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 بين الطموحات والعقبات واقع التجارة االلكترونية في الجزائر

 محفوظ مراد. د
-2-أستاذ محاضر بجامعة البليدة   

 ملخص :

 استخدام يف األخرية، السنوات خالل اجلزائر، شهدته الذي والسريع الكبري التطّور رغم

 ومنها للجزائريني، اليومية احلياة مناحي كّل على ينعكس مل ذلك أن إاّل احلديثة، التكنولوجيات

 التقليدية، التجارية األمناط إىل األحيان، من كثري يف حمتكمة، مازالت اليت التجارية املعامالت

 أكثر فبعد التجارية. العمليات وتسّهل ختتصر اليت اإللكرتونية للمعامالت حمتشم حضور ظّل يف

 التعامالت مازالت اإللكرتوني، الدفع نظم تطوير يف الشروع عن احلديث بدء من عقد من

 املوقف. سّيدة هي النقدية

Abstract : 

     Despite the great and rapid development Algeria has undergone in recent years in 

the use of modern technologies, this has not been reflected in all aspects of daily life 

for Algerians, Including commercial transactions, which are often reserved for 

traditional trade patterns, In the presence of a sophisticated electronic transactions 

that shorten and facilitate business operations. More than a decade after the start of 

the development of electronic payment systems, cash transactions are still the case. 

 :مقدمة 

بتدخل التكنولوجيا احلديثة  نعيش اليوم يف عصر يتميز بالسرعة الفائقة يف كل اجملاالت ،

للمعلومات واالتصال يف القضايا اليت ختص الكون بأمجله  وباألخص اإلنسان ، الذي يعترب 

واملتأثر الرئيسي ، سواء كانت قضايا سياسية ، اجتماعية ،ثقافية أو اقتصادية ومن أهم    املؤثر 

ذ انهيار مبادئ املدرسة آثارها هي تطوير اقتصاد املعرفة ، حيث ظهرت احلاجة اليه من

الكالسيكية من شفافية املعلومات  والعقالنية املطلقة، فعرفت املنشآت بكل أنواعها وخاصة 

االقتصادية أنه ال ميكن حتقيق أهداف االسرتاتيجيات املوضوعة إال بتوفر املعلومات ،املعارف 

ب والذي له تأثري مباشر عليها ،الكفاءات و اخلربات وأن االهتمام بداخل املنشأة أو حميطها القري

مل يعد ذو جدوى كبرية للوصول ألهدافها وحتقيق ميزة تنافسية جتعلها حتافظ على مكانتها 

 ألمد طويل وتسمح بتطورها وإحداث التجديد باستمرار .
وهذا ما يرتكز عليه االقتصاد اليوم ، أي اقتصاد املعارف أو االقتصاد املبين على املعرفة ،والذي  

 تمد على تكنولوجيا املعلومات واالتصال بشكل كبري يف أداء مهامه،يع
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ومن أهم ما نتج عن اندماج وتالصق اقتصاد املعرفة بتكنولوجيا املعلومات واالتصال هو      

التجارة االلكرتونية اليت تعتمد على اقتصاد املعارف يف صلب عملها وتغري مستوى االهتمام 

ر بها ، حيث كانت تعطى أكرب أهمية للسلع املادية امللموسة وذات وترتيب أهمية السلع املتاج

األحجام الكبرية فأصبحت إىل السلع الرقمية ،واملتاجرة باملعلومات وخدمة جمال اخلدمات 

الالملموسة ،حتتل املرتبة األوىل يف اهتمامات املنتجني ثم تليها السلع املادية، وهذا ما أعطى 

التجارة االلكرتونية باإلضافة إىل التسهيالت الكبرية والسرعة  األهمية القصوى الستعمال

 الفائقة يف أداء األعمال اليت تكلف اجلهد واألموال الطائلة عند استعمالها للتجارة التقليدية .

 استخدام يف األخرية، السنوات خالل اجلزائر، شهدته الذي والسريع الكبري التطّور رغم    

 ومنها للجزائريني، اليومية احلياة مناحي كّل على ينعكس مل ذلك أن إاّل احلديثة، التكنولوجيات

 التقليدية، التجارية األمناط إىل األحيان، من كثري يف مة،شحمت مازالت اليت التجارية املعامالت

 أكثر فبعد التجارية. العمليات وتسّهل ختتصر اليت اإللكرتونية للمعامالت حمتشم حضور ظّل يف

 التعامالت مازالت اإللكرتوني، الدفع نظم تطوير يف الشروع عن احلديث بدء من عقد من

 التجارة، عامل يف االنرتنت من لالستفادة احلثيثة احملاوالت ورغم املوقف. سّيدة هي النقدية

 زّر بكبسة السلع واقتناء اإللكرتوني التسّوق أن إاّل اجملال، هذا يف ظهرت اليت العديدة والتجارب

 .غًدا يتحّقق لن قد حلم جمّرد اجلزائريني لغالبية بالنسبة مازاال
 تنامًيا تشهد اليت اإلنرتنت، شبكة عرب التجارية بالتعامالت كبرًيا اهتماًما اجلزائريون ُيبدي    

 يف املتخّصص "أليكسا" موقع بيانات تظهر اجملال. هذا يف املتخّصصة املواقع عدد يف مضطرًدا

 هو التجارية اخلدمات بعرض اخلاّص كنيس" "واد موقع أن األنرتنت، قعموا وترتيب إحصائيات

 و"يوتوب"، و"غوغل" "فيسبوك" بعد مباشرًة الرابعة املرتبة يف يأتي إذ اجلزائر، يف تصّفًحا األكثر

 أن يؤّكد ما وهو الشهرية، اجلزائرية اإلعالمية املؤّسسات مواقع من الكثري على بذلك متفّوًقا

 .العنكبوتية الشبكة على اجلزائريني اهتمامات صدارة حتتّل تجاريةال اخلدمات

من هذا املنطلق رأينا احلاجة املاسة لدراسة التجارة االلكرتونية وحماولة إجالء الغموض عنها     

خاصة وأن البلدان النامية كاجلزائر مثال ال تزال بعيدة عن أداء واستغالل فوائد التجارة 

ية و أن حتاول القضاء على صعوبات التجارة االلكرتونية ،واليت ترجع يف االلكرتونية احلقيق

احلقيقة إىل صعوبة التحكم يف أخالقيات مستعمليها ال فيها هي كأداة ملمارسة التجارة بشكل 

أسهل وأسرع بكفاءة عالية ، وكما نعلم أن هذه املشاكل األخالقية نواجهها حتى يف التجارة 

 االلكرتونية هي جمرد وسيلة جيب معرفة كيف نستغلها. التقليدية ، فالتجارة

 مما يسبق ميكن طرح االشكالية التالية :

هي وما ؟ظل االقتصاد املبين على املعرفة يف اجلزائر حتت  التجارة االلكرتونية  واقع هوما 

