك هي مثل لوكسمبورغ، لديها املوثوقية الربيدية وفقا لالحتاد الربيدي العاملي. س

  قطاع مالي قوي، وشبكات لوجستية جيدة وتغطية بريدية عالية.

وتصنف أيسلندا يف املرتبة الثانية كونها رائدة يف استخدام اإلنرتنت وحيازة بطاقات االئتمان 

ى اليت تأتي يف وانتشار اخلوادم اآلمنة. كما تشكل النرويج وفنلندا بلدان الشمال األوروبي األخر

املراكز العشرة األوىل نظرا لتمتعها بنفس اخلصائص: مثل االنتشار الواسع لإلنرتنت وبطاقات 

االئتمان باالضافة اىل انتشار مواقع البيع االلكرتوني على شبكة اإلنرتنت. كذلك اململكة 

التجارة  املتحدة اليت حتظى بانتشار واسع الستخدام اإلنرتنت وبنسب عالية، يظهر مؤشر

االلكرتونية بني الشركات واملستخدم النهائي املرتفع تطور سوق التجارة اإللكرتونية فيها، وهي 

تشكل بيئة جذابة بشكل خاص للمتسوقني من اخلارج. كما أن لديها أعلى معدل للتسوق على 

ث تصل نسبة الذين يشرتون السلع واخلدمات عرب اإلنرتنت إىل شبكة اإلنرتنت يف العامل، حي

  % من مستخدمي اإلنرتنت.85

ثالثة من منطقة آسيا واحمليط اهلادئ مرتبة  أصلمن ناحية أخرى، سجل اقتصادي بلدين من 

عشرة اقتصادات وفقا هلذا املؤشر بسبب ما تتميز به شبكاتها الربيدية من موثوقية  أفضلبني 

قد احتلت مجهورية كوريا واليابان املرتبة االوىل والثانية على التوالي فيما يتعلق عالية. ف

اقتصادات  10مبوثوقية بريدها وفقا لتصنيف االحتاد الربيدي العاملي. ويبني اجلدول التالي أهم 

 د(.وفقا ملؤشر التجارة اإللكرتونية الذي تصدره منظمة االمم املتحدة للتجارة والتنمية )األونكتا

(: اهم عشرة اقتصادات حسب مؤشر التجارة االلكرتونية بني الشركات واملستهلك 6اجلدول رقم) 

2016 

 

 UNCTAD B2C E-COMMERCE INDEX 2016, UNCTAD Technical Notes onاملرجع: 

ICT for Development, No. 7. 
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 ثانيا: التجارة االلكترونية في البلدان العربية:

، شهد التسوق عرب اإلنرتنت يف الشرق 2016-2015د املعرفة العربي لعام وفقا لتقرير اقتصا

األوسط منوا كبريا يف السنوات القليلة املاضية، وهو ما ادى مؤخرا اىل تشجيع االستثمارات العاملية 

 يف سوق التجارة اإللكرتونية يف املنطقة.

لرتكيز بشكل خاص على املدن وقد وثق التقرير جيدا حتول املنطقة إىل اقتصاد املعرفة مع ا

مدن يف العامل يف احلوكمة الرقمية،  10الرقمية العربية. ووفقا للتقرير، تعد دبي من بني أكرب 

 .2014حيث تصدرت عواصم عاملية مثل لندن وأوسلو وستوكهومل وفيينا يف عام 

ة ملئة مدينة وقد حظيت دبي باملرتبة التاسعة بشكل عام وفقا لدراسة لتصنيف املواقع الرمسي

رئيسية يف مئة بلد، والرابعة يف تقديم اخلدمات واخلامسة يف اخلصوصية واألمن. مت االعالن 

 من قبل روجترز، جامعة والية نيو جريسي. 2014عن املسح يف ايلول/سبتمرب 

 .2015(: مستخدمي االنرتنت عام 1الشكل رقم )

 

*االرقام هي   Internet World Stats – www.internetworldstats.com/stats.htmاملصدر: 

 2016حلزيران / يونيو 

 500لكل من موريتانيا والصومال وجيبوتي وجزر القمر هي اقل من  2016االرقام حليزران/يونيو 

  الف مستخدم.

علومات واالتصاالت فضال عن التقدم امللحوظ يف تعترب البنية التحتية اخلاصة بتكنلوجيا امل

جمال البحث والتطوير من االسباب االساسية يف األعداد الكبرية من براءات االخرتاع املسجلة يف 

اململكة العربية السعودية. ويعترب التوسع الديناميكي القتصاد املعرفة إىل حد كبري نتيجة 

لتحويل اعتمادها عن النفط. وقد أدى هذا إىل مبادرات للجهود اليت تبذهلا البلدان يف املنطقة 

http://www.internetworldstats.com/stats.htm
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رائدة لتطوير التقنيات يف القطاعات االقتصادية الرئيسية. وقد امتد هذا التطور ليشمل 

  التجزئة والضيافة وخمتلف قطاعات االعمال األخرى.

