
 
  
 

  الجمهوريــة الجزائريــة الديـمقراطيـة الشعبيــة 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

 جامعة وهران

  والعلوم التجارية كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير

 المدرسة الدكتورالية لإلقتصاد و إدارة األعمال

  تجارية العلوم المذكرة مقدمة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة ماجستير في 

  إستراتيجية: تخصص

:تحت عنوان  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  :تحت إشراف                                              :ةمن إعداد الطالب

  

   :المناقشة أعضاء اللجنة                            

  د سالم عبد العزيز        أستاذ التعليم العالي       جامعة وهران                 مناقشا.أ

  التعليم العالي       جامعة وهران                 مقرراد كربالي بغداد            أستاذ .أ

  جامعة وهران                مناقشا       -أ –طيبي الغالية            أستاذ محاضر . د

  جامعة وهران                مناقشا        -أ–حاكمي بوحفص         أستاذ محاضر . د

  

  

  .2013/2014: السنة الجامعية

         
 واقع و أفاق التجارة ا�لكترونية في الجزائر          

ارع كريمة                                   أ.د كربـــالي بغداد       صــــــــ
                   2014/05/07



  إهداء
  :بسم اهللا الرحمن الرحيم

رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي، وأن  ''

  ''أعمل صالحا ترضاه ، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين  

  )19:النمل(                                                              

  :أهدي ثمرة جهدي

  ...إلى أمي و أبي

  ..إلى إخوتي  

  ..إلى الصغيرة سارة

  .إلى كل من ساهم من قريب أو بعيد في إتمام هذا العمل المتواضع

  

  

  

  

   



     شكر و تقدير

       
  .نجاز هذا العملأشكر اهللا تعالى و احمده على تقديره و توفيقه إل

كربالي  : بتشكراتي الخالصة إلى األستاذ المشرف الدكتورأتقدم  كما  

  .بغداد على نصائحه و توجيهاته القيمة

كما ال يفوتني أن اتوجه بالشكر إلى كل من ساعدني في إنهاء هذا  

  .البحث و لو بكلمة تشجيع

  
  



VII 
 

 ـــــرسالفهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                         VI..................................................................................   فهرس احملتويات

  XI........................................................   قائمة اجلداول و األشكال البيانية و املالحق
  أ.............................................................................................املقدمة
  اإلطار النظري  للتجارة اإللكترونية: الفصل األول      
  02............................................................................................متهيد

  03.................................................مفاهيم رئيسية عن التجارة اإللكرتونية: املبحث األول
  03............................................................تعريف التجارة اإللكرتونية: املطلب األول

 04............................................................تعريفات التجارة اإللكرتونية - 1
 09........ .................................الفرق بني التجارة اإللكرتونية و التجارة التقليدية - 2

  .11....................................................نشأة و أشكال التجارة اإللكرتونية: املطلب الثاين
 11.......... .........................................................نشأة التجارة اإللكرتونية - 1
 14...... ...........................................................أشكال التجارة اإللكرتونية - 2

  20.........................................................خصائص التجارة اإللكرتونية: املطلب الثالث
 20. ..............................................................خصائص التجارة اإللكرتونية - 1
 22.... .......................................................مزايا و عيوب التجارة اإللكرتونية - 2

  26..........................................................ئصهاإلقتصاد الرقمي و خصا: املبحث الثايت
  26...............................................................مفهوم اإلقتصاد الرقمي: املطلب األول

 27.....................................................................تعريف اإلقتصاد الرقمي - 1
 29........................................................................بنية اإلقتصاد الرقمي - 2

  31.............................................................خصائص اإلقتصاد الرقمي: املطلب الثاين
 31......................................................................أسس اإلقتصاد الرقمي - 1
 .33....................................................التغريات احلاصلة بظهور اإلقتصاد الرقمي - 2

  36..................................................األنرتنت يف خدمة التجارة اإللكرتونية: املبحث الثالث
  36........ ..............................................................رتنتمفهوم األن: املطلب األول

 36...............................................................حملة تارخيية عن االنرتنت - 1
 37.......................................................................مفهوم االنرتنت - 2
 39.....................................................................خدمات األنرتنت - 3
 41...............................................................اإلنرتانت و اإلكسرتانت - 4



VIII 
 

  43..................................................................األنرتنت و املؤسسة: املطلب الثاين
 44..............................................................فائدة األنرتنت داخل املؤسسة - 1
 46................................................................البنية التحتية لتقنية األنرتنت - 2

  48..........................................املؤسسة اإلستخدامات التجارية لألنرتنت يف: املطلب الثالث
 49......................................................................إستخدمات االنرتنت - 1
 51............................................خطة عمل املؤسسات للتحول للتجارة اإللكرتونية - 2

  55..............................................................................األولخالصة الفصل 
  ..انظمة الدفع اإللكترونية و أمن المعامالت اإللكترونية: الفصل الثاني         

  57 ............................................................................................متهيد
  58...............................................................أنظمة الدفع اإللكرتوين: املبحث األول
  58..............................................................أنظمة الدفع اإللكرتوين: املطلب األول 

 58.............................................................تعريف وسائل الدفع اإللكرتونية - 1
 59.........................................................خصائص و سائل الدفع اإللكرتونية - 2
 60..................................................نظم الدفع املستخدمة يف التجارة اإللكرتونية - 3

  76................................................................الدفع اإللكرتوينتأمني : املطلب الثاين
   77.................................................................تقنية طبقة الفتحات األمنة - 1
 78.......................................................................احلركات املالية األمنة - 2
 79...................................................................................التشفري - 3
 81.........................................................................البصمة اإللكرتونية - 4
 .81.............................................................................التوقيع الرقمي - 5
 .82.........................................................................الشهادات الرقمية - 6
  83............................................................................اجلدران النارية - 7

  83....................................................................اإللكرتونيةالبنوك : املبحث الثاين
  84.............................................................تعريف البنوك اإللكرتونية: املطلب األول

 84...................................................................تعريف البنوك اإللكرتونية - 1
 85.....................................................................أنواع البنوك اإللكرتونية - 2
 .88........................................................................الصريفة اإللكرتونية - 3
 89.....................................................................مهام البنوك اإللكرتونية - 4
 91.........................................................................املقاصة اإللكرتونية - 5



IX 
 

 92................................................الفرق بني البنوك اإللكرتونية و البنوك التقليدية - 6
 93.....................................................................ك اإللكرتونيةفوائد البنو  - 7
 94............................................................أنواع خدمات الصريفة اإللكرتونية - 8
 96............................................................امهية البنوك يف التجارة اإللكرتونية - 9

  98...............................................................خماطر البنوك اإللكرتونية: املطلب الثاين
 98.....................................................................خماطر البنوك اإللكرتونية - 1
 99......................................................اإللكرتونيةالبنية التحتية الالزمة للصريفة  - 2
 100...................................اجلرائم اإللكرتونية يف ظل إستخدام وسائل الدفع اإللكرتوين - 3
 102.........................................................أمن املعامالت املصرفية اإللكرتونية - 4

  103..........:..................................................................خالصة الفصل الثاين
  التجارة اإللكترونية في الجزائر: الفصل الثالث          
  105.........................................................................................متهيد *

  106.........................................................التجارة اإللكرتونية يف العامل: املبحث االول
 106..............................................التجارة اإللكرتونية  يف الدول املتقدمة :  املطلب األول 

 106.................................................العاملنظرة حول واقع التجارة اإللكرتونية يف  - 1
 109..............................................................التجارة اإللكرتونية يف فرنسا  - 2
 112 ............................................التجارة اإللكرتونية يف الواليات املتحدة األمريكية - 3
  114..............................................واقع التجارة اإللكرتونية يف العامل العريب: حث الثاين املب

  115..............................إستخدام تكتولوجيا املعلومات و اإلتصال يف الدول العربية: املطلب األول
 115..........................................اإلتصالمؤشرات إستخدام تكنولوجيا املعلومات و  - 1

  125...................................................التجارة اإللكرتونية يف االدول العربية: املطلب الثاين
 125..........................................................التجارة اإللكرتونية يف دول املشرق - 1
 127.........................................................التجارة اإللكرتونية يف دول املغرب  - 2

  130........................................................التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر: املبحث الثالث
  130.............................................تكنولوجيا املعلومات و اإلتصال يف اجلزائر: املطلب األول

 131...................................................................إشرتكات اهلاتف الثابت - 1
 132..................................................................إشرتاكات اهلاتف النقال - 2
 134................................................................إستخدام أجهزة الكمبيوتر  - 3
 IDI..........................................135مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات و اإلتصال   - 4



X 
 

  136.........................................واقع إستخدمات التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر: املطلب الثاين
 137..................................................................إستخدام شبكة األنرتنت - 1
 141...............................................................الصريفة اإللكرتونية يف اجلزائر - 2
 147...................................................اجلزائرإستخدامات التجارة اإللكرتونية يف  - 3
 152.....................................................التجارة اإللكرتونية و املستهلك اجلزائري - 4
 163....................................................التجارة اإللكرتونية و املؤسسات اجلزائرية - 5
 165..................................................رتاتيجية اجلزائر لدعم التجارة اإللكرتونيةإس - 6
 173..................................................عوائق إعتماد التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر - 7
 177...................................................اجلزائرسبل تطوير التجارة اإللكرتونية يف  - 8

  179............................................................................خالصة الفصل الثالث
  181...........................................................................................اخلامتة
  187.....................................................................................املراجع قائمة

 196.........................................................................................املالحق
  204....................................................................................... امللخص



 

XII 
 

  قائمة الجداول
  الصفحة  عنوان الجدول  رقم الجدول

  1.1اجلدول 
  2.1اجلدول 
  3.1اجلدول 
  4.1اجلدول 
  5.1اجلدول 
  1.2اجلدول 
  2.2اجلدول 
  
 3.2اجلدول 
  4.2اجلدول
  1.3اجلدول 
  
  2.3اجلدول 
  3.3اجلدول 
  4.3اجلدول 
  5.3اجلدول 
  6.3اجلدول 
  7.3اجلدول 
  8.3اجلدول 
  9.3اجلدول 
  10.3اجلدول 
  11.3اجلدول 
  12.3اجلدول 
  13.3اجلدول 

  
  14.3اجلدول 
  15.3اجلدول 

  .الطرق التقليدية و احلديثة لشراء منتج
  .2011يف الدول األوربية لسنة (B2B)التجارة اإللكرتونية 

  .مقارنة بني اإلقتصاد الرقمي و اإلقتصاد التقليدي
  .دخول األنرتنت و إستخداماا دف التجارة يف العامل العريب

  .اإللكرتونيةخطة حتول املؤسسة للتجارة 
  .خصائص الدفع اإللكرتوين

   اإللكرتونية البنوك طرف من املقدمة اخلدمات بني املقارنة أوجه
  .أنواعها مبختلف

  .تقدير تكلفة اخلدمات عرب قنوات خمتلفة
  ..فرق التكلفة بني القنوات التقليدية واالنرتنت

رقم األعمال احملقق بالتجارة اإللكرتونية يف املؤسسات 
  .2010األوروبية

  .2012السلع و اخلدمات املقتناة من طرف الفرنسيني لسنة 
  B2B    2002 -2010تطور التجارة اإللكرتونية

  .يف الدول العربية 2010 -2008لسنة  IDIمؤشر 
  2011إشرتاكات اهلاتف الثابت يف الدول العربية لسنة 

  .2011منو إشرتاك اهلاتف احملمول يف الدول العربية 
  2011ة لسنةأجهزة الكمبيوتر يف الدول العربي قاعدة

  .2012جوان  30إحصائيات مستخدمي األنرتنت يف العامل اية
  .2011مستخدمي األنرتنت يف العامل العريب

  . 2011-1995كات اهلاتف الثابت يف اجلزائر  بني ا إشرت 
  )2011- 1995( اجلزائريإشرتاكات اهلاتف اخللوي املتنقل 

  )2011-2007(يوتر يف اجلزائر تطور أجهزة الكمب
  IDI   اجلزائري دليل تنمية تكنولوجيا املعلومات و اإلتصال

2010 -2011.  
  2011تكنولوجيا املعلومات و اإلتصال اجلزائر  قطاع إحصائيات

  يف اجلزائر 2012عدد مستخدمي األنرتنت لسنة 

09 
15 
34 
48 
52 
59 
87 
 
91 
93  

108  
  

110 
113  
117  
118 
119 
121 
122  
123  
131  
132 
134 
135 
  

135  
139 



 

XIII 
 

  16.3اجلدول 
  17.3اجلدول 
  18.3اجلدول 

  .)2011- 2008(عدد البطاقات البنكية املتعامل ا
  ).DAB et TPE)2008-2011جهزة أعدد 

   2011-2008التعامالت البنكية 

144  
144 
145 
  

  

  قائمة األشكال البيانية.
  الصفحة   عنوان الشكل  رقم الشكل

  1.1الشكل 
   2.1الشكل 
  3.1الشكل 
  4.1الشكل 
  5.1الشكل
  1.2ل الشك

  2.2الشكل 
  3.2الشكل 
  4.2الشكل 
  5.2الشكل 
  6.2الشكل 
  1.3الشكل 
  2.3الشكل 
  3.3الشكل 
  4.3الشكل 
  5.3الشكل 

 
 6.3الشكل 
  7.3الشكل 

  
  8.3الشكل 

  مصفوفة كوبل
  .اجلديدقطاعات اإلقتصاد 

  .عناصر اإلقتصاد الرقمي
  .العالقة بني اإلنرتانيت و اإلكسرتانيت و األنرتنت

  .مبدأ احلصول على املعلومات من األنرتنت عرب اخلادمات
  .مصدرو البطاقات البنكية

  .دورة إستخدام الشيك اإللكرتوين و إجراءاته 
  .دورة إستخدام النقد الرقمي و إجراءاته

  .و اخلاص تشفري املفتاح العام
  .املعامالت املصرفية اإللكرتونية

  .دور البنوك يف التجارة اإللكرتونية
  تطور رقم أعمال التجارة اإللكرتونية السنوي يف فرنسا

  طرق الدفع اإللكرتونية يف فرنسا
  ).2002 -2011( (b2c)تطور التجارة اإللكرتونية األمريكية

  2012يف نسب مستخدمي االنرتنت يف العامل
  يف دول املشرق لسنة  B2Cحجم التجارة اإللكرتونية من نوع 

                   .2012   
  .مقارنة بني تطور مشرتكي اهلاتف الثابت و النقال يف اجلزائر

- 2000(معدل تغلغل االنرتنت يف اجلزائر عرب السنوات
2012(  

  .بطاقة السحب

18 
28 
30 
43 
47 
63 
70 
74 
80 
92 
97 

110 
111 
113 
123 
126 

 
133 
140 

 
142 



 

XIV 
 

  9.3الشكل 
  10.3الشكل 
  11.3الشكل
  12.3الشكل

  
  13.3الشكل 

  
  14.3الشكل 
  15.3الشكل 

  .بطاقة الدفع البنكية التابعة لربيد اجلزائر
  cpa visa goldبطاقة 

  .عمليات السحب و الدفع بالبطاقات البنكية

مسامهة القطاعات اإلقتصادية يف الناتج الداخلي اخلام لسنة 
2012.  

اماكن إستخدام االنرتنت من طرف مستخدمي االنرتنت 
  .اجلزائريني

  أسباب إستخدام االنرتنت
 وسائل الدفع اإللكرتوين ومستخدمي األنرتنت اجلزائربنب

142 
143  
145  
150  

  
154  

  
154  
155  

  

  قائمة المالحق
  الصفحة   عنوان امللحق  لحقرقم امل

  1.2 لحقامل
  1.3 لحقامل
  2.3 لحقامل

  3.3امللحق
  4.3 لحقامل

  5.3امللحق
  6.3امللحق

  الشيك اإللكرتوين
  2012- 2001امازونتطور رقم اعمال شركة 

  2011مقارنة اجلزائر بالدول العربية يف إستخدام االنرتنت 
  خدمات بنك البدر اإللكرتونية

  خدمات موقع بنك بدر  اإللكرتوين
أكثر  2011- 2000القيمة املضافة لقطاع التجارة السنوي 

  .وسائل اإلتصال إستخداما من طرف اجلزائرينيأكثر 
  

196 
197 
197 
198 
198  
199  
199  

  



 

 
 

 
 المـــــقـدمـــــــــــة

 
 
 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمقدمـــــــــــ     
 

 أ 
 

  :مقدمــــــــــــــــــــــــــــــة

احلاصلة يف جمال تكنولوجيا يتميز عامل اليوم بالديناميكية و سرعة التغري و هذا راجع إىل التطورات 

املعلومات و اإلتصاالت ، فقد أدت هذه التغريات إىل حدوث تطورات مست مجيع املياديني اإلجتماعية 

السياسية ،الثقافية و اإلقتصادية و أصبح هذا العامل الكبري من خالهلا قرية صغرية تتناقل فيها املعلومية بسرعة و 

  .بطريقة إلكرتونية 

ثورة العلمية يف جمال التقنيات احلديثة إىل إحداث مفاهيم جديدة مل تكن معروفة سابقا  لقد سامهت ال

  .كظهور جمتمع املعلومات ، إقتصاد املعرفة ، و التجارة اإللكرتونية هي األخرى أحد إفرازات هذه الثورة التقنية

أدت إىل حدوث تغريات جوهرية يف فال شك أن ظهور االنرتنت و إمتداد إستعماالا إىل  اال التجاري ، قد 

  .بيئة االعمال التجارية 

أن يتعاظم  و يتوقعلقد أصبحت التجارة اإللكرتونية من بني القطاعات األسرع منوا يف اإلقتصاد العاملي 

  .دورها يف املستقبل القريب نظرا لتأثريها الفعال على األسواق و أداء املؤسسات و قدراا التنافسية 

األنرتنت بإعتبارها  من أهم  تقنيات اإلتصال احلديثة بشكل كبري يف تعزيز تنامي حجم لقد سامهت 

        لذلك فقد أيقنت الدول املتقدمة امهية التجارة اإللكرتونية بإعتبارها جماال خصبا ،التجارة اإللكرتونية عامليا

يف زيادة املقدرة التنافسية يف تسويق  و عامال مؤثرا يف منو إقتصادياا فقد غدت هاته األخرية وسيلة هامة

املنتجات و توفري املعلومات و اخلدمات الفورية للمتعاملني ، و ملواكبة هذه التطورات بدأت أغلبية الدول يف العامل 

  .بتهيئة  إقتصادها  و بيئتها و مؤسساا للتحول إىل اإلقتصاد الرقمي املبين على األنرتنت و التجارة اإللكرتونية  
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 ب 
 

  :اإلشكالية

تزامنا مع  وإن  سيادة النظام اإلقتصادي اجلديد  القائم  على  العوملة و حترير جتارة السلع    و  اخلدمات 

ظهور ثورة املعلومات و تطور اإلتصاالت برزت و تنامت التجارة اإللكرتونية بصورة ملحوظة وبشكل متزايد 

دعامة األساسية للبنية التحتية للتجارة اإللكرتونية واليت أصبحت خاصة مع إتساع إستخدام االنرتنت اليت تعترب ال

تعترب من أهم األدوات التسويقية اليت حتقق العديد من املزايا والفرص  و أصبحت من احملاور الرئيسية إلمتام 

      و اخلدمات و املفاوضات حول جودا    صفقات التجارة اإللكرتونية من خالل عرض خمتلف أنواع السلع 

  .و أسعارها 

        لقد إكتسبت التجارة اإللكرتونية  أمهية بالغة و قد بدأت بفرض و جودها على مجيع اإلقتصاديات

و أصحاب األعمال يف العامل فقد بلغت حدودا عالية  يف  إنتشارها  لدى الدول  الغربية و حىت الدول العربية 

  .ة ومنط جديد يف اإلستهالك تفطنت ألمهيتها بإعتبارها أسلوب حديث للتجار 

إن سعي اجلزائر لالندماج يف اإلقتصاد العاملي و اإلنضمام إىل منظمة التجارة العاملية يفرض عليها مواكبة  

  .كل التطورات اإلقتصادية  احلديثة و التجارة اإللكرتونية واحدة من بني هذه التطورات 

  :تاليةولذلك و مما سبق يتبادر إىل أذهاننا اإلشكالية ال

  ؟ ما مدى إستخدام التجارة اإللكترونية في الجزائر

  :و من خالل اإلشكالية السابقة ميكن صياغة االسئلة الفرعية التالية

 .ما هي التجارة اإللكرتونية و ما خمتلف أنواعها - 

 .ما هي اهم مميزات اإلقتصاد الرقمي - 

 كيف تساهم االنرتنت كبنية حتتية للتجارة اإللكرتونية - 

 .طرق الدفع املستعملة لتسوية معامالت التجارة اإللكرتونيةما هي  - 
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 ج 
 

 .التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر تطور ما مدى - 

 .ماذا متلك اجلزائر من مقومات لتبين هذا النوع من التجارة - 

  :الفرضيات

  :ميكن صياغة الفرضيات كااليت

 .التجارة اإللكرتونية  تعترب االنرتنت اهم وسائل تبادل السلع و اخلدمات يف   - 

حيد من تطور و منو التجارة اإللكرتونية  التكنولوجيات احلديثة إستخدام إن غياب اإلقتصاد الرقمي و - 

 .يف اجلزائر

  .لتبين التجارة اإللكرتونية حاليا  الالزمة لإلتصاالت ال متلك اجلزائر البنية التحتية - 

  :أهمية الدراسة

التجارة اإللكرتونية من املواضيع اجلديدة و اهلامة اليت فتحت أبواا وا سعة يستند البحث أمهيته بإعتبار 

أمام األفراد و املنشات الصغرية و املتوسطة و الكبرية كمجال جيد لإلستثمار ناهيك عن تزايد سرعة املعامالت 

لذلك فإن .إلقتصاد ككلاملالية عرب االنرتنت سواء بني األفراد أو املنظمات و اليت يكون هلا حتما أثر على ا

مواكبة املستجدات اإلقتصادية احلديثة و اإلندماج يف اإلقتصاد العاملي  و اإلنفتاح أمام األسواق العاملية هلو حتدي  

كبري يتطلب تطوير الطاقات اإلنتاجية و اإلملام الكايف بتقنيات التجارة اإللكرتونية اليت أصبحت تفرض وجودها  

  .كل يوم أكثر من األخر

  :أهداف الدراسة

  :دف من خالل دراستنا إىل ما يلي

 .إلقاء الضوء على التجارة اإللكرتونية بإعتبارها من املفاهيم اجلديدة يف العامل اإلقتصادي - 1
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 د 
 

معرفة واقع إستخدام اإلقتصاد اجلزائري للتجارة اإللكرتونية و ما هي اخلطط اليت تتبناها اجلزائر إلعتماد  - 2

 .اجلزائر هذه التجارة

  :مبررات إختيار الموضوع

  . إىل إختيار هذا املوضوعينأهم األسباب اليت دفعت

  . ميول شخصي إلكتشاف أكثر هلذا اال- 

  .الرغبة يف معرفة املكانة اليت توليها اجلزائر للتجارة اإللكرتونية و أهم السبل و املشاريع لتطويرها- 

  .إثراء املكتبة مبرجع جديد قد يكون يف متناول باحثني آخرين يف املستقبل إلجناز دراسات أخرى مكملة - 
 

 : ةـــــــالمنهجي
  

هذا بالتطرق و  التحليليقصد اإلجابة على اإلشكالية املطروحة و األسئلة الفرعية إعتمدنا املنهج الوصفي 

املفاهيم و املصطلحات املتعلقة باملوضوع من أجل الوصول إىل املعرفة الدقيقة و التفصيلية لعناصر  أهم  إىل 

و إستعراض  جبمع املعطيات الكمية البيانات التحليلي لنتائج الدراسات و ترمجتها و قد إعتمدنا يف هذاالبحث و 

 يف املتمثلة الدراسة أدوات من جمموعة علىلك  معتمدين يف ذ.املتعلقة باملوضوع قصد الدراسة اجلداول  و األرقام

   ةاألكادميي والبحوث االقتصادية االتو  كالكتب املتنوعة باملراجع االستعانة على القائم ملكتيبا البحث

كاإلحتاد الدويل لإلتصاالت، منظمة التجارة العاملية،منظمة االمم املتحدة للتجارة   املنظمات من نشورةامل التقاريرو 

مت إعتماد اسلوب املقابلة  كماو التنمية، سلطة الضبط للربيد و املواصالت السلكية و الالسكية اجلزائرية

مت  يدان  ،كماالشخصية من خالل طرح جمموعة من األسئلة لإلجابة على التساؤوالت مباشرة من أصحاب امل

 أجل منذلك و  باملوضوع الصلة ذات الرقمية املعطياتو  املعلومات على للحصول اإلنرتنيت مواقع إىل اللجوء

  .الراهنة املستجدات مع تتماشى بغةص املوضوع هذا إعطاء
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  :الدراسات السابقة

  :يف األيت بعض الدراسات يف املوضوع

خبيت إبراهيم، دور االنرتنت وتطبيقاته يف جمال التسويق، رسالة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، - 

، وتندرج هدف هذا البحث يف معرفة تأثري األنرتنت على وظيفة التسويق يف املؤسسة 2003جامعة اجلزائر، سنة 

قه كقيمة مضافة مت خالل تطبيقها و اإلستفادة من ومعرفة طبيعة  التجارة اإللكرتونية و ما ميكن أن ختق

تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال احلديثة يف عملية املبادات التجارية ، و قد خلصت هذه الدراسة ؟أن الوضع الذي 

تعيشه اجلزائر و طبيعة السوق اإلفرتاضية يدعوان إىل إنشاء جتارة إلكرتونية قائمة على تكنولوجيا اإلعالم و 

  .ل احلديثة مع ضرورة تكامل مجيع القطاعات كقطاع املؤسسات املالية و اإلتصاالت اإلتصا

،كلية اإلقتصاد،جامعة حلب،سوريا هدف هذه 2008فادي سنكي،التجارة اإللكرتونية،مذكرة ماجيسرت ،

السداد  الدراسة إعطاء مفهوم للتجارة اإللكرتونية من خالل التعرض خلصائصها و أقسامها و التعرف على انظمة

و الدفع املستخدمة يف ظل التجارة اإللكرتونية و توصلت هذه الدراسة إىل عدة نتائج من بينها ان الشركات 

العربية عموما ال تدرك املزايا اليت ميكن اإلستفادة منها يف ما إذا أستخدمت التجارة اإللكرتونية يف انشطة هذه 

ف املؤهالت العلمية و اخلربات و نقص اإلطارات البشرية املؤسسات و هذا راجع حسب نتيجة الدراسة إىل ضع

  .إضافة إىل عدم وجود بيئة قانونية و تشريعية يف التعامل التجاري و الضرييب يف التجارة اإللكرتونية

معراج اهلواري، امحد جمدل، اثر االنرتنت يف تفعيل التسويق املباشر بني منظمات األعمال دراسة إستطالعية - 

الوضع     حول املؤمتر العلمي الدويل التاسعن املؤسسات اإلفتصادية اجلزائرية دراسة مقدمةيف على عدد م

و فد أبرزت الدراسة ان 2013أفريل  25- 24االقتصادي العريب وخيارات املستقبل، جامعة الزرقاء، األردن،

لتسويق املباشر فيما بينها فيما لالنرتنت اثار إجيابية ملموسة من قبل منظمات األعمال فيما يتعلق ببممارساال
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وجود معوقات  ةكما أبرزت الدراس. يتعلق يف اإلتصال و السرعة و السهولة و متابعة األحداث احمللية و العاملية

  .  تعوق إستخدام التسويق املباشر بني املنظمات و هي يف جمملها قانونية وفنية

عالم رشيد ،عوائق تطور التجارة يف الوطن العريب،رسالة ماجيسرت يف إدراة األعمال،فرع جتارة إلكرتونيةــ - 

ـو يهدف البحث إىل معرفة عوائق التجارة اإللكرتونية  2010االكادميية العربية الربيطانية للتعليم العايل، بريطانيا،

يت تواجها هاته الدول من اجل تطبيق هذه التجارة و قد يف الدول العربية و اإلسالمية و أهم التحديات ال

 ومن اإللكرتونية، التجارة استخدام يف مهمة حتديات تواجه واإلسالمية العربية الدولان  خلصت هذه الدراسة 

 التقين والوعي الثقافة ضعف اإللكرتونية، التجارة لقيام الالزمة التحتية البىن توفر عدم التحديات هذه بني

 التجارة تطبيقات جمال يف واملؤهلة املدربة البشرية الطاقات قصور اتمع، رد ا أف عامة بني لكرتوينواال

 ،اإللكرتونية األمناط إىل للتحول اإلسالمية الدول يف التجارية املؤسسات رت ا وقد إمكانية ضعف إللكرتونية،ا

  .املعلومات تقنية عصر يف للدخول اتمع قطاعات لتهيئة الرمسي احلكومي الدور ضعف

  :صعوبات الدراسة

  .تضارب البيانات و صعوبة حتديد حجم التجارة اإللكرتونية على املستوى العاملي او العريب- 

  قلة املصادر و املراجع فيما خيص موضوع التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر- 

  نقص اإلحصائيات و  املعطيات حول موضوع الدراسة بالنسبة للجزائر- 

  :البعد المكاني و الزماني

بالنسبة للدراسة النظرية مل نتقيد مبكان مبحدد و قد حاولنا مجع أكرب كم من املعطيات حول العامل من الواليات 

املتحدة االمريكية و اوروبا و الدول العربية و هذا طيلة فرتة الدراسة و قد إستعنا بإحصائيات حديثة لستة 

إحصائيات قدمية قبل هذه السنوات أما بالنسبة للدراسة امليدانية فكانت و إستعنا كذلك ب 2012و  2011

تم بدراسة اجلزائر لإلجابة على اإلشكالية املطروحة اما اإلطار الزمين فكان ممتدا و موازيا للدراسة النظرية و قد 
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غة من احلداثة و إلعطاء موضوع الدراسة صب 2013إستعنا كذلك بإحصائيات قدمية و حديثة و صوال إىل ستة 

  .املصداقية

  :خطة البحث

  :لقد قمنا بتقسم البحث إىل ثالث فصول كاأليت

للتجارة اإللكرتونية و تناولنا فيه مفهوم التجارة اإللكرتونية مث  و كان حتت عنوان اإلطار النظري: الفصل األول

تطرقنا إىل مفهوم اإلقتصاد الرقمي بإعتبار التجارة اإللكرتونية واحدة من مواضيع اإلقتصاد الرقمي مث تطرقنا إىل 

  .االنرتنت إلرتباطها الوثيق مبوضوع التجارة اإللكرتونية

الدفع اإللكرتونية و امن املعامالت اإللكرتونية و هنا تطرقنا إىل خمتلف  مةأنظكان حتت عنوان   :الفصل الثاني

وسائل الدفع اإللكرتونية مث إىل كيفية تأمني املعامالت اإللكرتونية مث تطرقنا إىل مفهوم البنوك اإللكرتونية بإعتبارها 

  .وسيلة للتبادل اإللكرتوين لألموال يف التجارة اإللكرتونية

فكان حتت عنوان التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر قفد تطرقنا يف البدء إىل وضعية وواقع التجارة  :الفصل الثالث

اإللكرتونية يف العامل و تطرقنا يف ذلك إىل أمثلة من الدول املتقدمة مث تطرقنا إىل الدول العربية مث تطرقنا إىل واقع 

  . التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر
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  :تمهيد

التوسع يف إستخدام تكنولوجيات املعلومات اإلتصاالت و إتساع إستخدام االنرتنت من قبل لقد ساهم 

األفراد و املؤسسات ،  و ذلك لعديد املزايا اليت ختتص ا هذه الشبكة من ختفيض النفقات و سرعة اإلتصال إىل 

يف بيئة إلكرتونية عرب  إستحداث أساليب جديدة  من اجل القيام باملعامالت التجارية و اليت أصبحت تتم

 ..االنرتنت و ظهر بذلك ما يسمى بالتجارة اإللكرتونية 

إن إستعمال األسلوب الرقمي يف عقد الصفقات و إجناز األعمال و الذي أصبح يتم باستخدام األجهزة  

و خدماا مما و التقنيات احلديثة يف االتصال ، قد ساعد املنظمات يف إجياد طرق حديثة من اجل متيز منتجاا  

و إزاء ما تقدم سوف حناول إعطاء صورة شاملة عن . سوف ينعكس إجيابا على جودة أداءها و مركزها التنافسي

مباحث  التجارة اإللكرتونية و ذلك بالتعرض إىل أهم املفاهيم املتعلقىة ا ، حيث قسمنا هذا الفصل إىل ثالث 

  :رئيسية كالتايل

. 