 .؟ العراقيل اليت حتول دون تطورها

تنبع أهمية البحث من التطور الكبري الذي وصلت إليه ثورة املعلوماتية واستخدامها بشكل كبري 

يف إجناز عمليات التبادل التجاري بفرتات زمنية قياسية خمفضة بذلك التكاليف املرتفعة، حيث 

سي إن التطور املطرد لشبكة اإلنرتنت وانتشارها وتوسعها امللحوظ خوهلا أن تلعب الدور الرئي

ميكن أن  لعصر املعلومات وجعلها البنية التحتية يف عامل األعمال، حيث أضحت وسيلة هامة ال

    نغض البصر عنها إلجناز خمتلف أنواعها وبشكل أخص التجارية منها.
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نظرا لطبيعة املوضوع تتبعنا املنهج الوصفي التحليلي يف القيام بهذا البحث، لننا وصفنا واقع 

اش وقمنا ببعض التحليالت للوضعيات السائدة وما ميكن أن تصبح حتى يستفاد من ملموس مع

 فعاليات اقتصاد املعرفة من زاوية التجارة االلكرتونية.

إىل تسليط الضوء على موضوع التجارة اإللكرتونية بشكل عام وواقعها يف  املداخلةهدف ت

وذلك من أجل كشف أسباب تأخر استخدام هذه التجارة وأهم االقرتاحات  بشكل خاص، اجلزائر

، ومن اليت قد تساعد يف تسريع تطور هذا األسلوب اجلديد يف إمتام العمليات التجارية املختلفة

 أجل ذلك سوف تتم معاجلتنا من خالل احملاور التالية :

 مفهوم التجارة األلكرتونية : -1

 واقع التجارة االلكرتونية يف اجلزائر   -2

 .العقبات اليت تواجهها التجارة األلكرتونية يف اجلزائر -3

 مفهوم التجارة األلكترونية :-1

حيث يقوم متثل التجارة اإللكرتونية  واحدًا من موضوعي ما يسمى باالقتصاد الرقمي     

 االقتصاد الرقمي على حقيقتني هما:
 ونية أ ـ التجارة اإللكرت

 ب ـ تقنية املعلومات 

فتقنية املعلومات يف عصر احلوسبة واالتصال هي اليت خلقت الوجود الواقع للتجارة اإللكرتونية 

اليت تعتمد أساسًا على احلوسبة واالتصال وخمتلف الوسائل التقنية للتنفيذ وإدارة النشاط 

 التجاري.

هي تنفيذ وإدارة األنشطة التجارية املتعلقة بالسلع واخلدمات  و التجارة اإللكرتونية كمفهوم:

 بواسطة حتويل املعطيات عرب شبكة اإلنرتنت أو األنظمة التقنية املشابهة.

وتتخذ التجارة اإللكرتونية أشكااًل عدة منها عرض السلع واخلدمات عرب اإلنرتنت وإجراء البيع 

أو بغريها من وسائل الدفع وإنشاء متاجر  مع عمليات الدفع النقدي بالبطاقات النقدية

افرتاضية على اإلنرتنت والقيام بأنشطة التزويد والتوزيع والوكالة التجارية وممارسة اخلدمات 

 املالية وخدمات النقل والشحن وغريها عرب اإلنرتنت.
در عن وقد صنفت التجارة اإللكرتونية عامليًا ضمن نطاق اخلدمات، وذلك من خالل التقرير الصا

، حيث اعترب التقرير أن تزويد 17/3/1999اخلاص باخلدمات بتاريخ منظمة التجارة العاملية 

اخلدمات بالطرق التقنية يقع ضمن نطاق االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات، وعليه ختضع 

 طلبات.هذه التجارة إىل نصوص اتفاقية التجارة العامة كافة يف اخلدمات من حيث االلتزامات واملت

 ـ جيب أن نفرق هنا بني مصطلحني هامني هما:

 .ـ التجارة اإللكرتونية 

 .ـ األعمال اإللكرتونية 
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حيث جند أن جمال األعمال اإللكرتونية هو جمال أوسع من التجارة اإللكرتونية فيتخذ نشاط 

يقتصر جمال  األعمال اإللكرتونية األنشطة اإلدارية واإلنتاجية واملالية واخلدمية كافة، بينما

 التجارة اإللكرتونية على جمال البيع والشراء للسلع واخلدمات عرب اإلنرتنت.

 وميكن أن نقسم التجارة اإللكرتونية إىل عدد من املعامالت حسب طبيعة املتعاملني:
 ـ تعامل بني شركة جتارية وشركة جتارية أخرى: 1

 ـ تعامل بني شركة جتارية وحكومة:  2

 ركة جتارية ومستهلك فردي: ـ تعامل بني ش 3

 ـ تعامل بني حكومة ومستهلكني:  4

ـ تعامل بني مستهلك ومستهلك: كأن يقوم مستهلك ما ببيع سيارة مستعملة أو عقار أو أي سلعة  5

 أخرى إىل مستهلك آخر عرب اإلنرتنت.

لكرتونية ـ التجارة اإللكرتونية داخل جمال األعمال:حيث يتم هنا استخدام نظم التجارة اإل 6

داخليًا من خالل شبكة اإلنرتنت اخلاصة بالعمل من أجل تقديم اخلدمات للموظفني كبيع 

 منتجات املنظمة أو املؤسسة للموظفني بأسعار خمفضة.

حيث تقوم هنا بعض املعاهد واملنظمات غري ـ التجارة اإللكرتونية يف غري جمال األعمال:  7

 إللكرتونية بهدف حتسني خدماتها لألعضاء.الرحبية باستخدام نظم وطرق التجارة ا

 البنية التحتية للتجارة االلكترونية:1-1

 تشمل البنية التحتية اإللكرتونية للتجارة اإللكرتونية أربعة أمور:
 ـ األجهزة وتتضمن: 1

    أ ـ حواسيب آلية وخمدمات 

 ب ـ مسيِّر وموجه املعلومات 

 ج ـ كابالت وتقنيات حديثة لالتصاالت 

 برجميات التشغيل  أ.ــ الربجميات: وتتضمن: 2

 برجميات االجتار باإلنرتنت.ب .

باإلضافة إىل حزم برجميات التجارة اإللكرتونية )وهي عبارة عن برجميات خاصة تسمح بإمتام 

 عملييت البيع والشراء اآلني عرب اإلنرتنت(.

ويعين بذلك اجلهات اليت  العامة املفتوحة )كاإلنرتنت( ـ مقدمو خدمات التوصيل بالشبكات 3

 تقوم بتوفري خدمة اإلنرتنت يف الدول.

وهي خدمات تتعلق بإمتام الصفقة التجارية كاإلعالن وطرق الدفع والتسليم :ـ اخلدمات املخولة 4

 وخدمات التحقق من األهلية.