ملعلومات وقادت دول جملس التعاون اخلليجي الست املنطقة العربية من حيث مؤشرات تكنولوجيا ا

. كانت مملكة البحرين يف الصدارة، حيث وصل مؤشر انتشار استخدام 2015واالتصاالت يف عام 

يف املئة، يف حني سجلت الكويت أعلى نسبة يف انتشار االشرتاكات يف  74.15اإلنرتنت اىل 

 يف املئة. 194.62اهلاتف احملمول مبعدل وصل اىل 

عربية على تصنيف شنغهاي األكادميي جلامعات ، ظهور مخس جامعات 2015وقد شهد العام 

العامل. فقد حققت أربع جامعات سعودية تقدما هاما من خالل ظهورها على الرتتيب يف 

، وهي تعترب األوىل على مستوى العاملني العربي 2015التصنيف األخري الذي صدر يف يونيو عام 

 واإلسالمي.

جامعة عاملية يف  200-151ضمن أفضل  زعبد العزيوحلت كل من جامعة امللك سعود وجامعة امللك 

، يف حني انتقلت جامعة امللك عبد اهلل للعلوم والتكنولوجيا من كونها من بني افضل 2015عام 

  .2015جامعة يف العام  400-301لتحتل مكانة بني افضل  2014جامعة عاملية يف عام  401-500

 التجارة اإللكرتونية يف العامل العربي

 Developed by Orientالعامل العربي خطوات سريعة حنو اقتصاد املعلومات. ووفقا لـ "يشهد 
Planet Research" "للبحوث، تتنبأ جمموعة "اوريانت بالنت "Orient Planet Group بأن معدل "

يف املئة يف عام  55إىل أكثر من  2014يف املئة يف عام  37.5انتشار اإلنرتنت سوف يقفز من حنو 

مليار مستخدم. ومن املتوقع أن يصل  3.6يف املئة أعلى من املعدل العاملي املقدر بـ  7، أو حوالي 2018

، وهو ما يشكل اخرتاق بنسبة تصل 2017مليون حبلول عام  197عدد مستخدمي االنرتنت إىل 

ألول يف العامل العربي، وفقا  2012يف املئة يف عام  32يف املئة، مقارنة مع نسبة  51ألكثر من 

 (.Arab Knowledge Economy Report of 2014) 2014تقرير القتصاد املعرفة العربي لعام 

 .2015(: مستخدمي الفيسبوك عام 2الشكل رقم )
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*االرقام هي  Internet World Stats – www.internetworldstats.com/stats.htmاملصدر: 

 2016حلزيران / يونيو 

 100لكل من موريتانيا والصومال وجيبوتي وجزر القمر هي اقل من  2016االرقام حليزران/يونيو 

 الف مستخدم.

ويشري التقرير إىل أن الدول العربية تتجه حنو اقتصاد املعرفة من خالل حتسني قطاع التعليم 

تثمار يف البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات ومن خالل اعتماد تكنولوجيات جديدة واالس

واالتصاالت، وبناء برامج البحث والتطوير القوية، وحتسني بيئة االعمال عموما. تعترب الشراكة 

بني القطاعني العام واخلاص امرا مهما لضمان التقدم السلس يف املؤشرات املتعلقة باملعرفة وبناء 

  كار.ثقافة العمل احلر اليت تدعم االبت

تقود دولة اإلمارات العربية املتحدة الشرق األوسط من حيث الرتتيب العاملي ألداء االبتكار حيث 

على املستوى العام، ودبي هي املدينة األوىل يف املنطقة إلقامة اول جممعات  38احتلت املرتبة 

يعترب حتول  للمعرفة، مبا يف ذلك مدينة دبي لإلنرتنت ومدينة دبي لإلعالم وقرية املعرفة.

دولة اإلمارات العربية إىل اقتصاد قائم على املعرفة أولوية رئيسية هلذا البلد يف ظل وجود 

العديد من االبتكارات يف مجيع القطاعات االقتصادية الرئيسية مثل النفط والغاز والبناء 

  والرعاية الصحية والضيافة.