  .سية عن التجارة اإللكرتونيةمفاهيم رئي :المبحث األول

  .اإلقتصاد الرقمي و خصائصه :المبحث الثاني

 .ةنت يف خدمة التجارة اإللكرتونياألنرت  :المبحث الثالث
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  مفاهيم رئيسية عن  التجارة اإللكترونية : المبحث األول

كانت تتم بني املؤسسات تعترب عمليات التحويل النقدي لألموال أوىل تطبيقات التجارة اإللكرتونية و اليت  

ـ مث جاء التحويل اإللكرتوين للوثائق بني املؤسسات  1970و الشركات املالية الكربى و كان هذا يف بداية سنة 

ليوسع بذلك مفهوم التجارة اإللكرتونية ، و بعد حدوث الثورة التكنولوجية يف جماالت احلوسبة و الربجميات     

  .1ية ألنظمة األسواق املالية و البورصات و انظمة حجز تذاكر السفرإمتد مفهوم  التجارة اإللكرتون

و لكن التوسع احلقيقي لتطبيقات التجارة اإللكرتونية، كان مع ظهور و إنتشار شبكة األنرتنت يف 

توسعت هذه التطبيقات من خالل املزادات و اإلعالنات على 1995تسعينيات القرن العشرين، فمنذ سنة 

ئت العديد من املؤسسات الكبرية و متوسطة احلجم مواقعا هلا عرب االنرتنت فقامت شركة االنرتنت و أنش

(General Motors) على سبيل املثال بإنشاء موقع هلا عرب االنرتنت(www.gm.com)  فيه أكثر من

  .2وصلة خلدمات و منتجات هذه الشركة98000صفحة معلومات و حيتوي على 18000

الذي طرأ على مفهوم التجارة اإللكرتونية ظهرت العديد من التعريفات ، كل تعريف نظرا للتطور السريع  و

  .ينظر إىل التجارة اإللكرتونية من منظور معني ، و يف األيت نستعرض أهم التعاريف

   تعريف التجارة اإللكترونية :المطلب  األول

  :الل تقسيم هذا التعبري إىل مقطعنيقبل أن نتعرض لتعريف التجارة اإللكرتونية جيب أن ننظر إليها من خ

للسلع   تشري كلمة جتارة إىل أن هناك تبادال  و,و الشراء  البيع   ممارسة  لتجارة وهي تعين يف مفهومها التقليديا

 إىلو اخلدمات باستخدام وسيط ما، و لقد شهد هذا الوسيط تطورا عرب مراحل زمنية عديدة وطويلة، حىت وصلنا 

                                                 
إنعكاسته على اإلقتصاديات فطوم معمر ، مداخلة بعنوان التجارة اإللكرتونية كمحرك لإلقتصاد اإلفرتاضي امللتقى العلمي الدويل اخلامس حول اإلقتصاد اإلفرتاضي و /كمال زريق  1

  .2ص، 2012مارس 14و 13مخيس مليانة،يومي املركز اجلامعي الدولية 
2
  125،ص2008،دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية،مصر،1خالد ممدوح إبراهيم،لوجستيات التجارة اإللكرتونية،ط 
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العقود  إستخدام   هذه التجارة يتم  ففي. بالتجارة التقليدية يعرف  ما أصبح   و هذا ،  اآلننعرفها  اليتالنقود 

  .الفواتري الورقية و الطرق اليدوية يف التسليمو 

لكن اقرتان كلمة جتارة بوصف الكرتونية يعين أن أسلوب ممارسة النشاط اإلقتصادي قد تغري، حيث أصبح يتم 

 إىلكرتونية متعددة و متنوعة تشهد تطورا بشكل دائم و مستمر من استخدام التليفون باستخدام وسائل ال

  1.استخدام االنرتنت و اهلاتف احملمول ، و تعترب االنرتنت من أهم هذه الوسائل

و إذا مت تبادل املعلومات و البيانات و التفاوض و التعاقد إلكرتونيا أما عملية التسليم و تسوية املدفوعات 

يف حني التجارة اإللكرتونية احلديثة فتعتمد على االنرتنت . بالطريقة التقليدية فإا التجارة اإللكرتونية القدميةمت 

وهي مؤمنة لعرض و تبادل البيانات على شبكة  وفق برتوكوالت للتحكم يف النقلووسائل اإلتصال احلديثة 

مراحل التعامل  بشكل إلكرتوين إبتداءا من اإلعالن و فيها تتم كل .2االنرتنت من خالل وسائل عديدة كالتشفري

  .3عن السلعة ، التسوق، التعاقد  و صوال إىل تسوية الدفع

  :تعريفات التجارة اإللكترونية.1

و ذلك بسبب تعدد اجلهات و املنظمات الدولية  اآلنهناك تعريف حمدد للتجارة اإللكرتونية حىت   ليس  الواقع في

  :املعرفة هلا لذلك ندرج منها

  ):UN4(منظمة األمم المتحدة :أوال 

 لونسرتالقانون التجاري الدويل األحيث اهتمت منظمة األمم املتحدة ممثلة يف جلنة األمم املتحدة ل

(Uncitral)  1996ديسمرب   عشر من  هلا ذلك يف السادسشروع قانون التجارة اإللكرتونية و قد مت  بوضع م  

  

                                                 
                           .31ص,2006مصر،,القاهرة,العربية للتنمية اإلدارية منشورات املنظمة،التجارة اإللكرتونية و العوملة, السيد أمحد عبد اخلالق -  1
  التشفري هي تقنية لرتميز البيانات واملعلومات فال ميكن قراءا إال بعد فك التشفري2

  .32السيد امحد عبد اخلالق،نفس املرجع السابق،ص 3
4
 UN :united nations 



اإلطار النظري للتجارة اإللكترونية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األو   
 

5 
 

  .1حيث وافقت جلنة األونسرتال على إصدار القانون النموذجي للتجارة اإللكرتونية

لقد مسح هذا القانون بتعريف الوسائل املستخدمة يف العقود اإللكرتونية ففي الفقرة األوىل من املادة الثانية 

يتم عن طريقها التجارة اإللكرتونية على سبيل املثال ال احلصر خبالف  وسائل اإلتصال اليتنص على أن من 

تبادل البيانات إلكرتونيا أيضا الربيد اإللكرتوين أو التلكس أو الفاكس ،إذ من املمكن مثال أن يتم اإلجياب عن 

  .طريق اإلنرتنت و القبول عن طريق الفاكس

  قوانني تنظم من دول العامل  أصدرت العديداإللكرتونية النموذجي للتجارة  2صدور قانون األونسرتال  بعدو 

كانت دولة سنغافورة أول دولة يف العامل ف النموذجي، املعامالت اإللكرتونية مسرتشدة بأحكام هذا القانون 

تلتها  مث   1998طبقت القانون النموذجي للتجارة اإللكرتونية حيث أصدرت قانون املعامالت اإللكرتونية سنة 

و فرنسا و تونس و الصني سنة  1999و إيطاليا سنة  األمريكية   منها الواليات املتحدة بعد ذلك عدة دول 

 .20023و إمارة ديب و دولة البحرين سنة 2001و إيرلندا سنة  2000

 ):4OMC( منظمة التجارة العالمية: ثانيا

أنشطة إنتاج السلع واخلدمات وتوزيعها وتسويقها '' :5أا التجارة االلكرتونية على وتعرف منظمة التجارة العاملية - 

  .وبيعها أو تسليمها للمشرتي من خالل الوسائط االلكرتونية 

:و حسب هذا التعريف تشمل املعامالت التجارية ثالثة أنواع من العمليات  

  .الن عن املنتج وعمليات البحث عنهعمليات اإلع  - أ 

 .املشرتياتطلب الشراء وسداد مثن  عمليات تقدمي  - ب 

 ''.عمليات تسليم املشرتيات  - ج 

                                                 
1
  .اإللكرتونية عموما و اجلزء الثاين عن التجارة اإللكرتونية يف جماالت حمددة ويتكون القانون النموذجي من سبعة عشر مادة مقسمة إىل جزئني اجلزء األول عن التجارة 

WWW .UNICETRAL.ORG لمزيد لأنظر موقعها على اإلنرتنت    -2  
3
  .130،مرجع سبق ذكره،صخالد ممدوح إبراهيم 

4 OMC :Organisation Mondiale du Commerce. 
5
  .12-11ص،2003 مصر،، املكتبة األكادميية القاهرة،1ط ، التجارة االلكرتونية،إبراهيم العيسوي - 
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و من هذا ، فإن مفهوم التجارة اإللكرتونية ال يقتصر على شراء املنتجات فحسب، فاملعلومات و اخلدمات اليت 

تتبادل بني شركة و أخرى أو بني شركة او مستهلك و اليت تتم عرب األنرتنت أو وسائل اإلتصال اإللكرتونية االخرى 

ك تدخل ضمن التجارة اإللكرتونية ، إبتداءا من معلومات ما قبل الشراء إىل خدمات ما بعد فهي األخرى كذل

  .البيع

  ):  OCDE1(منظمة التعاون اإلقتصادي و التنمية : ثالثا

تشمل مجيع أشكال املعلومات ''منظمة التعاون اإلقتصادي و التنمية فتشري إىل أن التجارة اإللكرتونية  أما

متتد بني الشركات و األفراد و اليت تقوم على أساس التبادل اإللكرتوين للبيانات ، سواء كانت مكتوبة التجارية اليت 

أم مرئية او مسموعة ، هذا باإلضافة إىل مشول األثار املرتتبة على عملية تبادل البيانات و املعلومات التجارية 

  . 2''م و حتكم األنشطة التجاريةإلكرتونيا و مدى تأثريها على املؤسسات و العمليات اليت تدع

تسيطر على كافة األنشطة باا سالتجارة اإللكرتونية  حول تقرير الذي نشرته منظمة األمم املتحدةبني  لقد

ألهم املشاكل اهلامة تعرض هذا التقرير . التجارية سواء العقود التجارية أو املفاوضات التجارية أو إتفاقات التمويل

و محاية   البنية األساسية لإلتصاالت الرقمية و اخلدمات و الضرائب كالتجارة اإللكرتونية   ةاملرتتبة عن ممارس

و عنوانه على     إىل املشاكل ا املتعلقة حبماية املوقع و إمسه إضافةاملستهلك و اخلصوصية عرب الشبكة الدولية ، 

احملكمة املختصة حبل املشاكل املرتتبة عن تطبيق كذا حتديد القوانني و الشبكة العاملية وحقوق امللكية الفكرية و 

  3.العقود اإللكرتونية و املنازعات حوهلا

 

 

                                                 
1 OCDE :Organisation de coopération et de développement économique. 

2
  .34السيد امحد عبد اخلالق، مرجع سبق ذكره، ص   

3
  132خالد ممدوح إبراهيم،مرجع سبق ذكره،ص 
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 ):1APEC( منتدى التعاون اإلقتصادي ألسيا و المحيط الهادي: رابعا

أي شكل من أشكال ''التجارة اإللكرتونية بأا    عرف منتدى التعاون اإلقتصادي ألسيا و احمليط اهلادي

سواء متت بني شخص و  ،اليت يتعامل فيها األطراف بطريقة إلكرتونية ة اخلدمية و السلعية والصفقات التجار 

و نالحظ ان هذا التعريف انه بني عدة نقاط  2.''شخص اخر أو بني شخص وكمبيوتر او بني كمبيوتر و كمبيوتر

عقود التجارة اإللكرتونية قد تكون عقود بيع إلكرتونية كشراء البضائع و تذاكر الطريان و مواد منها أن ، هامة 

  .السوبر ماركت أو عقود خدمات إلكرتونية  كعقود شراء برامج الكمبيوتر

 : ) union européen( اإلتحاد األوربي:خامسا 

ة اليت تتم بوسائل إلكرتونية سواء متت بني األنشط''عرف اإلحتاد األورويب التجارة اإللكرتونية بأا كل 

 3''املشروعات التجارية و املستهلكني أو بني كل منهما على حده و بني اإلدارات احلكومية 

و فيه تتم توصيل البضائع             - غري مباشر -قد تتم التجارة اإللكرتونية على حنوين إما  بشكلووفقا هلذا التعريف 

و اخلدمات اليت مت الطلب عليها عرب االنرتنت ، بوسائل التسليم التقليدية عن  طريق الربيد او عن طريقي ممثلي 

ة التسليم  للبضائع و اخلدمات معنويا مبعىن ان و اليت تكون فيها طريق -مباشر - الشركة البائعة و قد تتم بشكل

     الكمبيوتر و االت اإللكرتونية و خدمات التسليةيتم يف احلال و من امثلة هذه البضائع و اخلدمات، برامج 

   اإللكرتوين لألموال و سندات الشحن اإللكرتونية و األسهم املالية اإللكرتونيةل و خدمات املعلومات و التحوي

إذن فالتسليم يف التجارة اإللكرتونية يتم ماديا و ال مينع أن يكون ,املزادات التجارية و التصميمات اهلندسية و 

  4.التسليم معنويا

                                                 
1 APEC :Asia-Pacific Economic cooperation.  

ائرية بعنوان اليات التجارة اإللكرتونية كأداة لتفعيل التجارة العربية البينية ،امللتقى  الدويل الرابع عصرنة نظام الدفع يف البنوك اجلز  لةموالي خلضر عبد الرزاق مداخ/حممدحلسن عالوي 2
  .04ص.2011 أفريل 27- 26و إشكالية إعتماد التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر املركز اجلامعي مخيس مليانة 

  .،نفس املرجع،نفس الصفحةموالي خلضر عبد الرزاق /وي حممدحلسنعال 3
134خالد ممدوح إبراهيم،مرجع سبق ذكره، ص  4  
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خدمات أو معلومات عن /التجارة اإللكرتونية مصطلح يطلق على عملية  بيع أو شراء أو تبادل منتجات''

  .1''طريق شبكات احلاسبات و اإلنرتنت

عامة فإن التجارة اإللكرتونية هي كل معاملة جتارية بني البائع و املشرتي سامهت فيها شبكة  و بصفة''

  )  عن طريق شبكة اإلنرتنت أو شبكات جتارية أخرى( األنرتنت بصفة إمجالية أو بصفة جزئية ، كالتزويد مبعلومات 

يا ، بصك ورقي ، نقدا عند ختص خدمة أو سلعة معينة إلقتنائها الحقا ، وسواء مت التسديد إلكرتون

  .2''التسليم ، أو بطريقة أخرى

طور  يف إنتاج و توزيع السلع و اخلدمات على املستوى العاملي تطبيق تكنولوجيات املعلومات و اإلتصاالت- 

، هدفها خلق حميط جتاري جديد يف وسط إلكرتوين مع إمكانية مفهوم التجارة التقليدي لتصبح جتارة إلكرتونية 

  الوساطة بني املنتج و املستهلك إلغاء

، فهناك عناصر إىل السلع غري املادية بل ميتدمفهوم التجارة اإللكرتونية على البضائع و السلع املادية، ال ينحصر - 

تزويدنا مبعلومات عن املنتجات و اخلدمات ، اليت ستكون قطاعات جتارية مبنية  هدفها يف التجارة اإللكرتونية

على تبادل املعلومات و املعارف و تقدمي اخلدمات يف الوقت احلقيقي كحجز تذاكر الطائرات، و احلجز يف 

  .3و خدمات اإلستشارات القانونية و على اخلط و التعليم اإللكرتوين الفنادق و التعامالت املصرفية

و مما سبق ميكننا أن نستخلص أن التجارة اإللكرتونية هي شكل متطور من التجارة و تشمل كل األنشطة - 

التجارية و إبرام الصفقات و العقود اليت تتم بني املتعاملني اإلقتصاديني سواء أفراد أو مؤسسات أو حكومات 

اإلتصال الدولية األنرتنت سواءا متت على  بإستخدام تقنيات تكنولوجيا املعلومات و اإلتصاالت و عرب شبكة

  .املستوى احمللي أو املستوى الدويل 

  
                                                 

  .02 ص ، 2003مصر، اإلسكندرية، طبعة، دون املعارف، منشأة والتطبيق، البناء بني اإللكرتونية التجارة العطار، عزة 1
  .42 ،ص 2005  اجلزائر ،1، ط اجلامعية، املطبوعات ديوان-املؤسسة يف التطبيق وإسرتاتيجيات مفاهيم-اإللكرتونية التجارة خبيت، إبراهيم 2
  .إبراهيم خبيت، نفس املرجع،نفس الصفحة 3
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  : الفرق بين التجارة اإللكترونية و التجارة التقليدية.2

إن طرق اإلتصال يف التجارة اإللكرتونية ختتلف عن نظريا التقليدية ففي األوىل وسيلة اإلتصال الوحيدة 

فتعدد طرق  نة و بسرعة التحويالت و معاجلة الطلبيات يف حني التجارة التقليدية هي االنرتنت اليت تتسم باملرو 

ترتيب العمليات و هو ما يؤدي عادة إىل إطالة زمن معاجلة و  و إختالفها يؤدي إىل صعوبة التنسيق فيها اإلتصال

              :التايل )1.1(لذلك ميكن حصر هذه الفوارق من خالل املقارنة اليت يوضحها اجلدول الطلبية،

  الطرق التقليدية و احلديثة لشراء منتج): 1.1(اجلدول 

  التجارة اإللكرتونية  التجارة التقليدية  خطوات حلقة البيع

البحث عن املعلومات حول 

  املنتج

  صفحة الويب  املمثلني،الكاتالوجات،احملالت 

  بريد إلكرتوين   إستمارة،رسالة بريدية  طلب السلعة

  بريد إلكرتوين  إستمارة قوائم،رسالة بريدية  على الطلبالرد 

  كاتالوج على اخلط  كاتالوج  مراقبة السعر 

  -  فاكس ،هاتف   مراقبة الوفرة

  بريد إلكرتوين، صفحة الويب  إستمارة مطبوعة  )حترير(تقدمي الطلبية

  الربيد اإللكرتوين  )مراسلة(برقية ،فاكس  إستقبال الطلبية/بعث

  قاعدة بيانات على اخلط    االولوية لطلبية معينةإعطاء 

صفحة /بيانات على اخلط قاعدة  هاتف فاكس،إستمارة مطبوعة  مراقبة الوفرة يف مكان التحزين

  الويب

  اعدة بيانات على اخلطق  إستمارة مطبوعة  حترير الفاتورة

  -  موزع  إستقبال السلعة

  إلكرتوينبريد   إستمارة مطبوعة  تأكيد وصول السلعة

 EDIبريد إلكرتوين   )مراسلة(برقية  إستقبال الفاتورة/إرسال 

  قاعدة بيانات-EDI   إستمارة مطبوعة  إستحقاق الدفع
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 EFT -EDI  برقية مراسلة  إمتام الدفع

Source :David Kosiur comprendre le commerce electronique ,2 tirage,2000 ,microsoft presss, 
France ,p 7. 

ومن املصطلحات اليت جندها تتداول إىل جانب التجارة االلكرتونية هي األعمال االلكرتونية، التسويق االلكرتوين، 

  واحلكومة االلكرتونية فماذا نقصد ا؟                     

أساليب األعمال االلكرتونية هي استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف جمال األعمال أي إدخال '' - 

الكرتونية يف اإلدارة ويف التخطيط ملوارد املشروع ويف إدارة املخزون ويف غريها من األنشطة اليت تقوم ا الشركات 

حبيث و يدخل يف هذا املضمون املصنع اإللكرتوين األيل، البنك  وهو مفهوم أمشل من التجارة االلكرتونية

كومة اإللكرتونية يف حني ان التجارة اإللكرتونية يقتصر جماهلا على اإللكرتوين، و شركة التأمني اإللكرتونية و احل

  1.''تقنية و ضمن بيئة تقنية بآلياتالبيع و الشراء للسلع و اخلدمات أو تبادل املنتجات و املعلومات 

جل حتقيق التسويق االلكرتوين هو إدارة التفاعل بني املنظمة و املستهلك يف فضاء البيئة اإلفرتاضية من ا''أما  - 

  2.''املنافع املشرتكة و البيئة اإلفرتاضية للتسويق اإللكرتوين تعتمد بصورة أساسية على تكنولوجيات االنرتنت

احلكومة االلكرتونية فتعين تقدمي اخلدمات لألفراد واملؤسسات واإلدارات احلكومية والقطاع اخلاص  ''أما - 

األسلوب الورقي البريوقراطي، إذ أصبح بإمكان املواطنني عربشبكة االنرتنت وأجهزة احلاسب األيل بدال من 

احلصول على اخلدمات و املعلومات يف منازهلم من خالل التحاور اإللكرتوين عرب أجهزة احلاسوب املوصلة 

 3.''باألنرتنت بدال من التنقل إىل األجهزة اإلدارية للحصول عليها

  

  

                                                 
1
ة و إشكالية إعتماد التجارة صليحة حفيفي مداخلة بعنوان التجارة اإللكرتونية يف الدول العربية، امللتقي الدويل الرابع حول عصرنة نظام الدفع يف البنوك اجلزائري/حفيف فوزية  

                                2011أفريل 27- 26اإللكرتونية يف اجلزائر املكز اجلامعي مخيس مليانة 
  .135،ص 2007يوسف أمحد أبو فارة ، التسويق اإللكرتوين ، الطبعة الثانية،دار وائل ، عمان، 2
  .87،ص2008،دار وائل للنشر ،عمان، األردن ،'' E-Management''عالء عبد الرازق الساملي ، اإلدارة اإللكرتونية،.  3
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  .نية نشأة وأشكال التجارة اإللكترو : المطلب الثاني

  إن تغريات  السلوك التجاري  و اإلقتصادي  لإلنسان  جاءت  تبعا لتغريات  إحتياجات  اإلنسان  املتغرية

و الالائية، كذلك هي تعامالت التجارة اإللكرتونية فهي مل تظهر  فجاة و إمنا جاءت تبعا   للمستجدات اليت  

طرات على طبيعة املعامالت التجاري و اليت كانت تتم على أساس املقايضة قدميا إىل شكلها احلديث و اليت تتم 

  1.ار أو بتشريع و إمنا   ظهرت إستجابة لعصر السرعة عرب األنرتنت و الوسائط اإللكرتونية  فهي مل تنشأ  بقر 

  : نشأة التجارة اإللكترونية.1

       مرت ا ثورة اإلتصاالتنتيجة تعدد املراحل اليت التجارة اإللكرتونية فجأة بل كانت مل يكن ظهور 

  .االت يف العاملإستخدام شبكة االنرتنت و تكنولوجيا املعلومات و اإلتص منوخاصة بعد  و املعلومات  و

عمليات  من خالل  1970يف بداية  كما سبق الذكر كان   أول تطبيق ملفهوم التجارة اإللكرتونيةف

بطريقة إلكرتونية من منظمة ألخرى ولكن هذه الطريقة كانت حمصورة ضمن  2(TFE)التحويل النقدي لألموال 

املؤسسات و الشركات املالية الكبرية إىل أن توسع هذا املفهوم ليشمل عمليات نقل و إرسال الوثائق إلكرتونيا 

EDI)3 .( .  

 1999عام و يف أصبحت معظم الشركات الكبرية و املتوسطة هلا موقع إلكرتوين  1995و منذ عام  

   ات األعمال ملنظمات األعمال و يفإمتدت التجارة اإللكرتونية من منظمات األعمال للمستهلك لتشمل منظم

إمتدت لتشمل منظمات األعمال ملوظفي هذه الشركات و ظهرت مفاهيم جديدة مثل احلكومة  2001عام 

 4.اإللكرتونية و التعليم اإللكرتوين

                                                 
154خالد ممدوح إبراهيم،نرجع سبق ذكره،ص 1

  
2
 TFE : Transfert Electronique des Fonds 

EDI3 : Electronic Data interchange. يقصد به تبادل البيانات املتعلقة بصفقات األعمال يف صورة منطية بني احلاسبات األلية اخلاصة مبنشآت األعمال من خالل
 .شبكة اتصاالت الكرتونية دون حاجة الستخدام مستندات ورقية

4
  .26،ص2009, عمان,دار احلامد,1ط, ,تجارة إلكترونية,جودتسناء , حممد نور صاحل اجلداية 
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و ذلك على النحو  لظهور  التجارة اإللكرتونية  املهيأةقبل التعرض ألشكال التجارة اإللكرتونية أوال نبني الظروف 

  :التايل

 :ظهور التجارة اإللكترونية1.1

  .إنطالقا من تعريف التجارة اإللكرتونية و هي إمتام عمليات املبادالت التجارية عرب الوسائط اإللكرتونية  

فالتليفون و الفاكس تدخل ضمن هذه الوسائط اإللكرتونية ، و من هنا فإن ظهور التجارة اإللكرتونية قد سبقت 

 بالكمبيوتر اخلاصة االتصال شبكات خالل من كانت اإللكرتونية التجارة بدايات أن إالظهور األنرتنت بفرتة،

 (EDI) اإللكرتونية البيانات بتبادل يعرف ما وهو التجارية ؤسساتبامل اخلاصة البيانات بتقاسم خاص بتنسيق

 اخلاصة النظم من األسلوب هذا استخدم وقد .مغلق نظام عرب الشركات بني البيانات لنقل وسيلة يعد والذي

 1.األخرى العمليات من والكثري االئتمان بطاقات مع والتعامل الشراء بأوامر

 ويعمل (Jeff Bezos)يدعى عاًما 29 عمره يبلغ الشبان أحد إىل اإللكرتونية يعود التجارة تاريخ ثورةف

 قائمة وضعب  1994أراد ان يستخدم االنرتنت كأداة للربح وكسب  املال فقام سنة  مايل ومدير مايل كمحلل

 أن من تأكد مكثف بتحليل قيامه وبعد اإلنرتنت، شبكة على رائعة هلا سوق جتد أن ميكنها  منتًجا عشرين من

من هذا املنطلق أسس هذا الشاب شركة أمازون و اليت أصبحت من  .القائمة هلذه األوىل املرتبة يف جاءت الكتب

 لبيع (Amazon.com) أسسها اليت الشركة أعمال رقم بلغ وقدبني أهم الشركات يف عامل التجارة اإللكرتونية ، 

 مع روابط خلق (Bezos)  قرر(Amazon)  لشركة السريع النموبعد و  السنة، يف دوالر مليون 2 الكتب

 منو     استمرار ومع  هذا، إىل إضافة .مواقعهم طريق عن احلصة معهم ليتقاسم األخرى الكتب بيع شركات

                        يف وهذا (DVD) والفيديو  باملوسيقى اخلاصة املضغوطة األقراص بيعب  بدأت وتوسعها الشركة

 االنتقادات خالل من للكتب مراجعات تقدمي على األولني زبائنه بتشجيع (Bezos) قام ذلك بعدو 1998 سنة

                                                 
1
  .11ص   ـ2003 ،مصر،القاهرة الفاروق، دار  ،اإللكرتونية التجارة احلداد، عماد 
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 فيها مبا متنوعة استهالكية منتجات سلة متثل(Amazon) شركة أصبحت وبالتايل  .الودية والتوصيات

 قصص من واحدة(Amazon) وشركته (Bezos )صار وذا .املنزلية واألجهزة الفنون الربجميات، اإللكرتونيات،

   .1اإللكرتونية التجارة جمال يف كبرية بدرجة وامللموسة األولية النجاح

 :أهمية التجارة اإللكترونية2.1

توفر املعلومات  ، و كذاخفض التكاليف يف توسع األسواقتساهم من خالل ميزا يف   إن التجارة اإللكرتونية    

حتسن كفاءة العملية لسوف  السعر مقارنة ختيار و اإل باحلرية يفللمستهلك  و متتععن األسواق و األسعار 

البائعني و املستهلكني يف  ، فالتجارة اإللكرتونية ما هي إال سوق عاملي عرب أجهزة الكمبيوتر جتمعالتجارية

القسم ميكن الدخول إليه دون : تنقسم إىل قسمني  اليتو ، معارض أو مراكز جتارية أو فرتينات جتارية إفرتاضية 

 أخذ فكرة حول أسعارإلجراءات معينة و لكنه يسمح باإلطالع و التجول و اإلحبار فقط من أجل احلاجة 

التحقق من شخصية الزائر و تسجيله و اليت  و فيه يتم:القسم الثاينالسلع و اخلدمات املعروضة فقط دون الشراء، 

   وذلك دف التسيري الوفاء,كرتونية أو يستخدم حافظة النقود اإلل,بطاقة اإلئتمانية ال تتلخص يف أن يذكر رقم

  .و أن يكون له توقيع إلكرتوين ذو شفرة خاصة وذلك دف أن يعتمد التصرفات اليت يربمها

 بشكل كبري باإلستغناء عن التعامل باملستندات الورقية لتحل مكاا التجارة اإللكرتونية    لقد سامهت

 سوف يوفر يف كمية الورق ، هذا بعد اناملستندات الورقية التقليدية اإلستغناء عن التعامل ب ، إندعائم إلكرتونية 

و إحتمال ، بطء حركة املستندات الورقية من بينهاو اليت  سلبيات العمل باملستندات الورقية التقليدية  تتكشف

الورقية تأخري إجراءات اجلمارك و تعرض البضاعة خلطر الفساد و التلف و أيضا  قابلية حمفوظات املستندات 

   .2للتضخم و شغلها مزيدا من غرف احلفظ باإلضافة إىل صعوبة تداوهلا

  
                                                 
1
 Layal Abu-Khadra, L'avenir du Commerce Électronique en Jordanie, Centre Culturel Français d'Amman  

Jordanie, 2006, p 20. 
2
  155خالد ممدوح إبراهيم،مرجع سبق ذكره،ص 
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  :أشكال التجارة اإللكترونية.2

إن التجارة اإللكرتونية ميكن أن ينظر إليها على أا مفهوم  متعدد األبعاد و ميكن أن تتم من خالل تسعة 

   حدة أعمال و التجارة اإللكرتونية بني وحدة أعمالأشكال و لعل أمهها التجارة اإللكرتونية بني وحدة أعمال وو 

 :اوهلا على النحو التايلنو مستهلك نت

 )B2B(ويرمز هلا بالرمز  (Business To Business)التجارة اإللكرتونية بني منشأة جتارية و منشأة جتارية- 1

البائعة و منظمات األعمال املشرتية تعامالت التجارة اإللكرتونية اليت تتم بني منظمات األعمال ''و يقصد ا 

  .1''اليت تتم بني الشركات) بيع و شراء(مبعىن أخر هي كل الصفقات ,عرب شبكة األنرتنت 

التجارية منذ سنوات يف  ظماتبني املن و اليت كانت تتم أساساالتجارة اإللكرتونية  و بالرجوع إىل بدايات

مث ) (Firm to Firm Tradeملالية الكربى و هو ما يعرف ب جمال خدمات التحويالت املالية بني املؤسسات ا

             الروابط و العالقات األمامية مثل التسويق شمللتإمتدت بعد ذلك إىل خمتلف القطاعات و امليادين 

 Business To)أصبحت تعرف  و من هذا املنطلقمثل املوردين للموارد االولية  ،و التحضري لألعمال

Business)   يف داخل  يف جمال التعامل بني خمتلف املنظمات بعضها مع بعض  هذا التطور و قد أصبح اليومو

و مثال ذلك  2.دولة أخرىمنظمات  يف يف دولة و ظمات أو بني املن ،املتقدمة يف الدولة الواحدة خاصة الدول

  B2B). (مثال عن التجارة اإللكرتونية من نوع (www.e-steel.com) موقع

  .2011لسنة وروبية يوضح نسبة التعامل بالتجارة اإللكرتونية بني املؤسسات يف بعض الدول األ )2.1( ولاجلد 

  

  

  

                                                 
  .40ص,2004,اململكة السعودية,الرياض‘دار املرجع للنشر و التوزيع,الوظائف و املشكالت,اإلسرتاتيجية,إلدارة اإللكرتونية،جنم عبود جنم  -  1
  .45ص ,مرجع سبق ذكره,السيد أمحد عبد اخلالق -  2
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  .2011يف الدول األوروبية لسنة   (B2B)التجارة اإللكرتونية   )2.1(جدول رقم 

سسات اليت قامت بعملية البيع على ؤ امل  الدول

  األنرتنت

قامت بعملية الشراء  يتاملؤسسات ال

  على األنرتنت

  %71 %28  الدمنارك

  %61  %36  النرويج

  %59  %15  األتريش

  %54  %22  أملانيا

  %50  %19  بريطانيا

  %49  %26  السويد

  %36  %27  بلجيكا

 %35 %15  )27(اإلحتاد األورويب

 %33 %24  هولندا

 %27 %5  إيطاليا

 %27 %13  فرنسا

 %23 %12  إسبانيا

 http://www.fevad.comمن إعداد الطالبة باإلعتماد على موقع : املصدر

 (B2C)ويرمز هلا بالرمز   (Business To Customer)التجارة اإللكرتونية بني منشأة جتارية و مستهلك - 2

  و هذا الشكل إنتشر بشكل كبري و يستخدم من قبل العميل لشراء املنتجات و اخلدمات عن طريق الويب من 
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و يستخدم هذا الشكل من قبل ,الل مراكز التسوق على األنرتنت وهي تقدم كافة أنواع السلع و اخلدمات خ

  1.املنشأة التجارية للوصول إىل أسواق جديدة

وهي تغطي مجيع  (Business To Goverment) التجارة اإللكرتونية بني منشأة جتارية و اإلدارة احلكومية- 3

التعامالت اليت تتم بني وحدات األعمال و اإلدارات احلكومية من خالل عملية دفع الضرائب و الرسوم التجارية 

  .2و رسوم اجلمارك وكذا ما تقوم به اإلدارات احلكومية من مشرتيات من املؤسسات التجارية إلكرتونيا

  و هو ما يعرب عنه  (Customer To Customer)التجارة اإللكرتونية من مستهلك إىل مستهلك - 4

)C2C   ( و قد ظهر هذا الشكل مع ذيوع إستخدام اإلنرتنت و ظهور التقنيات احلديثة اخلاصة بشبكة األنرتنت

 )Electronic Bay(و النوع الرئيسي هلذا الشكل هو املعامالت بني املستهلكني عن طريق الرف اإللكرتوين 

حيث يقوم املستهلك بتقدمي البضائع إىل املزاد فيستطيع املستهلكون األخرون أن يزايدوا على الثمن و يقوم الرف ,

ن يضعوا بضائعهم للبيع على املوقع اإللكرتوين أاإللكرتوين باخلدمة كوسيط حيث جيعل من املمكن للعمالء 

 رة اإللكرتونية اليت تتم بني وحدة األعمالوهذا الشكل يهدد التجا)  (E-Bayاخلاص بالرف اإللكرتوين 

  .3ملستهلك وا

 و هو ما يعرب عنه ب (Customer To Business) التعامالت فيما بني املستهلكني والشركات - 5

(C2B)،  و تشري إىل تعامالت التجارة اإللكرتونية اليت تتم بني مستهلكني أفراد بائعني و منظمات أعمال

مشرتي و مثال ذلك عندما يقوم املستهلك الفرد ببيع منزل ميتلكه من خالل األنرتنت إىل منظمة أعمال مشرتية 

ستهلكني األفراد ال ميتلكون موقع على و تضم هذه التجارة طرفا وسيطا ثالثا ، نظرا إىل معظم البائعني من امل

  األنرتنت ، لذا يعتمدون على  مؤسسات هلا مواقع متخصصة على شبكة األنرتنت، تقوم بعرض منتجات البائعني 

                                                 
1
 Francis Merlin,B2B startegie de communication, , deuxieme tirage,Edition d’organisation, paris ،France2001,p25. 

2
  .6موالي خلضر عبد الرزاق مرجع سبق ذكره،ص /عالوي حممدحلسن 
  .160، مرجع سبق ذكره، صإبراهيم خالد ممدوح.3
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مثال  .)www.buyonlinecom ( األفراد و تلقي طلبات الشراء و ذلك مقابل عمولة أو جمانا و يقع موقع

  1.التجارة نعن هذا النوع م

 ما يعرب عنه ب Govement to Goverment)(  التعامالت فيما بني األجهزة احلكومية بعضها البعض- 6

(G2G) وميكن أن تشمل هذه التعامالت بني األجهزة احلكومية، ولكنها ميكن أن تشمل أعماال ذات طابع ،

  .لوزارة أخرى من وزارات الدولةجتاري كأن تؤجر هيئة األوقاف أراض أو شقق 

، (G2B) ما يعرب عنه ب) (Govement to Businessالتعامالت فيما بني األجهزة احلكومية والشركات - 7

اليت ترسلها ، كاملعلومات  و تتمثل يف املبادالت يف املعلومات بني احلكومة و الشركات بإستخدام األنرتنت

  2.واألوضاع النقدية وما إليهااخلاصة بالضرائب واجلمارك احلكومة 

ما يعرب عنه ب  (Goverment to consumer)التعامالت فيما بني األجهزة احلكومية واملستهلكني - 8

(G2C)يتمثل يف اخلدمات اإللكرتونية اليت تقدمها لألفراد كإستخراج بطاقات اهلوية و رخص السياقة ،           

  . 3ونياو شهادات امليالد و دفع الضرائب إلكرت 

، (C2G)ما يعرب عنه ب  (consumer to Goverment) التعامالت من املستهلك إىل احلكومة9-

مثل قيام األفراد بسداد الضرائب أو رسوم جتديد رخص السيارات للحكومة عن طريق االنرتنت، والتقدم لشغل 

  4.الوظائف املعلن عنها يف مواقع احلكومة وغريها من املواقع على االنرتنت

وهي على النحو  (coppel)و ميكن توضيح و تلخيص هذه األشكال بإستعمال املصفوقة اليت قدمها كوبل       

 :التايل

 

                                                 
.356-355، ص2005، مصر، منشأة املعارف للتوزيع ،2، إصدار ق، التسويق و التجارة اإللكرتونيةطه طار   1  
2
  14،مرجع سبق ذكره،إبراهيم العيسوي 

3
 6موالي خلضر عبد الرزاق مرجع سبق ذكره،ص/عالوي حممدحلسن 

. 17إبراهيم العيسوي، مرجع سبق ذكره، ص 4
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  مصفوفة كوبل لتصنيفات األنرتنيت على األنشطة التجارية و انشطة تبادل املعلومات: )1.1( شكلال

  مستهلك       شركة                                      حكومة                      

  

   حكومة              

  

  شركة              

  

  كمستهل         

  

  .44ص,2005,عمان,دار احلامد,التسويق اإللكرتوين,حممد طاهر نصري: المصدر

  :مبراحل ثالث- وفقا للمفاهيم السابقة–متر التجارة اإللكرتونية 

  ):الوعد(العرض–المرحلة األولى 

من خالل الوسائل اإللكرتونية نذكر منها شاشات العرض الكبرية أو الكاتالوجات الرقمية و بعد حتديد      

       األوضاع السائدة يف السوق يقوم البائع أو العارض بتقدمي السلع و اخلدمات ايل يريد بيعها فيقوم باإلعالن

و الرتويج هلا من خالل الوسائل اإللكرتونية السابقة دف الوصول إىل املستهلكني وإقناعهم    و حثهم على 

       شرائها بطريقة سهلة وواضحة حيث عادة تشمل مرحلة العرض كيفية احلصول على املنتج و كيفية إستالمه

 1.و سداد قيمته

 

                                                 
1
    12مرجع سبق ذكره،صالسيد أمحد عبد اخلالق،  

  حكومة حلكومة

G2G 

 حكومة لشركة

G2B  

 حكومة ملستهلك

G2C  

  شركة حلكومة

B2G  

 شركة لشركة

B2B  

 شركة ملستهلك

B2C  

  مستهلك حلكومة

C2G  

 مستهلك لشركة

C2B  

 مستهلك ملستهلك

C2C  
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  :القبول-المرحلة الثانية

      من قبل املشرتي ، ينعقد العقد ، عندما يقبل العرضة إذا إقتنع الطرف األخر بالعرض  ، أي يف هذه املرحل    

       و يقوم القابل يف هذه املرحلة بطلب  املزيد من املعلومات و البيانات عن السلعة من حيث نوعها وو ظيفتها

 .1ا مؤمنة و مواصفاا كذلك بإستخدام وسائل إلكرتونية أيضا بعد تأكده من أ

  : مرحلة التنفيذ-المرحلة الثالثة

يف هذه املرحلة تنفذ اإللتزامات املتقابلة يف العقد موضع التنفيذ، و يقوم العارض بتوفري السلعة و إعدادها         

  :و يئتها لتسليمها بالشكل حسب الطريقة املتفق عليها بينهما ، و تقوم هذة املرحلة على 

إذا   سلعة مادية يلزم تسليمها يف شكل مادي و بشكل مباشر، أم  فإذا كانت،  ب طبيعتهاحس تسليم السلعة- 

سلعة غري مادية ميكن حتويلها إىل ملفات أو أرقام ، حبيث يستطيع املشرتي إنزاهلا من على الوسائل كانت 

  .و يتم هذا حسب الشروط املنصوص عليها .إخل...الكتب و تذاكر سفر اإللكرتونية ، مثل

و خدمات حكومية      املنتج خدمة ، مثل اإل ستشارات القانونية أو الطبية أودروس تعليميةيكون  كما قد

  إخل....