ملالية املناسبة ألساليب الدفع وباإلضافة إىل البنية اإللكرتونية البد من توفر البيئة ا

 اإللكرتوني واالستخدام املكثف لوسائل الدفع احلديثة لبطاقات االئتمان.
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 السبل العامة إلعتماد التجارة اإللكترونية 1-2

 تعتمد أي دولة على أربعة سبل ألجناح ونشر التجارة اإللكرتونية ، نوضحها كمايلي :

  السبل التشريعة -أ
بناء نظم تشريعية و تنظيمية حتكم التجارة اإللكرتونية مع دعم البيئة الالزمة هلا بإدخال 

تعديالت على التشريعات القائمة ، بشكل جيعلها أكثر إستجابة ملتطلبات التجارة اإللكرتونية أو 

ملواقع إصدار تشريع خمتص ليقوم بتنظيم هذه التجارة من خمتلف جوانبها إنطالقا من إنشاء ا

  على شبكات اإلتصال اإللكرتوني و إثباته إىل إجراءات تأمينها و نظم سداد املدفوعات.

  السبل التكوينية  -ب

إن إعتماد التجارة اإللكرتونية يف أي دولة جيب أن يقوم بواسطة إطارات خمتصة يف التكنولوجيا 

تكون هناك قواعد تكوينية يف اإللكرتونية ، وخاصة اإلعالم اآللي بكل توابعه و هلذا جيب أن 

هذا اجملال، فتدخل التجارة اإللكرتونية كتخصص من ختصصات التكوين يف اإلعالم اآللي على 

كل املستويات باألخص على مستوى التعليم العالي ، حيث باإلمكان ختصيص فرع يف التجارة 

لتسويق و التجارة بصفة الدولية لتخصص التجارة اإللكرتونية أو تدرس كمادة أساسية يف تقنية ا

 . عامة
 السبل اإلقتصادية -ت

إن أهم السبل إلعتماد التجارة اإللكرتونية هو السبل اإٌلقتصادية لتأثريها املباشر يف قرار 

 : إعتماد التجارة اإللكرتونية و سنورد أهم هذه السبل فيمايلي

و فتح أبواب املنافسة و هذا بغرض ختفيض تكلفة إستخدام  خوصصة قطاعات اإلتصال -

 . األنرتنت مما يساهم يف إنتشار الثقافة اإللكرتونية مبا فيها التجارة اإللكرتونية

 ختفيض الرسوم اجلمركية على التكنولوجيا املعلومات املستوردة لتتيح ملعضم فئات اجملتمع من  -

 . احلصول عليها

 . ع باتباع األساليب اإللكرتونية و إنشاء الشبكات املصرفية اإللكرتونيةحتديث أساليب الدف -
 . األساليب احلمائية -ث

فإنه  مبا أن املستهلك هو أهم طرف يف املعامالت التجارية و ثقته تعترب أساس هذه املعامالت ،

جيب التفكري يف قوانني حتمي املستهلك اجلزائري لتفادي شعوره بعدم األمان يف التعامل يف 

  التجارة اإللكرتونية

 االثار االقتصادية للتجارة االلكترونية:.1-2

ـ تعمل التجارة اإللكرتونية على حتسني الكفاءة والقدرة التنافسية بني املنشآت بفعل دخول  -

املعرفة واملعلومات كأصل مهم ورئيس من أصول رأس املال كما تتاح الفرصة لزيادة حجم عمليات 

دون البيع من خالل االستفادة من املقدرة على التسوق عرب اإلنرتنت طوال ساعات النهار والليل 
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أن تزيد التجارة اإللكرتونية من الضغوط التنافسية على املنشآت، وذلك بفعل ختفيض تكلفة 

املنتجات، ألن تطبيق هذا النوع من التجارة سيؤدي إىل زيادة كمية هذه املنتجات وسعي املنشآت إىل 

ة تساعد تروجيها يف مناطق جديدة مل تكن تتوجه إليها من قبل )مبعنى أن التجارة اإللكرتوني

املنظمات يف دخول األسواق الدولية والتسويق الدولي(. وإىل تقديم أفضل عروض البيع جلذب 

العمالء، و تقديم تسهيالت كثرية للمستهلك، مما يؤدي إىل زيادة النفقات العامة األخرى، وبذلك 

 تفقد املنشآت األقل كفاءة قدرتها على املنافسة.
لى زيادة اإلنتاجية والنمو االقتصادي بسبب الكفاءة يف عرض    ـ تعمل التجارة اإللكرتونية ع -

السلع واخلدمات وتقليل القيود للدخول إىل األسواق واملقدرة العالية باحلصول على املعلومات 

 الالزمة.

ـ إتاحة الفرصة أمام املنشآت الصغرية واملتوسطة للنفاذ إىل أسواق جديدة لتصريف منتجاتها  -

نشآت الدولية الكبرية هلذه األسواق، حيث مل تعد املنشآت الصغرية حباجة إىل وكسر احتكار امل

وسائط تقليدية للبيع، ومل تعد حباجة إىل االنتقال إىل البالد األخرى وإقامة وكاالت فيها، ولكن 

أصبحت حباجة إىل وسطاء املعلومات الذين يلعبون دورًا مؤثرًا يف التجارة اإللكرتونية، خاصة إذا 

لمنا أن أي منظمة مهما كان نوع وطبيعة عملها تستطيع الدخول إىل الشبكة وعرض ماتشاء ع

 من سلع وخدمات وأفكار دون أية قيود، وبذلك فإن املنافسة أصبحت عاملية النطاق.

ـ ستؤدي التجارة اإللكرتونية ـ مبا حتمله من تكنولوجيا متطورة ـ إىل مزيد من تقسيمات العمل  -

مناطه وأساليبه والتخلي عن بعض العناصر البشرية ) خاصة العمال متوسطي وتغيري يف أ

وعدميي املهارة( اليت كانت تقوم بهذا العمل، باإلضافة إىل االستغناء عن بعض الوكالء واملتاجر 

سواء متاجر البيع باجلملة أو التجزئة، مما سيكون هلذا كله أثر غري حممود على زيادة معدالت 

 ولو كانت بطالة مؤقتة ممكن أن تزول على املدى الطويل.البطالة حتى 

 ـ ختفض التجارة اإللكرتونية من مطرح الضريبة يف مهن متعددة كالصرافة ومبيعات الكتب. -

 واقع التجارة اإللكترونية في الجزائر:-2

صارت تنافس التجارة ميدان التجارة االلكرتونية اليت  رغم التطور اهلائل الذي يعرفه العامل يف

يتوقع اخلرباء أن تتجاوزها خالل السنوات القادمة يف ظل نسب  التقليدية من حيث احلجم واليت

إال أن اجلزائر مل تسن حلد اآلن قانونا خاصا  أاللكرتونيةتسجلها التجارة  النمو العالية اليت

 القانون املدني، الذي منااللكرتونية رغم احلديث عن تدارك هذا األمر خالل تعديل  بالتجارة