مليارات دوالر، حيث حتظى دولة  7كثر من يقدر سوق التجارة اإللكرتونية يف العامل العربي بأ

اإلمارات العربية املتحدة على نصيب االسد، تليها اململكة العربية السعودية ومصر، اذ تقدر اسواق 

  مليار دوالر على التوالي. 1.4مليار دوالر و 1.5املبيعات على االنرتنت بـ 

http://www.internetworldstats.com/stats.htm
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ع عرب اإلنرتنت مقرها دبي، يف شهر "، وهي بوابة الكرتونية للدفPayfortوفقا لدراسة نشرتها "

مليار دوالر،  14بقيمة  2014قدر حجم التجارة اإللكرتونية يف الشرق األوسط للعام  2015ايار/ مايو 

، وهي تنمو بشكل سريع 2020مليار دوالر حبلول عام  20ومن املتوقع أن يبلغ هذا الرقم أكثر من 

% 45اسة إىل أن شراء السلع واخلدمات ينمو بنسبة يفوق أية منطقة اخرى يف العامل. وأشارت الدر

% يف آسيا. ووفقا للدراسة فان ما ال يقل عن 35% يف أوروبا و 20سنويا يف الدول العربية، مقابل 

% من املتسوقني على الشبكة اإللكرتونية هم من الرجال، باستثناء دولة اإلمارات العربية 71

 سنة. 35-26من الشابات اللواتي ترتاوح أعمارهم بني املتحدة، حيث ان غالبية املشرتين هن 

 .2015(: بطاقات االئتمان والسحب املباشر يف الوطن العربي االنرتنت عام 3الشكل رقم )

 

 .PAYFORT, the State of Payment in the Arab World 2014املصدر: 

فمن اهم الصعوبات اليت على الرغم مما تقدم، ال ختلو التجارة االلكرتونية من الصعوبات.  

تواجه توسيع األعمال التجارية عرب اإلنرتنت يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا هو االعتماد 

الكبري على النقد بدال من بطاقات االئتمان أو السحب. ويعد الدفع النقدي عند التسليم هو 

% من 72هذا االسلوب  األسلوب األكثر شعبية يف العديد من البلدان حيث بلغت نسبة من يعتمدون

  .2014إمجالي املتسوقني عرب االنرتنت يف مصر لعام 

مليون دوالر يف املتوسط،  400ووفقا للدراسة، يقدر حجم التجارة اإللكرتونية السنوية يف األردن 

وهو متدني للغاية باملقارنة مع اإلمكانات اهلائلة وأحجام االسواق الفعلية يف أماكن أخرى يف 

  صوصا يف اخلليج العربي.املنطقة خ

مليون مشرتك نشط يف اهلواتف النقالة يف العامل العربي، وانتشار  11من  أكثرويف ظل وجود 

% من أجهزة االتصال هي هواتف الذكية، فإنه 60%، وحقيقة أن حوالي 74واسع االنرتنت يتجاوز 

  سنوات القليلة القادمة.ليس من املستغرب أن التجارة اإللكرتونية ستنمو بشكل ملحوظ خالل ال

مليار دوالر، وقد مت اجناز  220بـ  2014قدرت التجارة اإللكرتونية على مستوى العامل خالل العام 

% من تلك الصفقات عرب اهلواتف احملمولة، مقابل الصفقات التقليدية اليت تتم على 20حوالي 
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أتي من اهلواتف احملمولة وحدها بـ االنرتنت عرب الكمبيوتر. وبالتالي، يقدر اخلرباء السوق املت

  مليار دوالر. 45

وفقا ملؤشر التجارة االلكرتونية بني الشركات واملستخدم النهائي ملنظمة التنمية والتجارة 

اقتصادات نامية من حيث  10حتتل النمور اآلسيوية املرتبة االوىل من بني  2016)األونكتاد( لعام 

لشبكات اللوجستية املتطورة. ويف حني كانت البحرين بالفعل انتشار استخدام اإلنرتنت وتوفر ا

، فقد دخلت دول عربية اخرى مثل قطر 2014من بني أفضل عشرة دول وفقا لتصنيف عام 

تعديل على املؤشر اخلاص  واإلمارات العربية املتحدة على التصنيف املتقدم حيث مت اجراء

 صنيفها وفقا هلذا املؤشر.باسرتجاع مكتب الربيد للطرود، وهو ما رفع من ت

كما تعترب الكويت أيضا سوقا مزدهرة للتجارة اإللكرتونية. ويعترب من احملفزات للتجارة 

اإللكرتونية يف اخلليج العربي توفر منصات الكرتونية للبيع رائدة باللغة العربية مثل موقع 

Souq.com الطرود خالل مدة . وهي متاحة جلميع الدول بتكلفة منخفضة مع امكانية ايصال

 وجيزة.