قيام املشرتي  بتنفيذ األمر بالدفع ، وقد حتدث تسوية قيمة املعاملة بالدفع اليدوي  احلصول على السلعة يقابله - 

عند التسليم نقدا أو بالشيك ، كما قد يتم الدفع بالوسائل اإللكرتونية بإستخدام بطاقات اإلئتمان او احلسم 

التسليم ،فقد حيدث قبله ، و حينما بأنه اليشرتط أن بتم الدفع عند أو بعد مع العلم الفوري او النقود اإللكرتونية 

  .2تصل قيمة الصفقة إىل البائع يقوم بإرساهلا إىل املشرتي

  

                                                 
1
امللتقى العلمي الدويل الرابع عصرنة نظام الدفع يف البنوك اجلزائرية و إشكالية  ،التجارة اإللكرتونية وواقع إستخدامها على املستوى الدويل و العريبمداحي حممد،مداخلة بعنوان  

  .05ص 2011أفريل27-26إعتماد التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر املركز اجلامعي مخيس مليانة 
2
  .37لسيد أمحد عبد اخلالق،مرجع سبق ذكره،ص 
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  خصائص التجارة اإللكترونية :المطلب الثالث 

  :خصائص التجارة اإللكترونية.1

  :إبرازها فيما يلي نإن التجارة اإللكرتونية ختتص مبجموعة من اخلصائص و ميك

  :1الطابع العالمي للتجارة االلكترونية .1.1

عاملي فهي ال تعرف احلدود املكانية أو اجلغرافية، فأي نشاط جتاري  عونية تتميز بطابرت إن أنشطة التجارة اإللك 

فإنشاء موقع جتاري . إىل منطقة جغرافية بعينهاال يعين بالضرورة اإلنتقال  يقدم سلعا أو خدمات على االنرتنت

إىل أسواق ومستخدمي شبكة  تغللحىت ولو كانت صغرية، بإمكانية الميكن صاحب الشركة  على االنرتنت 

أي  يف حالة السلع أو اخلدمات اليت تسلم على اخلط،  لكن ما يعيب هذه اخلاصية انه. االنرتنت عرب العامل كله

 .فرض الضرائب اجلمركية عليهايصعب   إنهالسلع غري املادية ف

  :للتجارة االلكترونية فيالطابع المتداخل .  2.1

إن الفـــوارق يف توزيـــع الوســـائل املاديـــة بـــني املؤسســـات ســـواء كانـــت هـــذه املؤسســـات كبـــرية أو صـــغرية أصـــبحت يف 

بـــالطريقتني التقليديـــة أو التجـــارة اإللكرتونيـــة أقـــل وضـــوحا و حـــدة،  فأصـــبح باإلمكـــان تســـليم الســـلع و اخلـــدمات 

بطريقــة إلكرتونيــة مباشــرة علــى األنرتنــت مثــل املوســيقى و األقــراص املدجمــة و أفــالم الفيــديو و األقــراص الــيت حتتــوي 

على برامج كمبيوتر أو املعلومات أو الدروس إخل و هذا ما خيلق صعوبة فرض الضريبة على املنـتج إذا مـا كـان سـلعة 

ملواجهـة التغـريات الطارئىـة الـيت تفرضـها ممارسـة  لـزم املؤسسـات علـى إعـادة هيكلـة نفسـهاأو خدمة ، هذه اخلاصـية ت

  .التجارة اإللكرتونية
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  34- 31إبراهيم العيسوي،مرجع سبق ذكره، 
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  :1التجارة االلكترونية معامالت في تعامل الورقيغياب ال .3.1

إمتام صفقة جتارية كاملة، بدأ من التفاوض على الشراء والتعاقد ودفع قيمة البضـاعة واسـتالمها إلكرتونيـا  يـتم دون  

و هـذا مـا يـدعم هـدف التجـارة اإللكرتونيـة  ).يف حالة السـلع القابلـة للرتقـيم(تبادل مستندات ورقية على اإلطالق  

  .و هو خلق جمتمع الالورقية

ل يف إثبـــات التعــــامالت والعقــــود وتوثيــــق احلقـــوق وااللتزامــــات، واثبــــات صــــحة التوقيعــــات هنــــا تظهــــر مشــــاكمـــن و  

شــرعت منظمــات دوليــة وحكومــات متعــددة يف وضــع قــانون خــاص  لــذلكواحلفــاظ علــى حقــوق امللكيــة الفكريــة، 

توقيعـــات االلكرتونيـــة بالتجـــارة االلكرتونيـــة يســـبغ الصـــفة القانونيـــة علـــى احملـــررات االلكرتونيـــة والعقـــود االلكرتونيـــة وال

  .والوفاء بالنقود االلكرتونية 

  2:الكشف عن هوية المتعاملين  عدم. 4.1

إن تعامالت التجارة اإللكرتونية تتم بني أطراف قد يفصل بينهما أالف األميال كما يقد خيتلف التوقيت الزمين 

البعض قد خيلق  سلبيات كتقدمي معلومات بينهم، و بالتايل غياب املعلومات الكافية عن املتعاملني بني بعضهم 

زائفة أو تقدمي بطاقات إئتمان مسروقة أو إساءة إستخدام املعلومات أثناء التعامل و هذا ما يثري مسألة اخلصوصية 

ية                و سرية املعلومات، لكن التقدم الذي تشههده التكنولوجيا احلديثة ستوفر حتما األمان و املوثوق

 .اهةو الصدق يف التعامالت التجارية عرب األنرتنتو النز 

  :اهيم و االنشطة في التجارة اإللكترونيةسرعة تغيير المف.   5.1

إن إتساع حجم نطاق التجارة اإللكرتونية و التغريات املتسارعة  اليت تتعرض هلا أنشطتها و نظرا إلرتباط أنشطتها 

ت و املعلومات اليت تعرف هي األخرى تغريات متسارعة يعرض بوسائل اإلتصال اإللكرتوين و جماالت اإلتصاال

  .التجارة اإللكرتونية هي األخرى للتغري املتسارع
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  152خالد ممدوح إبراهيم،مرجع سبق ذكره،ص 
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  :مزايا و عيوب التجارة اإللكترونية.2

  .عيوب و فيما يلي نستعرض هذه املزايا و العيوب  أيضا  مزايا فهي هلاكما للتجارة اإللكرتونية 

  :إن التجارة اإللكرتونية جمموعة من املزايا و هي كاأليت :اإللكترونيةمزايا التجارة  1.2

  .:1المزايا بالنسبة لألفراد.1.1.2

ما يوفر  24/س24و  7/أيام 7اإللكرتونية تفتح  لإن املواقع اإللكرتونية أو األسواق: توفير الوقت و الجهد- 

للسفر أو اإلنتظار يف طابور لشراء منتج معني، وال يتطلب شراء أحد املنتجاتّ أكثر من  للزيون خاصية الوقت 

النقر على املنتج وإدخال بعض معلومات البطاقة اإلئتمانية، و يوجد باإلضافة إىل البطاقة اإلئتمانية العديد من 

  .اإللكرتونيةإستخدام النقود  التسديد نقدا عند اإلستالم او انظمة الدفع املالئمة مثل

ميكن للزبون من خالل عمليات الشراء عرب التجارة اإللكرتونية املقارنة بني أسعار و أشكال : حرية اإلختيار-

السلع و اخلدمات املتوفرة عرب االنرتنت و بإمكانه زيارة العديد من املواقع إلختيار األنسب، كما تتيح بعض 

كمبيوتر و األلعاب و إمكانية التواصل مع شركات عاملية خارج النطاق إمكانية جتربة بعض السلع كربامج الاملواقع 

  .احمللي

إن التسوق عرب االنرتنت يوفر للمستهك جتنب تكاليف إضافيه و ختفيض نفقاته مقارنة  :خفض األسعار-

كثري من  بالتسوق العادي و هذا ما هو يف صاحل الزبون كما بإمكانه اإلستفادة من عروض اخلصم كبرية تطلقها ال

   .الشركات عرب األنرتنت

تتكفل الشركات املتواجدة عرب األنرتنت باإلجابة و الرد على تساؤالت زبائنها من خالل  :نيل رضا المستخدم-

مما يوفر ، توفر األنرتنت ميزة اإلجابة عن إستفسارات الزبائن التخاطب الشخصي أو عرب الربيد اإللكرتوين 

  .وذ على رضاهمخدمات أفضل للزبائن و يستح
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  .69-67ص,،مرجع سبق ذكرهالتجارة اإللكرتونية ,إبراهيم خبيت 
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   :1بالنسبة للمؤسسات.2.1.2

إن خاصية الطابع العاملي يف التجارة اإللكرتونية يتيح للمؤسسات التغلغل يف  :تسويق أكثر فعالية و أرباح أكثر- 

االسواق العاملية مما يوسع قاعدة زبائنها عرب العامل و بالتايل جين أرباح إضافية و هذا طيلة ايام السنة و بدون 

  .إنقطاع

يف التجارة التقليدية يثقل  إستخدام جتهيزات من أجل الرتويج و جذب الزبائن: تخفيض مصاريف المؤسسات-

ميزانية املؤسسة بتكاليف إضافية و كذا صيانة و إعداد املكاتب يف حني أنه يف التجارة اإللكرتونية فهذه العلميات 

د قاعدة بيانات على األنرتنت حتتفظ بتاريخ عمليات البيع يف املؤسسة و أمساء الزبائن، تعد أكثر إقتصادية،  فوجو 

لسوف يعمل على  تفحص تواريخ عمليات البيع بسهولةاملعلومات املوجودة يف قاعدة البيانات ل إسرتجاع مما يتيح

  .تقليل عدد املوظفني املكلفني بعملية اجلرد و اإلدارة

       توفر التجارة اإللكرتونية فرص للمؤسسات لإلستفادة من البضائع :تواصل فعال مع الشركاء و العمالء- 

فالتجارة اإللكرتونية  تقلص املسافات و تعرب احلدود ) املوردين(طرف املؤسسات األخرى و اخلدمات املقدمة من

  .مما يوفر طريقة فعالة لتبادل املعلومات مع الشركاء

  :المزايا على المستوى القومي.3.1.2

  :يف اإللكرتونية التجارة تطبيق خالل من اتمع على تعود اليت املكاسب أهم تتمثل

 خالل تسويق  من اإللكرتونية تؤدي إىل رفع درجة اإلنفتاح اإلقتصادي  إن التجارة : الخارجية التجارة دعم-

 على والقدرة التجارية، الصفقات وإاء عقد سرعة باإلضافة إىل خاصية حمدودة، وبتكلفة عامليا واخلدمات السلع

الصادرات، فقد أثبتت  معدالت زيادة فرص يوفر مما املستهلكني، متطلبات لتغري االستجابة وبالتايل األسواق حتليل
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  05صمرجع سبق ذكره،،حممد مداحي  
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يف الدول األجنبية يؤدي إىل منو  %10إحدى الدراسات القياسية أن الزيادة يف إستخدام األنرتنت مبقدار 

  .1على التوايل %  1.1و %1.7صادرات وواردات الواليات املتحدة األمريكية مبقدار 

 واإلعالن، والدعاية التسويق خفض لتكاليف من اإللكرتونية التجارة تقدمه ملا نظرًا  :االقتصادية التنمية دعم-

    منها والصغرية املتوسطة خاصة املؤسسات التجارية إن إدارة املعامالت لتحقيق الالزمني واملكان الوقت وتوفري

الالزمة متكنها التجارة  االقتصادية املوارد غياب من تعاين واليت االقتصادية التنمية يف األساسي احملور متثل اليت و

 اعتبار على العمالة مهارات ورفع التكنولوجي املستوى حتسني اىل إضافة العاملية، األسواق إىل للوصول اإللكرتونية

 يف واملتوسطة يساهم يف زيادة الصغرية للمشروعات اإللكرتونية فنجاح التجارة جناح مقومات أهم يعد ذلك أن

 يدفع الذي األمر هذه ملشروعات نشاطات تفعيل على إجيابًا ينعكس وهذا .وكفاءة بفعالية الدولية التجارة حركة

حيث يشري أحد اإلقتصا ديني إىل أن إخنفاض تكاليف العمليات التجارية عرب التجارة  .االقتصادية التنمية بعجلة

يف   %5لناتج مبتوسط يؤدي إىل زيادة دائمة يف مستوى ا (B2B)اإللكرتونية فيما بني قطاعات األعمال

 ةيإقتصاديات الدول املتقدمة على مستوى السنوات العشر القادمة ، مما يعين زيادة الناتج القومي اإلمجال

و تذكر وزارة اخلارجية االمريكية أن التجارة اإللكرتونية و قطاع تقنية املعلومات كليها قد يف السنة   %25.بنسبة

  1998.2-1995من منو الناتج احمللي اإلمجايل خالل الفرتة    %30أسهما حبوايل 

 باألسواق وربطها لألفراد ومتوسطة صغرية جتارية مشاريع إقامة من اإللكرتونية التجارة متكن : التوظيف دعم-

 يف متخصصون األفراد كان إذا خاصة .للتوظيف جديدة فرص خلق وبالتايل استثمارية، تكاليف بأقل العاملية

 األعمال يف لالنطالق اال هلم يفتح مما لالنتقال، احلاجة دون والعاملي احمللي املستوى على خدمات تقدمي

 اإللكرتونية، التجارة بتطبيق املتعلقة ااالت يف اإللكرتونية التجارة تقدمها اليت الوظائف ذلك، على عالوة .احلرة

                                                 
1
  .09ص،مرجع سبق ذكره ،ا ،موالي خلضر/حممد حلسنعالوي  

2
رية و إشكالية إعتماد التجارة د حدو بن عبيزة مداخلة بعنوان التجارة اإللكرتونية و أثرها على اإلقتصاد امللتقى الدويل الرابع عصرنة نظام الدفع يف البنوك اجلزائ/عدوكة خلضر 

  09ص 2011أفريل27-26يانة اإللكرتونية يف اجلزائر املركز اجلامعي مخيس مل
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 حل يف يساهم مما اإللكرتونية املتاجرة يف والفنيني العاملني اإلداريني ، اإللكرتونية املواقع إنشاء يف كاملتخصصني

  .اتمع  يف البطالة مشكلة

 قطاعات ظهور إىل القومي املستوى على اإللكرتونية التجارة انتشار يؤدي :التكنولوجية القطاعات دعم-

 التجارة منو ومع .اإللكرتونية للتجارة البنية التحتية دعم أجل من واالتصال املعلومات تقنية يف متخصصة

 وحتديث وحتسني تطوير يف للعمل األموال رؤوس لتوجيه استثمارية تظهر فرص استخدامها وانتشار اإللكرتونية

 تكنولوجية قطاعات وتوطني خلق إىل يؤدي مما هلا املصاحبة اخلدمات يف واالستثمار اإللكرتونية، البنية التحتية

 .1القومي االقتصاد تدعم متقدمة جديدة

بالرغم من هذه املزايا و النقلة النوعية اليت أفرزا ثورة اإلتصاالت يف العامل ،إال أن إدخال خدمة شبكة املعلومات 

إنطلقت التحذيرات من اإلندفاع حنو التجارة  فقد العاملية لألنرتنت ضمن املنظومة التجارية كان هلا إنعكاسات

حبيث خيشى ,اإللكرتونية بصورة كبرية بسبب النتائج السلبية اليت تفرزها العمليات التجارية عرب أجهزة الكمبيوتر 

أن تفرز شبكة األنرتنت أجياال من البشر ال تتعامل إال مع الكمبيوتر، سنذكر فيما يأيت بعض عيوب التجارة 

 .ية اإللكرتون

  .عيوب التجارة اإللكتروتية 2.2

  2:كما أن هناك منافع للتجارة االلكرتونية، فإن هناك سلبيات للتجارة االلكرتونية ميكن عرضا فيما يلي

 .سرقة أو تزييف البطاقات اإلئتمانية يؤدي إىل  حتمل  أصحاا تكاليف سلع و خدمات مل يقم بشرائها .1

اإللكرتونية يهدد مصاحل العمالء و الشركات و البنوك نتيجة إمكانية غياب التعامل الورقي يف التجارة   .2

  .حدوث تزوير بالبيانات او تالعب بالفواتري و املستندات عند الطلب

                                                 
1
  9،مرجع سبق ذكره،صد حدو بن عبيزة/عدوكة خلضر 
  169، ص 2004 ،مصرمد صاحل احلناوي وأخرون، ، مقدمة يف األعمال يف عصر التكنولوجيا، الدار اجلامعية، طبع، نشر، توزع، اإلسكندريةحم 2
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صعوبة التحقق من هوية املتعاملني يف التجارة اإللكرتونية،نظرا لغياب العالقة املباشرة بني العمالء فقد قد  .3

 .املشرتي يبعد عنه االف األميال و خيتلف عنه يف التوقيت الزمينيتم إبرام عقد بني البائع و 

 .إسترياد سلع ممنوعة اإلستعمال يف األسواق احمللية  .4

   .حدوث إخرتاقات يف شبكة االنرتنت يؤدي إىل فضح أسرار العمالء و البنوك و الشركات .5

 . اإلقتصاد الرقمي و خصائصه: الثانيالمبحث 

 االقتصاد االفرتاضي، االقتصاد املعرفة، الرقمي إقتصاد اإلقتصاد على املصطلحات من العديد أطلقت لقد ''    

 الالملموسات، اقتصاد املعلومات، اإلنرتنت،اقتصاد اقتصاد ، االلكرتوين، االقتصاد ب،يالو  اقتصاد الشبكي،

  1. ''اجلديد االقتصاد

  مفهوم اإلقتصاد الرقمي: لمطلب األول ا

شهدت االونة االخرية تطورا هاما يف جمال تقنية املعلومات و اإلتصاالت و اليت سامهت بشكل كبري يف 

لتتغيري بذلك األسس و .تطوير بيئة االعمال بشكل كبري وإحداث نقلة نوعية يف اال اإلقتصادي يشكل عام 

اضي ادى إىل تغري حدود و جماالت االسواق املبادئ اليت يقوم عليها هذا اإلقتصاد فدخول املؤسسات العامل اإلفرت 

و ظهور مفاهيم جديدة،كاإلقتصاد الرقمي  الذي أصبحت فيه  أساليب ممارسة االنشطة  تقوم بشكل كبري على 

  . أساس رقمي، و أصبح عنصر اإلبداع و املعرفة و اإلبتكار املقومات االساسية يف ظل هذا اإلقتصاد

أشار إىل أن اإلقتصاد الرقمي ساهم يف خلق  ) Benchmark Group-Fevad(فمثال يف دراسة قام ا ''

  ''.2  2010-1995منصب خلق ما بني الفرتة املمتدة   700 000مليون منصب عمل من بينها   1.2

                                                 
امللتقى الدويل الرابع عصرنة نظام الدفع يف البنوك اجلزائرية و إشكالية إعتماد التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر املركز اجلامعي فاتح جماهدي مداخلة بعنوان اإلقتصاد الرقمي و متطلباته  1

  .01ص 2011أفريل27- 26مخيس مليانة 
2 Credoc.l’imapct du e-commerce sur en matiere de solde et de promotion sur 
www.credoc.fr/pdf/Sou/Soldes_sur_Internet.pdf  consulté le 9_10-2012. 
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 على القائم االقتصاد إىل لإلشارة املستخدمة التسمية هو الرقمي االقتصاد '' :الرقمي االقتصاد تعريف.1

  الرقميني الزبائن ، الرقمية املعلومات أو الرقميات مع يتعامل الذي قتصاداإل وهو . الوب اقتصاد أو االنرتنت

 .1''الرقمية واملنتجات ، الرقمية التكنولوجيا الرقمية، الشركاتو 

 القائم يف االقتصاد اجلديدهذا    .واالتصاالت واملعلومات احلوسبة التقارب بني هو''الرقمي  قتصاداإل    

تجارة و أشكال ال الشبكية تقنيات احلوسبةاالبتكار والتعلم، فإن اجلمع بني االختيار، و  ،التنسيق حول األساس

على تشكيل ساهم يف خلق ماركات جديدة و صناعات جديدة ،  ساعد  اليومي وممارسات العمل اجلديدة

اإلمكانات االقتصادية  توسيع نطاقيف اإلبداع على املعلومات و  غري امللموس يف شكله يستند إقتصاد رقمي 

  .2''األشياء املادية وليس األفكار استغالليقوم على و 

 اقتصاد اإلندماج على الذي يغلب عليه الطابع العاملي فهو يساعد إقتصاد الدولة الرقمي االقتصاد يساعد   

  .العاملية التجارة فرص زيادة و من خالل الوصول إىل األسواق العاملية و بالتايل خلق   العاملي االقتصاد يف الدولة

نالحظ أن املعرفة و العلوم و األخالقيات و الفنون أصبحت تشكل قطاعا جديدا ) 2.1(و من خالل الشكل 

ي غري  بيئة األعمال لألنشطة رابعا و هنا تظهر أمهية املعلومات و املعرفة يف بناء هذا اإلقتصاد اجلديد الرقميالذ

اإلقتصادية بشكل مغاير فقد أصبح التحكم يف التقنيات  أهم ما مييز هذا اإلقتصاد الرقمي و اليت فيه أصبحت 

  .املعلومة و املعرفة سالح تنافسي يتخطى احلضارات و الدول

  

 

 

 

                                                 
  88ص 2004،  ،مرجع سبق ذكره جنم عبود جنم-1

2 Harbhajan Kehal & Varinder P. singh,’’Digital Economy :impacts,influence  and Challenges, , Idea Group 
Publishing, USA ،2005, P03. 
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  قطاعات اإلقتصاد اجلديد)   2.1(  شكل

  

                                                           

                                                        

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

 السعودية العربية ،اململكة "املشكالت و الوظائف و اإلسرتاتيجية "االلكرتونية ،اإلدارة جنم عبود جنم : المصدر

  88.،ص 2004 املريخ دار

 القطاع األول

 الزراعة، الغابات، التدخين و الصيد 

 المقالع، الخامات، النفط    

 القطاع الثاني

 التصنيع

 المنافع

البناءالتشييد و   

 القطاع الثالث

النقل و اإلتصاالت

 التمويل و الصيرفة

 السفر

 الخدمات الشخصية و اإلجتماعية

 أخرى

 القطاع الرابع

 المعلومات

 المعرفة

 الفنون

 األخالقيات
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   :الرقمي االقتصاد بنية.2

نوع أخر من املؤسسات اليت تقوم على أساس إلكرتوين تندمج فيه هذه ساهم اإلقتصاد الرقمي يف ظهور 

أساس شبكة املعلومات الداخلية و الدولية     املؤسسات مع بعضها البعض من خالل قاعدة عريضة تقوم على 

لقد مسحت كذلك . و مواقع االنرتنت و الربيد اإللكرتوين ، ختلق جمموعة هذه املؤسسات هذا اإلقتصاد الرقمي

قنوات التوزيع اإللكرتونية بتصريف و تسويق اخلدمات املصرفية بشكل إلكرتوين و بشكل سريع و فعال ليظهر ما 

  .إللكرتونية يسمى بالبنوك ا

إن الشركات اليت تقوم بإطالق مواقع هلا عرب شبكة االنرتنت و اليت تعرض من خالهلا كل خدماا        

و منتجاا على شكل كاتالوجات إلكرتونية و ترصد فيها أنشطتها و خططها و أسواقها و أهدافهامن أجل 

ية إضافة إىل إستخدام هذه الشركات مؤمترات الفيديو     حتقيق اإلتصال الفوري  و التغلغل الواسع باألسواق العامل

  ..1و املومترات التليفونية ، كل هذا يسمى باملسامهة اإللكرتونية يف اإلقتصاد الرقمي

  الرقمي االقتصاد هذا  عناصر لنا ما هي حيدد املوالية الصفحة يف )3.1( رقم الشكل
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  الرقمي االقتصاد عناصر)   3.1( الشكل

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اجلامعة شباب ،مؤسسة ، الرقمي االقتصاد و الرقمية بالنظم االستثمار النجار، راغب فريد :المصدر

  .16ص  ، 2004،اإلسكندرية

تأثير التشابكات 
العالمية و الدولية 
على اإلقتصاد 

 المحلي

 تكنولوجيا اإلتصاالت تكنولوجيا المعلومات
 

المعلومات و شبكات 
 مراكز دعم القرارات

 التبادل الفوري للمعلومات

 البريد

إللكترونيا  

 األنترنت

الحكومة 
 اإللكترونية

التجارة 
 اإللكترونية

اإلستثمارات  نقاط التجارة
 اإللكترونية

البنوك 
 اإللكترونية

التعليم عن 
 بعد

الشركات 
 اإللكترونية

 اإلقتصاد الرقمي

فورية 
المعلومات 
 اإلقتصادية 

التغلغل مع 
اإلقتصاد 
 العالمي

تشبيك و بناء 
شبكات للربط 
بين األسواق و 

 البورصات

تشبكية 
اإلستثمارات 

المباشرة و األجنبية 
 غ المباشرة
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  اإلقتصاد الرقمي  خصائص:يانالمطلب الث

جمموعة من األسس و القواعد جتعله خيتلف عن اإلقتصاد التقليدي مبجموعة من على يستند اإلقتصاد الرقمي 

  :اخلصائص وهي كاأليت

  :1اإلقتصاد الرقمي  أسس.1

 يعتمد ،فإنه اإلنرتنت وخصوصا الرقمية املعلومات تكنولوجيا على يعتمد ما بقدر الرقمي االقتصاد إن

  :     ةالتالي اجلديدة االفرتاضات و ، املبادئ و األسس :على

  : األصول قانون 1.1

قانون تزايد أو تناقص العوائد فيما يتعلق يف االصول املادية خيتلف عن نظريه يف االصول و السلع الرقمية، 

فبالنسبة لقانون األصول الرقمية فهو خيضع لقانون تزايد العوائد ، أما يف األصول املادية فهو خيضع لقانون العوائد 

اع يف املراحل األوىل إىل أن تصل إىل مستوى معني ومن مث تبدأ املعروف يف اإلقتصاد حبيث تبدأ العوائد يف االرتف

يف التناقص ، أما يف األصول الرقمية و لنأخذ مثال تطوير برجمية ففي البادئ  فإن الشركة تتحمل تكلفة اإلعداد 

فتها املتغرية األويل و هي التكلفة الثابثة و غالبا ما تكون عالية لكن مع إنتاج النسخ اإلضافية و اليت تصبح تكل

  . منخفضة مما يسهم يف زيادة األرباح و العوائد

 ، لكن الصغري احلجم إنتاجب تقوم الشركات الصغرية التقليدية احلجم اقتصاديات يف:  إقتصاديات الحجم 2.1

،مثال تقدمي خذمة مصرفية  كبرية شركة قبل من اجنازها االقتصادية اجلدوى دواعي من يصبح احلجم زاد وكلما

املرتبطة بصفقات العمالء يف نفس الوقت ، يتطلب توظيف مصريف لكل صفقة للعمل عليها بذلك سيزداد خط 

اإلنتظار و يطول،  ولكن مع األنرتنت ، أصبح باإلمكان إجراء مجيع الصفقات من قبل مجيع املتعاملني مع 

 .املصرف يف نفس الوقت

                                                 
1
  .متفرقة 104- 95 ص سابق، مرجع جنم، عبود جنم 
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   :الجديدة النطاق اقتصاديات3.1

فهي تتعدى احلدود املكانية ية تقدمي خدمات للجميع و يف األسواق املختلفة و املتباينة نمية إمكاتوفر األصول الرق

تعمل على إنتاج عدد من املنتجات املتنوعة  و اليتيف العصر الصناعي و الزمانية و بالنظر إلقتصاديات النطاق 

من القدرة على اإلستجابة ، و لكن  بالتايل احلدو تعاين من ضعف التنوع و املرونة مما جيعلها على اخلط اإلنتاجي 

لعدد ال متناه من الزبائن، ليتم  تتسم بالقدرة لإلستجابة يف العصر الرقمي فإن إقتصاديات النطاق اجلديدة 

  .احلديث عن املشروع فرد لفرد ، تسويق فرد لفرد

باملرونة يف احلجم و يف التنظيم  ميز الشركات يف ظل االقتصاد الرقمي تت أصبحت:الفائقة  السرعة اقتصاد 4.1 

، فقد أصبح استعمال الربيد اإللكرتوين و )تقاسم املعلومات الفوري(و يف املعلومات     )العالقات الشبكية( 

االنرتنت و األقمار الصناعية يفتح ااالت الواسعة أمام تبادل املعلومات بني املنظمات مما أدى إىل إلغاء احلواجز  

  .          م عليها اإلقتصاد التقليدياليت يقو 

إن املنتجات الرقمية ختتلف عن املنتجات املادية يف العديد من النقاط فكما و سبق : تكلفة المنتج الرقمي 5.1

و ذكرنا فإن تكلفة إنتاج النسخ األوىل تكون مكلفة مث تنخفض  لكن يف حالة التوقف او التغيري فإن التكلفة 

مكان بيعه خبالف السلع الثابتة ال تكون مغطاة ففي حالة التوقف عن صنع برجمية او تأليف كتاب فال يكون باإل

، كما أن  التكلفة املتغرية للمنتج املادية فمثال عند اإلستثمار يف بناء مصنع ثن تظهر عدم احلاجة فباإلمكان بيعه 

الرقمي هلا مسة خاصة، حيث ان تكلفة الوحدة للنسخة اإلضافية ال تزيد حىت إذا كان املنتج منها كبريا جدا ، مما 

القليل من قيود السعة اإلنتاجية خالفا للشركات املصنعة للمنتجات املادية اليت إذا إزدادت  يعين أن لدى املنتجني

مبيعات منتجاا إىل حد معني فإن عليها أن تقوم بإستثمارات كبرية يف مصنع جديد أو آالت  جديدة 

  .لإلستجابة للطلب
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  : الرقمي اإلقتصاد بظهور حاصلةال التغيرات.2

     لسرعتها نظرًا طفرات اعتبارها ميكن اليت التغريات من الكثري األعمال عامل إىل الرقمي اإلقتصاد جلب لقد    

  :1فيمايلي بعضها إىل التطرق ميكن و

التغريات املتسارعة و املتالحقة يف تكنولوجيات املعلومات و اإلتصال جيرب املنظمات على ضرورة التكيف      -أ

 .صلة من اجل إستقبال املعلومة يف الوقت املناسب و اليقظة للمستجدات احلا

  .يف اإلقتصاد التقليدي التغريات حتصل تدرجييا على عكس اإلقتصاد الرقمي اليت تكون فجائية و كلية _ب

         املنفصل التغري إىل املتصل التغري من اإلنتقال  جاء التغري كليا و ليس على مراحل، مما أدى إىل لقد -ج

 .و كانت عبارة قفزات عربت عن حجم اإلقتصاد الرقمي

ز هذا ما يلزم املؤسسات إعتماد  توقع األحداثو  لتنبؤا الفعل إىل رد على على اإلعتماد من اإلنتقال -د

  .إسرتاتيجيات تقوم على التنبؤ و اليقظة

  .احلالية و القادمة جلميع الدول  اإلقتصادالرقمي على توليد املعرفة و الذي هو القوة  يعتمد  - ه

 الرقمي اإلقتصاد من كل بني مقارنة إجراء خالل من الرقمي اإلقتصاد ظهور أحدثها اليت التغريات توضيح ميكن و

  .التقليدي اإلقتصاد و

  

  

  

  

  

                                                 
1
  ،مرجع سبق ذكره،فاتح جماهدي  
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  .الرقمي اإلقتصاد و التقليدي اإلقتصاد بني مقارنة )3.1( اجلدول  .