 قواعدها .                                       . وتضبطخاصة بها حتددها  املنتظر أن يفرد هلا مواد
ومع ذلك فقد سنت اجلزائر بعض القوانني والنصوص التطبيقية اليت متس بشكل أو بآخر أحد 

جوانب التجارة االلكرتونية كالقانون اخلاص مبوردي االنرتنيت ، أو املواد املتعلقة باجلرمية 

حتى  متعلقة بامللكية الصناعية موادااللكرتونية، أو تلك املتعلقة بامللكية الفكرية واليت تتضمن 

وهو ما يعين أن اجلزائر مقبلة يف املستقبل   ،القوانني العاملية  تتوافق منظومتنا التشريعية مع

قانون خاص بالتجارة االلكرتونية حبكم االلتزامات الدولية اليت يفرضها  القريب على إصدار

 الم واالتصالالعاملي ورغبة اجلزائر يف اللحاق بركب التطور يف جمال تكنولوجيات اإلع االندماج

كتونس  واالستفادة من املزايا اليت تتيحها التجارة عرب االنرتنيت علما أن عدة دول عربية
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التشريعي اخلاص  ،واالمارات العربية املتحدة، والسعودية، و مصر قطعت أشواطا هامة يف اجملال

 .  بتقنني التجارة االلكرتونية

 اجلزائرمالمح التجارة االلكرتونية يف : 2-1   
 اإلشارة إىل أن أول من أسس شركة جتارية خاصة بتزويد اإلنرتنيت يف اجلزائر هو يونس وجتدر

 غاستغالل فراو الذي قام مبغامرة فريدة من نوعها عندما ” بيل غايتس اجلزائر“قرار امللقب بـ 

” جيكوس“جتهيزات خاصة بشركة 1997القانوني يف جمال توريد االنرتنيت حيث استورد يف 

اإلعالم  باالنرتنيت بشكل مجاهريي، بعد أن احتكر مركز البحث يف متعلقة بربط الناس

ضيق خاص  العلمي والتقين )سريست( اململوك للدولة التعامل باالنرتنيت وحصره يف نطاق

هذه التجهيزات  ملدة أربع سنوات. غري أن السلطات العليا يف البالد حجزتبالباحثني فقط وذلك 

حتقيق هذا املشروع على أساس  املستوردة من الواليات املتحدة األمريكية يف املطار، ومنعت قرار من

الصحافة اجلزائرية حتركت وأثارت ضجة  أن الدولة مل تقرر فتح هذا امليدان للخواص، إال أن

العمومية على الرضوخ لألمر الواقع ، ومت رفع احلجز  هذا املنع مما أجرب السلطاتإعالمية حول 

نشاطها، وأنشأت أول نادي لألنرتنيت يف حيدرة  عن التجهيزات وباشرت شركة جيكوس

أبسط جزائري ألول مرة اإلحبار يف عامل األنرتنيت. ومل  بالعاصمة يف نفس العام، وصار بإمكان

هذه املرحلة سوى إصدار نص تشريعي متعلق بالسماح للخواص  عمومية يفيكن أمام السلطات ال

فاق  2000األنرتنيت مللء الفراغ القانوني يف هذا اجلانب ، وحبلول عام  بإنشاء شركات لتزويد

اخلاصة اليت ترغب يف االستثمار يف هذا اجملال عشرين شركة غري أن شركتني  عدد الشركات

 مليون أنرتناتي يف اجلزائر”. جيكوس”و“ إيباد “ ق ويتعلق األمر بـ اأنفسهما يف السو فقط فرضت

 .ميثلون قاعدة التجارة االلكرتونية 

 باجلزائر الشهرية كنيس" "واد سوق من تسميته استمّد الذي كنيس"، "واد موقع جتربة جاءت ثم

 أعمارهم تتجاوز مل بالعاصمة القبة بلدية من شّبان مخسة خاضها كمغامرة ،2006 عام العاصمة،

 على اإلجيار أو للبيع أنواعها مبختلف والقدمية احلديثة املنتجات لعرض سنة، العشرين آنذاك

 املفّضلة الوجهة ويصبح االنتشار، حيث من اجلزائر يف األوىل املرتبة حيتّل أن قبل االنرتنت،

 إىل إضافة يوميا، ألًفا 250 زائريه عدد يتجاوز حيث االستئجار، أو الشراء أو بيعال عن للباحثني

 .""فيسبوك على الرمسية صفحته على معجب ماليني أربعة
 عرب واإلشهار التجارة عامل القتحام الكثريين شهية أثار كنيس" "واد جتربة جناح أن ويبدو

 املواقع من العشرات ظهرت حيث اجلزائر، يف شفمكت غري قريب وقت إىل ظّل والذي االنرتنت،

 والسلع باملالبس بدًءا الشبكة، عرب واخلدمات املنتجات عرض يف املتخّصصة اإللكرتونية

 مبختلف واخلدمات والعقارات السيارات إىل وصواًل الكهرومنزلية، والتجهيزات االستهالكية

 .أنواعها
 إىل بتوصيلها ويقوم استهالكية سلًعا يعرض ذيال "أشريلي" موقع وهو أخرى جتربة وهناك

 مع مثنها بنفس املتعامل عنوان إىل وتوصيلها السلع عرض على املوقع فكرة وتقوم،الزبائن

 عّدة املتحّدث، حسب عنه، تنجّر ما وهو نقدية، بطريقة يتم الدفع لكن التوصيل، رسوم احتساب
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 بعض أنه مضيًفا املؤّسسة، حيمي انونيق إطار وجود وعدم التوصيل بصعوبات تتعّلق أخطار

 خسائر تتكّبد املؤّسسة جيعل ما وهو املطلوبة، السلعة شحن بعد هواتفهم الزبائن يطفئ احلاالت

 .ذلك جّراء
 مازال االقبال بأن املتحّدث اعرتف اجلزائريني، من إقبااًل يلقى التجارة من النوع هذا كان إذا وعّما

 أربعون هو املوقع سّجله معّدل أكرب بلغ حيث سابًقا، إليها أشار اليت ياتاملعط ظّل يف حمتشًما،

 العراقيل، من العديد ويواجه اجلزائر يف صعًبا مازال اجملال هذا أن مضيًفا األسبوع، يف زبوًنا

 اخلاّصة مؤّسساتهم بإطالق قاموا شباب هم فيه املشتغلني معظم أن خاّصة تشجيعه، إىل داعًيا

 .الوطين االقتصاد على النشاط هذا فوائد إىل مشرًيا خصية،ش مببادرات
 السلع على االنرتنت، شبكة خالل من االّطالع، إمكانية للجزائريني النقلة هذه حّققت وقد

 وتكنولوجيات االقتصاد جمالي يف خرباء أن غري منها، االستفادة يريدون اليت واخلدمات

 اجلزائر، يف اإللكرتونية التجارة حقيقة يعكس ال املواقع من النوع هذا أن يعتقدون االّتصال