 المحور الثالث: واقع وافاق التجارة االلكترونية في الجزائر.

 : الجزائر في الرقمية القابلية ضعفاوال: 

 احلديثة التكنولوجيات إدماج جمال يف العربية الدول على حتى بعيدة اجلزائر بأن نالحظ
 االقتصاد بتأهيل تسمح يةمعلومات بنية خلق خالل من االقتصاد يف االتصال و لإلعالم

 سنة اجلزائر تراجع أن احلقيقة و احلديث، العامل متطلبات مع املتوازن و السريع للنمو اجلزائري
 على تتوفر بلد يف معقول غري يكون يكاد أمر (سالبا مؤشرا ابهاكتسا2003 (بسنة مقارنة 2004

 حنو اقتصادها توجه كيف تعرف اليت تونس مثل دولة مع مقارنة ممتازة اقتصادية إمكانيات
 السنوات يف بالتأكيد مثاره سيعطي الذي األمر هو و ذكية، و سريعة و جريئة خبطوات التنمية

 األساسية القاعدة تعترب اليت و اجلزائر يف االتصال و اإلعالم تكنولوجيا مالمح أن القادمة ، كما
 املؤهالت و لإلمكانيات اعتبارا و خرىاأل العربية بالدول مقارنة ما نوعا ضعيفة الرقمية، للبيئة

 ما خالل من اجلزائر يف املعريف االقتصاد واقع لتشخيص حماولتنا يف و اجلزائر، تكتسبها اليت
 فالتجارة منعدمة، شبه تكون تكاد و ضعيفة زالت ال هوداتجملا أن يالحظ اآلن حد إىل حتقق

 على جزائرية مؤسسة 36 وجود صيحت xviii Kompass مؤسسة كانت فإن معدومة، اإللكرتونية
  .غري ال الصيدلة جمال يف غالبيتها تعريفية إعالنية مواقع احلقيقة يف فهي الويب

 ،التنموية اتهمسري خيدم ال مما الرقمية، االتجملا يف ختلفها اىل يشري اجلزائر حال واقع إن
 الدول بعض عن وحتى بل املتقدمة الدول عن فقط ليس تبعدها اجلزائر يف الرقمية فالفجوة
 ودول اجلزائر بني الواضحة الرقمية فالفجوة ،اجلزائري االقتصاد مؤهالت هلا ليست اليت العربية
.تونس مثل عربية

16
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 قليلة قطاعات حبيسة هي اجلزائر يفواالتصال  لإلعالم احلديثة التكنولوجيات أن هو والواقع
 التالحم هذا يف اإلخفاق وأن ،فعال يفمعر اقتصاد إلنتاج كاف غري  هذاو ،حمدودة وأشخاص

 احلديثة التكنولوجيات لدور السريع اإلدراك يتم مل إن ،وخيمة عواقب له تكون أن ميكن
 .االقتصادي التخلف لتدارك فعالة كوسيلة االتصال و لإلعالم

صدور  حّتى الدولة قبل من حمتكرا القطاع ظّل فقد اإلنرتنيت خدمات تقديم خيص فيما أما

 أمام الواسع الباب وفتح االحتكار وأنهى القطاع هذا حرر والذي ، 1998 أوت 25 يف-98257 انونالق
 يف ملحوظ بشكل ساهم مما نشاطهم، ملمارسة والعموميني اخلواص اإلنرتنيت خدمات مزودي 

 هؤالء عدد تطور املوالي اجلدول لنا ويوضح اجلزائريني، اإلنرتنيت مستخدمي عدد تطور
 2009 -1994خالل الفرتة املستخدمني

   اجلزائر يف اإلنرتنيت مستخدمي عدد روتط (:7رقم ) اجلدول 

 عدد مستخدمي االنرتنت السنوات

2000 150000 

2001 200000 

2002 500000 

2003 700000 

2004 1500000 
2005 1920000 

2006 2460000 

2007 3500000 

2008 4100000 

2009 4700000 

مسية، التجارة االلكرتونية حقيقتها وواقعها يف اجلزائر، مذكرة ماجستري،  شدمي :املصدر

 .225ص ، 2010/2011جامعة قسنطينة، 
 اجلزائر يف لإلنرتنيت احلقيقية االنطالقة ن أ لنا يّتضح السابق اجلدول يف التمعن خالل ومن

 بني املمتدة الفرتة يف احملّققة اإلجيابية النتائج خالل من ذلك ويرتجم ، 1999 سنة كانت
 % 900 قدرها زيادة اإلنرتنيت شبكة مستخدمي عدد سجل 1999 فخالل سنة  2009و 1999سنيت