  الرقمي اإلقتصاد  التقليدي اإلقتصاد  العوامل

  العامة الخصائص
 األسواق -  1

 املنافسة جمال 2-
 التنظيمي الشكل 3-
 اإلنتاج نظام 4-
 لإلنتاج األساسي العامل 5-
 التكنولوجي األساسي العامل 6-
 التنافسية امليزة 7-
 البحوث أمهية 8-
  املنظمات بني التعاون 9-

  

  
 ما نوًعا مستقرة

 إقليمي /حملي
 تدرجي
 املكثف اإلنتاج

 العمالة و املال رأس
 األمتتة و امليكنة

 احلجم اقتصاديات
 متوسطة

  غالبا الفردي العمل

  
 ديناميكية

 عاملي
 شبكي
 املرن اإلنتاج
  واملعرفة اإلبداع
 الرقمية
  اجلودة و اإلبداع

 عالية
  العمودي األفقي و التعاون

 العمل قوة
 األهداف 1-
 املهارات 2-
  التوظيف طبيعة 3-

  
 الكامل التشغيل

 الوظيفي التخصص
  مستقر

  
 دخل أعلى
 واملدعمة الواسعة املعرفة

  ديناميكي

 اإلقتصادي النمو

 اهلدف 1-

 الوسائل 2-

  التنافسية امليزة مصادر 3-

  
 يف النمو الزيادة وظائف و توفري

 التكاليف ختفيض
  ثابتة مصادر

  
 منو أكرب و دخل أعلى

 اإلبتكار / العالية اجلودة
 و الفردي التعلم و التكيف

  التنظيمي

املعرفة  مداخلة ضمن امللتقى الدويل الثاينجماهدي فاتح ،مداخلة بعنوان اإلقتصاد الرقمي و متطلباته  : المصدر 
يف ظل االقتصاد الرقمي ومسامهتها يف تكوين املزايا التنافسية للبلدان العربية،جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، 

 .  2007ديسمرب
  
  

  :يلي فيما توضيحه سيتم كما أجزاء ثالثة إىل املقارنة تقسيم ميكن السابق اجلدول خالل نم
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   أوالمن الخصائص العامة  - 

إن خاصية اإلقتصاد الرقمي بطابع العاملي حيث تزول كل احلواجز و احلدود مسح لألسواق بتميزها بالديناميكية   

ي ال فرق فيه بني مؤسسة  كبرية او صغرية  و ما مييز هذا و التغري املستمر و بالتايل أصبح جمال املنافسة عامل

اإلقتصاد اجلديد ، العامل األساسي لإلنتاج هو اإلبداع و املعرفة و أصبح اإلبداع و اجلودة أحد أهم أسباب امليزة 

لومة التنافسية يف املؤسسات  و أصبحت البحوث اليت تقوم ا هذه  املنظمات ذات أمهية عالية للبحث عن املع

  .اليت أصبحت سالحا فإمتالك املؤسسة املعلومة  هلو قوة  و مصدر للميزة التنافسية 

و نظرا لتعقد بيئة األعمال يف اإلقتصاد الرقمي يفرض على املؤسسات التعاون من أجل احلصول على مستوى 

  .اإلبداع الالزم  

إن هدف اإلقتصاد الرقمي يسمو إىل حتقيق أعلى دخل أما يف اإلقتصاد التقليدي فهدفه   ،العمل قوة :ثانًيا   -

التشغيل الكامل و أصبحت املعرفة الواسعة أساسا لكسب املهارات يف اإلقتصاد الرقمي يف حني يعتمد التقليدي 

قتصاد الرقمي و الذي على التخصص الوظيفي مما جيعل طبيعة التوظيف  يف هذا اإلقتصاد مستقرة على عكس اإل

يكون يف التوظيف فيه ديناميكيا يسعى دائما عن البحث عن تطوير املهارات و الكفاءات لتلبية التغريات 

 ..املستجدة

  اإلقتصادي النمو :ثالثًا   -

 إن إختالف اإلقتصاد الرقمي عن التقليدي يف كيفية حتقيق النمو اإلقتصادي، فالنمو  يكون  يف اإلقتصاد الرقمي

على  الرتكيز على اجلودة و اإلبتكار كمصادر للميزة التنافسية،  و يسعى هذا اإلقتصاد حتقيق النمو من خالل 

الوصول إىل أعلى دخل يف أما يف  اإلقتصاد التقليدي فيكمن النمو اإلقتصادي يف اإلعتماد على التشغيل الكامل 

  .ومن خالل ختفيض التكاليف 
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  .في خدمة التجارة اإللكترونيةاألنترنت : المبحث الثالث

وهي أكرب الشبكات العاملية مشولية   international net workمتثل األنرتنت الشبكة العاملية     

      للمعلومات و أكثرها إستخداما ، و أوسعها إننشارا، حيث أصبحت حمل إهتمام الكثري من رجال األعمال

منظمات و (د يضم أعدادا هائلة من الباعة و املشرتين و املتعاملني و بات ينظر إليها كبيئة أعمال من نوع جدي

م دون أن يكون ألحدهم معرفة باألخر و دون ان يكون هناك دور الما، يتفاوضون و ينجزون مع) أفراد

ل للوسطاء فضال على أن الزبائن يتمكنون من تبادل املعلومات و تبادل إحتياجام و التعبري عن رغبام من خال

  .هذه الشبكة و بشكل سريع و رخيص

 تنمفهوم األنتر : المطلب األول 

  :لمحة تاريخية عن اإلنترنت.1

وذلك عندما طلبت وزارة 11969يعود تاريخ األنرتنت إىل أواخر ستينيات القرن املاضي و بالتحديد سبتمرب     

إنشاء شبكة  1962اإلتصاالت و املعلومات عام من جمموعة من الباحثني و خرباء ) البنتاجون(الدفاع األمريكية 

معلوماتية لإلتصال تؤمن دورة املعلومات و ترتكز على نظام المركزي ، ال تتأثر باهلجمات النووية حىت لو أصيب 

  .حاسوب أو جمموعة من احلواسيب فإا تستمر بالعمل دون عائق او خطر يهدد أمن معلوماا أو أحباثها السرية

ل متكن مركز  البحث القومي التابع لوزارة الدفاع األمريكية من إنشاء شبكة معلوماتية  لإلتصال، ترتكز و بالفع   

و كانت تستخدم لألحباث  ،A.R.P.A.net) (2على نظام غري مركزي أطلق على هذه الشبكة إسم  

 4حثني حيث إلتحق بالشبكة العسكرية و األمنية و مع مرور الزمن فتح نركز البحث القومي األمريكي شبكته للبا

  :هيئات جامعية و هي 

  
                                                 
1 - Manuel Castells ,The internet Galaxy :reflection on the internet business , , Oxford University Press 
USA,2003, p10. 
2 -ARPANet :Advanced .Research.Projects.Agency.Network. 
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 ) (Le Stanford Institueمعهد ستانفورد    -

  )(l’université de Los Angelesجامعة لوس أجنلوس    -

 ) L’université de Sainta Barbara (جامعة سانتا باربرا   -

   ) (L’université du Utahجامعة أوتاه  -

و يف عام   1طور مشروع أربانات و أصبح يضم شبكة إتصاالت بني أربعني جهاز كمبيوتر 1972و يف عام     

لغة رقمية موحدة تسمح  Robert Kahn) (خبري كمبيوتر مبساعدة  (Vinton Cerf)قام كل من  1974

على شكل برنامج يسمى بربط أجهزة الكمبيوتر املختلفة و البعيدة مبشاركة املعلومات هذه التقنية كانت 

(TCP2) (Transmission Control Computer)   لكن هذه قواعد هذا الربتوكول مل تستعمل.   

 le)، بدعم إنشاء شبكة جديدة مسيت   3(NSF) قامت املؤسسة الوطنية للعلوم  1979و يف عام 

CSNent4) إستعمال شبكة أربانات و ذلك هدفها إتاحة اإلتصاالت بني خمتلف اجلامعات اليت مل يتاح هلا

هذا ما أدى  )CSNet (و )ARPANet (بإستعمال الربيد اإللكرتوين و بعد سنة مت ربط هاتني الشبكتني

 1991و يف عام . من أجل مبادلة املعلومات   )TCP-IP5(إىل ميالد شبكة االنرتنت بإستعمال برتوكول 

 ) 6.األنرتنت وسيلة متاحة للجميع1992و حبلول  535.000أصبح عدد احلواسيب املتصلة ببعضها البعض  

 

 كذلك صاحبه التعاريف يف االختالف هذا املختصني، بني واحد مبفهوم االنرتنيت حتظى مل :نترنيتاأل مفهوم.2

 السريع البيانات طريق أو الرقمية، املعلومات شبكة أو الرقمي، السريع الطريق :مثال فنجد املسميات يف اختالف

                                                 
1 -Michel Alberganti,le Multimédia la révolution au bout des doigts,le Monde édition,France,1997,p34. 
2 TCP : Transmission Control Computer.      
3
 NSF : National Science Foundation 

4 CSnet : Computer Science Network 
5 IP : Internet Protocol 
6
 Michel Alberganti,op cite,p35. 
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 الرقمية اخلدمات وشبكة الالمتزامن النقل كود العاملي، اتمع مسميات عليها اآلخر البعض يطلق حني يف

  .الشبكات وشبكة املفضلة،

 التعاريف يف واالختالف التقارب أوجه يظهر لنا حىت تعريف من أكثر كذلك املقام هذا يف سنعطي لذا   

  : املعطاة

أا شبكة إتصال دولية  1994برنامج التنمية التابع لألمم املتحدة عام تعريفها يف الكتاب الصادر عن ''مت      

تتألف من جمموعة شبكات احلواسيب ، و تؤمن اإلتصال ملاليني املستخدمني و هناك تعريف ميكن ان يكون 

معني أوسع  لألنرتنت يشري إىل أا دائرة عمالقة ميكن للمشاركني فيها احلصول على املعلومات حول أي موضوع 

يف شكل نص مكتوب أو مرسوم أو خرائط أو الرتاسل فيما بينهم ألا تضم املاليني من شبكات احلواسيب 

 2.''الربط 1تتبادل املعلومات فيما بينها و اليت تكون مرتبطة بواسطة بروتوكول

    معلومات و حواسيبهي إسم لنظام ضخم منتشر يف مجيع أحناء العامل يتألف من أفراد و '': التعريف الثاني

  3. ''و برتوكوالت لتنظيم اإلتصال عرب الشبكة

 4.''الشبكات شبكة هي النرتنيتا'':الثالث التعريف

 بني باالتصال يسمح مفتوح بنظام تعمل اليت الفرعية الشبكات من كبري عدد من مزيج هي'' :الرابع التعريف

 من التفاعل نوع خبلق تسمح اليت)TCP/IP (مراسيم واحدة،هي مشرتكة لغة وفق احلواسيب من هائلة جمموعة

  5.''والمركزية مرنة وبطريقة عالية بسرعة املعلومات تبادل طريق عن

                                                 
.عبارة عن جمموعة من اإلتفاقيات الفنية أو املواثيق اليت حتدد القواعد اليت مبقتضاها يتم تكوين اخلدمات: الربتوكول  1  
لبنوك اجلزائرية و إشكالية إعتماد ،املاتقي الدويل الرابع حول عصرنة نظام الدفع يف ا''األنرتنت البنية التحتية للتجارة اإللكرتونية''بوالفوال هارون و بوزيان مجال ، مداخلة بعنوان  2

                                2011أفريل 27-26المركز الجامعي خميس مليانة،التجارة اإللكرتونية ، 
   44،ص2002ن،ماإبراهيم أبو اهليجاء،التعاقد بالبيع بواسطة األنرتنت، الطبعة األوىل، الدار العلمية الدولية و مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع،ع3

4 Emmanuel Pateyron, La veille stratégique, Economica, Paris, France, 1998, p 47. 
  .  212ص ، 2004 مارس ، 03 العدد ،المناجمت االقتصاد مجلة،  املؤسسة االقتصادية يف واالتصال لإلعالم احلديثة التكنولوجيات أثر «بومايله سعاد و فارس بوباكور،5



اإلطار النظري للتجارة اإللكترونية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األو   
 

39 
 

  احلواسيب منتبط ببعضها البعض مبجموعة ال متناهية تر  عاملية شبكة أا  االنرتنيت  تعريف ميكن وذا     

  .مراسيم معينة  برتوكوالت وفق وذلك العامل، بقاع خمتلف من

 : االنترنت خدمات.3

 جتاري، رمنظو  من اخلدمات باألحرى أو بالتطبيقات تسميتها ميكن واليت الستخدامه، أوجه عدة لالنرتنت

 : 1يف واملتمثلة اخلدمات أهم على نقتصر سوف لكننا

 .)E-mail (االلكرتوين الربيد خدمة – أ''

 .)FTP (امللفات نقل بروتوكول خدمة – ب

 .)www(للمعلومات العاملية العنكبوتية الشبكة خدمة – ج

 .)TELNET ( بعد عن الربط بروتوكول خدمة – د

 ). Forums  (النقاش جمموعات خدمة - ه

 '').chat(املباشر  االتصال خدمة – و

 لكرتونيةإ رسائل واستقبال بإرسال اخلدمة هذه تسمح'' (Electronic Mail) :االلكتروني البريد خدمة – أ

  2.''العامل عرب الشبكة يف املشرتكني مجيع وإىل من

 : التالية املألوف باملميزات الربيد العادي عرب اإللكرتوين الربيد ويتميز 

 .االتصال يف السرعة -

 .املنخفضة التكلفة -

 .الرسائل حلفظ وآمن وقيت أرشيف -

 .التشفري استعمال عند االتصاالت يف السرية -

                                                 
1
  Francis Merlin,OP CITE,p29. 

  .27إإبراهيم خبيت، التجارة اإللكرتونية،مرجع سبق ذكره،ص 2
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 .واحدة دفعة اإللكرتونية الربيدية الصناديق من عدد إىل الرسالة نفس توزيع إمكانية -

 اإللكرتونية واملؤمترات الندوات يف اإلشرتاك -

إن الربيد اإللكرتوين خيدم كثريا االنشطة التجارية، فهو ميكن من اإلستعالم حول املنتجات أو طلب الفواتري إرسال 

اليت متيز الربيد اإللكرتوين فقد حل حمل وسائل اإلتصال التقليدية  الطلبيات للموردين ، ونظرا لعديد اخلصائص 

  .كاهلاتف و الفاكس

ميكن تبادل الرسائل و الوثائق     (attachement)و من خالل الربيد اإللكرتوين و عن طريق خاصية اإلرفاق

و الصور و اللوحات اإلشهارية  التسويقية و اليت تكون على شكل رقمي ما يتيح ملستقبلها طبعها بشكلها       

كما يتمتع الربيد اإللكرتوين خباصية توزيع القوائم فمهن خالل هذه اخلاصية تربح املؤسسة . و ألواا الطبيعية

    .شرات إعالمية أو وثائق أخرى جلميع متعامليها و يف و قت واحدالوقت من خالل إرسال ن

 (FTP)1امللفات نقل بروتوكول يسمح (File Transfer Protocol)الملفات نقل بروتوكول خدمة – ب

 حبوث أو تقارير بتحويل امللفات من حاسب إىل أخر عرب الشبكة الدولية ، قد تكون هذه امللفات عبارة عن  

  .األنرتنت مواقع حتديث يف اخلدمة ذه يستعان و كذلك السريع وسيلةللتبادل تعترب اخلدمة فهذه وبالتايل مج،بر 

وهي تعترب من  (Web)خدمة الويب  أيضا عليها يطلق:للمعلومات العالمية العنكبوتية الشبكة خدمة – ج

وهي مدعمة باأللوان و الصور و الصوت ما   أهم خدمات االنرتنت كوا تشمل أغلبية خدمات االنرتنت، 

يسبب إقباال وا سعا عليها و هي تشمل العديد من املعلومات و الصفحات و ترتبط ا العديد من املؤسسات 

  .العلمية و الصناعية و احلكومية

ى كواجهة للعديد من املؤسسات تستخدمها كوسيلة للرتويج و اإلعالن و الدعاية علwww) ( تستخدم شبكة

  .املستوى احمللي و الدويل

                                                 
  File transfer protocol    :  FTP 1  برتكول نقل امللفات و هو يسمح بدعم نقل البيانات داخل األنرتنت .
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 :(TELNET) بعد عن الربط بروتوكول خدمة – د

وهو عبارة عن نظام ميكن املستخدم من االتصال جبهاز حاسوب موجود يف مكان ما على شبكة االنرتنت      

  .أي توفري إمكانية االتصال عن بعد

متكن هذه اخلاصية   ) Forums de discussion / Newsgroups: (خدمة مجموعات النقاش –ه 

، كما تصالاملؤسسات من عقد مؤمترات و لقاءات مع مجيع متعامليها يف العامل و هذا يسمح بتخفيض تكلفة اإل

متكن املؤسسات من التخاطب الشخصي و الفوري مع زبائنها من خالل التعريف مبنتجاا او املشاكل اليت 

موعة نقاش ، و يستخدم الربيد اإللكرتوين للتواصل و اإللتحاق من خالل فتح جمحول املنتجات   يطرحها الزبائن

مبجموعة النقاش و يوزع أوتوماتيكا النقاش على كافة أطراف النقاش و كل يسمح بإبدا رأيه شرط إحرتام أراء الغري 

 .و عدم التحيز أو اإلشهار لطاحل جهة معينة

هي متكن املؤسسات من خالل شبكة االنرتنت من عقد لقاءات مع مجيع  المباشر االتصال خدمة – و

  .1زعني جغرافيا بغية ختفيض تكلفة اإلتصالو املتعاملني اإلقتصاديني امل

 : اإلكسترانت و نترانتاأل4.

 خصائص مبعظم تتميز وهي غري أن إستخدامها يقتصر على عمال املؤسسة، داخلية شبكة هي'' :نترانتاأل1.4

 أفراد بني االتصاالت نظام نفس على مبنية فهي خارجية،أـ أطراف مع عالقات بأي تتسم ال ولكن االنرتنت،

    .غلب املؤسسات اليوم متتلك شبكة إنرتانت داخليةأ أخرى، بلدة يف أو املبىن، نفس يف كانوا سواء املؤسسة،

و من خالل موقع الشبكة ميكن ألفراد املؤسسة ان يتصفحوا حمتويات الشبكة كما متكنهم من التواصل مع 

  2.''بعضهم البعض

                                                 
1
  .39-38، ص 2003 خبيت إبراهيم، دور االنرتنت وتطبيقاته يف جمال التسويق، رسالة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، سنة 
   .82،ص 2008ـ،يري ـجامعة باتنةإبن عون الطيب، أثر شبكة اإلنرتانت على أداء العامل يف املؤسسة اجلزائرية،رسالة ماجيسرت،معهد العلوم اإلقتصادية و التس2
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 اخلارجية، األطراف عن بُعد النظام البعض عاب و نظرا إلحنصار نظام اإلنرتانت على أفراد املؤسسة فقط لقد    

 لتشمل تتسع أن لالنرتانت كان ال بدلذلك   ، احمليط اخلارجيال يكون إال باإلتصال الدائم مع  مشروع فنجاح

 الشبكة هذه أصبحت وبالفعل البيانات، هذه على باالطالع تم باملؤسسة خاصة تكون قد خارجية، أطراف

  (Extranet)باالكسترانت  تدعى وأصبحت املؤسسة، معه تتعامل الذي احمليط على مفتوحة الداخلية

 احمليط على مفتوحة انرتانت شبكة فهي ، ''واالنرتانت االنرتنت من كال تزاوجل نتاج تـَُعدّ '':1كسترانتاإل  2.4

من خالل هذه الشبكة باألطراف اليت هلا عالقة معهم ، فعرب اجلدرران النارية يسمح لشركاء و أفراد  اخلارجي

. إخل ..املؤسسة الوصول إىل قاعدة بيانات املؤسسة، قد يكون هؤالء الشركاء موردين ،عمالء، أو مراكز حبث 

إكسرتانت  شبكات  التوزيع، نتإكسرتا التوريد، شبكات إكسرتانت شبكات :إىل االكسرتانت شبكة وتنقسم

  .التنافسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
  37التجارة اإللكرتونية، مرجع سبق ذكره،صخبيت إبراهيم ، 
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  .نرتنتواأل كسرتانتإل وا نرتانتاإل بني العالقة)   4.1(الشكل                

 

         

  

  

 

 
  ا ملوردون          العالـم                   الشركة     نالعالـم           املوردو                       

  العمالء            فقط         ءالعمال                                      
 املتعاضدون      املتعاضدون                                                 

 مانعالتوزيع، و الوراق للنشر مؤسسة األوىل، االنرتنيت، الطبعة عرب التسويق العالق، عباس بشري :المصدر
  .   45،ص 2002،  األردن،

  

  . األنترنت و المؤسسة: المطلب الثاني

   بسهولة   العمالء  العمل و املوردين و  مع شركاء  الشركات من التواصل  العديد من  لقد مكنت األنرتنت

و يسر و مكنتهم من عقد اإلجتماعات بني املدراء يف موا قع خمتلفة بالصوت و الصورة و النص مباشرة بسهولة  

يف هذا املطلب  إىل أمهية األنرتنت يف املؤسسة و مدى إمكانية  ويلن لذلك. و فعالية و كأم يف مكان واحد

 .األنرتنت املؤسسة من  خدمات إستفادة 

  

  

 األنترنت
 اإلكسترانت

 اإلنترانت
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متيقظة ملتغريات حميطها عامل هام لضمان إستمراريتها ففي ظل ثورة اإلتصاالت و  إن بقاء املنظمات  

أصبح لزاما على املؤسسات ان تعيد النظر يف أساليب  املعلومات  وشدة املنافسة العاملية و حرية التجارة الدولية  

  .أداء عملها

دة منتجاا و ذلك من إن إستخدام شبكة االنرتنت يف املؤسسة سوف يسمح للمؤسسة بتحسني جو 

خالل تواصلها مع زبائنها و معرفة إحتياجام، كما تسمح األنرتنت للمؤسسة البقاء متيقظة يف حميطها من 

خالل اإلطالع على أهم املستجدات اإلقتصادية و القوانني املعروضة على الشبكة إضافة إىل ذلك ترصد املؤسسة 

ل متابعة مستجدام من خالل متابعة إعالنام و إسترتاتيجية عرب شبكة األنرتنت أخبار منافسيها من خال

  تواجدهم عرب مواقعهم على االنرتنت، كما تتواصل املؤسسة مع موريدها يف أي مكان 

لقد غدت االنرتنت و سيلة فعالة يف تسيري املؤسسة ملشاريعها و ذلك بفضل سرعة أداءها و إخنفاض 

حنو التكنولوجيا اخلاصة املنغلقة حول نفسها  إنتقال املؤسسة من الشبكة الداخلية  ، لذلكتكلفة اإلتصال 

  .ضرورة تفرضها التطورات اهلائلة يف اال اإلقتصادي و التكنولوجياملنفتحة حنو العامل  باألنرتنت 

  :1فائدة األنترنت داخل المؤسسة.1

ذا بالعامل اخلارجي بطريقة سريعة و سهلة و هنا الربيد األنرتنت للمؤسسة باإلتصال الدائم بفروعها و كتسمح  -

        و« irc » اإللكرتوين يسهل للمؤسسة عملية اإلتصال على املستويني الداخلي واخلارجي ، كما تسمح خدمات

« talk »  ، إن قيام املؤسسة بإنشاء موقع عرب االنرنت يعترب نقطة جتمع  بربط أعضاء املؤسسة يف أي وقت

  .ملستخدميها و بالتايل أصبحت األنرتنت للمؤسسة مبثابة النافذة اخلارجية هلا حنو العامل

االنرتنت ينتشر نشاط املؤسسة عرب العامل  و يتطور عن بعد، فاألنرتنت أصبحت يف متناول  من خالل - 

   . أي مكان من أجل اإلتصال باملؤسسة و فروعهااألشخاص يف أي وقت و يف 

                                                 
1
  ،مرجع سبق ذكرهبوالفوال هارون و بوزيان مجال 
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للمؤسسة باحلصول على مصدر امليزة التنافسية من خالل إقتو اليت أصبح من الصعب اليوم نقل  تسمح األنرنت-

  . هذه التكنولوجيا و حماكاا من قبل املنافسيني

  .ة مقارنة بوسائل اإلتصال التقليديةتوفر االنرتنت على املؤسسة الكثري من التكاليف و اليت هي حتما منخفض - 

توحيد قوى املؤسسة داخلها و بني أفرادها و ذلك من خالل إتصاهلم مع بعضهم البعض من خالل مشاريع  - 

  ...).مصلحة التسويق، احملاسبة ، املوارد البشرية( املؤسسة هذا ما يتيح إنشاء روابط بني خمتلف مصاحلها 

تعترب االنرتنت قاعدة للحصول على املعلومات فهي عبارة عن بنك واسع للمعطيات واليت تكون على شكل  - 

  . وهي متوفرة بصفة جمانية و هائلة....تقارير أو إحصائيات أو دراسات 

هد و تسمح األنرتنت بتبادل املعطيات داخل و خارج املؤسسة مع متعامليها يف وقت قياسي مما يوفر الوقت اجل - 

  . خفض التكلفة

إن إستخدام األنرتنت يف املؤسسة  من خالل الربيد اإللكرتوين و املشاركة يف منابر النقاش يسمح هلا باإلحتكاك - 

الدائم مع زبائنهار و مورديها ـ لقد أصبح الربيد اإللكرتوين و املشاركة يف جمموعة النقاشات من خالل و ضع 

يتيح للمؤسسة بالقيام بدراسات السوق و ) web et Ghopher et FTP(  املعلومات حتت تصرف اخلادم

متابعة املستجدات يف السوق فلقد أصبحت هذه الدراسات اليت تقوم ا املؤسسة عرب األنرنت أثر على نشاطها 

  .ملل فيه من خفض للوقت و التكلفة

لقد أصبحت  األنرتنت وسيلة للبيع  و ذلك من خالل مواقع البيع اليت من خالهلا و و بإستخدام االصور       - 

و األشكال و امللتميديا من اجل عرض منتجاا ، كما أصبح باإلمكان الدفع عرب الشبكة و بطريقة اوتوماتيكية 

  . نت حتت تأثري املؤسسةدون عناء السفر و التنقل كل هذا جيعل الزبون و بفضل االنرت 
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لنقل املعلومات و تبادهلا  )TCP/IP(إن االنرتنت تعتمد على بروتوكول   : 1البنية التحتية لتقنية األنترنت. 2

يناسب التقنيات اجلديدة و اليت مت تطويرها و إستخدامها  )IP(بني خمتلف أجهزة الكمبيوتر و بروتوكول األنرتنت 

 م         ، إن مبدأ اخلاد)client/serveur(عامل /يف شبكة األنرتنت و الشبكات و احمللية مثل تقنيات خادم

 .و العميل  يعتمد على املستخدم فيعطيه مرونة كبرية يف إستخدام املعلومات إلختاذ القرارت بوقت قصري

  :  عميل/أساسيات الخادم 1.2-

اخلادمات يف االنرتنت عبارة عن أجهزة كمبيوتر ضخمة متصلة ببعضها البعض ،  وفيها ختزن  إن 

و عند قيام االفراد . املعلومات بكمية هائلة على أجهزة هذه اخلادمات و اليت تكون على شكل صفحات 

صل بني األفراد و هذه اخلادمات ، فكل بيانات االفراد بإستخدام برامج تطبيقية بإستعمال االنرتنت فإنه يتم التوا

  من رسائل و معلومات و بريد إلكرتوين حتفظ على هذه اخلادمات  

من أجل البحث بإستخدام األنرتنت  يقوم العميلعندما   يتم بالطريقة األتية،  عميل يف االنرتنت /إن مبدا اخلادم

و اليت   عن طريق اخلادم املعلومات أو الصفحات إىل العميل تتمفإن عملية توصيل   علومات أو الصفحاتامل عن

حيث يقوم العميل باإلتصال بأقرب خادم تتم بسرعة و سهولة فاخلوادم تعمل بتناسق كبري بني بعضها البعض ،

 الصفحات املطلوبة يف هذا اخلادم يتم توصيلها إىل العميل و إن مل تتوفر يتم إرسال أوفإن توفرت املعلومات 

الطلب إىل خادم أخر حيث يتم البحث عنها فإن وجدت يتم إرجاعها إىل العميل و إن مل تكن خمزنة يف هذا 

اخلادم بتم حتويل الطلب إىل خادم أخر و هكذا تتم عملية التنسيق بني خمتلف أحناء العامل لذلك ميكن تلخيص 

  :عميل من خالل النقاط التالية/مبدأ اخلادم 

و هو الذي يقوم بالعمل على الشبكة و يطلب خدمة معينة من اخلادم مثل : ) client (العميل'' �

 املوظف أو املدير

                                                 
1
  62-61،ص2008خضر مصباح الطيطي،التجارة اإللكرتونية من منظور تقين و جتاري و إداري،دار احلامد،عمان، 
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و هو جهاز كمبيوتر ذو قدرة عالية على تنفيذ التعليمات و حفظ املعلومات  ): serveur (اخلادم �

و فعالية   حيث يقوم بتزويد اخلدمة و امللفات و بيانات قواعد البيانات و غريها إىل املستخدمني بسرعة

 كبرية

 و هي قدرة إثنني أو اكثر من األنظمة على تبادل املعلومات و إستخدامها فيما بينهما: التبادلية  �

 و هي سهولة عملية التعديل و التطوير و التوسع بإضافة املزيد من األجهزة: التوسع  �

  دم مبدأ الرسوماتميزات سهلة تستخدم للعمل على نظام التشغيل تستخ: واجهة املستخدم الرسومية  �

 بإستخدام الفأرة )Menu (و إختيار األوامر من  القوائم

العميل بتوزيع خدمة برنامج معني إىل أكثر من / و هي مبنية على نظام اخلادم: إستدعاء إجراء بعيد  �

عميل و مبختلف أنواع األنظمة التشغيلية و هي أيضا  ختفض من التعقيدات يف تطوير التطبيقات و اليت 

 .  زيادة اإلزدحام يف نقل البياناتتاج أنظمة تشغيل مضاعفة وإىل بروتوكوالت إضافية تؤدي إىل حت

  :األيت يوضح أكثر هذا املبدأ) 4.1( و الشكل رقم 

  مبدأ احلصول على املعلومات من األنرتنت عرب اخلادمات)  5.1(الشكل 

  طلب معلومات                                طلب معلومات    

                    http                                                                                   

  رد                       معلومات   

  عميــل                                           1قاعدة بيانات                        خادم      

، دار احلامد - التجارة اإللكرتونية من منظور تقين و جتاري و إداري–خضر مصباح أمحد الطيطي : المصدر
  .23،ص 2008عمان، 
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 اإلستخدمات التجارية لألنترنت في المؤسسة : المطلب الثالث

خاصة مع ظهور شبكة الويب  1990ن  بداية إستخدام األنرتنت ألغراض جتارية يعود اىل سنة إ ''

)www ('' 1  االت و ال سيما التجارية،  فقد أصبحت االنرتنتإن توسع إستخدام األنرتنت يف شىت ا

تسويق ، تتيح للمنظمات تواصال فعاال مع االسواق و العمالء عرب احناء العامل  مما يؤدي تستعمل كقناة توزيع و 

لقد أصبحت املنظمات على إختالف انواعها و احجامها . إىل حتقيق االهداف املرجوة لكل أطراف التعامل

و تكوين معارض  تستخدم االنرتنت كأداة للوصول إىل املعلومات و نقل البيانات و القيام ببحوث التسويق

أما يف   .إلكرتونية و إجتهت بذلك الكثري من املؤسسات إلستعمال األنرتنت كأداة تسويقية لسلعها و خدماا

البلدان العربية فقد كان إستخدام األنرتنت يف جماالت التجارة السلعية و اخلدمية مع اية النصف األول من 

 1991   عربية يف هذا اال اليت أدخلت شبكة األنرتنت يف عام التسعنيات، و كانت تونس من أوائل الدول ال

و إستخدمتها بغرض التجارة أما  1992تلتها بعد ذلك الكويت  1997و إستخدامها دف التجارة يف عام 

و اجلدول األيت  1995أما إستخدامها بغرض التجارة عام  1993اجلزائر فقد أدخلت شبكة األنرتنت عام 

  .بعض الدول العربية األخرى يوضح ذلك  يف

  دخول األنرتنت و إستخدامها دف التجارة يف العامل العريب) :    4.1(اجلدول رقم 

  إستخدامها دف التجارة  الدخول على األنرتنت  البلد
  1997  1991  تونس

  1994  1992  الكويت

  1995  1992  املغرب

  1996  1993  مصر

  1995  1993  لبنان

  

                                                 
1 Thierry inskia، ‘’internet au service de l’entreprise’’ communication et startégie n 37 ,1 er trimestre 2000,P13. 
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  1995  1993  اجلزائر

  1995  1994  فلسطني

  1995  1995  اإلمارات

  1996  1995  األردن

  1996  1995  البحرين

  1996  1996  اليمن

  1996  1996  قطر

  1997  1996  عمان

  1997  1996  السعودية

  1998  1997  ليبيا

  1999  1997  السودان

  1998  1998  سوريا

  2000  1999  العراق

أليات التجارة اإللكرتونية كأداة لتفعيل التجارة العربية ''بعنوان عالوي حممد حلسن، مداخلة : المصدر

الدويل الرابع حول عصرنة نظام الدفع يف البنوك اجلزائرية و إشكالية إعتماد التجارة اإللكرتونية ،   امللتقىالبينية،

  .14،ص2011أفريل  27- 26املركز اجلامعي مخيس مليانة،

  : إستخدمات األنترنت.1

   :1اإلستخدمات الداخلية.1.1

 .األنرتنت داخل املؤسسة كقاعدة بيانات لكل معلومات املؤسسة تستعمل -

ربط الؤسسة بكافة فروعها و أقسامها خاصة إذا كانت املؤسسة ذات حجم كبري مقسمةإىل عدة إدارات        -

 .و مباين

                                                 
1
 .  41- 38ص  ، 1997 لبنان، اجلامعية، الراتب دار للمعلومات، الدولية ،الشبكة االنرتنت حسني، السيد فاروق 



اإلطار النظري للتجارة اإللكترونية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األو   
 

50 
 

 .إلكرتوينعن طريق األنرتنت ميكن معاجلة بيانات بطاقات الدوام وو ضعهاعلى شكل  -

 .وإداراا مواقعها كل يف ا العاملني لكل متاحة املؤسسة ختلقها اليت الربامج جتعل -

 .باملؤسسة ومواقعهم العاملني أمساء إجياد على املوظفني مبساعدة العاملني دليل وضع -

  . ربح الوقت و توفري التكلفة من خالل  إستالم وإرسال وثائق املؤسسة عرب األنرتنت -

و ذلك  التسويق وظائف كافة يف أخرى منافع حيقق االنرتنت استخدام: التسويق في االنترنت استخدام 2.1

  1 :يف 

عرض السلع و اخلدمات عرب األنرتنت و متكني الشراء على اخلط يسمح جبذب عدد  : المبيعات -1.2.1

  . إضايف من الزبائن مما يساهم يف زيادة حجم مبيعات املؤسسة

وسيلة تأثري قوية تساهم يف تفعيل عناصر املزيج  نترت أصبحت االن : التسويقية  االتصاالت -.2.2.1

التسويقي كاإلعالن و العالقات العامة و تنشيط املبيعات وقد أدى تطبيق التكنولوجيات اجلديدة إىل تغري أساليب 

ظهور أساليب حديثة يف التسويق  اإلعالن  التلفزيوين وظهور اإلعالن حسب الطلب و الدفع مقابل املشاهدة ،و

 .تعتمد على إعالن الربيد املباشر و اإلستجابة املباشرة من خالل اهلاتف و احلاسوب

وصلت االنرتنت بفضل خصائصها املتميزة على الوصول إىل مستوى عال يف إرضاء  :العميل خدمة- 3.2.1

  العميل 

 نشر فرصة القناة هذه توفر حيث العامة، للعالقات جديدة كقناة استخدام ميكن :العامة العالقات-4.2.1

  .والناس والسوق املنتجات حول األخبار آخر وبث

                                                 
1
 39-41.ص مرجع سبق ذكره، العالق، عباس بشري 
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 بشكل التسويق حبوث إجراء من املنظمات متكني يف حيويا دورا اليوم االنرتنت يلعب :التسويق بحوث5.2.1

 استخدام ميكن كما .التقليدية التسويق حبوث أساليب على املرتتبة تلك مع باملقارنة أقل وبتكاليف وفعال سريع

 ..الشبكي للموقع والتشغيلية اإلسرتاتيجية القيمة لتقييم االنرتنت

  :األعمال مجال في العالمية العنكبوتية الشبكة استخدام 3.1

تطور شبكة الوب العاملية و سهولة إستعماهلا من طرف مستخدمي األنرتنت أدى إزدياد إستغالهلا إن 

أصبحت العديدمن الشركات متتلك مواقع بإمسها على االنرتنت تقوم من خالل هذه املواقع بعرض جتاريا حيث 

صفحات إعالنية تتضمن معلومات مفصلة عن منتجات و خدمات املؤسسة و البيع عن بعد و كذا خدمة 

و شركة  )Peaugot(و خدمات ما بعد البيع هذه الشركات نذكر منها شركات كربى كشركة         العمالء

)Ford(   لصناعة السيارات و كالمها يقدمان كاتالوجات إلكرتونية على مواقعهما على صفحة الوب يعرضان

من حالهلم منتاجاما و كل اخلدمات املرافقة لذللك كذلك العديد من املكتبات و حمالت األشرطة صارت 

 (compaqتعرض منتاجاا من كتب و أشرطة على شكل إلكرتوين و شركات برامج الكمبيوتر مثل

Microsoft ,Apple ,( ا من أجل خدمة أفضل لزبائنهاا تعرض برامج جمانيةأو جتريبية ملعدا1.فإ 

حيث قامت هذه اموعة (Renault)أليت يقدم لنا مثاال عن شركة صناعة السيارات و الشكل 

   www.media.renault.com(لإلعالم  خمصص22002بإطالق موقع هلا على شبكة األنرتنت سنة 

قرار املؤسسة بالتحول إىل عامل التجارة    :ةاإللكتروني التجارة إلى للتحول عمل المؤسسات خطة.2

اإللكرتونية يتطلب منها القيام خبطة تقوم على أساس دراسة كل اإلمكانيات و التحديات اليت من املمكن 

إال بإتباع إسرتاتيجية و اضحة و يف األيت املراحل اليت تتحول من خالهلا املؤسسة حنو مواجهتها و ال يتم هذا 

  .الدخول إىل التجارة اإللكرتونية

                                                 
1
 Thierry inskia OPC CITE P15. 

2
 Pascal Lannoo & Corine Ankri, 2eme idition e-commerce& e-marketing collection lire agir  ,2007p18. 
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  :اإللكترونية التجارة عالم إلى التحول مراحل 1.2

  :يلي ما تتضمن مراحل على التحول هذا يتم

  .خطة حتول املؤسسة للتجارة اإللكرتونية)   5.1(  اجلدول                           

  اخلطة  املراحل

أول خطوة للدخول يف التجارة اإللكرتونية تتضمن   إستخدام الربيد اإللكرتوين- 

احلصول على بريدإلكرتوين، تستعمله املؤسسة فيما بعد 

  .الداخلية و اخلارجيةيف مجيع مراساالا و إتصاالا 

بعد احلصول على بريد اإللكرتوين تشرتك املؤسسة يف   اإلشرتاك يف األنرتنت- 

و .األنرتنت مما يسمح هلا باإلنفتاح على العامل اخلارجي

من هنا تبدأ أوىل إستخدامات الفعلية للتجارة 

  اإللكرتونية

  

  

ه املرحلة بإنشاء صفحات تقوم املؤسسة خالل هذ  إنشاء صفحة معلومات على االنرتنت- 

بسيطة للمعلومات حول الشركة ومن هنا يبدأ تواجدها 

  الفعلي للمؤسسة عرب األنرتنت

إنشاء موقع خاص للمؤسسة عرب األنرتنت يسمح   مقر معلومات املؤسسة على االنرتنت- 

  بالتفاعل املباشر بينها و بني عمالئها 

تزود املؤسسة املوقع اخلاص ا مبجموعة كاتالوجات   مقر معلومات املؤسسة للتجارة اإللكرتونية

إلكرتونية تعرض فيها سلعها و خدماا و أسعارها و 

  مناذج لطلبيات الشراء و أساليب الدفع

بعد إستوفاء املراحل السابقة الذكر يتحقق اإلرتباط   مقر التجارة اإللكرتونية للمؤسسة

  ة  فعلياالكامل بني املؤسسة و عمالئها و تبدأ املؤسس
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  .يف تنفيذ كافة عمليات التجارة اإللكرتونية 

العوامل املؤثرة يف التسويق والتجارة  أمحد عبد اهللا العوضى،:إلعنماد على من إعداد الطالبة با: املصدر
  .177-174، ص2010 ،06اإللكرتونية،جملة اإلقتصاد و اتمع،الكويت،العدد 

 :اإلنترنت شبكة على معلومات مقر إنشاء قرار على المؤثرة العناصر 2.2.