 النقدي بالدفع أو بالشيك سواء التقليدية، بالطرق األحيان أغلب يف تتّم املالية املعامالت مادامت

 اإللكرتوني الدفع على أساسي بشكل االعتماد لكرتونيةاإل التجارة تقتضي بينما املباشر،

  .ممكن حّد أقصى إىل اليدوي االستخدام وتقليص
 وزير أنذاك عنها أعلن اجلزائر يف االلكرتونية للتجارة الفعلية االنطالقة رمسيا ولكن

 لتكنولوجيا الدولي الصالون افتتاح مبناسبة 2009 أفريل شهر التجارة ووزير واالعالم تكنولوجيا

 اجلزائر أن مؤكدين املعريف" واالقتصاد االلكرتونية شعار"التجارة محل الذي واالتصال االعالم

 األمن ويوفر االلكرتونية التجارة بتأطري يسمح وتنظيمي قانوني إطار على حتصل سوف

 اإللكرتونية. والصفقات للبيانات الالزمني واحلماية

 بعض إنطلقت فقد االلكرتونية، التجارة لثورة يتحضرون اديوناالقتص النتعاملون بدأ وبالفعل  

 التجارة. هذه لتطبيق املتواضعة احملاوالت

 هذا يف موجود هو ما إن قرار، يونس الدكتور واالتصال، االعالم تكنولوجيات يف اخلبري ويقول

 جتارة وليس منها وجزٌء االلكرتونية التجارة من أوىل مرحلة هو اجلزائرية املواقع من النوع

 طريق عن خدمات يعرض الذي الوسيط دور تلعب املواقع "فتلك الدقيق مبفهومها إلكرتونية

 الكالسيكية العملية ىلإ العودة يستلزم ما وهو بالشيك، أو نقدا إما يكون الدفع لكن االنرتنت،

 ."التقليدي والتوصيل اليدوي الدفع ميّيزها اليت
 اليت والشروط العناصر من جمموعة حضور تستلزم اإللكرتونية التجارة أن قّرار الدكتور ويؤّكد

 برّمتها، تتعّطل العملّية فإن أحدها غاب إذا واليت اإللكرتونيني، والسحب الدفع نظام تستخدم

 الذكية، اهلواتف برامج أو االنرتنت عرب مبنتجاتها تعّرف اليت املؤسسة هي العناصر كتل وأّول

 أي بعد، عن لطلبيته املشرتي تأكيد ثّم صدقيتها، يف وموثوًقا اهلوية معروفة تكون أن وُيشرتط

 النقل مؤسسة ثّم العنوان، وحمّدد اهلوية معروف يكون أن بدوره ُيشرتط والذي االنرتنت، عرب

 حدوث حال يف طرف كّل حقوق يضمن الذي التأمني ثّم بالعملية، إلكرتونيا مربوطة تكون يتال

 قانونية نصوص وجود قّرار يشرتط كما التجارية. العملية مراحل من مرحلة أية خالل مشكلة

 .مشكلة حدثت إذا العدالة، إىل اللجوء املتضّرر للطرف تتيح اإللكرتونية املعامالت مبجال خاّصة
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 بكل تقوم اليت هي األجهزة ألن صعبة، عملية ليس االلكرتوني الدفع بأن املتحّدث ويضيف

 اإلدارة بنظام املوقع يعمل ال حبيث فقط، الربجمة على تقتصر االشخاص مهّمة بينما شيء،

 اخلدمة يتيح ما وهو الساعة، مدار على يعمل بل اليوم، يف ساعات مثاني املداومة يف املتمّثل

 .حلظة كّل يف مالءللع

بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال يف الفرتة األخرية  ورغم بداية اهتمام السلطات العمومية

، ”وزارة الربيد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال“إىل ” واملواصالت وزارة الربيد”بدليل تعديل اسم

وحتضريها إلنشاء حكومة  متخصصة يف هذا امليدان يف سيدي عبد اهلل، وسعيها إلنشاء مدينة

إلكرتونية،وإعدادها ملشروع قانون حول بطاقة التعرف اإللكرتونية ، إال أنه ومع ذلك فإن 

من أمرها فيما يتعلق بالتجارة اإللكرتونية اليت تطرح عدة  احلكومة ال تبدو على عجلة

لة بالنسبة للعقود األموال، الضرائب، احلجية القانونية لدى العدا إشكاليات على املستوى حركة

 اإللكرتونية، واجلرائم اإللكرتونية اليت قد يصعب التحكم فيها إذا مت الدخول إىل والتوقيعات

نطاق التجارة اإللكرتونية بشكل متسرع وغري واع حبجم املخاطر رغم كثرة املزايا،فاهلند اليت 

مليار دوالر يف السنة وهو 20 تعترب من دول العامل الثالث بلغت مداخيلها من التجارة االلكرتونية

 .ما ميثل حجم الواردات اجلزائرية

 مزايا إعتماد اإلقتصاد الجزائري على التجارة اإللكترونية :-2-3

 :يلي من أهم املزايا اليت سيناهلا اإلقتصاد اجلزائري بعد إعتماده التجارة اإللكرتونية تتمثل فيما
اإلقتصادية اجلزائرية خاصة تلك اليت تشكو من مشكلة فتح آفاق واسعة أمام املؤسسات  -أ/

  .صعوبة دخوهلا إىل أسواق عاملية لصغر حجمها و إخنفاض مواردها

اإلستفادة من اخلدمات و السلع األجنبية التكنولوجية املتطورة و بالتالي توفر إمكانيات  -ب/

  إخراج اإلقتصاد اجلزائري من ختلفه و إعطائه قدرة تنافسية أكرب

تطوير الصادرات خارج احملروقات حيث أن منتجات جزائرية جتد طلبها يف السوق العاملي،  -جـ /

  لكن نقص اإلشهار الدولي للسلع اجلزائرية جيعلها جمهولة لدى العامل

تطوير العمل املصريف اجلزائري مما يتوافق مع متطلبات التجارة اإللكرتونية اخلاصة بطرق  -د/

  املختلفالدفع اإللكرتوني 

إمكانية ختفيض املشاكل اإلدارية بني املكلفني بالضريبة و اإلدارة اجلبائية فيما يتعلق  -هـ /

بالتخلف عن تقديم التصرحيات اجلبائية أو دفع املستحقات و ذلك بتمكني ان تتم بسهولة عن 

  طريق شبكة األنرتنت و الدفع اإللكرتوني

  لوصول إليه ، سواء على املستوى العاملي أو احملليسهولة إيصال املعلومة للمستهلك وا -و/
إعطاء نفس جديد للتجارة اإللكرتونية اجلزائرية خاصة و حنن مقبلون على اإلنظمام إىل  -ي/

  املنظمة العاملية للتجارة
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 العقبات التي تواجهها التجارة االلكترونية في الجزائر : -3

رغم أن االنعكاسات االجيابية للتجارة االلكرتونية على االقتصاد ال تعد والحتصى، إال ان هذه 

التجارة تبقى حمدودة للغاية يف اجلزائر بسبب جمموعة من العقبات اليت متنعها من التطور 

 واالنتشار، واالرتقاء إىل املستوى العاملي .ومن هذه األسباب ميكن ذكر األتي :

املتوفرة يف اجلزائر ضعف البنية األساسية الضرورية ملمارسة  واإلحصائياتتبني كل الدالئل -1

السلكية، حاسبات برجميات الالتجارة اإللكرتونية على نطاق واسع من شبكات اتصاالت سلكية و

وجات الرتدد وبطء األنرتنت، وعدم توافر خطوط اهلاتف ،زد إىل ذلك الثمن املرتفع نسبيا مل

، ويرجع هذا إنعدام املنافسة يف أسواق اخلط الثابت حبيث حيتكر املتعامل الشكل املطلوبب

 التارخيي" اتصاالت اجلزائر" تقديم اخلدمات اهلاتفية السلكية والالسكية. 