 دخول بسبب وهذا مستخدم، 60000 إىل 6000 من العدد انتقل حيث ، 1998 سنة مع مقارنة
 كاراحت من وحتريرها اإلنرتنيت، خدمات لسوق والعموميني اخلواص اإلنرتنيت ت خدما مزودي
 .الدولة
 إضافة  مت ثم العلمي، والبحث العالي التعليم لقطاع خمصص خط 43 إنشاء مت 2001 سنة وخالل

 املشرتكني عدد منو يف ساهم مما ، 2002 سنة القطاعات لباقي آخر خط أربعني من أكثر
 ومبالحظة ، %.150 قدرها زيادة بنسبة أي ، 2002 سنة 500000 إىل 2001 سنة 200000من

  2004 و 2003 ي سنت بني مني املستخد عدد تضاعف كذلك لنا يّتضح ولاجلد
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 غري الرقمي االشرتاك خط خدمة بانطالق الزيادة هذه تفسري وميكن ADSL من متكن واليت
 على القوي احلصول إمكانية توفر وبالتالي السريع، التدفق ذي اإلنرتنيت إىل النفاذ املتماثل

 وقت أقصر ويف ألعاب أفالم موسيقى، فيديو، صوت، :دماتاخل من وواسعة ة متنوع جمموعة
 .ممكن

 تغريات ث حدو نالحظ 2004-2009 ةالتالي السنوات خالل االنرتنيت منو وترية وباستعراض ،
 إىل 2004 سنة مليون 1,5 من العدد انتقل فقد املستخدمني، عدد منو جمال يف وهائلة متسارعة

 ة الفرت هذه خالل املّتخذة اإلجراءات ولعّل .% 214 اربق منو مبعدل ،2009 سنة مليون 4,7
 تعميم 2005 سنة مت املثال سبيل فعلى املستخدمني، عدد زيادة يف كبري بشكل ساهمت

 الربيد ووزارة الوطنية الرتبية وزارة بني اّتفاقية مبوجب واجلامعات املدارس يف اإلنرتنيت
 بقيمة ختفيضات اجلزائر اتصاالت مؤسسة أجرت 2008 سنة ما أ واالتصال، اإلعالم وتكنولوجيا

 تكنولوجيا أن اإلشارة وجتدر لي، العا التدفق ذو اإلنرتنيت خبدمات التموين ة تسعري يف % 50
 حقل وتوسيع اإلنرتنيت منو تغذية يف كبري بشكل ساهمت العالي التدفق ذو اإلنرتنيت
 توفر ضرورة تتطلب اجلزائر يف رتونيةاإللك التجارة حلول تبين حماولة فإن ومنه استعماله،

 إنرتنيت توصيالت وتوفر البيانات نقل من عالية معدالت تتيح ، النطاق عريضة إنرتنيت شبكة
 االتصال هذا مزايا من باالستفادة سواء حد على واملؤسسات لألفراد سيسمح مما السرعة، عالية

 التجارة تطوير على جياباإ سينعكس ما وهو هدوء بكل واملبيعات املشرتيات وحتقيق
.اإللكرتونية

17

 

 مواقع 10 ل ألفض ترتيب ففي كبريا، إقباال تشهد اليت اجلزائرية املواقع أصناف حيث من ما أ

 واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا يف خمتصة جزائرية جملة به قامت الزيارة حيث من جزائرية

*N’tic magazine كاآلتي نتائجه كانت 2010 لسنة:  

 مواقع ويب جزائرية: 10(: ترتيب أكثر 8جلدول رقم )ا

 املوقع اسم املرتبة

1 www.echoroukonline.com  

2 www.elkhabar.com  

3 www.elhaddaf.com  

4 www.ennharonline.com  

5 www.djelfa.info  

6 www.lebuteur.com  

7 www.dzmusique.com  

8 www.poste.dz  

9 www.dzfoot.com  

10 www.algérieinfo.biz  
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مسية، التجارة االلكرتونية حقيقتها وواقعها يف اجلزائر، مذكرة  دميش :املصدر: املصدر

 .214ص ، 2010/2011ماجستري، جامعة قسنطينة، 
 اخلط، على الصحافة مواقع قبل من الرتتيب صدارة احتالل السابق اجلدول من جليا يّتضح
 اخلرب الشروق، :مثل العربية باللغة الصادرة اليومية اجلرائد واقعمل واضحة سيطرة هناك حيث