إن التغريات اليت تشهدها بيئة األعمال احلالية تفرض على املؤسسات تغيري أساليب عملها بشكل يتالئم 

  .مع الظروف و املستجدات الراهنة 

إن اإلستفادة من شبكة االنرنت و التحول إىل عامل التجارة اإللكرتونية يفرض على املؤسسة جمموعة من 

  :1العوامل تأخذها بعني اإلعتبار من بينها

إن حتول املؤسسة إىل عامل التجارة اإللكرتونية ، ليس قرار سهال و إمنا يلزم :  تحديد حجم اإلستثمار -أ-

املؤسسة  القيام خبطة و دراسة ، فقرار دخول املؤسسة عامل التجارة اإللكرتونية هو حبد ذاته إستثمار يعتمد على 

القدرة املالية للمؤسسة، مدى حجم التكنولوجيا و امليكنة داخل املؤسسة، و طبيعة و حجم مدى احلجم و 

  .املنتجات و خدمات املؤسسة، مدى تفاعلية مقر املؤسسة

إنشاء موقع للمؤسسة على االنرتنت يتطلب معدات و اجهزة : تحديد اختيارات و أسلوب إنشاء المقر-ب

ؤسسة حبيث تتوىل إقتناء هذه األجهزة و املعدات مما جيعلها تتحمل تكاليف خاصة قد يتم هذا اخليار عن طريق امل

إضافية، أو يتم عن طريق وسيط و الذي ال يتيح للمؤسسة إال مستوى حمدود يف التجارة اإللكرتونية، لكن هذا 

  .اخليار هو منخفض التكلفة مقارنة باخليار األول

قر تتوجه املؤسسة حنو أسلوب إنشاء املقر و الذي يتم إما باإلعتماد بعد حتديد املؤسسة إلختياراا يف إنشاء امل

على كفاءات الذاتية للمختصني داخل املؤسسة أو يتم بالتعاقد مع مكاتب متخصصة يف جمال تصميم و إنشاء 

  .املواقع

                                                 
177- 174، ص2010 ،06العوامل املؤثرة يف التسويق والتجارة اإللكرتونية،جملة اإلقتصاد و اتمع،الكويت،العدد  أمحد عبد اهللا العوضى،: 1
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ى مدى يعتمد حجم إستثمار املؤسسة للدخول للتجارة اإللكرتونية كذلك عل: تحديد مدى تفاعلية المقر-ج

  :تفاعلية املقر فإذا كان املقر

مبعىن ان هذا املوقع بسيط يسمح فقط للمتصفح باإلطالع على احملتوى دون التفاعل مع : غري تفاعلي- 

  املؤسسة، و هنا تكلفة هذا املوقع منخفضة

حيمل املؤسسة  إمكانية تفاعل املتصفح مع املؤسسة و الذي يستلزم تكليف فنيني إلدارة املوقع مما: تفاعل أويل - 

  .أعباء إضافية

و هو مقر حبت للتجارة اإللكرتونية يسمح بتنفيذ بكافة معامالت التجارة اإللكرتونية من الشراء : تفاعل عايل- 

  .إىل غاية اإلستالم

  :اإلنترنت شبكة على الشركة معلومات لمقر التشغيل تكاليف تحديد-د

دوالر أمريكي إضافة إىل 1000إىل  350الغالب  إنشاء موقع جتاري على شبكة االنرتنت يكلف يف إن

من تكلفة اإلنشاء مما يعين أا منخفضة كثريا مقارنة من   %10مصاريف متكررة سنويا و هي بسيطة جدا متثل 

  1.إفتتاح صالة عرض واحدة إضافة إىل خاصية أنه يفتح على مدار الساعة و متاح ملاليني الناس

  

  

  

  

  

 

                                                 
1
  .61،ص 2011معة تيارت ،صغري عبد الصمد،واقع تطبيق اإلقتصاد املعريف يف املؤسسات اجلزائرية،رسالة ماجيسرت كلية العلو اإلقتصادية و التجارية و التسيري ،جا  
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  :خالصــــــــــــــــــــة الفصل األول

أصبحت التجارة اإللكرتونية وسيلة حديثة للتعامل التجاري احمللي و الدويل ، إستطاعت أن ترفع احلواجز 

التقليدية للتجارة ، كما سامهت يف زيادة حجم التدفقات النقدية بشكل ملفت لإلهتمام ، فهذه التجارة مبنية 

و تقوم على شبكة األنرتنت على الغالب و ما مييز التجارة اإللكرتونية كوا مع صناعة  على السرعة و الفعالية

املعلومات تشكل اإلقتصاد الرقمي، هذا اإلقتصاد الذي يعتمد يف هيكله على عدة هيئات منها احلكومات 

  .ونيةاإللكرتونية و املصارف اإللكرتونية و األسواق املالية اإللكرتونية و الشركات اإللكرت 

فلقد ساهم إنتشار شبكة األنرتنت عرب العامل يف تطور التجارة اإللكرتونية فخرجت بذلك من إطارها من     

صار بإمكاا تسويق منتجاا و إبرام صفقاا  يف كل القطاعات اليت بفضلها ممارساااحمللي إىل الدويل و توسع 

  .  عرب العامل

 لضوء على هذه املفاهيم الثالثة نظرا إلرتباطها الوثيق ببعضها البعضلذلك يف هذا الفصل حاولنا إلقاء ا

  و ذلك بإدراج مفاهيم و خصائص   اإللكرتوين صورة شاملة عن هذا العصر الرقمي  إعطاء   خالل كم   وذلك 

 .و مميزات كل عنصر

 



 

 

 
 الفصل الثاني
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  :تمهيـــــــد

لقد مسحت التجارة اإللكرتونية  بإستحداث وسائل أكثر مالئمة لطبيعة معامالت التجارة اإللكرتونية     

و اليت تتم يف وسط الكرتوين، فظهرت  بذلك أشكال كثرية و متعددة  تتناسب مع إختيارات و إمكانيات 

  . العمالء

را إلعتمادها بدرجة كبرية على اإلستخدام د أصبحت الوسائل التقليدية للدفع عبئا ثقيال على البنوك نظلق

الورقي و البشري و إستنزافها للوقت فقد جاء التطور التكنولوجي و ظهور شبكة األنرتنت باحلل البديل هلذه 

املشاكل، فقد أفرز هذا التطور وسائل دفع إلكرتونية كبديل عن تلك التقليدية، حيث مسح ذلك بإختصار الوقت 

كما شجع على . التقليل من اإلفراط من اإلستخدام الورقي و البشري الذي كان خمصص هلا احملدد ملعاجلتها و 

اإللكرتونية  و فتح اال لظهور سوق خاص  وسع األفاق أمام التجارة  القيام خدمات مصرفية إلكرتونية و

إختذت وسائل يتضمن شركات عمالقة حققت أرباح طائلة بالتخصص يف هذه الوسائل حديثة النشأة و بذلك 

  .   الدفع اإللكرتونية عدة أشكال متعددة

و نظرا لألمهية  البالغة لوسائل الدفع اإللكرتونية يف التجارة اإللكرتونية و نظرا لظهور البنوك اإللكرتونية  

كمفهوم جديد يف ظل التعامالت املصرفية اإللكرتونية ، لذلك تطرقنا  يف هذا الفصل إىل وسائل الدفع 

نية املستخدمة يف التجارة االلكرتونية ومن مث االنظمة املعتمدة لتامني الدفع االلكرتونية ، مث تطرفنا اىل اإللكرتو 

  :يت ية وكان تقسيمنا هلذا  الفصل كاألمفهوم البنوك االلكرتون

  .الدفع االلكرتونية و تامني الدفع االلكرتوين أنظمة:  األولاملبحث 

  .ونيةالبنوك االلكرت : املبحث الثاين 
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  الدفع اإللكتروني أنظمة: المبحث األول 

إن التطور الذي طرأ على تكنولوجيات اإلعالم مسح بإستحداث وسائل جديدة تعد أكثر  مالئمة  

تطلبات التجارة اإللكرتونية مبفهومها الشامل و الذي يتضمن إجراء كافة أنواع املعامالت التجارية بإستخدام مل

إدخال املعلوماتية يف جمال وسائل الدفع أدى إىل حتول عميق يف منظومة التبادل فمع ظهور الطرق اإللكرتونية ـإن 

  .و تطور التجارة اإللكرتونية أصبحت وسائل الدفع متثل حجر الزاوية لتطور و إزدهار هذا النوع من التجارة

  أنظمة الدفع اإللكتروني  :المطلب األول

جة للتطور التكنولوجي و كحل للمشاكل اليت أفرزا و سائل الدفع إن أنظمة الدفع اإللكرتونية ظهرت كنتي

التقليدية  األنظمةالتقليدية و بالفعل متكنت هذه األنظمة احلديثة يف االنتشار بسرعة قفد حققت مزايا مل تتمكن 

  .  حتقيقها 

  :تعريف وسائل الدفع اإللكترونية.1

األموال هي يف األساس مثن لسلعة  أو خدمة بطريقة  على أنه عملية حتويل''1يقصد بالدفع اإللكرتوين 

رقمية أي بإستخدام أجهزة الكمبيوتر ، و إرسال البيانات عرب خط تلفوين أو شبكة ما أو أي طريقة إلرسال 

جمموعة األدوات  و التحويالت  اإللكرتونية  اليت    '' 2وكذلك يقصد بالدفع اإللكرتوين على انه. ''البيانات

املصارف و املؤسسات كوسيلة دفع و تتمثل يف البطاقات البنكية و النقود اإللكرتونية   و الشيكات تصدرها   

  .''و البطاقات الذكية  اإللكرتونية

  

 

                                                 
1
 29ص 2008/2009  كلية العلوم اإلقتصادية، قسنطينة مذكرة ماجيسرت يف ،إسرتاتيجيات نظام املدفوعات للقرن احلادي و العشرون مع اإلشارة للتجربة اجلزائرية ،لوصيف عمار 

2
مداخلة يف امللتقى العلمي الدويل الرابع حول عصرنة نظام الدفع يف البنوك اجلزائرية و ،وسائل و انظمة الدفع و السداد اإللكرتوين عوامل اإلنتشار و شروط النجاح  ،منصوري الزين 

    2011أفريل 27-26جلزائر املكز اجلامعي مخيس مليانة إشكالية إعتماد التجارة األلكرتونية يف ا
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  :خصائص و سائل الدفع اإللكتروني2

يصها  ما زاد من أمهية و سائل الدفع األلكرتونية اخلصائص اليت متيزها عن الوسائل التقليدية و اليت ميكن تلخ

  :كاأليت

  .خصائص الدفع اإللكرتوين) 1.2(اجلدول                                 

الطبيعة الدولية في الدفع اإللكتروني-1 وسيلة مقبولة يف مجيع الدول و  يعترب الدفع اإللكرتوين 

 يف مجيع احناء العامل

إستخدام النقود اإللكترونية-2 لعملية الدفع اإللكرتوين نقودا على شكل  ختصص  

إلكرتوين قد تكون علىى شكل شرائح ، برامج أو 

 .أقراص ذاكرة

البعد في تسوية المعامالت اإللكترونية-3 االنرتنت بتسويىة  معامالت الدفع و اليت   تسمح 

 .تتسم بالبعد بني أطراف التعامل 

أسلوب الدفع-4 يتم الدفع إما عن طريق ببطاقات خمصصة للشراء عرب  

.أو من خالل البطاقات البنكية العاديةاالنرتنت   

يتم الدفع عرب شبكتني األوىل ختتص فقط بأطراف 

التعامل و يلتزم و جود عالقات مالية و جتارية مسبقة 

.بينهم و الثانية عامة تتداوهلا األفراد دون و جود روابط  

  
لوصيف عمار، إسرتاتيجيات نظام املدفوعات للقرن احلادي و من إعداد الطالبة باإلعتماد على : المصدر

 2008/2009العشرون مع اإلشارة للتجربة اجلزائرية، مذكرة ماجيسرت يف  كلية العلوم اإلقتصادية، قسنطينة 
 30ص
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  :نظم الدفع المستخدمة في التجارة اإللكترونية.3

 .إلستالمالتسديد نقدا عند ا- 

 .الدفع بإستخدام البطاقات البنكية- 

 .الدفع بإستخدام البطاقة الذكية- 

 .الدفع بالشيكات اإللكرتونية- 

  .الدفع بإستخدام النقود اإللكرتونية- 

  : 1التسديد نقدا عند اإلستالم 1.3

مسيت هذه الفرتة باملرحلة البدائية للتجارة اإللكرتونيةـ يعترب  التسديد نقدا من األساليب األوىل اليت     

كل املعلومات اخلاصة بالسلع   بعرضاملوقع التجاري  يقومإستخدمت يف بدايات ظهور التجارة اإللكرتونية، ، 

تسديد مثن  يتمراد إقتناؤها مباشرة عن طريق االنرتنت، السلعة أو السلع امل و عند حتديد الزبون املعروضة للبيع، 

أساليب الدفع اإللكرتوين بل طريقة تقليدية تسمح  ال ينتمي إىلاألسلوب  هذا .السلعة املشرتاة نقدا عند اإلستالم

  .بتسديد قيمة املشرتيات اليت يتم إقتناؤها من املوقع التجاري

   :2الدفع بإستخدام البطاقات البنكية.2.3

 كالكارت ومغناطيسية بالستكية بطاقات عن عبارة فهي البالستيكية، النقود باسم أيضا و هي تعرف   

 الصرف آالت عن طريق النقود على احلصول من حاملها البطاقات هذه متكن .املاسرتكارد أو الفيزا أو الشخصي

 أن دون وذلك خدمات من يريده ما  مقابل أداء أو احتياجاته معظم شراء من أيضا متكنه كما ATM  الذايت

   .أو الضياع للسرقة تتعرض قد كبرية مالية مبالغ لديه يكون

  :هي البنكية البطاقات من رئيسية أنواع ثالث وتوجد 

                                                 
1
 .485-483،ص2007إلسكندرية ، ، ،االدار اجلامعية  ،ا1ط  األنرتنت، و إعادة هيكلة اإلستثمار، البورصات و البنوك اإللكرتونية،: اإلقتصاد الرقمي فريد النجار،  

2
 .243- 242، ص 2009 ،،املكتبة العصرية للنشر و التوزيع، املنصورة، التسويق و التجارة اإللكرتونية أمحد حممد غنيم، 
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  البطاقات اإلئتمانية.1

  )الشهري( بطاقات الصرف البنكي.2

 .بطاقة الدفع.3

  :(CREDIT CARD)البطاقة اإلئتمانية  1.2.3

 حيث يشري. هذا النوع من البطاقات تصدرها البنوك يف حدود مبالغ معينة و يتم إستخدامها كأداة ضمان    

 مصرفية أداة ":أا إىل عنه الصادرة النشرة يف االئتمانية البطاقات تعريف يف املصري األهلي بالبنك البطاقات مركز

 قيمة لدفع للنقود، كبديل والبنوك والتجار األفراد لدى ودوليا حمليا، واسع نطاق على مقبولة بااللتزامات، للوفاء

 أو للسلعة شراءه عن الناشئ التزامه بقيمة إيصال على توقيعه مقابل البطاقة، حلامل املقدمة واخلدمات السلع

 صرح الذي البنك طريق عن للبطاقة املصدر البنك من القيمة بتحصيل التاجر يقوم أن على اخلدمة، على احلصول

  .1''دفع كوسيلة البطاقة بقبول له

 معني مببلغ اعتماد بفتح البطاقة مصدر مبقتضاه يتعهد عقد أا على''2 االئتمان بطاقات تعريف كما ميكن    

 اليت التجارية لدى احملالت مشرتيات بقيمة الوفاء بواسطتها يستطيع الذي البطاقة حامل هو آخر شخص ملصلحة

 تتم أن ،على األول الطرف عن البطاقات حاملي مبشرتيات الوفاء بقبوهلا فيه تتعهد بعقد البطاقة مصدر مع ترتبط

  ''.حمددة مدة كل بعد النهائية التسوية

  .:3و من مميزات بطاقات اإلئتمان األيت

  .الوقت و اجلهد لصاحب البطاقةربح - 

                                                 
1
 احلقوقية، احلليب األوىل، منشورات الطبعة األول، اجلزء ،واالقتصادية القانونية الوجهتني من املصارف أعمال يف تداوهلا،اجلديد آلية و املصرفية ، النقود النجار، اهلادي عبد 

  .27 ص2002،لبنان ،بريوت
2
  :على املوقع  06،صو أفاق الموسسات المصرفية واقع 

douis free.fr/article/e-commerce-ogx/Mesitfa.pdf  consulté le 25/08/2012   

51-50،ص 1999،لقاهرة  ا،املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، عامل التجارة اإللكرتونية،رأفت رضوان ،  . 3
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التأخري مما يزيد من عوائد البنك املصدر و رسوم  حصول البنك املصدر هلا  على رسوم و فوائد مقابل اخلدمات- 
  .هلا 
  .إمكانية الشراء الفوري و الدفع األجل  - 

  .تصدر بالعملة احمللية و األجنبية- 

  .حتمل صورة العميل للحماية من السرقة و التزوير - 

  إمكانية السحب من داخل الدولة أو خارجها بإستعمال البطاقة اإلئتمانية بالعملة احمللية - 

بطاقة الفيزا ، ( على السداد و منها  ال تسلم هذه البطاقة إال بعد دراسة جيدة للعميل إلجتناب عدم القدرة 

  .)املاسرت كارد ، امريكان أكسربيس

  : 1أما األطراف املعنية بتداول البطاقات اإلئتمانية فهم كما يلي

تتمثل يف املؤسسات العامية املسؤولة عن إنشاء البطاقات و هي تتوىل رعاية هذه  و: المركز العالمي للبطاقة- 

البطاقات عرب العامل و هي املسؤولة عن عضوية البنوك و التحكيم يف النزاعات ،  وهي حتصل على رسوم و عوائد  

  .كبرية يف إنشاء هذه البطاقات

ت بعد موافقة املركز العاملي للبطاقة ، تقوم البنوك بريط اليت تتوىل إصدار البطاقا البنوك  هي:  مصدر البطاقة- 

أجهزة الصراف األيل لديها بشبكة املركز العاملي للبطاقة من اجل متكيت املستخدمني بإستعماهلا عرب أحناء العامل، 

   . األفرادحتصل البنوك هي األخرى على رسوم نتيجة إصدار البطاقات و رسوم على العمليات البنكية اليت يقوم ا 

  .و يطلق على كل الشركات و املؤسسات اليت يتعاقد معها املصدر للبيع حلامل البطاقة: التاجر- 

  .أجل إستعماالا  نو هو الشخص الذي حيصل على البطاقة م :حامل البطاقة-

                                                 
1
 .541-538،صذكره فريد النجار،مرجع سابق 
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للعميل و  حتمل بطاقات بيانات ال ميكن قرائتها إال من خالل الكمبيوتر و هي حد السحب، رقم التمييز 

هذه البطاقة غري قابلة . كذا صورته ثالثية األبعاد، كما حتتوي على ذاكرة هلا القدرة على إجراء العمليات احلسابية

  .1للنسخ

  :يتاأل(1.2)أما فيما يتعلق مبصدري البطاقات اإلئتمانية فهو موضح يف الشكل 

  .مصدرو البطاقات البنكية) : 1.2(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  ترخيص           

  

  

  .74،ص2008اإللكرتونية، ديوان املطبوعات اجلامعية،الطبعة الثانية،بن عكنون، إبراهيم خبيت ، التجارة : املصدر

 : العالمية المنظمات – أ

  إصدار تراخيص مينح ناد عن عبارة وهي  ، البطاقات  باصدار تقوم مالية  مؤسسات  عتربت  ال املنظمات هذه

  .2اتهخدما ادارة على ويساعدهم للمصارف بطاقة

                                                 
1
  159ص1998طرابلس، للكتاب، احلديثة املؤسسة األول، اجلزء املالية، والسوق املصرفية العمليات خليل، هندي الناشف، أنطوان 

2
جارة وسائل الدفع اإللكرتونية يف اجلزائر امللتقي العلمي الدويل الرابع حول عصرنة نظام الدفع يف البنوك اجلزائرية و إشكالية إعنماد التحكيم بنوالة مداخلة بعنوان /محيد فشيت 

  .06ص 2011أفريل  27-26اإللكرتونية يف اجلزائر، املركز اجلامعي مخيس مليانة  

 املصــــــــــــــــدر
 

ملؤسسات التجارية الكربىا املنظمات العاملية  املؤسسات املصرفية الكربى 

لفيزا كاردا   كارد  ماسرت 
 كارد

 بطاقات احملالت

أمريكان 
 إكسربس

زر  يندا
 كلوب

 املصرف
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بالواليات املتحدة  1958أنشئت شركة فيزا سنة  .: visa international) (1العالمية  فيزا 1.أ

دفع بالعامل االمريكية وهي  متنح تراخيص للبنوك بإصدار بطاقة النظام  الشركة الرائدة يف  تعدوهي  األمريكية،

بطاقة فيزا  : ،و هي على ثالث انواعها كوسيلة دفع  في أكرب احملالت التجارية بالعامل تقبل بطاقة الفيزا،الفيزا 

الفضية ، و بطاقة فيزا الذهبية و بطاقة فيزا إلكرتون حيث بلغ عدد البطاقات اليت تصدرها هذه املنظمة سنة 

مليون نقطة تعامل يقدر  24مليار بطاقة و هلا  1.5إىل  2005مليون بطاقة لتصل لسنة 510.5 1996

عضو 21000ون دوالر امريكي أما  عدد أعضائها فبلغ لنفس السنة تريلي 3.3حجم املبيعات من خالهلا ب 

  )2011عبد الرحيم،(. بلدا 150مؤسس يتوزعون على 

  ( master card international):2العالمية ماساتركارد 2.أ

 مقبولة وبطاقتها ، االمريكية املتحدة الوالية ومقرها ، العامل يف االئتمانية للبطاقات شركات اكرب ثاين هي و ''   

 شخص، مليون 163 حوايل 1990 سنة اعضائها عدد بلغ ، جتاري حمل مليون 9.4 من اكثر لدى

  .دوالر بليون 200 من اكثر قيمتها بلغت معامالت لتسوية واستخدمت

   ( Euro card international ) مثل    العامل يف املوزعني  كبار من أعضاء بواسطة الشركة انتشرت وقد

 15 % بنسبة  (Europay international) شركة ماسرتكارد وتدعم )(credit card Accesو  

 ماسرتكارد ،وتشتمل اوروبا يف ماسرتكارد قبل من هلا املرخص الوحيدة الشركة وتعترب ، 1992 سنة أنشئت واليت

  'األعمال لرجل وماسرتكارد والذهبية الفضية ماسرتكارد منها املنتجات من العديد على

  

  

                                                 
1
املاتقي العلمي الدويل الرابع حول عصرنة نظام الدفع يف ، اإللكرتونية و مستقبل و سائل الدفع التقليدية يف ظل وجودها ، مداخلة بعنوان تقييم و سائل الدفعوهيبة عبد الرحيم 

                                2011أفريل 27-26، املركز اجلامعي مخيس مليانة  البنوك اجلزائرية و إشكالية إعنماد التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر
2
   05ال بن عمارة، بعنوان وسائل الدفع اإللكرتوين األفاق و التحديات كلية احلقوق و العلوم اإلقتصادية جامعة ورقلة ص نو  

le 03/11/2012. consulté fogx/Benamara.pd-commerce-http://www.douis.free./article/e  
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  :المؤسسات المالية الكبرى -ب.

 اإلصدار ألي مصرف   ضرورة منح تراخيص  ناملصرفية دو   عملية إصدار البطاقات  و هي اليت تشرف على   

    :و من أشهرها ما يلي     

 للعمالء متنح ،) (Green Card بطاقة أمريكان أكسربس اخلضراء وهي تصدر :1أميركان أكسبرس   1.ب

 Golden)   بطاقة أمريكان اكسربس الذهبية.حمدد ائتماين سقف حتددهي  و ،جيدة مالية وضعية الذين

Card) بطاقة .ب وهي غري حمددة سقف إئتماين معني عالية مالية بوضعية يتمتعون الذين للعمالء متنح 

 يتم اوبواسطته ،بنفسها اصدارها على اكسربيس األمريكان تشرف   ) (Optimaماسية اكسربيس األمريكان

 محلة تلزم وال البطاقة، محلة عن بالنيابة مباشرة منها حلقوقهم البطاقة تقبل اليت واملؤسسات التجار حقوق حتصيل

 . للعميل املالية الوضعيه من تتأكد ان يكفيها بل ، لديها حساب بفتح بطاقتها

ـ وهي تواجه منافسة دولة  160 حوايل يف بطاقة مليون63 جمموع  من مليون بطاقة 25تقدر عدد بطاقاا ب   

   .شديدة امام ماسرت كارد و فيزا

 وتصدر  ، (City Bank )البنك األمريكي  ميلكها:  (Dinsersclub)2الدينرزكلوب 2.ب

 التجاية األعمال وبطاقة ، العمالء لكافة البنكي الصراف بطاقة : هي البطاقات من أنواع ثالث الدينرزكلوب

 سيارات شركة ، الربيطانية الطريان شركة مثل كربى شركات مع بتالتعاون خاصة وبطاقات ، األعمال لرجال

  .وغريها)فولفو(

  

  

 

                                                 
1
  06مرجع سبق ذكره،نوال بن عمارة، 

2
  07وهيبة عبد الرحيم ـمرجع سبق ذكره،ص 
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 1: الكبيرة التجارية المؤسسات - ج

و  و هي بطاقات تصدرها املطاعم و احملالت التجارية و الفنادق من أجل تسهيل معامالت كسب زبائنها        

بطاقات إئتمانية يف حدود سقف أئتماين من أجل الشراء و الغرض من  تصدر هذه املؤسسات هي األخرى

  .إصدار هذه البطاقات هي رغبة هذه املؤسسات كسب املزيد من األرباح كاليت حققها مصدرو البطاقات البنكية

سنة ل'' RBR   ''Retail Banking Researchووفق دراسة أجريت من قبل جملة بريطانية  ''     

تليها %   26تليها بطاقة ماسرت كارد بنسبة   %62بطاقة فيزا العاملية املرتبة اوىل عامليا بنسبة حتتل  2000

  "%  2.   10أمريكان اكسرببس بنسبة 

 : 3)الشهري( بطاقة الصرف البنكي 2. 2.3

 املصدر البنك إرسال طريق عن تتم احملاسبة شهريا مع حامل البطاقة    . الشهري اخلصم بطاقة أيضا وتعرف    

 سحوباته وكذلك مشرتياته نتيجة عليه املستحقة املبالغ تفاصيل يتضمن ي، الشهر  باحلساب كشفا حاملها إىل هلا

  .للبطاقة األقصى احلد ضمن ذلك يكون أن ضرورة مع البنوك، أو النقدي السحب آالت من النقدية

 عدم حالة ويف ، دون أن تتجاوز املدة الشهر الالحقتشبه بطاقة اإلئتمان يف إمكانية الشراء الفوري و الدفع ''.