 الواقع اجلزائر يف أن إال ،تعتمد التجارة اإللكرتونية بشكل أساسي على األنرتنت كأداة اتصال - 2

حمدودية انتشار االنرتنت ، حيث أن نسبة مستخدمي هذه التقنية الواسعة االنتشار عاملي  يؤكد

ال يزال ضعيفا يف اجلزائر مقارنة حتى بالدول اجملاورة ، إذ تبلغ يف املغرب على سبيل املثال 

 . % 5.33  % ، مقارنة باجلزائر اليت ال تتعدى سوى14.36

تعاني اجلزائر من ضعف كبري يف إنتاج السلع واخلدمات املتصلة بتكنولوجيا اإلعالم -3

واإلتصال، فاجلزائر ال تولي اإلهتمام الكايف لعملية خلق صناعة وطنية هلذه التكنولوجيا، وهذا 

 التقليدي يف قطاعي الطاقة والعقارات. راجع لسياسة احلكومة بإعطاء أفضلية لإلسثمار

ار الواسع لألمية يف اجلزائر ، حيث تعترب من الدول اليت حتوي نسبة أمية مرتفعة و اإلنتش -4

بالتالي فإن هؤالء ال يفقهون حتى معنى أن متارس التجارة على االنرتنت و هذا عائق حيول 

يف اجلزائر يعترب توظيفا ترفيهيا  توبهذا فتوظيف اإلنرتن . دون إنتشار التجارة اإللكرتونية

ال توظيفا جتاريا،فمن خالل دراسات متخصصة بينت أن ارتفاع املستوى التعليمي ملستخدمي 

. فأغلبية مستخدمي ةباملائ 66.2االنرتنت، حيث سيطر اجلامعيون على أكرب نسبة قدرت ب 

بإستخدام ىل يف عمليات حبثية وباملائة(، يستغلون الشبكة بالدرجة األ 53االنرتنت هم شباب )

 82.6باملائة(، وتتجه نسبة كبرية من املستخدمني إىل الربيد اإللكرتوني ) 95.3حمركات البحث )

باملائة(، إال ان  67.6باملائة(،كما يهتم هؤالء املستخدمني بتحميل األلعاب واالغاني والربجميات )

 باملائة(. 10.7ط بنسبة )أقل مواقع اخلدمات زيارة هي مواقع الشراء على اخل

تفتقر اجلزائر إىل املوارد البشرية واخلربات التكنولوجية والكوادر املؤهلة للتعامل مع تقنيات -5

التجارة اإللكرتونية، واليت من املفروض أن تتوىل مهمة تصميم وتطوير مواقع التجارة اإللرتونية 

نات والربجميات ايضا يف قواعد البياوقوائم الكتالوجات ونظم دفع إلكرتونيةن وتكون خبرية 

 ذلك إىل: وأنظمة التشغيل، ويرجع

ضعف مستوى التكوين املتخصص يف تكنولوجيا االعالم واالتصال على مستوى املعاهد -

 واملؤسسات.

ضعف أنشطة البحوث والتطوير، حيث تدل املؤشرات على تدني مستويات القدرة العلمية -

مما زاد يف الطني بلة هو هجرة مع تواضع أعداد العلماء والباحثني ،  للجزائروالتكنولوجية 

 األدمغة والكفاءات إىل الدول املتقدمة .
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تعرف اجلزائر ضعف يف البنية التحتية للدفع اإللكرتوني ، فأغلبية وسائل الدفع املستعملة -6

وسائل دفع تتماشى  ، وقد تأخرت البنوك اجلزائرية كثريا يف إصداريف اجلزائر فهي تقليدية 

فقط عرفت إعطاء إشارة إنطالق نظام الدفع  2005مع التطورات التكنولوجية)حيث مع نهاية سنة 

األلكرتوني بإستعمال البطاقات البنكية(.حيث تعترب هذه البطاقات هي الطريقة املفضلة 

 )حمدودة جدا.لتسديد املدفوعات مباشرة على االنرتنت ، إال أن إستعمتاهلا يف اجلزائر يبقى 

فعلى سبيل املثال إن فئات واسعة من املتعاملني االقتصاديني ، وكذا املواطنني يتخوفون من استعمال 

البطاقة املغناطيسية يف سحب أمواهلم بسبب كثرة األخطاء النامجة عن جهاز السحب 

 (.اإللكرتوني ، والتأخري الكبري يف حتيني حساباته
ارتفاع دفع اإللكرتوني وتأخر البنوك يف تطوير هذه البنية إىل ويرجع ضعف البنية التحتية لل

تكاليف االقتناء ورداءة اخلدمات البنكية وكثرة تعطالت املوزعات االلية مما يؤدي إىل نفور 

، وظف إىل هذا ضعف قدرة القدرة الشرائية للمواطنني وتفضيلهم املواطنني إلستخدامها أو طلبها

 دون حتمل تكاليف واشرتاكات البطاقات األئتمانية.التعمل التقليدي املباشر 

نقص األمن واالنضباط فيما يتعلق  وما يزيد من عرقلة تطور نظام الدفع االلكرتوني هو     

 بتسرب معلومات الشركات ومراسالتها عرب الشبكة باإلضافة إىل عمليات الدفع اإللكرتوني،

حيث قد يستغل بعضهم رقم بطاقة ائتمان املشرتي أو قد يتم التعامل مع جهات غري موجودة 

 يف الواقع فقد اليوجد مستهلك حقيقي أو شركة حقيقية.