 اجلزائر أخبار على حيتوي والذي العامة للمعلومات موقعوه   djelfa.infoمبوقع لتتبع  ...
 موقع جند ثم ،)اإلنرتنيت الطب، الطبخ، االقتصاد، (التخصصات جلميع  ، ملنتديات باإلضافة
 يقدم الذي اخلط على اجلزائر بريد خدمات مبوقع متبوعا ئرية،جزا موسيقى وحتميل الستماع
 املواقع دليل يقدم موقع العاشرة املرتبة يف وأخريا ،احلساب كشف مثل متنوعة خدمات

 .وحمتواها موضوعها حسب املرتبة اجلزائرية اإللكرتونية

 املرتبطة التجارة ههلذ ظهور فأول كممارسة، جديدة ليست اإللكرتونية التجارة أن بالذكر وجدير

 من كشكل اإلنرتنيت خدمات مزودي نشاط انطالق خالل من 1997 سنة كان اإلنرتنيت بشبكة
 اليت التجارية التبادالت جمموعة'' تعريفاتها أبسط يف تعين واليت اإللكرتونية، التجارة أشكال

 بشبكة ادواألفر املؤسسات بربط تقوم التجارية الشركات هذه كانت حيث" شبكة عرب تتم
 املوجهة اجلزئية اإللكرتونية بالتجارة يعرف ما وهو بشيك أو نقدا الدفع ويكون ، اإلنرتنيت

 فقد وبالتالي ''B to G''اجلزائرية  احلكومية اجلهات أو ''B to B'' أو للمؤسسات ''B to C''  لألفراد
 من اإلنرتنيت خدمات مزودي لعدد الكبري النمو خالل من ،اإللكرتونية التجارة مفهوم ُكِرس
 من النوع هذا شركات عدد تضاعف ثم ، 2000 سنة شركات 10إىل 1998 سنة فقط واحدة شركة

 اجتاه لزيادة نظرا فإّنه سلفا، ذكرنا وكما 2008 سنة 75 لتبلغ % 650 ب اإللكرتونية التجارة
 بني باجلمع وداتاملز بعض قامت العنكبوتية، الشبكة على للتواجد املختلفة واهليئات املؤسسات

 والتكنولوجية البنيوية اإلمكانيات وتسخري الويب، مواقع واستضافة اإلنرتنيت تزويد خدمة
 أحد املساعدة هذه تعترب حبيث متفاوتة، أسعار مقابل اإللكرتونية املواقع تصميم على للمساعدة

 .التجارة هلذه الاّلزمة التحتية البنية لتحضري ومبادرة اإللكرتونية التجارة أشكال

 6000 حوالي العدد هذا بلغ حيث االنرتنت، شبكة على اجلزائرية املؤسسات من الكثري وتوجد
 حوالي 2004 بداية مع ليبلغ 2001 سنة مؤسسة 10000 حوالي إىل ليصل 2000 سنة مؤسسة
 الوطين املركز يف املسجلة اجلزائرية املؤسسات عدد من 2%حوالي ميثل ما هو و مؤسسة 18000

 نسبة ضعف إىل وباإلضافة اجلزائرية املؤسسات دليل يف أغلبها يوجد و التجاري سجللل
 الثاني املستوى استعمال يتجاوز ال أغلبها فإن االنرتنت بشبكة املرتبطة اجلزائرية املؤسسات

أن  كما دج مليون 40 حبوالي سنويا تقدر اليت املوقع خدمة تكلفة ارتفاع بسبب وهذا كاملة، مواقع

اجلزائرية ال تبلغ نهايتها بإجناز مجيع مراحل الصفقة، بسبب وجود االلكرتونية  عامالتامل

 ثغرات قانونية كاالعرتاف بالوثائق االلكرتونية والتوقيع االلكرتوني وعوائق تقنية اخرى.

ض احملاوالت بع من الرغم على فإن اجلزائرية املؤسسات يف االلكرتونية للتجارة بالنسبة أما 

قامت بها وزارة االتصاالت ومركز السرييست يف تهيئة جزء من البنية التحتية والربجميات اليت 

 املشاكل من جمموعة حبيس يضل املالية واملؤسساتوايناء املواقع التجارية اال ان قطاع البنوك 
 .عقود منذ هلا مالزمة أصبحت اليت اإلدارية
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 يف منتشرة والتسديد للدفع إلكرتونية شبكات بتطوير البنكية املؤسسات بعض بادرت ولقد
 بسبب طويال يستمر مل منها البعض ولكن (Internet)الوطين الرتاب داخل احملدودة النقاط بعض

 عليها املتزايد الطلب ولكن احمللية لألوضاع مالئمة غري جاهزة ،حلول على املؤسسات هذه إعتماد
 بطاقات مثل اخلدمات بعض تقديم يف االستمرار يف املالية واملؤسسات البنوك بعض شجع