 أهم من إكسربس كانيوامر  كلوب ينرز الدا وتعترب البطاقة، منه وتسحب جديدا، قرضا حاملها مينح ال التسديد

  4.''البطاقات من النوع هلذا املصدرة الكبرية املصرفية املؤسسات

  

  

  

                                                 
1
  .06مرجع سبق ذكره،صنوال بن عمارة، 

  .07صمرجع سبق ذكرهوهيبة عبد الرحيم ،  2
3
  .30مرجع سبق ذكره ، ص   ،النجار اهلادي عبد 

 .04نوال بن عمارة ، مرجع سبق ذكره، ص  4



وأمن المعامالت اإللكترونيةأنظمة الدفع اإللكترونية    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثانيـ ـــ  
 

67 
 

  :Debit Card)  ( 1بطاقة الدفع. 3.2.3

 املباشر السحب بطاقات أو املدين بطاقات فتسمى أخرى تسميات البطاقات من النوع هذا على يطلق

كما واخلدمات   والسلع النقود على للحصول  تستعمل بالستيكية بطاقات هي.الوفاء بطاقات أو الرصيد من

وهي تستعمل للسحب يف احلدود املسموح ا كما تستعمل لإلستعالم عن  اآللية، الصراف أجهزة يف  تستعمل

الرصيد ،إيداع مبالغ ، حتويل أرصدة، طلب كشف احلساب ، و هي تعتمد على وجود أرصدة فعلية للعميل يف 

  البنك

تنتشر هذه البطاقات يف أوروبا أكثر من الواليات املتحدة األمريكية ، و من خالل جهار خاص متصل 

 PIN Personal(ركز البطاقات تتم قراءة البيانات العميل و هي بطاقة شخصية تتضمن رقم للتعريف بالعميلمب

Identification Number  (.2 

ختصم مباشرة قيمة املشرتيات من حساب العميل، فحني الشراء مترر هذه البطاقة لدى اجلهاز املوجود عند 

ت العميل و يرسل طلب حتويل النقود ملركز البطاقات الذي يتصل بالفرع التاجر، و عرب الشريط املمغنط تقرأ بيانا

الذي يوجد فيه حساب العميل للتأكد من البيانات و الرصيد،و بعد التأكد من الرصيد تتم عملية الشراء ،ويف 

  ..3حالة العكس تلغى عملية الشراء

  : 4الدفع بإستخدام البطاقات الذكية 3.3

 شرحية حيمل ممغنط شريط على حتتوي االئتمان، بطاقة حجم يف بالستيكية بطاقة هي الذكية البطاقة

 كمية بتخزين تسمح مصاحبة، بذاكرة مزود احلجم صغري آيل حاسب عن عبارة فهي أكثر، أو إلكرتونية )رقاقة(

 املبلغ البنك، اسم   والعنوان، االسم حلاملها، املالية احلالة عن املتناهية بالتفاصيل تم املعلومات، من كبرية

                                                 
  عمارة،مرجع سبق ذكرهنوال بن  1

2
 Daniel Amor : revolution E-business –compuress,paris,France,2000,p 453. 

 
3
  .40لوصيف عمار،مرجع سبق ذكره،ص 
 182، ص مرجع سبق ذكره السيدأمحد عبد اخلالق ،  4
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يتم حتميل هذه البطاقة بقيمة .ومعاجلتها البيانات باسرتجاع تقوم أن الشرحية هلذه ميكن كما وتارخيه املصروف

أو حىت احلاسب الشخصي الذي يكون  ATMمعينة من حساب العميل لدى البنك من أحد خطوطه أو من 

   .مزودا بألة جمهزة لذلك

ميكن التعامل يف هذا النوع من البطاقات إما بشكل إئتماين أو ع بشكل الدفع الفوري ، إتسعت مساحة 

إستخدامات البطاقات يف كل من أوروبا و أسيا إنطالقا من الثمانينات خاصة يف جمال احملفظة اإللكرتونية، 

عديد من املصارف و الشركات إجتهت ال 1994تكاليف الرعاية الصحية، و خدمات النقل الداخلي لكن منذ 

   :1 منها أسباب لعدة:  املالية إلستخدام هذه البطاقات و ذلك بسبب

  ).$2.5- 1(حبدود  منها الواحدة الوحدة تكلفة أصبحت حيث ، الذكية البطاقة تكلفة تناقص -

  . االعتيادية البطاقات نظم استعمال ترافق اليت التزوير احتماالت تعاظم -

  . الشخصية احلواسيب ، اهلواتف عرب " بعد عن بالتعامل " االهتمام -

إهتمام شركات اإلتصاالت و احلواسيب ذه البطاقة و حتويلها على بطاقة متعددة اإلستخدامات كتحويلها  -

  Sun Micro Systèmes لبطاقة اهلوية ، أو بطاقة التامني الصحية، ومثال على ذلك ما قامت به شركة  

البطاقة بشكل يسمح بإستخدامها عرب األنرتنت للتعريف ويتهم و احلصول على الربيد  و اليت طورت هذه

  .اإللكرتوين

 .MONDEXبطاقة   الذكية  و من االمثلة عن هذا النوع من البطاقات

  2:و ميكن القول أن البطاقات الذكية تنفرد عن البطاقات اإلئتمانية و غريها بالسمات التالية

                                                 
1
 .8- 7نوال بن عمارة، مرجع سبق ذكره، ص  

2
 184-183مرجع سبق ذكره، ص  السيد أمحد عبد اخلالق، 
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عبارة عن حمفظة رقمية تضم قيما رمزية تعرب عنها أرقام معينة توجد علي شرحية البطاقة مقابل احملفظة   - 1

املدونة على كل ورقة من  األرقامالعادية اليت حتتوي على نقود ورقية من فئات و قيم معينة تعرب عنها أيضا 

 .هذه األوراق النقدية

 . البطاقة بيانات أكثر و أدق حتديدا عن العميلتقلل فرص التحايل و التالعب من خالل تضمني - 2

هذه البطاقة جتمع يف بطاقة واحدة كل االدوار اليت تستطيع ان تؤديها بطاقات اإلئتمان و بطاقات  - 3

 .احلسم و بطاقات الصرف األىل و كذلك البطاقات العادية مدفوعة القيمة مسبقا

 .مقاصة أو ائية تسوية تتطلب ال اأ حيث من الورقية النقود تشبه وهي نقدية قيمة متثل - 4

 .معا االفرتاضي والعامل احلقيقي العامل يف استخدامها ميكن - 5

 املالية إجراءات التحويالت لتأمني استخدامها ميكن أو صحية بطاقة أو شخصية بطاقة اعتبارها ميكن - 6

 .االنرتنيت شبكة داخل

مليون بطاقة يف العامل  1اكثر من  1996لقد تطور حجم إستعمال البطاقات الذكية حيث بلغت لسنة  ''    

مليون بطاقة سنة  110و إرتفعت اىل  1997مليون بطاقة ذكية يف اية سنة  100ووصلت إىل حوايل 

يون مل 6و صلت إىل  2003من هذه البطاقات توجد يف أوروبا ، و يف سنة  % 95و حوايل  1998

  1.''بطاقة

  :الدفع بإستخدام الشيكات اإللكترونية4.3 

يعترب الشيك اإللكرتوين املكايفء اإللكرتوين للشيك الورقي التقليدي و هو رسالة إلكرتونية '': الشيك اإللكرتوين

الذي يقدمه للبنك الذي ) احلامل(مؤمنة و موثقة و هو حيمل توقيع إلكرتوين يرسلها مرسل الشيك إىل مستلمه

ذلك يقوم بإلغاء الشيك أو يعمل عرب االنرتنت ليقوم البنك بتحويل قيمة الشيك إىل حساب املستفيد و بعد 

                                                 
، 2002،اجلزء الثاين ، اجلديد يف التمويل املصريف ،لبنان، البنوك و التجارة اإللكرتونية، اجلديد يف األعمال املصرفية من الوجهتني القانونية و اإلقتصاديةالسيد أمحد عبد اخلالق،   1

  .494ص 
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 حلسابه   قد مت   كما ميكن للمستفيد بأن يتأكد أن التحويل  1''إعادته إلكرتونيا ليكون دليال انه قد مت صرفه فعال

  .من أمثلة البنوك اليت تتبين هذا النوع من الشيكات بنك بوسطن و سييت بنك 

الواليات ''و كذا إخنفاض التكاليف ففي  ءاألداإن من اخلصائص املميزة للشيك اإللكرتوين هي سرعة 

مليون شيك  ورقي سنويا الذي تتكلف إجراءات تشغيله  500تتداول البنوك ما يزيد عن عن  األمريكيةاملتحدة 

سنويا أما مع إستخدام الشيكات    %3سنتا لكل شيك و هذا مع زيادة أعداد الشيكات بنسبة  79حوايل

مليون  250سنتا و هو ما يوفر عن أزيد من   79سنتا بدال من 25تنخفض إىل  اإللكرتونية فإن تكلفة تشغيلها

  :  يوضح لنا خطوات إستخدام الشيك اإل لكرتوين2.2) (و الشكل 2.''دوالر سنويا يف أمريكا فقط

  .دورة إستخدام الشيك اإللكرتوين و إجراء ائتها) 2.2(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .70رأفت رضوان ،عامل التجارة اإللكرتونية، ص : املصدر

                                                 
  .12نوال بن عمارة،مرجع سبق ذكره،ص  1

.69صاملنظمة العربية للتنمية اإلدارية القاهرة،مصر، ،ونيةعامل التجارة اإللكرت رأفت رضوان ، 2  

إشرتاك لدى جهة التخليص                                                             ) 01(                                              إشرتاك لدى جهة التخليص ) 02( 
                                                                      

          
  متام الدفع        ) 06(متام الدفع                          ) 06(                 

  

  إرسال الشيك اإللكرتوين بعد توقيعه )05(                                         
  من البائع                                             

  

  إلكرتوين موقع من املشرتي     شيك )  04(                               
  

  إختيار السلعة و حتديد السعر الكلي) 03(                            
    و أسلوب الدفع

  

  

  

 جهة التخليص

 المشتري البائع
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  :1حتديد إجراءات إستخدام الشيك اإللكرتوين

حساب جاري للرصيد و يتم حتديد توقيع إلكرتوين ) بنك غالبا( يفتح املشرتي لدى جهة التخليص  )01(

 ).بنك(للمشرتي و تسجيله يف قاعدة بيانات جهة التخليص 

يقوم البائع بفتح حساب جار خاص به عند نفس جهة التخليص مث يتم حتديد التوقيع اإللكرتوين للبائع  )02(

 .هة التخليص  و يسجل يف قاعدة بيانات ج

خيتار املشرتي املنتج الذي يود شرائها من البائع املشرتك يف نفس جهة التخليص مث يتم حتديد السعر  )03(

 .الكلي و أسلوب الدفع

 .حيرر املشرتي شيكا إلكرتونيا الذي يكون مشفرا مث يقوم بإرساله للبائع عن طريق الربيد األلكرتوين  )04(

وين مث يقوم بالتوقيع عليه التوقيع اإللكرتوين املشفر كمستفيد مث يرسله يقوم البائع بإستالم الشيك اإللكرت  )05(

 .إىل جهة التخليص 

قق من الرصيد و التوقيعات مث تقوم بإخطار كال من البائع و املشرتي حتراجع حهة التخليص الشيك للت )06(

 ) .خصم من رصيد املشرتي و إضافته إىل رصيد البائع( و البائع بتمام املعاملة املالية

  .∗و هذا هو الشكل العام للشيك اإللكرتوين

  : الدفع بإستخدام النقود اإللكترونية 5.3

إصطالح النقودالرقمية ''إنتشرت الكثري من املصطلحات للتعبري عن النقود اإللكرتونية فقد إستخدم البعض 

العملة الرقمية بينما إستخدم األخرون مصطلح النقدية اإللكرتونية و كلها تشري إىل مفهوم واحد و هي النقود  أو

  اإللكرتونية 

                                                 
1
  70،مرجع سبق ذكره،صرأفت رضوان 

∗
  .196ص) 1.2.(أنظر امللحق رقم  
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بأا قيمة نقدية خمزونة بطريقة إلكرتونية علي و سيلة " عرفت املفوضية األووربية النقود اإللكرتونية 

كوسيلة للدفع بواسطة متعهدين غري املؤسسة اليت أصدرا و يتم إلكرتونية كبطاقة أو ذاكرة كمبيوتر، و مقبولة  

حتويالت  إحداثوضعها يف متناول املستخدمني إلستعماهلا كبديل عن العمالت النقدية و الورقية و ذلك دف 

  .1"إلكرتونية ملدفوعات ذات قيمة حمددة

على و سيلة تقنية يستخدم بصورة شائعة بأا خمزون إلكرتوين لقيمة نقدية "أما البنك املركزي فقد عرفها 

 الصفقة   جراء إ    ي عند  حساب بنك إىل وجود  للقيام مبدفوعات ملتعهدين غري من أصدرها ، دون احلاجة 

  .2"و تستخدم كأداة حممولة مدفوعة مقدما       

شري إىل سلسلة األرقام تصدر البنوك التقليدية أو البنوك اإلفرتاضية  النقود اإللكرتونية هاته األخرية ت

و حيصل عليها املودعون على شكل نبضات ختزن على صورة نبضات ختزن .اإللكرتونية اليت تعرب عن قيم معينة

ية معاملتهم وهذه األخرية تدخل و صي لتسخللحاسب الش  )Hard Driver (على البطاقات الذكية او على

بعد تطور أجهزة قارئ البطاقات الذكية أصبح من املمكن إستعمال يف اإلطار الفعلي للنقود اإللكرتونية إال أنه و 

   3القيمة املخزنة على البطاقة على أجهزة احلاسب و االنرتنت و بالتايل تدخل ضمن مفهوم النقود اإللكرتونية

يقوم العميل بشراء النقود اإللكرتونية من البنك املصدر هلا مث يقوم بتحميل هذه النقود على حاسبه 

خصي و تكون عبارة عن نقود ذات فئات صغرية القيمة لكل منها رقم خاص ا أو عالمة خاصة من طرف الش

" البنك املصدر هلا و بالتايل حتل حمل العمالت العادية و تكون بنفس القيمة احملددة عليها و تسمى ب 

Tokens "4.  

  

                                                 
  .100-99،ص ،2010التجارة اإللكرتونية، دار رسالن للنشر ،دمشق، سوريا ،مصطفى يوسف كايف،  1
  .101مصطفى يوسف كايف، نفس املرجع،ص  2
3
  .185مرجع سبق ذكره، ص،لتجارة اإللكترونية و العولمةا عبد اخلالق،لسيد أمحد  

4
  .65رأفت رضوان ،مرجع سبق ذكره،ص  
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  )2010كايف،( 1:عناصر النقود اإللكترونية1.5.3

مبعىن انه وحدات نقدية  يقابلها نفس القيمة املالية فمثال بطاقات اإلتصال اهلاتفي ال تعترب نقود : قيمة نقدية.-

 .إلكرتونية فهي عبارة عن وحدات إتصال هاتفية و ليست قيمن متكن من شراء السلع و اخلدمات ا

 فالقيمة النقدية تشحن بطريقة و هي عنصر مهم يف تعريف التجارة اإللكرتونية: و سيلة إلكرتونية   على  خمزنة -

   عن البطاقات  منيزها  وهنا  الصلب للحاسب الشخصي  القرص أو  البالستيكية   البطاقات   على  إلكرتونية

  .اإلئتمانية اليت هي عبارة عن وحدات نقدية مصكوكة ومطبوعة

اإللكرتونية األخرى فهاته األخرية و هنا يتضح متيز النقود اإللكرتونية عن البطاقات : غري مرتبطة حبساب بنكي.- 

  .هي عبارة عن بطاقات إ لكرتونية مرتبطة حبسابات بنكية لعمالئها 

  .فهي حتظى بقبول  من األشخاص و املؤسسات غري تلك اليت أصدرا : حتظى بقبول واسع.- 

فهي صاحلة للوفاء بقيمة السلع و اخلدمات كما ميكن ان تكون صاحلة : وسيلة للدفع لتحقيق أغراض خمتلفة.- 

أما إذا كانت خمصصة لدفع غرض واحد كشراء نوع معني من السلع  كبطاقات الإلتصال ..لدفع الضرائب 

  .حدمنا بطاقات إلكرتونية ذات الغرض الواإاهلاتفي فهي ليست نقود إلكرتونية و 

  يوضح مراحل إستخدام النقود اإللكرتونية3.2) (الشكل : مراحل إستخدام النقود األلكترونية 2.5.3

  

  

  

  

  

                                                 
1
  .102- 101مصطفى يوسف كايف،مرجع سبق ذكره، 
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  . دورة إستخدام النقد الرقمي و إجراءته) 3.2(الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  .66عامل التجارة اإللكرتونية ص  رأفت رضوان ،:املصدر

من طرف  هلا و تكون على شكل وحدات صغرية اإللكرتونية من أحد البنوك املصدرةالنقود  شراء )01(

 .املشرتي

 CYBER CASHبرنامج خاص للتعامل بالنقود اإللكرتونية و ميكن حتميله جمانيا من شركة  حتميل )02(

 .يقوم هذا الربنامج حبساب األرصدة جراء صرف النقود اإللكرتونية يف عملية الشراء

 .اإلشرتاك يف أحد البنوك اليت تتعامل بالنقد اإللكرتوين و هي بنوك تعمل عرب شبكة االنرتنتيلزم البائع   )03(

هذه املرحلة تتضمن على حصول البائع على برنامج خاص إلدارة النقود الرقمية و هو برنامج جماين  )04(

الرقمية تقوم و هذا الربنامج يقوم باحلماية و التأمني للنقود  Cyber Cashحيصل عليه كذلك من شركة 

 رقمية إىل نقود ورقية ودبتسجيل املتحصالت و إضافتها إىل رصيده كما حيول األرصدة من نق

 : يلي مبا اإللكرتوين النقد إدارة برنامجقيقوم   الدفع قرار باختاذ املشرتي يقوم   )05(

 .الدفع عدم أو دفعبال السماح بإمكانية الرصيد لتحقق قيمةا -

التحقق من سالمة النقود الرقمية) 08(  
 

شراء نقد إلكرتوين   )  01(الدفع        ) 06(                                          إشرتاك لدى البنوك  )03(
                                                     

  متام الدفع ) 07(                                                
  

  .ميع أسعارهاو جت إختيار األصناف) 05(                                     
 ) مشرتي(نظام إدارة  النقد إلكرتوين) 02(            )                         البائع(نظام إدارة النقد اإللكرتوين)04(

بنك مصدر  بنك يتعامل بالنقد الرقمي
 للنقد الرقمي

 العميل
لبائعا  
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 لكل اخلاص بالرقم حتديد الوحدات يتم حيث ، ابه الدفع سيقوم اليت النقد وحدات باختيار الربنامجيقوم  - 

  .املصدر البنك طريق عن البائع إىل مث يرسل وحدة

من صحة النقود اإللكرتونية مث بعد  ليتأكديقوم البنك بتلقي كشف الدفع املرسل من طرف املشرتي ) 06(

  .التأكد يرسل هذا الكشف للبائع

 بإضافة ويقوم ، البنك من املوقعة اإللكرتونية العمالت كشف للبائع اإللكرتوين النقد إدارة برنامج يتلقى )07(

 .الرقمية البائع خزينة إىل ابه اخلاص التأمني وعالمات ، بأرقامها اجلديدة النقد وحدات

 املشرتي حمفظة من الكشف ذابه املخصصة الوحدات هذه مبحو اإللكرتوين للمشرتي النقد نظام يقوم )08(

   .و تنتهي عملية الدفع ائيةنه بصورة

  : مزايا و عيوب وسائل الدفع اإللكترونية 3.5.3

إن لوسائل الدفع اإللكرتونية مزايا وعيوب  تتعلق  بكل من حامل وسيلة الدفع اإللكرتونية و مصدرها كذا 

   :1التاجر الذي يتعامل ا و يف األيت هذه املزايا و العيوب

  :و سائل الدفع اإللكرتونية العديد من املزايا من أمهها  حتقق- 

سهولة و يسر إستعماهلا عكس النقود الورقية القابلة للتلف و الضياع إن و سائل الدفع .بالنسب لحاملها.أ

  .اإللكرتونية توفر حلاملها األمان فما عليه سوى مخل بطاقة الدفع

  .صفقاته فور ذكر رقم البطاقة إمتامكما متكنه من . اينمتكن حاملها فرصة احلصول اإلئتمان ا.

إن الفائدة اليت جتنيها املؤسسات و املصارف املالية من إصدار البطاقات اإللكرتونية هي : بالنسبة لمصدرها.ب

من محلة البطاقات  اإلئتمانية  أرباحا)  City bank(الفوائد و الرسوم و الغرامات من األرباح فمثال حقق 

  .بليون دوالر 1قدرت  1991سنة ل

                                                 
1
  .04ص .مرجع سبق ذكرهمنصوري الزين ،  
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لطاملا أن عبء متابعة ديون الزبائن يقع على حامل البنوك و املؤسسات املصدرة فإن البائع : بالنسبة للتاجر.ج

  .بعيد عن حتمل هذا العبء فهي تعد ضمان حلقوق البائع

  :أما عيوب وسائل الدفع اإللكرتونية فهي كاأليت- 

اإلقرتاض و اإلنفاق مبا يفوت قدرة حامل البطاقة و كذا عدم تسديد ديونه يف  نظرا لزيادة: بانسبة لحاملها.أ

  .الوقت احملدد  ينجم عنها سحب البطاقة منه و و ضعه يف القائمة السوداء

و هنا العيب ظهر يف مدى سداد حاملي البطاقات الديون املرتتبة عنهم و كذلك إنه يف : لمصدرها بالنسبة.ب

  .نك يتحمل النفقاتحالة ضياعها فإن الب

عدم إلتزامه بالشروط مع البنك و إرتكابه للمخالفات يلغي تعامله مع البنك مما جيعله يف : بالنسبة للتاجر.ج

  .القائمة السوداء

  .تأمين الدفع اإللكتروني: المطلب الثاني   

األعمال و متاجرها  لقد أصبحت األنرتنت أداة أساسية للتعامالت املالية اليت جترى بني الزبون و منظمات

اإللكرتونية، لذلك فإن سرية و أمن املعلومات اليت جيرى تبادهلا عند إبرام صفقات التجارة اإللكرتونية  خصوصا 

أرقام حسابات املتعاملني و أرقام (أو بقضايا مالية  B2B) خصوصا يف جمال ( عندا يتعلق األمر بأسرار العمل

رية و امن البيانات من القضايا املهمة و الضرورية جدا لنجاح التجارة لذلك فقد أصبحت س) بطاقات اإلئتمان

  .اإللكرتونية

  .و هذه من أهم الوسائل و األنظمة  املستخدمة يف تأمني التعامالت املالية اإللكرتونية 
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هذه التقنية طورت من طرف شركة نت سكيب اليت ساعدت على 1: ( SSL)تقنية طبقة الفتحات اآلمنة.1

الثقة يف التجارة اإللكرتونية و مستوى األمان فيها مما جعلها أساس التجارة اإللكرتونية يف العامل حيث زيادة 

  .قامت معظم الشركات املنتجة ملتصفحات االنرتنت باألخذ ا و تزويد متصافحاا ذه التقنية

ومات املشفرة بني برنامج حيتوي على برتوكول تشفري متخصص لنقل البيانات و املعل)   SSL(''و 

جهازين عرب شبكة االنرتنت بطريقة أمنة حبيث ال ميكن قراءا إال من طرف املرسل و املستقبل الن قوة تشفريها 

تكون قوية و يصعب فكها وهي ختتلف عن طرق التشفري األخرى يف أمر وحد و هو انه ال يطلب من مرسل 

  2.''علية التأكد من أن الربتوكول مستخدم بالقوة املطلوبة البيانات تشفري املعلومات اليت يريد محايتها فقط

  :3كيفية عمل هذه التقنية1.1

جبهاز اخلادم اخلاص ) املستخدم أو املشرتي( يقوم هذا الربنامج بربط املتصفح املوجود على جهاز العميل

معلومة  أيو يقوم هذا الربنامج بتشفري  أساسامزودا ذه التقنية  ذا كانباملوقع املراد الشراء منه و هذا طبعا إ

 .TCP/IP. جهاز اخلادم بإستخدام بروتوكول األنرتنت إىلصادرة عن ذلك املتصفح و صوال 

و لقد مسيت بالطبقة اآلمنة ألنه برنامج يعمل كطبقة وسيطة بني بروتوكول النقل و بروتوكول 

http://(hyper Text Transfer Protocol) . 

 : ) (SSLخدام برنامج خطوات إست 2.1

يقوم املوقع بالتقدم إىل إحدى اهليئات املستقلة اليت تصدر شهادة رقمية تثبت هوية وصحة املوقع بعد 1.2.1

التأكد اهليئة من نشاط و حسن سرية هذا املوقع تقوم بإصدار شهادة رقمية له تدون فيها معلومات خاصة باملوقع 

  .إنتهاء الشهادة وكذلك يتم إصدار املفتاح العام و اخلاص للموقع مثل إسم الشركة و تاريخ إصدار و 

                                                 
1
 SSL :Secure Socket Layer. 

  .134صجامعة اجلزائر،،رسالة دكتوراة كلية العلوم اإلقتصادية و علوم التسيري، ،التسويقدور االنرتنت وتطبيقاته يف جمال  ،إبراهيم خبيت  2
  .166- 164يوسف ابو فارة،مرجع سبق ذكره،ـص   3
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اليت يدخل فيها البيانات و املعلومات للشراء يقوم  اآلمنةللصفحة ) املشرتي(عند دخول زائر املوقع .2.2.1

الشهادة الرقمية،مصدرها ،تاريخ :املتصفح املزود ذا الربنامج باجلهاز اخلادم األمن للموقع الذي يطلب منه 

علما إن هذه اخلطوات تتم بواسطة املتصفح لديك دون علمك أو تدخلك . إنتهائها للتأكد من مصداقية املوقع

  .تأكد يقوم التصفح بإعالمك بالتطابق أو عدمه و بعض املالحظات إن وجدتو بعد ال

  SET:(1( الحركات المالية االمنة .2

،  2 ''يف الواليات املتحدة االمريكية 1997جرى إستخدام هذا الربتوكول يف اول عملية تبادل مايل سنة ''

 (Visacard ,Mastercard,AmericanExpress)فالكثري من شركات بطاقات التامني مثل  

كذلك فقد جرى إعتماده و قبوله من طرف شركات الرائدة يف الربجميات   اآلمنةتستخدم برتوكول احلركات املالية 

 التشفري إىل استناده يف يف األمنية الطبقات بروتوكول كبري حد إىل ويشبه .و شركة نتسكيب IBMمثل شركة 

الرقمية و يستخدم هذا الربتوكول برجميات تدعى برجميات احملفظة اإللكرتونية و هذه احملفظة حتتوي  والتوقيعات

على رقم حامل البطاقة و الشهادة الرقمية التابعة له كذلك فإنه حيصل على شهادة رقمية صادرة من أحد البنوك 

من التاجر و حامل البطاقة الشهادة الرقمية  الذي يعتمدها ، و عند إجراء احلركات املالية عرب االنرتنت فإن كال

إجراء احلركات املالية ال ميكن مشاهدة رقم البطاقة اإلئتمانية  وأثناءلكل منهما مما يتيح التحقق من هوية األخر 

هلذا الزبون بإستخدام هذا الربتوكول حيث ترسل الصيغ املشفرة هلذا الرقم إىل مصدر البطاقة للموافقة على إجراء 

يف هذه ما    SETكما ميكن للتاجر تلقي الدفعات من الزبائن دون شهادة برتوكول . 3ركة املالية مع التاجراحل

اخلاصة به لتوثيق احلركات املالية مع البنك أو معاجل احلركات املالية الذي  SETعلى التاجر إال إستخدام شهادة 

  .4ولد التاجر السند و يرسل البضاعةيتعامل معه و بعد من صحة التعامالت املالية و قبوهلا ي

                                                 
1
 SET :Secure Electronic Transactions. 

.366يوسف أبو فارة،مرجع سبق ذكره،ص   2  
3
  79خبيت إبراهيم،التجارة اإللكرتونية،مرجع سبق ذكره،ص 

  139-138خبيت إبراهيم،دور االنرتنت و تطبيقاته يف جمال التسويق،مرجع سبق ذكره،ص 4
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  ):  (Encryptionالتشفير .3

إستخدم اإلنسان التشفري خاصة يف احلروب حلماية رسائله السرية و يعرف التشفري بأنه حتويل املعلومات 

ملنع األشخاص غري املرخص هلم من اإلطالع على املعلومات إذن فعملية ) دون معىن( إىل شفرات غري مفهومة 

م مفاتيح و هذه املفاتيح تستند إىل حتويل النصوص العادية إىل نصوص مشفرة و ذلك باستخدا''التشفري تعمل 

 مقدار(اخلوارزمية و طول املفتاح :و تعمد قوة  و فعالية التشفري على أساسني ) خوارزميات(صيغ رياضية معقدة 

  .) Bitsبالبت 

هو عملية إعادة حتويل البيانات إىل صيغتها األصلية و ذلك '' Decryption)(أما فك التشفري

  1.''و  ينقسم التشفري إىل تشفري متماثل و تشفري ال متماثل  .سب لفك الشفرة بإستخدام املفتاح املنا

  :التشفير المتماثل .1.3

يف هذا النوع من التشفري يستطيع كل من املرسل و املستقبل تشفري و فك شفرة املعلومات بنفس املفتاح السري ''

  .جع إستخدام هذا النوع من التشفريلذلك ترا. 2''لكن هذا النوع يطرح مشكلة األمان وعدم التحقق من اهلوية

  :التشفير الالمتماثل.2.3

هذا النوع التشفري يستلزم إستخدام نوعني من املفاتيح املفتاح اخلاص و املفتاح العام فاملفتاح اخلاص  ''يف

تاح اما املف.يكون معرفا فقط من طرف جهة واحدة و هو الشخص القادر على تشفري املعلومات و فك شفرا

إذن املبدأ الذي . العام فيكون معرفا لدى أكثر من جهة و يستطيع فك شفرة الرسالة اليت شفرها املفتاح اخلاص 

يقوم عليه هذا النوع من التشفري و هو أن  املعلومة اليت يتم تشفريها من أحد املفاتيح ال يتم فك شفرا إال من 

  .هذا املبدأ ريوضح أكث )4.2(و الشكل . 3''طرف املفتاح األخر

                                                 
 املوقع على التجارة اإللكترونية تقنيات و إستراجيات التطبيقحممد ىنب امحد السديري ،  1

http://faculty.ksu.edu.sa/mas/Published%20Papers/EC%20STRATEGY.pdfconsulté12/09/2012    
2 David Kosieur.comprendre le commerce electronique ,microsoft press,2000.p.58. 
3 David Kosieur.ibid.p 59. 
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 .تشفري املفتاح العام و اخلاص) 4.2(الشكل رقم 

                                                       

  تشفريباملفتاح العام للمستقبل                 فك التشفري باملفتاح اخلاص للمستقبل            

  

  

  

  

                                                                              

                               للمرسل العام املفتاح                           للمرسل اخلاص املفتاح                  

  املستقبل                               املرسل                                                

امحد السديري ،التجارة اإللكرتونية تقنيات و إسرتاجتيات التطبيق على املوقع  بنحممد : املصدر
 http://faculty.ksu.edu.sa/mas/Published%20Papers/EC%20STRATEGY.pdf

consulté le13/06/2012  
يعترب أبطأ مقارنة مع نظام التشفري املتماثل لكنه  RSAري بإستخدام املفاتيح العامة يدعى بنظام نظام التشف''

  RSAو هو نظام مطور حمسن ل  PGPأكثر أمانا لكنه ليس عصيا على اإلخرتاق لذلك مت تطوير نظام 

إضافة إىل  Bits 128ال يزال منيعا على اإلخرتاق حىت يومنا هذا فهو يستخدم مفتاحا بطول  PGP1و نظام 

  2.''إستخدامه البصمة اإللكرتونية للرسالة

                                                 
1
 PGP :pretty Good Privacy. 

  .132مرجع سبق ذكره صدور االنترنت وتطبيقاته في مجال التسويق، إبراهيم خبيت،   2

 غري رسالة
 معتمة

 مشفرة غري
 باملفتاح تكتب
 للمرسل اخلاص

                      
                     

   سالة مشفرةر 
  
 

 

 معتمة غري رسالة
 مشفرة غري
 باملفتاح فكت
 للمستقبل خاص
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  1: البصمة اإللكترونية.4

هي بصمة رقمية يتم إشتقاقها وفق خوارزميات معينة تدعى دوال أو إقرتانات التمويه و تقوم هذه 

سلسلة  (أو رسالة متثل ملف كامل ) رسالة صغرية(اخلوارزميات بتطبيق حسابات رياضية على الرسالة لتوليد بصمة 

تؤخذ من ) Bits 160و 128بني (و تتكون البصمة اإللكرتونية للرسالة من بيانات هلل طول ثابت ) كبرية

الرسالة احملولة ذات الطول املتغري و هذه البصمة متييز الرسالة األصلية و التعرف عليها بدقة فم إذ مت التغيري و لو 

و تتميز البصمات عن بعضها البعض حبسب .بصمة أخرى خمتلفة متامايف الرسالة هذا يؤدي إىل  Bitsمبقدار 

م جتدر اإلشارة بأن إستخدام .ا الىت ال ميكن فك شيفرا إال بإستخدام املفتاح العام أانش اليتاملفاتيح اخلاصة 

تستخدم كثريا يف خوارزمية البصمة اإللكرتونية أسرع من عملية التشفري الالمتماثل هلذا فإن البصمة اإللكرتونية 

   .إنشاء التواقيع الرقمية

   :التوقيع الرقمي. 5

جيعل التوقيع الرقمي حتويل املعامالت أكثر أمنا و سرية فهو مبثابة ختم اهلوية اليت تالزم الرسالة عرب 

و هو يستخدم من اجل التأكد من ان الرسالة قد جاءت من مصدرها دون التعرض ألي تغيري أثناء .االنرتنت 

يستخدم املرسل املفتاح اخلاص لتوقيع  الوثيقة إلكرتونيا أما املستقبل فيتحقق من صحة ''لية النقل،حبيث عم

و ميكن دمج بني البصمة اإللكرتونية و املفتاح العام حبيث متوه الرسالة أوال إلنشاء .التوقيع عن طريق املفتاح العام 

إستخدام املفتاح اخلاص للمالك مما ينتج عنه توقيع رقمي يلحق بصمة إلكرتونية هلل مث تشفر البصمة اإللكرتونية ب

  2. ''بالوثيقة املرسلة و للتأكد من صحة التوقيع يستخدم املستقبل املفتاح العام املناسب لفك شيفرة التوقيع

تقوم شركة سايرب سيف بتطوير شكل أخر من التوقيع اإللكرتوين و هو بطاقات ذكيات حبجم بطاقات ''و 

املوظف التنفيذي هلذه الشركة أن '' جيمس كانافينو''مان اليت تربمج بشفرة املستخدم اخلاصة به و يقول اإلئت

                                                 
1
  .190- 189مصطفى يوسف كايف،مرجع سبق ذكره، 

.190مصطفى يوسف كايف،مرجع سبق ذكره،ص 2
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دوالر يف معاجلة الورق لزبون جديد أما بإستخدام التوقيع اإللكرتوين ميكن  500شركات السمسرة تصرف حوايل 

 1. ''أقل أودوالر  50ختفيض ذلك إىل 

  : الشهادات الرقمية.6

وثائق إلكرتونية تثبت هوية املستخدمني عرب شبكة األنرتنت و يتوىل إصدار هذه ''هي عبارة عن 

الشهادات جهة موثوق فيها يسمى سلطة إصدار الشهادات ،حتتوي كل شهادة رقمية يتم إصدارها على 

  :معلومات مهمة تتعلق مبالكها و بالسلطة اليت أصدرت هذه الشهادة مثل

  . إسم حامل الشهادة*

  .املفتاح العام حلامل الشهادة*

  .إسم سلطة إصدار الشهادة الرقمية* 

  .رقم متسلسل*

  .تاريخ اإلصدار *

  2.''مدة صالحية الشهادة*

   املاحنة للشهادات الرقمية عرب أطراف معتمدة ( GLOBALSIGN )  و مثال على ذلك املؤسسة العاملية

  :من الشهادات الرقمية أنواعو هي تصدر ثالث 

  .األفرادشهادات التعريف الرقمية على مستوى ''- 

  .الويب املستخدمة يف مواقع التجارة اإللكرتونية) خادم(شهادات التعريف الرقمية على مستوى مزودات - 

  3.''شهادات التوقيع الرقمية اليت تستخدم يف توقيع الرسائل اإللكرتونية- 

  
                                                 

  .192كايف،مرجع سبق ذكره،صمصطفى يوسف    1
  259،ص2010التوزيع،عمان،.،دار احلامد للنشر وخضر مصباح مساعيل الطيطي، إدارة املعرفة التحديات و التقنيات و احللول ،الطبعة األوىل2

  .129،مرجع سبق ذكره ص يق،دور االنرتنت وتطبيقاته يف جمال التسو إبراهيم خبيت،   3
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  Firewall1 :الجدران النارية .7

يسمح اجلدار الناري مبراقبة مجيع البيانات و املعطيات اليت تصل إىل اخلادم عرب األنرنت، فهو برنامج 

تطبيقي  يقوم حبماية البيانات املخزتة على اخلادم  من أي هجوم او إخرتاق، ففي حالة تعليمات او اوامر غري 

ات كذلك يف حالة  دخول املستخدم إىل مسموح ا يعلم هذا الربنامج املستخدم عن حدوث إخرتاق للمعلوم

بيانات او معطيات عرب األنرنت فإن هذا الربنامج  ينذر املستخدم بان هذه املعطيات او هذا املوقع غري أمن و 

 اجلدار الناري تستخدم   Microsoftو  IBMمثل كربى الشركات العاملية . بالتاي سوف يتعرض إلخرتاق

ُتستخدم اجلدران النارية أيضاً . ب على خمدماا اخلاصة، كالشركات الضخمةبتشغيل مواقع الويعندما تقوم 

إضافة، يتوجب استخدام اجلدران النارية إذا  . ISPsالستضافة املواقع على خمدمات مزودي خدمات االنرتنيت 

 .كانت حواسب الشركة متصلة باالنرتنيت، سواء كانت الشركة كبرية أم ال

  إللكترونيةالبنوك ا: المبحث الثاني

مع تزايد عمليات التجارة االلكرتونية أصبح االحتياج كبـري لنوعيـة جديـدة مـن البنـوك غـري التقليديـة تتجـاوز  

منـط األداء االعتيــادي وال تتقيــد مبكــان معــني أو وقــت حمـدد، وكنتيجــة للنمــو املتســارع لتكنولوجيــا اإلعــالم واالتصــال 

وبشكل فعال يف تقدمي خدمات متنوعة، وبتكاليف منخفضة خمتصـرة الوقـت جاءت البنوك االلكرتونية اليت سامهت 

  .واملكان 

فــالبنوك االلكرتونيــة مبعناهــا الواســع ليســت جمــرد فــرع لبنــك قــائم يقــدم خــدمات ماليــة فحســب، بــل موقعــا  ''

مات، أو تســوية ماليــا جتاريــا، وإداريــا، واستشــاريا شــامال، لــه وجــود مســتقل علــى اخلــط يــتم التعاقــد معــه للقيــام خبــد

املعــامالت، أو إمتــام الصــفقات علــى مواقــع الكرتونيــة وهــو مــا ميثــل أهــم حتــدي يف ميــدان البنــوك االلكرتونيــة، وتظهــر 