التعامالت املالية اإللكرتونية ، ال تزال يف بدايتها ، رغم مرور عدة سنوات على شروع السلطات -7

ة اإللكرتونية على مستوى خمتلف املؤسسات املالية والتجارية ، تعميم التعامالت املالي  اجلزائرية

إال أن هذه التجربة ال تزال متعثرة ، فعلى سبيل املثال إن فئات واسعة من املتعاملني االقتصاديني ، 

وكذا املواطنني يتخوفون من استعمال البطاقة املغناطيسية يف سحب أمواهلم بسبب كثرة 

 .السحب اإللكرتوني ، والتأخري الكبري يف حتيني حساباته األخطاء النامجة عن جهاز
ختلف النضام املصريف اجلزائري من حيث الوسائل و تقنيات الدفع احلديثة باإلضافة إىل  -8

التخوف من خوض غمار جتارة إفرتاضية قد تلحق خسائر فادحة يصعب على دولة مثل اجلزائر 

 . تغطيتها

حمدودية اجلانب التشريعي يف هذا اجملال، وذلك من خالل غياب التشريعات املناسبة ، حيث ـ -9

إىل وضع أنظمة وتشريعات تتناسب مع طبيعتها ، مما يستلزم   حتتاج األعمال اإللكرتونية

الدقة والوعي التام بكافة جوانب التقنية املستخدمة يف هذه التطبيقات ، لتحقيق األمن 

والذي هو أمر ليس من السهل إجنازه ، من حيث الوقت املتاح ودرجة تداخله مع جوانب املعلوماتي، 

احلياة املختلفة، باإلضافة إىل عدم مسايرة بعض القوانني والتشريعات املنظمة للعمل اإللكرتوني 

 . لتطبيقات احلكومة اإللكرتونية منذ بدايتها وحتى تطبيقها
اإلنرتنت أرخص من الشراء من املتاجر، إال أن اإلنسان  على الرغم من أن شراء السلع عرب-10

بطبيعته خملوق اجتماعي يرغب دائمًا بالعيش ضمن جمتمع كبري، فاملستهلك يشرتي من 
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املتجر التقليدي، والسبب يف ذلك يعود إىل غريزته يف مقابلة اآلخرين ومعاينة السلعة مباشرة 

 ،وانعدام الثقة يف يف الباعة اجملهولني الذين ال يراهم.والدخول يف مساومة مع البائع

وظف إىل ذلك عدم إنغراس التجارة اإللكرتونية يف عادات اجملتمع وهذا راجع إىل حداثة  

  ومتيزها بالتغيري السريع.ظاهرة التجارة اإللكرتونية 

نية التجارة نقص إهتمام املؤسسات اإلقتصادية يف البالد و عدم وعيهم مبا ميكن لتق -11

احلديثة عرب األنرتنت من أن تفتح هلم من آفاق إقتصادية أوسع ، فأغلبية املؤسسات ال متتلك 

موقعا خاص بها على شبكة النرتنت ، وحتى األقلية اليت متلك موقعا يتميز بسكونه، فهو 

حيتوي على بعض املعلومات اليت تعرف بالشركة ومنتجاتها دون إضافة عنصر التفاعل مع 

 املستخدمني وإبرام الصفقات اإللكرتونية مباشرة على اخلط.

من أبرز العقبات اليت حتول دون تطور التجارة االلكرتونية اجلزائرية هو عدم إصدار قانون  -12

خاص ينظم التجارة االلكرتونية وما يتعلق بها من مواضيع يكون مستقال حبد ذاته عن بقية 

فاجلزائر ال تزال يف مرحلة اخلطر يف جمال البيئة القانونية والتشريعية  فروع القوانني األخرى،

 .  هلذه التجارة،وال يزال الوعي والدور الذي يؤديه التشريع وأغراضه غري كاف

غياب التنسيق بني األجهزة واإلدارات األخرى ذات العالقة بنشاط احلكومة اإللكرتونية ، واليت -13

جهزة والربجميات ، حبيث تتم املشاركة وتبادل املعلومات بني هذه متتلك نفس األنواع من األ

 . الفئات

 الخاتمة

لقد تطورت التجارة االلكرتونية بسرعة هائلة تبعا لتطور مدعماتها من االقتصاد املبين على 

 املعرفة و تكنولوجيا اإلعالم واالتصال اللذان ميثالن الدعامة األساسية هلا.

يدية ،وخلقت وقد حلت التجارة االلكرتونية بدورها مشاكل كثرية كانت تعاني منها التجارة التقل

سلعا خاصة بها ، فهي توفر السرعة واالطالع الواسع على املعلومات التجارية يف كل أحناء العامل 

،وسهلت التعامل بني كل املتعاملني االقتصاديني من زبائن،موردين، وخاصة املؤسسات العاملية اليت 

أعطت الفرصة للشركات الصغرية حتتاج للتعامل الدائم مع كل املتعاملني يف كل أحناء العامل ، كما 

يف حتقيق ميزة تنافسية عاملية دون احلاجة إىل إنشاء بناء ضخم أوتكبد تكاليف كبرية 

،فامتالك جهاز كمبيوتر واشرتاك يف بنك له نظام دفع متطور ميكن األشخاص من الوصول إىل 

 ما كان يكلفهم سابقا أمواال وجهدا كبريا .

كرتونية احلدود العاملية يف إنتشارها لدى الدول الغربية بصفة عامة و إن ختطي التجارة اإلل

بعض الدول العربية اليت بدأت ختطو خطوات مهمة رغم تواضعها إال أن إعتمادها لدى اجلزائر 

مل يرقى بعد إىل ذلك املستوى الذي ميكن فيه إعتبارها تقنية قانونية متطورة للتجارة و بذلك 

  ري ناقصا لعدم إعتمادهايضل اإلقتصاد اجلزائ

يرجع هذا التخلف إىل أسباب خاصة باملؤسسات اجلزائرية اليت ال تزال متخلفة عن ركب و

ممارسي التجارة اإللكرتونية ألسباب تعددت يتمثل أهمها يف عدم التوفري الكامل لبيئة 

  التنمية الضرورية
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و ما ترتكز عليه من تكنولوجيات جيعلنا نفكر فيما  إن ما تقدمه التجارة اإللكرتونية من إمتيازات

تستطيع أن تضيفه لإلقتصاد اجلزائري مستقبال و ذلك من إختصار وقت طويل ينجر عنه توسع 

  .الفجوة بينه و بني إقتصاديات الدول املتقدمة و الدول العربية السائرة يف ركب التطور

شاء موقع جتاري صغري احلجم خيضع ملتطلبات و هلذا فإن خطوة واحدة تتمثل يف حماولة إن

التجارة اإللكرتونية يعد من معطيات تشجع على إنشاء جتارة إلكرتونية و تدعو إىل أقلمة كل 

القطاعات اليت هلا عالقة بالتجارة اإللكرتونية، دون إهمال القطاعات املالية و قطاع اإلتصاالت 

ارة و ذلك بضرورة قيام الدولة باختاذ إجراءات لقطاعني حساسني يؤثران مباشرة على هذه التج

حتفز على جتاوز العقبات و الصعوبات اليت يواجهه هاذين القطاعني و أيضا إتباع املقرتحات 

  .اهلادفة إلنشاء جتارة إلكرتونية آمنة
 وأن احلديثة، االلكرتونية التجارية اخلريطة على وضعها حقيقة تدرك أن اجلزائر على يتعني

 إجياد خالل من التجارة، هذه تتيحها اليت الفرص من واإلستفادة احلاصل التأخر تدارك حتاول

 املناسبة التمكينية البيئة وإجياد التجارة بهذه النهوض قصد اإلجراءات بعض وإختاذ احللول

 إلنتشارها.