 .التجارية البنوك وبعض واملواصالت الربيد لدى املتوفرة اآللي صرف
 يتمإنه  نقول مل إن جدًا ضعيف(ATM) نظام يف الشبكات هذه بني الربط أن املالحظ ولكن  

 كنمت لعدم الزبائن لدى التعامالت ويصعب البنوك لدى املتوفرة اإلمكانيات يفشل مما بعد،
 .اآلخر للبنك التابعة اآللي الصراف نقاط إستعمال من هؤالء
 مشروع وهو (RIS) تسمية حتت موجودة البعض بعضها مع املالية واملؤسسات البنوك ربط فكرة
 1000 حوالي حتقق واليت الربط عمليات إىل إضافة منه واهلدف أجنبيتني شركتني به كلفت
 املالحظ من ولكن (waf) نظام باستعمال وفنية دريبيةت مهام الوطين الرتاب مستوى على موقع
 نظرا املشروعات هذه وتنفيذ تطبيق من اجلزائر يف واملالي املصريف القطاع يتمكن مل األن حتى

18.جممله يف حكوميا يزال ما الذي ع القطا هذا يف املتبعة التقليدية اإلدارة لطرق
 

 الجزائر: ثانيا: متطلبات تفعيل التجارة االلكترونية في

 .املسائل التنظيمية والقانونية1
 ضمان صالحية وإلزام الصفقات التجارية املربمة يف البيئة الرقمية. 
 سن القوانني لضمان استخدام التوقيع الرقمي مع إثبات حجيته القانونية. 
 سن القوانني يف ميدان محاية البيانات واخلصوصية املعلوماتية. 
 ية اليت قد تنشأ يف البيئة الرقمية اجلديدةإجياد حلول للخالفات التجار. 
 سن قوانني امللكية الفكرية، وبراءات االخرتاع املعرفية، وحق التأليف والنشر. 
 سن القوانني املطلوبة حلماية تقنيات املعلومات، وبيان حدود اجلرمية املعلوماتية. 
 م أنشطة التجارة ضرورة توجيه أمناط الضرائب املفروضة على أنشطة اإلنرتنت مبا خيد

 .واألعمال
 إصدار أدلة ونظم الثوابت املعلوماتية الوطنية لضمان أداء جيد يف هذا املضمار. 
 :سياسات الدخول والبنية التحتية.2
 زيادة إمكانية الدخول إىل شبكات احلاسبات وأدوات اإلنرتنت. 
 لكلفةتوفري برجميات بديلة للحزم الربجمية املتخصصة؛ لتذليل عقبة ارتفاع ا. 
 حتسني نوعية خدمات االتصاالت، مع ختفيض أسعارها، وزيادة حجم انتشارها. 
 ضمان حمددات مستقلة لتعريفة االستخدام املعلوماتي ضمن سياسة وطنية مستقلة. 
 توفري بوابات الدفع اإللكرتوني ومنصاته. 
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 ت ثقة جيدةضمان االستضافة اآلمنة ملواقع األعمال والتجارة اإللكرتونية عرب أدوات ذا. 
 :دور احلكومة.3
  ضرورة قيام احلكومة بتحفيز احلاجة لتبادل املعلومات، وتوفري اخلدمات الرقمية داخل حدود

 .املنظمات احلكومية، وإدامة التواصل مع املواطنني
  ،توفري مناهج تعليمية، وبرامج تدريبية رصينة لكافة شرائح اجملتمع، وكل حسب موقعه

 .لوظيفيومستواه التعليمي وا
  تدريب الكوادر التدريسية؛ لالرتقاء مبهاراتها املعلوماتية، حبيث تسهم بإجناح دخول اإلنرتنت

 .واحلواسيب داخل املؤسسات التعليمية والنوادي الشبابية
  ائدة مبيادين تطبيقات االتصاالت واملعلومات، مثل: رينبغي أن تكون املؤسسات احلكومية

 .وغريها …اجلمركية العمليات الضريبية، والرسوم
  توفري برامج تدريبية متقدمة للمربجمني، ومهندسي تقنيات املعلومات، وبقية املتخصصني؛

 .لالرتقاء باملهارات املعلوماتية لديهم
  التعاون مع القطاع اخلاص واملنظمات العاملية يف توفري متطلبات النهضة الوطنية مبيدان

 .املعلوماتية
 املفروضة على استرياد احلواسيب وتقنيات املعلوماتية املختلفة ختفيض التعريفة اجلمركية. 
 تبين سياسات الجتذاب املستثمرين من خارج البالد للمساهمة مبشاريع داخل البلد. 