                                                 
1
  : httpا le14/12/2011  ecommercetechnology.org/data/88.htm consultéتقنيات التجارة اإللكرتونية على املوقع 
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املنافسة قوية بني البنوك التجارية واملؤسسـات املاليـة، وبـني املؤسسـات الكبـرية والصـغرية ووفقـا لـذلك سـيقوم العمـالء 

  1. ''تيار األنسب منهاباملقارنة بني خدمة البنوك واخ

  تعريف البنوك اإللكترونية: المطلب األول

 الّتجارة فأثارت االلكرتونية، املصرفية اخلدمات بتقدمي املخولة الوحيدة املؤسسات الّتجارية البنوك تعد مل

 بنوك إقامة يف ذلك إىل اليسري السبيل جتلى وقد اخلدمات، هذه تقدمي على جدد منافسني اهتمام االلكرتونية

 الالزمة الربجميات كافة موقعها حيتوي حقيقية، وفروع مبقرات ارتباطها دون االنرتنيت على كامل وجود هلا افرتاضية

  .املصرفية لألعمال

  :االلكترونية البنوك تعريف.1

 متطورا تعبريا المحمول البنك أو الويب بنوك أو االنترنيت بنوك أو االلكترونية البنوك مصطلح يعترب'' 

 هي بنك وإمنا فرع لبنك، جمرد ليست احلديث مبعناها وهي التسعينات، مطلع يف ظهرت اليت للمفاهيم وشامال

 له وجود ال بنك أنه بينهما الفارق أن غري آخر، تقليدي بنك أي يقدمها اليت اخلدمات كافة يقدم بذاته مستقل

  .2''االنرتنيت شبكة على مقره وإمنا األرض على

حيث شهد أول ظهور للبنك على  1995البنوك التجارية أو بنوك األنرتنت يعود إىل سنة إن تاريخ 

و يستخدم مصطلح البنوك اإللكرتونية أو بنوك األنرتنت كتعبري شامل للمفاهيم )  netbank (الشبكة و هو

اليت ظهرت مع مطلع التسعنيات ، كمفهوم اخلدمات املالية عن بعد أو البنوك اإللكرتونية عن بعد أو البنك املنزيل 

home banking   أو البنك على اخلط(online banking)  أو اخلدمات املالية الذاتية) self-

(service banking م و إجناز و كل هذه التعبريات تتصل بقيام العمالء بإدارة احلسابات اخلاصة ،

                                                 
 15- 14مللتقى الوطين االول حول املنظومة املصرفية اجلزائرية واقع و حتديات ،جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف،مداخلة مقدمة يف   البنوك اإللكرتونية، ، يوسف مسعداوي،  1

  . 228ص  2004ديسمرب 
  .18ص ، ،2004مصر اإلسكندرية، اجلامعي، الفكر دار ،االلكرتونية البنوك ،اجلنبيهي حممد ممدوح اجلنبيهي، حممد منري2
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العميل دون  أعماهلم املتصلة بالبنك عن طريق املنزل أو املكتب أو يف أي مكان أخر و يف الوقت الذي يريده

     من أهم خصائصها اخلدمة املالية يف أي وقتالذهاب إىل البنك، لذلك فالبنوك اإللكرتونية أو بنوك األنرتنت  

 .1و من أي مكان

ونية و حدها من تستخدم شبكة االنرتنت يف املعامالت، بل البنوك العادية هي رت و ليس البنوك االلك

       األخرى تقدم خدمات مالية الكرتونية عن طريق هذه الشبكة، مما أدى إىل ظهور خدمات مصرفية جديدة

  .عامالت املصرفية االلكرتونيةو تنامي امل

و مبا أن البنوك االلكرتونية و املعامالت املصرفية االلكرتونية تتم عن طريق شبكة االنرتنت، فمن الطبيعي 

أن يتم التعامل بوسائل الدفع االلكرتونية مما يشجع على استعمال هذه الوسائل باإلضافة إىل اخلدمات املصرفية 

  .عامل بتلك الوسائلاجلديدة اليت تستوجب الت

إن البنوك اليت تنشىء على االنرتنت ال تدخل كلها ضمن مفهمو م البنوك : البنوك اإللكترونية  واعأن.2

 هناك فان ، واألوروبية األمريكية والرقابة اإلشراف جهات دراسات وحتديدا العاملية دراساتالاإللكرتونية، فحسب 

  : 2االنرتنت على االلكرتونية للبنوك أساسية صور ثالثة

  ):  Informational(المعلوماتي  الموقع- أ''

 االلكرتوين النشاط من األدىن احلد بصورة تسميته ميكن ما أو االلكرتونية للبنوك األساسي املستوى وهو

  .املصرفية وخدماته ومنتجاته براجمه حول معلومات يقدم البنك فان خالله ومن ، املصريف

 ):Communicative(االتصالي  أو التفاعلي الموقع-ب 

 أو طلبات وتعبئة االلكرتوين كالربيد وعمالئه البنك بني االتصايل التبادل من ما بنوع املوقع يسمح حبيث

 .واحلسابات القيود معلومات تعديل أو اخلط على مناذج
                                                 

1
  .متفرقة 239-227ص  ذكرهمرجع سبق يوسف مسعداوي، ، 

املعرفة يف  'مداخلة ضمن امللتقى الدويل الثاين ,اجلزائر يف الرقمي لبناءاإلقتصاد كمدخل املصرفية املؤسسات يف اإللكرتونية الصريفة نورين،مداخلة بعنوان بومدين /قندوز الكرمي عبد 2
  .  2007لدان العربية،جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، ديسمربومسامهتها يف تكوين املزايا التنافسية للب  'ظل االقتصاد الرقمي
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  ) :Transactional(التبادلي  الموقع-ج 

 هذه تشمل حيث ، الكرتونية بيئة يف وأنشطته خدماته ميارس فيه البنك أن القول ميكن الذي املستوى هو هذا

 كافة وإجراء الفواتري بقيمة والوفاء النقدية الدفعات وإجراء اوإدار  حساباته إىل بالوصول للزبون السماح الصورة

  .''جهات خارجية مع أو البنك داخل حساباته بني احلواالت وإجراء االستعالمية اخلدمات

من البنوك يعين قدرة حتكم العميل بالكامل يف حسابه من خالل األنرتنت مما يفتح الكثري من إن هذا النوع 

املشاكل املتعلقة باملوثوقية و األمان و مشاكل التزوير ، مما يستدعي إجراءات إحرتازية قبل اخلوض يف تطبيق هذا 

  .النوع من البنوك

معلوماتية لبنوكها من أجل  جذب و كسب         و يف سبيل الدعاية انشئت أغلبية بنوك العامل مواقع

عمال ءها و هذا من خالل  التواصل املباشر بينها و بينهم عرب األنرتنت يف حني تبقى  يف املواقع التبادلية 

إجتاهات البنوك حنوها ختضع لعوامل و إعتبارات،  و اليت تعين قدرة الزبون إدارة حسابه بالكامل عرب األنرتنت    

 أنما ال شك فيه سوف يغري من أسس و قواعد إدارة البنوك بصفة جذريةـ،  و عليه  فإنه جيدر القول بإن  و هذا

  1.''الذكر السالفة األمناط من الثالث النمط نطاق يف تقع اليت البنوك هي إمنا االلكرتونية البنوك''

  :اإللكرتونية البنوك أصناف يقدمها اليت اخلدمات خمتلف بني املقارنة أوجه)2.2(اجلدول يوضح

  

  

  

  

  

                                                 
ومسامهتها '  املعرفة يف ظل االقتصاد الرقمي 'مداخلة ضمن امللتقى الدويل الثاين "البنوك اإللكرتونية كمدخل لزيادة تنافسية البنوك العربية "مداخلة بعنوان بوفليح نبيل،/شعبان فرج1

    .  2007نوفمرب 27/28يف تكوين املزايا التنافسية للبلدان العربية،جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، 
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  .أنواعها مبختلف اإللكرتونية البنوك طرف من املقدمة اخلدمات بني املقارنة أوجه :)2.2( جدول 

 التبادلي الموقع التفاعلي الموقع المعلوماتي الموقع المقارنة أوجه

 .ترقوية معلومات تقدمي - المعلومات تقديم

 االتصال كيفية توضيح -

 .بالبنك

 وإعالنات عروض تقدمي-

 .خاصة

 التقارير حتميل إمكانية -

  اخلاصة بالبنك

 طلبات تقدمي إمكانية -

 .املوقع عرب العمل

 إىل الدخول إمكانية -

 عن أخرى مواقع

 البنك موقع طريق

إمكانية-   التسجيل 

توجية-   اإلنذارات 

تأسيس-   منتديات 

بزبائن خاصة  البنك 

 شبكة استخدام

 أجل من االنترنت

 بين العالقة إثبات

 والزبون البنك

 للربيد العميل استخدام -

 اجل من اإللكرتوين

 بالبنك االتصال

 استخدام إمكانية -

 أخرى اتصال تقنيات

إستخدام-   جد تقنيات 

 : تقنية مثل متطورة
Vidéoconférence 

 شبكة استخدام

 أجل من االنترنت

 المبادالت

 احلسابات فتح طلب -

 من االستفادة طلب -

اليت اخلدمات  يقدمها 

 .البنك

 .النقدية البطاقات طلب -

 عن اإلستفسار -

 املعامالت اخلاصة

 . بالقروض واالستثمارات

إمكانية-   الزبون إطالع 

 حسابه وضعية على

 إجراء إمكانية - .

 وإىل من التحويل

الزبون حساب  . 

 اإلطالع للزبون ميكن-

املعلومات بعض على  

 بالبنك اخلاصة

 النقود استخدام -

 لرتقية كوسيلة اإللكرتونية

 شبكة عرب التبادالت

 . االنرتنت

 "البنوك اإللكرتونية كمدخل لزيادة تنافسية البنوك العربية "بوفليح نبيل، مداخلة بعنوان /شعبان فرج :المصدر
ومسامهتها يف تكوين املزايا التنافسية للبلدان '  املعرفة يف ظل االقتصاد الرقمي 'مداخلة ضمن امللتقى الدويل الثاين

  2007نوفمرب 27/28العربية،جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، 
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 :الصيرفة االلكترونية.3

للبطاقات البنكية والبطاقات الذكية، سواء  هذه األخرية إصدارفبعد  املصارف  دخلت األنرتنت جمال 

تغري منط العمل املصريف التقليدي و صار تعامالته يغلب عليها  للدفع أو للسحب من أجهزة الصرف اآليل ،

العمل الذي تكون فيه اإلنرتنت وسيلة االتصال بني املصرف والعميل،  ''بأنه و الذي يعرف  الطابع اإللكرتوين

أخرى يصبح عميل املصرف قادرًا على االستفادة من اخلدمات واحلصول على املنتجات املصرفية  ومبساعدة نظم

مها املصرف من خالل استخدام جهاز كمبيوتر شخصي موجود لديه يسمى باملضيف، أو من  املختلفة اليت يقد

  .1''بكادر املصرف البشريخالل استخدام مضيف آخر، وكل ذلك عن بعد، وبدون احلاجة لالتصال املباشر 

بداية الثمانينات تزامنا مع ظهور النقد اإللكرتوين، أما استخدام البطاقات  يف الصريفة اإللكرتونية  ظهرت

كان مع بداية القرن املاضي يف فرنسا على شكل بطاقات كرتونية تستخدم يف اهلاتف العمومي ، وبطاقات معدنية 

 Americanأصدرت  1958ويف عام . تستعمل على مستوى الربيد يف الواليات املتحدة األمريكية 

Express ، قامت بعدها مثانية بنوك بإصدار   1968و يف سنةأول بطاقة بالستيكية لتنتشر على نطاق واسع

العاملية، كما مت إصدار يف نفس العام البطاقة  Visaلتتحول إىل شبكة   Bank Americard""بطاقة  

 Franceفرنسا قامت اتصاالت  1986ويف عام . من طرف ستة بنوك فرنسية " "Carte Bleueالزرقاء 

Telecom"   " بتزويد اهلواتف العمومية بأجهزة قارئة للبطاقات الذاكرة(Cartes à mémoire)  لتصبح

  .حتمل بيانات شخصية حلاملها (Cartes à puce كل البطاقات املصرفية بطاقات برغوثيه   1992عام 

                                                 
  .32  ص  2001مكتبة الرائد العلمية، عّمان،   - ، الدار العربية للعلوم، بريوت  1، ط العمل املصريف عرب اإلنرتنت،نادر آلفرد قاحوش   1
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تلف عن تلك املقدمة عرب الوسائل اخلدمات و املنتجات اليت يقدمها املصرف لعمالئه عرب األنرتنت ال خت 

وتقوم بذلك املصارف من خالل فروعها القائمة عن طريق إجياد مواقع إلكرتونية خاصة ا للتعامل عرب التقليدية  

  1.اليت تنشئ مواقع خاصة هلا (Virtual Banks)اإلنرتنت، أو من خالل املصارف االفرتاضية 

م أكثر من ففي سويسرا على سبيل املثال '' ة عن  %57يقدمن جمموع البنوك العاملة فيها اخلدمات املصرفي

م، ويف السويد وفنلندا فإن حوايل ثلث عمالءالبنوك يستخدمون 2000طريق اإلنرتنت حسب إحصائيات سنة 

بنًكا افرتاضيا إىل غاية سنة اإلنرتنت يف معامالم املصرفية، بينما يوجد يف الواليات املتحدة األمريكية حنو ثالثني 

2001.2''  

  : االلكترونية بنوكمهام ال. 4

تعمل املصارف االلكرتونية داخل شبكة املعلومات الدولية عن طريق '': التحويل االلكتروني لألموال 1.4

ائن واملدين يف املشاركة يف شبكة حواسيب تتول التداول  االلكرتوين موعة من القيود احملاسبية اليت تتم بني الد

خمتلف املصارف ويهدف نظام التحويل االلكرتوين لألموال من أجل تسهيل وتعجيل املدفوعات وتسويتها بني 

املصارف وهذا ما ينتج عنه تقدمي خدمات أفضل للزبائن ،من خالل هذه العملية املصرفية  تتميز املصارف مبيزة 

لكرتوين يتيح للمصارف إمكانية  التسوية الفورية لألموال عرب تنافسية يف األسواق العاملية من خالل العمل اال

  3''.حساباا اجلارية يف املصارف املركزية

                                                 
1
 –واقع وحتديات  - ، مداخلة مقدمة إىل ملتقى املنظومة املصرفية والتحوالت االقتصادية"الصريفة االلكرتونية كمدخل لعصرنة املصارف اجلزائرية " رحيم حسني، هواري معراج، 

  317، ص2004ديسمرب14/15اجلزائر، يومي  -جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف
2
يات املعامالت املصرفية اإللكرتونية، جملة التمويل والتنمية: رتصاحل نصويل وأندريا شاخي  د  -   3  العدد ،حتدل49: ، ص2002  ، سبتمرب93ا. 

 :على  دور البنوك األلكترونية في تطوير التجارة اإللكترونيةزيدان أمحد /بريش عبد القادر 3
 Consulté le 13/11/2012 douis.free.fr/article/e-commerce-ogx/zidane.pdf  
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و تشمل هذه اخلدمة تقدمي بطاقات متميزة لعمالء هذه البنوك و مثال على ذلك :  1خدمة البطاقات 2.4

  . قلة من الزبائن ذوي املستوى املرموقبطاقة سوين، و خدمات سامبا املاسية و الذهبية و اليت يستفيد منها 

من خالل جهاز الكمبيوتر يستطيع الزبون حتويل امواله من حساب  :2النظام المصرفي المباشر مع الزبون3.4

   .إىل اخر، اإلستعالم عن الرصيد و غريها من األعمال البنكية من منزله أو املكتب دون التوجه حنو البنك

هدف هذه اخلدمة اإلجابة عن إستفسارات العمالء دون تنقلهم حنو البنك و هي خدمة   :الهاتف المنزلي4.4

  .ساعة   24يومية تستمر ل

  :3وهناك أشكال هلذه اخلدمة ظهرت يف بعض الدول

و قد ظهرت هذه اخلدمة مع بنك ميد الند االمريكي ، حيث ميكن للزبون بالقيام باألعمال املصرفية  

فعن طريق شاشة يتصل العميل يف بريطانيا  .اإلتصال مع البنك عن طريق رقم سريكتحويل االموال و ذلك ب

  .1985مباشرة مع البنك للقيام بأعماله البنكية و كان ذلك يف بريطانيا يف 

متت إضافة خدمة الصوت أي حمادثة بني الزبون واملصرف مباشرة من خالل احلاسب  1987أما يف عام 

  .اآليل اخلاص بالزبون

مقارنة بالقنوات التقليدية احلديثة، وألكثر  باإلخنفاض الكبري و هذاتكلفة العمل املصريف على االنرتنت  متيز

  .اجلدول التايل يوضح أمهية التكنولوجيا والصريفة االلكرتونية يف حتسني اخلدمات املصرفية ، توضيح 

  

  

  

                                                 
1
العلمي السنوي لكلية  المؤتمر يف أعمال املصارف من الوجهتني القانونية واالقتصادية، مداخلة مقدمة إىل العمليات املصرفية االلكرتونية، اجلديد، حسن شحاذة احلسني 

  .206: ، ص2002امعة بريوت العربية، الحقوق، ج
2
  .10زبدان،مرجع سبق ذكره،ص/القادرريش عبد  

3
  .165،ص 2000 ، القاهرة ، والنشر للطباعة الكتب دار ، املصرفية املعلومات ونظم البنوك إدارة ، طه طارق 
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  تقدير تكلفة اخلدمات عرب قنوات خمتلفة): 3.2(جدول رقم 

دمي اخلدمةقناة تق  تقدير التكلفة 
 خدمة عرب فرع املصرف

 خدمة من خالل مراكز االتصال اهلاتفي
 خدمة من خالل االنرتنت

 خدمة من خالل الصرافات اآللية

وحدة 295+  
وحدة 56+  
وحدة 4+  
وحدة 1+  

، مقال منشور على اإلنرتنت على املوقع "الصريفة اإللكرتونية " عز الدين كامل أمني مصطفى،   :مصدر ال
html.http://www.bankofsudan.org/arabic/period/masrafi/vol_26/ebanking l. 

وحدة يف حني تقل  295اجلدول أن تكلفة تقدمي هذه اخلدمة عرب فرع املصرف تصل إىل  و نالحظ من خالل 

  .عنها إذا قدمت خالل شبكة املعلومات الدولية بأربعة وحدات

 Banker" 1960خدمات املقاصة االلكرتونية عام  أسستت'': االلكترونية  1المقاصة-5

Automated Clearing Services"   ويتم من خالهلا حتويل النقود من حسابات العمالء إىل

حسابات أشخاص أو هيئات أخرى يف أي  فرع وألي مصرف يف دولة أخرى كدفع املرتبات الشهرية من حساب 

صاحب العمل إىل حساب املوظفني، أو دفع املعاشات الشهرية من حساب هيئة التأمني واملعاشات إىل 

 (5.2)الشكل ويوضح2...''ات دورية من حساب العميل إىل مصلحة الكهرباء، الغازاملستفيدين، أو دفع التزام

  :اإللكرتونية املصرفية املعامالت صورة

 

  

 

 

                                                 
1
  .عبارة عن عملية تسوية احلقوق و الديون بني البنوك بسبب عملياا املصرفية: املقاصة  

  .26ص 2001،مصرالبيان للطباعة والنشر، اإلسكندرية، النقود والبنوك،اقتصاديات عبد املنعم راضي، فرج عزت،  2
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 .االلكرتونية املصرفية املعامالت) 5.2(رقم  الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 .العدد والتنمية، التمويل ،جملة اإللكرتونية املصرفية املعامالت حتديات شاخيرت، وأندريا نصويل صاحل :املصدر

 .48ص ، 2002 سبتمرب مصر،الثالث،

  :بين البنوك االلكترونية والبنوك التقليدية  الفرق6.

يوضح و يتيح االنرتنت املصريف للعمالء فرصة للتسوق اجليد وبتكاليف منخفضة، باإلضافة إىل سهولة االتصال   

  :االلكرتوين والتقليدي من ناحية التكاليف يف توزيع املنتجات املصرفيةاجلدول فيمايلي مقارنة بني العمل املصريف 

 

  

 التجارة االلكرتونية للربط بني شبكات األعمال
 عن طريق  شبكات الكرتونية

 قيمة مشرتكة أولوياتالنقود االلكرتونية 
 للمدفوعات مقدما

التحويل االلكرتوين توفر خدمات 
 التحويل عن طريق قنوات الكرتونية

خدمات ومنتجات أخرى للتأمني 
واالتصال املباشر إلجراء العمليات 

 املصرفية

: املعامالت املصرفية االلكرتونية
املنتجات عن طريق تواصل  تقدمي

 الكرتوين

معامالت مصرفية عن طريق شبكة االنرتنت            

معامالت مصرفية عن طريق اهلاتف                

معامالت مصرفية عن طريق قنوات أخرى للتواصل 
 اإللكرتوين
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  فرق التكلفة بني القنوات التقليدية واالنرتنت): 4.2(جدول رقم 

 تذكرة الطريان املعامالت البنكية توزيع الربجميات دفع الفواتري 

1,08     15,00   3,32 - 2,22 القنوات التقليدية        9,10  

عرب االنرتنت    0,65 - 1,10  0,20 - 0,10      0,13  1,18 

نسبة التوفري    67% -71 % 97% - 99 %     89 %      87 % 

 :، مقال منشور على االنرتنت على املوقع"سياسات التجارة االلكرتونية واملسائل القانونية"تبول الطيب، : املصدر
 business-www.ityarabic.org/e  

يف توزيع  %98،و% 70من حتليل اجلدول يتضح أن فرق التكلفة يف دفع الفواتري عرب االنرتنت تصل إىل نسبة

رق التكلفة لتذكرة ،يف حني ف% 89الربجميات، أما بالنسبة للمعامالت البنكية فرق التكلفة ميثل نسبة توفري 

  .كنسبة توفري لفرق التكلفة %87الطريان تصل إىل 

  :البنوك اإللكترونية فوائد.7

تقدم البنوك اإللكرتونية خدمات متميزة عن غريها من البنوك التقليدية و ذلك من أجل تلبيةإحتياجات العميل 

  .البنوك اإللكرتونية أهم مميزاتاملنافسة، وفيمايلي مااملصريف وهو ما حيقق للبنك مزايا عديدة عن غريه من البنوك 

  : 1من العمالء كسب المزيد -1.7

إستطاعت البنوك اإللكرتونية و بفضل شبكة االنرتنت ان تتميز خباصية عدم التقيد ال بالوقت و ال املكان هذا ما  

ما سبوع وهو ما طول أيام األكما تتيح هلم إمكانية طلب اخلدمة يف أي وقت وعلى كسب ثقة عمالءها فيها  ،

  .يتوافق مع عمليات التجارة اإللكرتونية

  

  

                                                 
1
  32صمرجع سبق ذكره،عبد املنعم راضي،  
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  :1مصرفيةالخدمات ال ميزت- 2.7

تقدم البنوك اإللكرتونية كافة اخلدمات املصرفية التقليدية، وإىل جانبها خدمات أكثر تطورا عرب األنرتنت متيزها عن 

  .النشرات اإللكرتونية اإلعالنية عن طريق اخلدمات املصرفيةشرح   -     األداء التقليدي مثل   

  .أرصدم لدى املصرف  حول  تعالماإلس متكني العمالء-                  

  .كيفية دفع العمالء للكمبياالت املسحوبة عليهم إلكرتونيا   -                

  .للعمالء ) من أسهم و سندات ( كيفية إدارة احملافظ املالية   -                

  .كيفية حتويل األموال بيم حسابات العمالء املختلفة  -                      

  :خفض التكاليف -3.7

تكاليف البنوك االلكرتونية منخفضة مقارنة بالبنوك العادية، ، ففي دراسة تقديرية خاصة بتكلفة اخلدمات املقدمة 

وحدة، يف حني تقل عنها فيما لو 295تصل إىل عرب قنوات خمتلفة تبني أن تكلفة تقدمي خدمة عرب فرع البنك 

  .وحدات، وتصل إىل تكلفة واحدة من خالل الصرافات اآللية4قدمت من خالل شبكة االنرتنت بتكلفة 

  : البنوك االلكترونية  سرعة تعامالت-4.7

بسرعة و فعالية صبح  سهال على العميل اإلتصال بالبنك عرب االنرتنت و تنفيذ العمليات اليت يود القيام ا أ

كبرية و أداء صحيح دون تكبد عناء اإلنتقال غلى مقر البنك شخصيا و هذا كله بفضل إتساع إستعمال شبكة 

  .االنرتنت

  :اإللكترونية الصيرفة خدمات أنواع.8

 الوسائل أو اخلدمات تلك أهم من فنجد املستخدمة الوسيلة حسب وذلك اإللكرتونية، الصريفية خدمات تتعدد

  :ايليم

                                                 
1
  .86،ص2004مصرـ لة أمحد قنديل ،التجارة اإللكرتونية،القاهرة، 
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  ATM:اآللية الصرافات خالل من اإللكترونية المصرفية الخدمات -1.8

أجهزة متصلة بالبنك ـ تسمح للعمالء و بعد إدخال بطاقات السحب و تشكيل الرقم السري من  و هي

 ترتبط اجهزة الصراف.سحب املبالغ النقدية، تتميز هذه االجهزة باا متاحة طوال أيام األسبوع و دون إنقطاع 

اآليل مباشرة حبساب العميل البنكي و عند قيام عملية السحب النقدي تنقص قيمة رصيد حساب العميل بقيمة 

تسمح هذه األجهزة بتفادي طوابري اإلنتظار أمام أشكاك السحب داخل البنك مما يوفر راحة . مسحوباته

  .للعميل

ام بطاقات اإلئتمان يتمكن ترتبط أجهزة الصراف األيل ببعضها البعض من خالل شبكات فبإستخد

  .العميل من إمتام مسحوباته داخل البلد أو خارجه

إن تطور أنظمة الدفع اإللكرتوين زاد من إنتشار أجهزة الصراف األيل حيث ترتبط فيما بعضها بشبكة 

  الوفاءواحدة بغرض السماح للعمالء احلصول على النقود سائلة من داخل البلد أو خارجها بإستخدام بطاقات 

و قد سجلت األعداد املتاحة من أجهزة الصراف األيل زيادة ملحوظة يف . و بطاقات اإلئتمان على حد سواء

  1.بعد تكور نظام الدفع اإللكرتوين يف العاملالسنوات يف خمتلف دول العامل حاصة 

وم بوظائف جد لكن هذه األجهزة مل تعد تقتصر على جمرد وسيلة للحصول على النقود، بل حاليًا تق''

متقدمة متكن العمال و املوظفني من استالم رواتبهم و حقوق الضمان االجتماعي، كما تسمح هلم الوصول إىل 

  .2''حسابام اجلارية مع توفر خيار استخدام لغات أجنبية عرب هذه األجهزة

  

 

                                                 
1
بنوك نظام الدفع األلكرتوين و دفعه يف التجارة اإللكرتونية مع اإلشارة حلالة اجلزائر امللتقي الدويل الرابع حول عصرنة نظام الدفع يف ال"صيد مرمي مداخلة بعنوان/حمرز نور الدين 

                                2011أفريل 27-26اجلزائرية و إشكالية إعتماد التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر املكز اجلامعي مخيس مليانة 
، رسالة دكتوراه، قسم العلوم  االقتصادية، فرع ختطيط، كلية العلوم االقتصادية و علوم تسيري، "دور التسويق يف القطاع املصريف حالة بنك الفالحة و التنمية الريفية"زيدان حممد،   2

  ].88- 87[، ص 2005جامعة اجلزائر، 
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  :الصيرفة عبر الهاتف الجوال- 8 .2.

تقوم على فكرة تزويد اخلدمات املصرفية للزبائن يف أي مكان و يف أي فقد ظهر ما يسمى بالبنوك اخللوية اليت ''

وقت،  و تشمل هذه اخلدمات االستعالم عن األرصدة و اإلطالع على عروض املصارف و أسعار العمالت و 

غريها من اخلدمات االستعالمية كما تشمل اخلدمات املالية كتحويل النقود من حساب إىل آخر و خدمات 

  1''.اخل...قدي و فتح احلسابات و غلقهاالدفع الن

  :الصيرفة عبر شبكة االنترنيت  -3.8

فالبنوك اجتهت إىل توسيع نشاطها . تندرج هنا اخلدمات املصرفية الفورية ، أو اخلدمات املصرفية من املنزل''    

  يع العميل أن يتصل من خالل إنشاء مواقع هلا على شبكة االنرتنت بدال من إنشاء مقرات جديدة هلا حىت يستط

  2''.بالفروع االلكرتونية بطريقة أسهل

  :البنوك في التجارة اإللكترونية أهمية.9

لقد تأثرت البنوك هي األخرى بثورة املعلوماتية ، و اصبحت تلعب دورا حيويا يف جماالت التجارة اإللكرتونية فقد 

البنوك و اليت غريت الكثري من من أنشطة و شهد هذا القطاع حتوالت كبرية  خاصة بعد دخول األنرتنت عامل 

  :اساليب أداء هذه البنوك فلقد متوقع  البنوك على األنرتنت خيدم كال من البنك و العميل على الشكل االيت

  خدمة التواصل مع العمالء عرب األنرتنت من خالل تقدمي البنك خلدماته املصرفية على اخلط و مباشرة*   

نك بتحويل خدماته املصرفيه التقليدية إىل خدمات مباشرة عرب االنرتنت طيلة أيام االسبوع تسمح االنرتنت للب*   

  .و دون إنقطاع مما خيدم مصاحل العمالء و البنك معا

لقد تطور دور البنوك يف ظل التجارة اإللكرتونية من دورها التقليدي كوسيط مايل إىل دورها كوسيط ثالث جتاري بني البائع و 

  :و ذلك كما هو موضح يف الشكل األيت املشرتي 

                                                 
  على املوقع   .خالد راغب امحد اخلطيب واقع الصريفة االلكرتونية يف ظل األزمة العاملية الراهنة.د كمال رزيق  1

eco.asu.edu.jo/ecofaculty/wp-content/.../56.doc consulté le 15/08/2012  
  .،نفس املرجعكمال رزيق   2
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  .دور البنوك يف التجارة اإللكرتونية) :6.2(الشكل رقم 

 

 

 

 

اإللكرتونية بإستخدام تكنولوجيا املعلومات،ملتقى حتول حسني مصطفى اهلاليل،التحول حنو التجارة : املصدر
 28-20املنظمات من إستخدام األساليب التقليدية إىل إستخدام تكنولوجيا املعلوماّت، اإلسكندرية ،مصر 

  .05،ص2005جويلية، 
جعلها أن دور البنوك احلديث كوسيط جتاري يف ظل التجارة اإللكرتونية )    6.2(و يالحظ من الشكل رقم 

  1:تقوم بالوظائف التالية

 تأسيس مواقع على شبكة األنرتنت متكن البائعني من عرض منتجام من خالهلا ، يقوم املشرتون بزيارا.1

من ) البائع و املشرتي( التحقق من هوية أصحاب احلسابات مع البنوك األخرى و بالتايل  تأكد طريف العملية 2.

محاية العمالء أثناء ممارستهم لعمليات التجارة اإللكرتونية ضد خماطر .ساهم يف صالحية الذين يتعاملون معهم ي

  .اإلحتيال 

  .مساندة بعض املؤسسات الصغرية يف تأسيس مواقع هلا على شبكة األنرتنت للمشاركة يف التجارة اإللكرتونية.3

من قع العمالء على شبكة األنرتنت حيث يقوم البنك بتوزيع الفواتري على موا.حتصيل الفواتري بشكل إلكرتوين .4

مراجعتها و سدادها،  و ذا يقوم البنك بتحصيل األموال إلكرتونيا و تسليم احلسابات ألصحاب الفواتري، اجل 

و التحصيل  E-mail  )    (أي سوف جيمع البنك بني قدرته على إرسال احلسابات بالربيد اإللكرتوين

  .قي تعامل ور اإللكرتوين و ذلك بدون أي 

                                                 
1
من إستخدام األساليب التقليدية إىل تكنولوجيا املعلومات،  ملتقى حتول املنظمات،حسني مصطفى اهلاليل ،التحول حنو التجارة اإللكرتونية بإستخدام تكنولوجيا املعلومات  

  .05،ص 2005يوليو  27-20اإلسكندرية، 

التجارة اإللكرتونية عرب 
 االنرتنت

 البائع المشتري

 بنك املشرتي  بنك البائع شبكة الدفع النقدي
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  .تسهيل التبادل التجاري اإللكرتوين بني الشركات، من خالل توفري املعلومات .5

املساهة يف توسيع دائرة التجارة اإللكرتونية من خالل دمج شبكة االنرتنت و موقع البنك و ماكينة الصرف  .6

  األيل مما يسهل تطبيقات التجارة اإللكرتونية

  ترونية مخاطر البنوك اإللك: المطلب الثاني 

ينكر املزايا الين تقدمها البنوك اإللكرتونية ، إال أن ذلك ال يعين ان التعامل من خالهلا  أنال أحد يستطيع 

ليس له خماطر و عيوب حيث حيذر اخلرباء اإلقتصاديون من خماطر حمتملة احلدوث يف نظام التعامل مع البنوك 

  .اإللكرتونية 

  : 1مخاطر البنوك اإللكترونية.1

  :االستراتيجية المخاطر -1.1

اخلاصة مبراعاة اإلختالفات بني خدمات النصرف  املناسب االسرتاتيجيات تبىن عن عدم وهى خماطر نامجة 

التقليدية و خدمات املصرف اإللكرتونية ، هذا النوع من املخاطر سوف يؤثر على مركز البنك التنافسي يف حالة 

  .عدم التوفيق بني هذين النوعني من اخلدمات 

  :التشغيلية المخاطر -2.1

 غري االنظمة تلك كانت اذا ما حالة ىف التشغيل أثناء خطاءأ إىل االلكرتونية الصريفة أنظمة تتعرض أن ميكن

  :النحو األيت على وذلك املطلوب بالشكل متكاملة

محاية موقع  البنك على األنرتنت ضرورية ملنع اإلخرتاقات اليت تتعرض هلا   :للنظم  الكافى التأمين عدم - أ

البنوك غالبا دف التزوير و النصب ـ ومن هنا فإن البنوك مكلفة بتأمني كاف ألنظمتها من خالل و ضع برامج 

  .تشفري و أنظمة محاية قوية و مضادات فريوسات من أجل سرية و سالمة معطيات و بيانات البنك

                                                 
1
 
  13- 11ص 2011ستة  04العدد  ،، العراقجملة كلية اإلدارة و اإلقتصاد،إمكانيات التحول حنو الصريفة اإللكرتونية يف البلدان العربية ،نصر محود مزنان فهد  1
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  : الصيانة أعمال أو العمل إنجاز من أجل النظم تصميم كفاءة  عدم – ب.