 كالتالي: هي اجلزائر يف اإللكرتونية بالتجارة للنهوض إقرتاحها ميكن اليت احللول بني من 
البدء يف تسويق اخلدمات احلكومة اإللكرتونية ،وتوضيح مميزاتها ومردودها الكبري على -1 

املواطن من نواحي كثرية ، وتبني املربرات القوية الالزمة الستخدامها ، حتى يزول التحفظ املوجود 

 .عند بعض املواطنني
  .على توجيه االستثمارات يف جمال تكنولوجيات املعلومات العمل-2
  .مناهج التعليم يف الدولة  إدراج تكنولوجيا املعلومات يف مجيع-3 
  .توفري البيئة األساسية الضرورية لنجاح تطبيقات احلكومة اإللكرتونية-4 
 التجارة دعم االستعداد اإللكرتوني لكافة فئات اجملنمع وتشجيعهم عاى التحول إىل-5

األلكرتونية، وذلك من خالل الرتكيز على تنمية العنصر البشري كإحدى سبل تسريع تطبيق 

 . التجارة اإللكرتونية.
بنية حتتية قوية مكونة من شبكات االتصال ذات سرعة فائقة وقدرة كبرية على إقامة -6 

ت متخصصة مالئمة املخافظة على سالمة املعلومات ،وتوفري جتهيزات الية، وتطوير برجميا

لطبيعة السوق اجلزائري، ومعاجلة قضية التسعري من خالل إعادة النظر يف األسعار لتتناسب مع 

 مستويات دخل املواطنني

تشجيع النظام املصريف على لعب دور أساسي ميسر ومسهل للتجارة اإللكرتونية، من خالل -7

اإللكرتوني بإعتبارها أول خطوة  تطوير التحويل اإللكرتوني لألموال وتعميم وسائل الدفع

لتبين هذه التجارة، مع ضرورة احلفاظ على حقوق خمتلف األطراف من خالل التأكد من السرية 

 . واألمن يف هذه العمليات
  .يف جماالت تكنولوجيا املعلومات اجلزائرية سرلألضرورة توفري التعليم األساسي -8 
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تشجيع النظام املصريف على لعب دور أساسي ميسر وسهل للتجارة اإللكرتونية، من خالل تطوير -9

التحويل اإللكرتوني لألموال وتعميم وسائل الدفع اإللكرتوني بإعتبارها أول خطوة لتبين هذه 

التجارة،مع ضرورة احلفاظ على حقوق خمتلف األطراف من خالل التأكد من السرية واألمن يف 

 ه العمليات.هذ

السهر على إجياد التنظيم القانوني والتشريعي الالزم لقيام وإعتماد التجارة اإللكرتونية، الذي  -10

يضمن استمرارها وحيمي حقوق املستهلكني والبائعني املتعاملني بها، ويضمن الوفاء 

طبيعة بإلتزاماتهم.ويتم ذلك عن طريق تكييف القواعد القانونية احلالية لتتالئم مع ال

يعات جديدة للتجارة األلكرتونية تواكب النمو العاملي رياخلاصة للتعامالت األلكرتونية،وسن تش

 املتسارع هلذه التعامالت.
  .مقارنة الربامج واألجهزة ،واملعايري الفنية املختلفة اليت تستخدم عامليا يف بيئة االنرتنت-11
الت متعددة ،ومن أهمها االستثمارات يف العمل على تسهيل استقطاب االستثمارات يف جما-12

الرقمية مما يساهم يف إجياد قطاع خاص ذو فاعلية كبرية ،ودعامة رئيسية  جماالت التقنية

 .ملشروع احلكومة اإللكرتونية
إن املتطلبات التشريعية أهم عنصر من متطلبات التجارة اإللكرتونية حيث أن توفر اإلطار  -13

يكسب املستهلك ثقة و إحساس باحلماية يف تعامله يف التجارة اإللكرتونية و  الشرعي هلا

توفري املتطلبات التشريعية ، يتطلب إعادة النظر يف قانون التجارة و القانون املدني و قواعد 

اإلثبات و القوانني املتصلة باإلشهار و التوثيق لتتالئم مع التعامالت اإللكرتونية و قوانني 

إلئتمان و القوانني املنظمة لسوق املال و البورصة و قوانني الضرائب و اجلمارك البنوك و ا

باإٌلضافة إىل إستحداث التشريعات اخلاصة حلماية املستهلك يف جمال التجارة اإللكرتونية ، 

 . وردع اجلرائم املتعلقة بالغش و النصب و اإلحتيال و القرصنة املعلوماتية

ر يف تكنولوجيا اإلعالم واالتصال للقطاع اخلاص احمللي،وجذب دعم وفتح جمال االستثما-14

رؤوس األموال األجنبية لإلستثمار يف إقامة صناعات داعمة للبنى التحتية الالزمة لتطبيق 

 التجارة اإللكرتونية.

إعداد اجملتمع لتقبل فكرة التجارة اإللكرتونية كسبيل حديث إلمتام املعامالت التجارية و هذا  -15

 .خالل الربامج عرب وسائل اإلعالم و اإلتصالمن 

أخريًا، ضرورة إميان القائمني على إدارة القطاعات املختلفة يف الدولة بأهمية التجارة  -16

اإللكرتونية، وأن الدخول يف هذا اجملال مل يعد خيارًا اقتصاديًا فقط بل ضرورة البد  منها وأن 

لتجارة اإللكرتونية اليؤدي فقط إىل التهميش التأخري يف تطبيق اسرتاتيجيات متكاملة ل

االقتصادي يف ظل اقتصاد عاملي تتزايد فيه حجم املعامالت التجارية اإللكرتونية، وإمنا إىل 

املزيد من التدهور والتنافس االقتصادي بسبب تناقص نصيب صادرات الدول العربية من 

 الصادرات العاملية.

و هذه بعض السبل اليت ميكن من خالهلا تدعيم إنتشار التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر إذا كانت 

ترغب يف التقليص يف الفجوة الشاسعة اليت وردت يف أغلب الدراسات اليت أجريت حول 

إستخدامات التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر ، إن هذه اإلستخدامات مل تتجاوز ربع املستوى 

دائي( الذي يشمل أنشطة اإلعالن و الرتويج و املوصل للمعلومات و الدفع عند التسليم و مل )الب
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تصل بعد إىل املستوى الثاني و املتمثل يف الدفع الفوري اإللكرتوني و الذي يسمح بتنفيذ 

راد املعامالت املالية و التحويالت النقدية على شبكة األنرتنت بني الشركات فيما بينها و بني األف
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