ثالثا:عوائق التجارة االلكرتونية يف اجلزائر:

19 
 :يلي فيما نولوجياوالتك التقنية مبجال العالقة ذات العوائق تتمثل :والتجارية التقنية العوائق. 1
 التكنولوجية. التحتية البنى ضعف -
 .واالتصال اإلعالم تكنولوجيا صناعة حجم تواضع -
 .اجملتمع أفراد بني اإللكرتوني والوعي التقنية الثقافة ضعف -
التجارة  وتطبيقات املعلومات تقنية جمال يف واملؤهلة املدربة البشرية الكوادر قصور -

 .اإللكرتونية
 .اإللكرتوني للدفع حتيةالت البنية ضعف -
 :والنفسية االجتماعية العوائق.2

 .االمية -
 اللغة. -
 العائق النفسي. -
 :التجارية العقبات .3

 .اإللكرتونية التجارة ملمارسة املؤسسات لدى احلوافز توفر عدم -
 اإللكرتونية، التجارة إىل للتحول الالزمة املساعدات ضعف -

 خالصة:
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 االقتصادي املستقبل حتديد يف نفسها اليوم فرضت حلم، جمرد تكان اليت االلكرتونية التجارة إن
 خمتلف يف خيالية بسرعة حجمها منى فقد التجاري، للنشاط الرئيسي النمط وأصبحت للدول،

 واختزاهلا واملسافات للزمن اختصارها خاصة توفرها اليت العديدة املزايا بسبب املعمورة، أحناء
 الرقمي، للعامل لالنتقال كبرية حتوالت تشهد اليت العربية، الدول بعض جتارب ولعل، للتكاليف

 النقلة ومواكبة اهلائلة، التكنولوجية التغريات هذه استيعاب على اجلزائر لتشجيع حافز أكرب هو
 .تطبيقها مزايا من لالستفادة االلكرتونية التجارة جتربة وخوض النوعية،

  :النتائج

  :التالية النتائج إىل الوصول أمكننا البحث هذا خالل من
 ة املختلف األدوات إىل وانتشارها االلكرتونية التجارة وجود حتقيق يف الكبري الفضل يرجع -

 هي ما واليت التجارة هذه لقيام الالزمة التقنية البيئة وفرت اليت واالتصال، اإلعالم لتكنولوجيا
 يف االتصاالت وشبكات ووسائل حاسوب أجهزة من احلديثة للتكنولوجيا مكثف استخدام إال

 .التجاري اجملال
 يف أسية بصورة استخدامها معدالت وزيادة االلكرتونية التجارة بتطبيقات االهتمام تنامي -

 .العامل أحناء خمتلف
 ارتكز فقد آلخر، بلد من معها والتجاوب االلكرتونية التجارة مكاسب إدراك درجة اختالف -

 متخلفة تزال فال العربية الدول أما املتقدم، العامل دول لدى العاملية التجارة هذه من األكرب احلجم

 .اجملال هذا يف ومبتدئة االلكرتونية التعامالت ركب عن
 أساسا واملتعلقة اجلزائر، يف االلكرتونية للتجارة املباشرة غري املؤشرات يف واضح ضعف -

 الفرتة ل خال كبرية طوراتت شهدت البنية هذه أن فرغم واملعلومات، لالتصاالت التقنية بالبنية
 حيث من سواء االلكرتونية، التجارة لتطبيق والكايف املطلوب املستوى دون مازالت لكنها األخرية،
 .والتكاليف اجلودة أو االنتشار معدالت

 يف االلكرتونية التجارة لتطبيق واملتواضعة احملتشمة املبادرات لبعض احلديث االنطالق -

 .اجلزائر
 هذه ملساعدة الكايف الدعم وغياب املؤسسات، لدى التغيري عوامل قاومةمل جهود بذل عدم -

 .االلكرتونية التجارة تبين على وحتفيزها املؤسسات
 التعامالت عن النامجة والتسويات للعمليات املناسبة والنقدية املصرفية البيئة غياب -

 .االلكرتونية
  .رتونيةااللك التجارة ملتطلبات التشريعية البيئة مالئمة عدم -
 ال إ االلكرتونية، التجارة وتبين املعلومات تكنولوجيا اخرتاق جمال يف اجلزائر تأخر رغم -

 ت حال يف االلكرتونية التجارة انطالق يف كبري وأمل القطاع، حتسن إمكانية على مؤشرات هناك
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 هذه يةلتنم املناسبة والتجارية والتشريعية والتوعوية التقنية البيئة توفري على العمل م
 عرب أعماهلا بعض متارس بالفعل بدأت اليت املؤسسات من الكثري هناك أن خصوصا ،ةالتجار

 .االنرتنت
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