صار لزاما على البنوك أن تدعم طاقها التقين بأحدث الوسائل و التكنولوجيات ملواجهة مشاكل و طلبيات 

العمالء فعدم كفاءة الطاقم التقين و عدم السرعة يف حل املشاكل املتعلقة بالنظم سوف يؤثر بال شك على  

  .وضعية البنك التنافسية

ذلك من خالل عمليات النصب و اإلحتيال اليت يقوم ا الزبائن من و  :إساءة اإلستخدام من قبل الزبائن  -ج

و عليه يلزم إحاطة زبائن .نصب و تزير و تبييض لألموال ممو الناتج عن إساءة إستخدام البيانات املتعلقة بالزبون

  .البنك بإجراءات البنك الوقائية

  :السمعة مخاطر- 3.1

إن جودة اخلدمات املصرفية العمليات أو عدمها سوف تؤثر على مسعة البنك باإلجياب أو بالسلب فال 

شك أن السرعة يف األداء و توفري األمن الكايف يف املعامالت املصرفية لسوف يؤدي إىل كسب ثقة و رضى 

  .بتطوير  معايري أداءها العميل  ، لذلك ال بد على املصارف ان تقوم بشكل دائم 

  : القانونية المخاطر -4.1

على  املصارف أن تكون على دراية تامة حبقوقها و إلتزاماا ، خاصة و ان جمال الصريفة اإللكرتونية جمال 

حديث  فالقواعد و القوانني اخلاصة بالعقود و السجالت اإللكرتونية و التوقيع اإللكرتوين و غريها من القوانني ال 

  .زال يطرء عليه التغيري املستمر   مبا يتالئم و متغريات البيئة اإللكرتونية ،  ي

 :البنية التحتية الالزمة للصيرفة اإللكترونية.2

  :1إن جناح الصريفة اإللكرتونية  و إ نتشارها يتطلب عدة عوامل أمهها

                                                 
  le25/10/2012. consulté  http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/156813أمحد السيد الكردي،البنوك اإللكرتونية،     1
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الصلة مع مراعاة التأمني الكامل و جود شبكة عريضة ترتبط باالنرتنت وفق األسس تضم كل اجلهات ذات -''

  للشبكة

حتديد خطط إسرتاتيحية غلى مستوى البنوك او البنوك املركزية أو البلد أ و التحالفات الدولية من أجل وضع -

  . خطة للبدء يف إدخال خدمات الصريفة اإللكرتونية

أجل تفاعل أطراف اتمع   البدء يف تنفيذ اخلطة عن طريق تبين مشاريع إستكشافية متحكم يف نتائجها من- 

  ككل ووضع خطة تدريبية موازية للمورد البشري دف هذه املشاريع وضع قوانني  حتكم  تقدمي  خدمات صريفة 

  .إلكرتونية على نطاق واسع 

وضع نظم قياسية تتيح الربط و تبادل البيانات بني اجلهات املشرتكة ومن بينها نظم حتدد قوالب الرسائل املالية -

  .نظم التامني القياسي مقرتحة للقطاع املايل و بالتايل إتاحة الربط وتبادل البيانات عل مستوى العامل ككلو 

تطوير التطبيقات املصرفية و توحيداجلهود لإلستفادة من اخلربات املرتاكمة بني املصرفيني و و الفنيني يف  -

  .املصارف

عنية على مستوى البنك املركزي،على مستوى البالد،علة إنشاء جسم إداري يتوىل التنسيق بني األطراف امل-

  ''.مستوى اإلقليمي

  :الجرائم اإللكترونية في ظل إستعمال وسائل الدفع اإللكترونية.3

إن إعتماد و سائل الدفع اإللكرتونية على شبكة األنرتنت املفتوحة على العامل بأمجله جيعلها عرضة جلرائم 

االنرتنت و املتمثلة يف فريوسا لتدمري األنظمة و الربامج اإللكرتونية أو املواقع املزورة  إلكرتونية كجرائم الكمبيوتر و

للمؤسسات و البنوك ،قرصنة املعلومات من املواقع الرمسية،رسائل إلكرتونية خادعة لذا أويل إهتمام كبري لتوفري 

احملتالني و القراصنة و من أبرز هذه األمان ملستخدميها من خالل انظمة تشفري حمكمة يصعب إخرتاقها من قبل 

  :اجلرائم نذكر
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  : 1قرصنة البيانات.1.3

ول على صو هذا من خالل احلصول على بيانات و معلومات عن االشخاص  و من مث إستغالهلا للح 

 بطاقات مزورة مث إستغالهلا عرب االنرتنت بطريقة غري شرعية خاصة إذا كانت اهليئات ال تتخذ إجراءات لصد هذا

النوع من اإلحتيال أو إذا قام موظفو البنوك باإلحتيال عن طريق سرقة بيانات متعاملي البنك و من مث التالعب 

   .يكبد البنك خسائر مجة نتيجة إختالس اموال زبائنه اا لسرقة املبالغ مم

  :2غسيل األموال بإستخدام البطاقات البنكية.2.3

فيه تبيض األموال إلكرتونيا و هذا لتمويه املصدر احلقيقي للألموال يعترب غسيل االموال نشاطا إجراميا يتم 

غري املشروعة وتتمثل الطريقة يف سحب مبالغ كبرية على دفعات من الصراف األيل يف بلد اجنىب مث يقوم فرع 

صم الذي سحبت املبالغ من ماكينته بطلب حتويل املبلغ من الفرع الذي أصدر البطاقة فتتم عملية التحويل خب

  .من غسيل امواله نهاملبلغ من رصيد العميل الذي يكون رب من دفع الرسوم التحويل و متك

  :  3جرائم بطاقات اإلئتمان3.3

  و هي جرائم تنجم عن اإلستخدام التعسفي للبطاقة سواء من طرف حاملها أو من طرف الغري و تتمثل يف

  وز احلد املسموح للسحب إستخدام بطاقة ملغاة أو إنتهت مدة صالحيتها او جتا- 

إستخدام بطاقة مسروقة او مفقودة من قبل الغري أو كما يتواطئ صاحب البطاقة و مينحها للغري ليستعملها يف - 

السحب بتزوير توقيعه مث يقوم باإلعرتاض على عملية السحب و تزوير التوقيع حىت ال يتم إقتطاع املبلغ من 

  .حسابه

                                                 
1
الرابع حول عصرنة نظام الدفع اإللكرتوين يف البنوك اجلزائرية و  العلمي الدويلاملزايا و احملاطر،مداخلة مقدمة يف امللتقي :بودربالة فايزة،تقييم وسائل الدفع اإللكرتونية /قصاب سعدية 

  .05ص.إشكالية إعتماد التجارة اإللكرتونية،مرجع سبق ذكره
2
  .113لوصيف عمار،مرجع سبق ذكره،ص 

.115- 114،نفس املرجع،ص  3
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شيك بأن يقوم حامل البطاقة بتقدمي البطاقة إىل التاجر أو فرع البنك لضمان إساءة إستخدام بطاقة ضمان ال- 

  .سحب شيك دون رصيد دون أن يكون له رصيد يف البنك

  1:رقابية لعمليات الدفع اإللكترونيةالو  قانونيال مشاكل اإلثبات.4.3

فيها بني جل األطراف إلكرتونيا إن إعتماد على الركائز اإللكرتونية لتنفيذ املعامالت املالية و اليت تكون 

ن ركائز ورقية يطرح مشكل اإلثبات القانوين الذي ينشئ عنه عائق حل  النزاعات بني األطراف املتعاقدة و د

. للعمليات املربمة اليت تفرزها عمليات الدفع اإللكرتوين بصفة خاصة أو عمليات التجارة اإللكرتونية بصفة عامة 

ية أصبحت  لوحدها غري قادرة لتقدمي األطر القانونية الالزمة حلل هذا النوع من ناهيك ان التشريعات احملل

  .النزاعات

  :اإللكترونية المصرفية المعامالت أمن.4

إن العمل املصريف اإللكرتوين كغريه من االعمال اليت تتم على شكل إلكرتوين وعرب االنرتنت ال خيلو من  

االموال و التزوير و غريها من املشاكل اليت أثرت علة العديد من  مشاكل  متعلقة بظاهرة القرصنة و تبييض

املؤسسات املصرفية و التجارية، فرغم توفر برامج احلماية و األمن ال تزال مواقع هذه املؤسسات غري منيعة حملاولة 

   2:إخرتاقها و اإلستيالء على معلوماا و عليه على جيب

 . القائمة والتنظيمية نونيةالقا القواعد و األطر وحتديث عصرنة*

 .يوم بعد يوما املتزايدة للمستجدات لتستجيب جديدة قانونية قواعد سن*

  . تنفيذها وسهولة املصرفية األعمال صحة ضمان على تساعد قواعد سن*

من أجل إجتناب القرصنة  السرية الناحية سيما وال اإللكرتوين املصريف العمل لسالمة ضامنة قواعد سن*

  ''.اإللكرتونية

                                                 
1
  .5مرجع سبق ذكره،صبودربالة فايزة،/قصاب سعدية 

  .100ص،2006لبنان ،طرابلس، للكتاب، احلديثة املؤسسة العربية، البلدان يف اإللكرتوين املصريف العمل :سفر أمحد 2
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  :الفصل الثاني خالصة

لقد اوجبت تطورات البيئة التكنولوجية إحدات تغريات يف اال املصريف مما أدى إىل حتول وسائل الدفع 

من شكلها البسيط التقليدي إىل شكل إلكرتوين حديث و قد أثبثتت هاته األخرية عذة مزايا من سرعة و تدين 

  .للضعف اليت عانت منه وسائل الدفع التقليديةالتكاليف و قد قدمت قصورا 

التهديدات اليت تتمثل يف  و لكن رغم املزايا اليت شهده القطاع املصريف و وسائل الدفع اإللكرتونية ال زالت

من التخوف يف  تزيدت املدمرة اشار املواقع املزورة و تشر الفريوسنترتاق انظمة التشفري و إخعمليات القرصنة و إ

للتصدي هلذا النوع من التهديدات و أمانا إستعمال هذا النوع من الوسائل لذلك وجب إستحداث طرق أكثر 

إلنتشار هذه الوسائل و ذلك بتوفري التنظيمات و القوانني  األفاقذلك من خالل تكثيف اجلهود من اجل فتح 

توفري درجة  قصوى من األمان و الضمان و السرية من  ملواجهة املستجدات احلاصلة يف هذا اال و العمل على

 .خالل برامج محاية و تأمني فعالة

  



 

 

  

  

  

  

  

 
 الفصل الثالث
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   :تمهيــــــــــــــــد

املعلومات و اإلتصاالت ، اجلزائر كغريها من الدول العربية مواكبة التغريات يف جماالت تكنولوجيا حتاول 

ذلك بتحديث إقتصادياا مبا يتالئم و تطور هذه التكنولوجيات، لذلك إنطلقت هذه الدول و من بينها اجلزائر 

  . اإلعتماد على االعمال اإللكرتونية و التجارة اإللكرتونية  كأداة للتعامل للشركات و األفراد  يف األسواق

يف  املتسعةالفجوة الرقمية هذا ما تظهره  يف هذا اال ةحتديات واسع زائر تواجه الدول العربية ال سيما اجل

مصادر املعلومات  إىلاقتصادياا، تلك اهلوة الفاصلة اليت خلقتها ثورة املعلومات واالتصاالت يف جمال النفاذ 

وهي آخذه باالتساع بينها " واقعا"ومتعددة اجلوانب وباتت أمرا  واسعةستغالهلا وهي فجوه إوالقدرة على  واملعرفة

  . لوجودها بني الدول العربية ذاا ويف داخل كل دوله على حده إضافة املتقدمةوبني الدول 

لذلك فإن قياس مؤشرات تكنولوجيا املعلومات و اإلتصال و قياس مؤشرات االنرتنت الذي يعكس بشكل 

  .غري مباشر واقع و أفاق التجارة اإللكرتونية يف هذه الدول

هلذا حاولنا يف هذا الفصل إعطاء صورة شاملة عن واقع التجارة اإللكرتونية يف العامل من خالل تقدمي 

  صورة عن ذلك يف بعض الدول املتقدمة مث تقدمي صورة عن مدى إستعمال التجارة اإللكرتونية يف الدول العربية 

  :مباحث ث و اجلزائر و حسب هذا فقد قسمنا هذا الفصل إىل ثال

  .التجارة اإللكرتونية يف العامل: املبحث األول

  .التجارة اإللكرتونية يف الدول العربية: املبحث الثاين 

  ارة اإللكرتونية يف اجلزائرالتج: املبحث الثالث 
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  التجارة اإللكترونية في العالم : المبحث األول 

تطور التقنية يف العامل و إزدياد الكبري  لقد زاد إهتمام العامل بالتجارة اإللكرتونية بشكل ملحوظ خاصة مع

ملستخدمي االنرتنت و الشبكات اإلجتماعية و ظهور  اهلواتف الذكية و سرعة اإلتصال حيث أصبحت التجارة 

اإللكرتونية جماال ال ميكن جتاهله من طرف األفراد و الشركات اليت ال بد هلل أن تساير التطورات احلديثة يف 

  .و املتغريات اليت يفرضها السوق األرقام و اإلحصائيات اجلديدة تؤكد على ذلك جماالت التكنولوجيا 

 التجارة اإللكترونية  في الدول المتقدمة :  المطلب األول 

 نظرة حول التجارة اإللكترونية في العالم .1

 400 12يف العامل  (B2B)بلغ رقم أعمال التجارة اإللكرتونية  1IDCحسب دراسة قامت ا شركة 

مليار  4329بلغ رقم أعمال هذه التجارة  2005و باملقارنة لنفس الدراسة لسنة  22012 مليار دوالر اية 

من حجم سوق  %90و اليت متثل   (B2B)هذا ما يؤكد تسارع حجم وترية التجارة اإللكرتونية من نوع 3دوالر 

مليار دوالر  1200فقد بلغ رقم أعماهلا  (B2C)و بالنسبة للتجارة اإللكرتونية .التجارة اإللكرتونية يف العامل 

 و بذلك فإن رقم أعمال التجارة اإللكرتونية .   2005 5 مليار دوالر لسنة 671و اليت بلغ 2012 4اية 

(B2C) عشر مرات من  10أقل(B2B)  و يعود إرتفاع معامالت التجارة اإللكرتونية عرب السنوات إلتساع

اليت أصبحت سوقا إفرتاضيا جيمع األفراد و املؤسسات من خالل إقتناء السلع   اإلستخدام التجاري لألنرتنت 

كاملالبس و الكتب و األلعاب و الربامج و إقتناء اخلدمات كشراء تذاكر السفر و احلجز يف الفنادق و كراء 

  .إخل...السيارات
                                                 

International data corporation1 : أسواق التكنولوجيا و تقنية املعلوماتشركة أحباث و حتليل امريكية متخصصة يف  
2 ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE, commerce électronique, développementde petites et moyennes 
entreprise sur le www.wto.org/french/tratop_f/devel_f/wkshop...f/w193_f.doc consulte15/12/2012. 
3 UNCTAD, "E-commerce and development report,2002 united nation,New York and Geneva available at 
unctad.org/en/Docs/ecdr2002_en.pdf consulté13/11/2012. 
4 Organisation mondiale du commerce op cite 
5 Unctad ,E-commerce and development report,2002.op cite. 
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 أنية يف أوربا توقعت على موقعها اإللكرتوين فإن التجارة اإللكرتون  Fevad 1و حسب دراسة نشرا 

و هذا  2011مليار أورو حمققة لسنة  254مقارنة ب  2012مليار اورو لسنة  305إىل  أعماهلاتصل رقم 

 :سوق االحتاد األورويبال إمجايل٪ من 70ما يقرب من  تشكل ثالث دوليف املائة  حيث  22بإرتفاع قدره 

  .وأملانيا، فرنسا، اململكة املتحدة

العاملي فإن أوروبا يمن على التجارة اإللكرتونية يف العامل تليها الواليات املتحدة األمريكية اليت و على الصعيد 

  .مليار أورو  280ب  2012قدر رقم أعمال التجارة اإللكرتونية فيها لسنة 

ة مليار أورو حمقق 216أما بالنسبة ألسيا و احمليط اهلادي فهي كذلك يتوقع أن يصل رقم أعماهلا إىل 

مليون مستخدم  550يف املائة أما بالنسبة للصني فيوجد فيها لوحدها ما ال يقل عن  35نسبة عالية ب 

حمققة  رقم اعمال مليون متسوقون عرب االنرتنت  220من بينهم ) يف املائة من السكان 40حوايل (لالنرتنت 

ان حتصد املرتية  2013يتوقع هلا يف سنة ة الثالة عامليا و بو هي حتتل بذلك املرت 2011مليار اورو لسنة  65

  .األوىل بعد الواليات املتحدة االمريكية

يف املائة  30و  25بالنسبة ألمريكا الالتينية فإنه يتوقع أن منو التجارة اإللكرتونية يف هذه املنطقة ب 

  .مليار أورو 43مهيمنة من طرف الربازيل برقم أعمال 

ومع ذلك  2012مليار اورو لسنة  12ط برقم أعمال متضائل قدر ب أما منطقة أفريقيا و الشرق األوس

  2.يف املائة 45سجل معدل منو جيد ب 

يقدم لنا صورة عن مدى مسامهة التجارة اإللكرتونية يف رقم أعمال املؤسسات  )1.3(و فيما يلي اجلدول

ة التشيك و هذا دليل على يف املائة يف مجهوري 25يساهم حىت ب ل يصل فنالحظ انه 2010األوروبية لسنة  

  . أمهية التجارة اإللكرتونية يف مسامهتها بنسب جيدة يف رقم األعمال كذلك يف باقي الدول

                                                 
1 FEVAD :La Fédération du e-commerce et de la vente à distance 
2 http://www.fevad.com/consulté le 28/12/2012 
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  .2010رقم األعمال احملقق بالتجارة اإللكرتونية يف املؤسسات األوروبية)  1.3( اجلدول رقم 

رقم االعمال احملقق بالتجارة   الدولة
  اإللكرتونية

 %25 التشيك
 %20 فنلندا
 %19 السويد
 %17 إيرلندا
 %17 أملانيا

 %17 بريطانيا
 %17 الدامنارك
 %14 فرنسا

 %14 اإلحتاد األورويب
 %13 بلجيكا

 %13 النمسا
 %11 هولندا
 %11 اإلسبان
 %5 إيطاليا

 numerique.fr/economie-du-http://www.observatoire-:المصدر
ligne-en-ligne/commerce-en-numerique/activites     

يف الدول االوروبية و هذا راجع إىل   %25و 5اإللكرتونية يرتاوح بني و يالحظ ان رقم االعمال احملقق بالتجارة 

 %11ادة عدد املتسوقني عرب االنرتنت و زيادة عدد مواقع الويب فمثال يف فرنسا زاد عدد املتسوقني بنسبة زي

 مازالت األخرى الدول فيبعض أنه غري ، 1.موقع جديد يف نفس السنة 18000كما مت خلق   2011لسنة   

  .املؤسسات أعمال رقم من ضئيلة نسبة تشكل االلكرتونية التجارة

                                                 

1 Commerce en ligne,sur www.observatoire-du-numerique.fr/economie-numerique/activites-en-

ligne/commerce-en-ligne consulté le 18/11/2012. 
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  :التجارة اإللكترونية في فرنسا . 2

نظرا إلزدهار التجارة اإللكرتونية و تطورها  يف الدول املتقدمة فكما ا وضحنا سابقا أن التجارة اإللكرتونية 

دة األمريكية ارتأينا أن نعطي مثاال عن أوربا بتقدمي تسيطر عليها أوروبا على الصعيد العاملي لتليها الواليات املتح

حالة فرنسا نظرا لتوفر اإلحصائيات و األرقام فلقد خصصت فرنسا موقعا إلكرتونيا خاصا يرصد أخر التعامالت 

ريكية  اإللكرتونية و سلوك املستهلكني الفرنسني إجتاه التجارة اإللكرتونية مث قمنا بتقدمي حالة الواليات املتحدة األم

  .كوا ثاين أكرب متعامل يف التجارة اإللكرتونية يف العامل

مليون مستخدم  31.2مليون مستخدم من بينهم  40.2يقدر عدد مستخدمي االنرتنت يف فرنسا حوايل 

يف املائة من املشرتين عرب االنرتنت  96،  2012لالنرتنت قام بالشراء عرب االنرتنت يف اية الفصل األول لسنة 

  .راضون عن مشرتيام عرب االنرتنت 

يف  22مليار اورو حمققة إرتفاع  بنسبة  37.7حوايل  2011و قد بلغ حجم التجارة اإللكرتونية يف سنة 

و املالحظ أن التجارة 1. مليار أورو 31.1حيث حققت آنذاك رقم أعمال يقدر   2010املائة مقارنة بسنة 

  . التجارة و هذا نظرا لإلرتفاع السنوي فكل سنة تعرف زيادة عن سابقتهااإللكرتونية يف فرنسا تعرف إزدهارا يف

منصب شغل يف إطار  التجارة  اإللكرتونية  يف  فرنسا      000 66و حسب نفس املوقع فإنه قد مت خلق 

طتها على يف املائة من الشركات الفرنسية قد قامت يف إطار تثمني  عالقاا مع عمالئها بتفعيل أنش 89و حوايل 

  .2012يف املائة يف سنة  95الشبكات االجتماعية و سوف ترتفع النسبة إىل 

زائر شهريا مبعدل   000 592 12اما أكثر املواقع زبارة يف فرنسا فهو موقع أمازون بعدد زوار يقدر ب 

  .زائر يف اليوم  000 299 1

 

                                                 
1
 FEVAD  ,http://www.fevad.com/uploads/files/Etudes/chiffrescles/chiffres_cles2012.pdf   consulté le 30/12/2012 
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 .سنوي يف فرنساارة اإللكرتونية التطور رقم أعمال التج)     1.3(رقم   الشكل

  

  ا

  

  

Source :ww w.fevad.com 

  يقدم صورة عن ذلك )2.3(أما بالنسبة ألهم املشرتيات اليت يقوم ا الفرنسيون فاجلدول

  .2012السلع و اخلدمات املقتناة من طرف الفرنسيني لسنة )   2.3(اجلدول رقم 

  النسبة  السلع و اخلدمات املشرتاة
 %56  سفر و سياحة

  53%  خدمات
  49%  سلع ثقافية

  44%  مالبس
  35%  سلع تقنية

  24%  سلع خاصة باملنزل
  23%  صحة/مجال

  18%  العاب و لعب
  17%  أدوات كهرومنزلية كبرية و صغرية

  16%  مواد غذائية 
  13%  معدات رياضية

  12%  قطع غيار السيارات
  www.fevad.com:املصدر 
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و يتضح من خالل اجلدول أعاله ان السفر و السياحة هي االكثر إقتناءا من الفرنسيني و ذلك من خالل نظام 

حجز تذاكر الطريان و الفنادق عرب األنرتنت مث تأيت ورائها السلع األخرى كاخلدمات و املالبس و هذا يدل على 

ك عن املؤسسات اليت تنشط عرب االنرتنت و خاصة رضى املستهلكني الفرنسيني يف جمال التجارة اإللكرتونية ناهي

يف املائة من املؤسسات و كذا إرتفاع عدد املواقع الناشطة يف  89عرب مواقع التواصل اإلجتماعي و ذلك بنسبة 

  1.موقع ناشط يف فرنسا  400 100جمال التجارة اإللكرتونية فقد قدرت ب حوايل 

أما بالنسبة لطرق الدفع اإللكرتونية متثل البطاقة البنكية الوسيلة األكثر إستخداما يف الدفع اإللكرتوين 

 يف املائة  79بنسبة 

  طرق الدفع اإللكرتونية يف فرنسا)   2.3(الشكل رقم 

  طاقة بنكيةب                     

  )  ..paypalنيةحمفظة إلكرتو                                         

  شيك هدية                                                  

  بطاقة زرقاء إفرتاضية                                                    

  دفع بالشيك                                                     

  www.fevad.comعلى  من إعداد الطالبة باإلعتماد :  املصدر

يف املائة قاموا بعمليات البيع و الشراء بينهم  51فنسبة   (c2c )أما بالنسبة للتجارة اإللكرتونية  بني املستهلكني 

يف املائة من الفرنسيني  14فحوايل  (M-commerce)و بالنسبة للتجارة عرب اهلاتف احملمول . عرب االنرتنت 

                                                 
1 www.fevad.com op .cite 
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مليون فرنسي قام بالشراء عرب هاتفه احملمول هذا ما يؤكد تطور و تقدم و مدي وعي الفرنسيني بأمهية  4.8أي 

  1.هذه التجارة

  :التجارة اإللكترونية في الواليات المتحدة األمريكية. 3

2املتحدة يف الواليات إمجايل مبيعات التجزئة من ٪8 حاليا التجارة اإللكرتونية متثل
تشهدهذه التجارة  و  .

مما )  (Tablette منوا ملحوظا يف الفرتة األخرية و ذلك يرجع إىل إنتشار اهلواتف الذكية و األجهزة اللوحية

 يشجع لعمليات الشراء فاالمريكيون ميضون العديد من الوقت للشراء عرب األنرتنت و ينفقون بذلك الكثري يف

' Amazon Prime'برامج الوفاء اليت متنحها شركات مثل هالك  العديد من  املنتجات إضافة إىل إست

اليت تغري األمريكني على الشراء، ناهيك عن حجم اإلستثمارات اليت خيصصها املوزعون ' ShopRunne'و

 ∗و رقم اعمال شركة امازون يربهن ذلك.على املواقع من خالل إسرتاتيجيات لفتح قنوات جديدة للبيع

 256فقد بلغت  اتعرف تزايدا مستمر  (B2C)يكية فإن التجارة اإللكرتونيةحسب هيئة  التجارة األمر   

بلغت النفقات على  وقد. 2010يف املائة مقارنة بسنة  12و هذا بزيادة بنسبة  2011مليار دوالر لسنة 

ية خارج يف املائة و بلغ نصيب التجارة اإللكرتون 11مليار دوالر بإرتفاع قدره  94.5السياحة اإللكرتونية حوايل 

 .3مليار دوالر  165السفر حوايل 

فهي األخرى تعرف تطورا يف الواليات املتحدة االمريكية و هذا ناتج عن توجه    (B2B)أما التجارة اإللكرتونية 

 وقدمن إمجايل التجارة اإللكرتونية   %91املؤسسات األمريكية حنو ممارسة أنشطة التجارة اإللكرتونية وهي متثل 

                                                 
1 http://www.fevad.com.op.cite. 
2 L'e-commerce pèse désormais 8% du retail aux Etats-Unis sur; 

http://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/e-commerce-usa-2013-forrester-0313.shtml  consulté le 

10/02/2013 
  197ص)    1.3(أنظر امللحق ∗

3  Chiffre d’affaire de e-commerce aux etas unis,http://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/chiffre-d-
affaires-e-commerce-aux-etats-unis.shtml  consulté le 27/12/2012 
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 الصناعة النقل، صناعةمعدات( التحويلية الصناعات

 السيارات جتارة الصيدالنية، املنتجات جتارة

(b2b)  2010-2002) ( 

2007  2008  2009  2010  

3177.1  3482.2  3073.6  4129  

Source :US, census bureau, Summary of U.
E-commerce,avail 

  ).2002-2011( (b2c)تطور التجارة اإللكرتونية األمريكية

  

          Source:http://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/chiffre
affaires-e-commerce
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الصناعات قطاع :مها أساسيني قطاعني التجارة بني هذه

جتارة( اجلملة جتارة وقطاع .)االلكرتونية املنتجات صناعة

 (b2b)تطور التجارة اإللكرتونية األمريكية) 3.3(اجلدول

2002  2003  2004  2005  2006  

1596.6  1767.6  2016.9  2517.5  2808.7  

Summary of U.S. Shipments, Sales, Revenues, and 
commerce,available at http://www.census.gov

تطور التجارة اإللكرتونية األمريكية) 3.3(  الشكل البياين رقم 

journaldunet.com/ebusiness/commerce/chiffre
commerce-aux-etats-unis.shtml   
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هذه قيمة توزعت

صناعة الكيميائية،

  ).وجتهيزاا

B2B مليار

  دو�ر

2002

1596.6

ales, Revenues, and 

الشكل البياين رقم  .

ournaldunet.com/ebusiness/commerce/chiffre-d-
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  واقع التجارة اإللكترونية في العالم العربي: المبحث الثاني 

ـ هذا ما يؤكد على ان  مليون دوالر عرب التجارة اإللكرتونية 95إمجايل اإلنفاق العريب السنوي ال يزيد عن 

فأكثر  املتعاملني يف التجارة اإللكرتونية ترتكز مشرتيام يف  الدول ال زالت متخلفة يف جمال األعمال اإللكرتونية

يف املائة ، بينما تتوزع النسب الباقية على الكتب و اهلدايا 70شراء برامج و أجهزة احلاسب األيل بنسبة تزيد عن 

ب قلة املواقع العربية اليت ال متثل باملائة من املشرتيات تتم خارج املواقع العربية و ذلك بسيف 80إضافة إىل ذلك 

 1.''يف املائة من مساحة اإلستخدام على مستوى شبكة االنرتنت0.5سوى 

إن عدم إستغالل الدول العربية ملصادر املعلومات و املعرفة سوف خيلق صعوبة يف تقليص حجم الفجوة 

 يربز عن وجود فجوة، هاته الدول فإنهو واقع إستخدام تكنولوجيا املعلومات و اإلتصاالت يف نظر إىل الرقمية فبال

أشار  ''حيث.بني الدول العربية بعضها مع بعض هذه الفجوة اليت تأخذ يف اإلتساع بينها و بني دول العامل و حىت

فقط يف حني   يف املائة 2قنية العاملية بلغت أن حجم صادرات الدول العربية للت 2008تقرير البنك الدويل لسنة 

يف املائة أما من  2يف املائة و أمريكا الالتينية  29و دول شرق أسيا   يف املائة36بلغت عند الدول املتقدمة 

لكل ألف من السكان أما يف  600حيث متوسط مستخدمي االنرتنيت يف نفس السنة يف الدول املتقدمة يبلغ 

 . 2''لكل ألف من السكان يف نفس السنة 116وسط مستخدمي االنرتنت بلغ الدول العربية فمت

وتتفاوت الدول العربية فيما بينها يف ممارسة التجارة اإللكرتونية فهناك بلدان طورت نسيج تكنولوجيا 

اإلتصاالت و أغلبها يف الدول اخلليج ففي دراسة أعدت لصاحل منتدى دافوس اإلقتصادي الدويل حول تطور 

 :3ثالث جمموعات  تكنولوجيا اإلتصاالت يف العامل العريب حيث مت تصنيف الدول العربية إىل

  .اإلمارات ،الكويت ، البحرين: جمموعة التطور السريع تشمل''

                                                 
يف  لكرتونية يف الدول العربية امللتقي الدويل الرابع حول عصرنة نظام الدفع يف البنوك اجلزائرية و إشكالية إعنماد التجارة اإللكرتونيةعيس دراجي،مداخلة بعنوان حتديات التجارة اإل  1

  .12ص 2011أفريل  27-26اجلزائر، املركز اجلامعي مخيس مليانة  
  .11ص  مرجع سبق ذكره،صليحة حفيفي ،/فوزية حفيف  2
3
 .12- 11فيفي ، نفس املرجع ،صصليحة ح/فوزية حفيف 
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  .مصر ، األردن، لبنان ،السعودية: جمموعة الدول الصاعدة تشمل

 . ''املغرب ، اجلزائر ،عمان ،سوريا: جمموعة الدول السائرة يف طريق النمو تشمل

االت في الدول العربيةات و اإلتصإستخدام تكنولوجيا المعلوم:لمطلب األول ا  

يف  املائة  31حوايل   2011قدر بأنه يف اية سنة )  itu(1يف دراسة قام ا اإلحتاد الدويل لإلتصاالت 

يف املائة منهم عندهم إمكانية النفاذ لالنرتنت  26من األسر يف املنطقة العربية ميلكون جهاز كمبيوتر و حوايل 

لذلك يلزم بذل العديد من اهودات من أجل إتساع  مساحة إستخدام االنرتنت من طرف األسر يف . من املنزل

يف سبيل التطور الرقمي و هو العمل على الوصول إىل اإلحتاد املنطقة العربية و هذا للوصول للهدف الذي حدده 

  .2015يف املائة لإلنرتنت يف الدول يف طريق النمو من هنا إىل سنة 40  نسبة إستخدام

أكثر من ثلث العامل كان على االنرتنت ووصل معدل  2011و تبعا لنفس الدراسة ففي اية 

و يالحظ أنه أعلى     يف املائة 29إىل االنرتنت يف الدول العربية حوايل  (taux de penetration)لغلالتغ

يف املائة و لكنه 12.8و أفريقيا   يف املائة27.2نة مبجموعة دول أسيا و الباسفيك اليت بلغ معدهلا قليال مقار 

  .يف املائة74.4و دول اوروبا    يف املائة56.3منخفض مقارنة مع أمريكا 

  :إستخدام تكتولوجيات المعلومات و اإلتصاالت اتمؤشر .1

التطوير و هي شركة متخصصة يف أحباث السوق وتكنولوجيا الذي نشره مركز مدار لالحباث و 2حسب التقرير 

يف  ( Mrd Arab Ict index)3املعلومات فإن املؤشر السنوي إلستخدام تكنولوجيا املعلومات و اإلتصاالت

                                                 
1
 International télécommunication union ,Adoption et prespetive des Tic dans le région des etats arabe. 

http://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/ind/D-IND-AR-2012-PDF-F.pdf  consulté le 23/12/2012 
2  Madar Resarch &developpemnt ,Arab ICT use and social net work adoption sur 
http://www.madarresearch.com/companyprofile.aspx   consulté ،le 25/12/2012. 

3 MRD Arab Icit Index  : ملؤشر األساسي السنوي الستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت العريب الذي طوره مرطز مدار لالخباث و التطوير و يتناول أربعة وهو
مستخدمو اإلنرتنت، وعدد أجهزة الكمبيوتر اشرتاكات اهلاتف احملمول، اشرتاكات اهلاتف الثابت، : اليت يغطيها التقرير، وهي 18مؤشرات رئيسة لكل من البلدان العربية الـ

وكلما كانت درجة املؤشر األساسي أعلى فإا تشري إىل . ويتم حساب املؤشر األساسي بإضافة قيم هذه املؤشرات األربعة لكل بلد وتقسيم الناتج على عدد السكان . املستخدمة
  .مستوى أعلى يف تبين تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت



التجارة اإللكترونية في الجزائرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالثـ ــــــــــــــــــــــ  
 

116 
 

 .2010يف عام  1.32مقارنة ب  2011يف عام  1.48نقطة ليحقق  0.16العامل العريب قد إرتفع مبقدار 

، إذ كانت من بني الدول 2.82بعالمة قدرها  2011ة السعودية املؤشر األساسي لعام وتصدرت اململكة العربي

ويعزى املركز الذي . اخلمس األوائل يف كافة قطاعات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت باستثناء قطاع واحد فقط

ها حتتل املرتبة األوىل بني ما جعل يف املائة 189.24حققته السعودية إىل انتشار اهلاتف احملمول الذي بلغ نسبة 

 .الدول العربية واملرتبة الرابعة عامليا

درجة على مؤشر استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  2.78حلت قطر يف املركز الثاين مسجلة 

ولدى قطر حاليا أعلى نسبة انتشار يف أجهزة الكمبيوتر املستخدمة بني دول املنطقة بنسبة . 2011العريب لعام 

 .هذا وجاءت دول كل من اإلمارات يف املركز الثالث، عمان يف املركز الرابع و البحرين خامسا%. 46.77

الذي   2010بتقدم طفيف مقارنة بسنة  1.36أما اجلزائر فقد إحتلت الرتبة الثالثة عشر مسجلة مؤشر 

   1.22كان

 :(IDI) مؤشر تطور تكنولوجيا المعلومات و اإلتصاالت في الدول العربية 1.1

يف الدول العربية و مقارنتها مبدى تطورها يف العامل فإنه من املهم  TICمن أجل أخذ فكرة حول تطور 

 indice de)حتليل هذا التطور بواسطة مؤشر تطور تكنولوجيا املعلومات و اإلتصاالت 

developpement des Tic « IDI ») و هذا املؤشر يقيس حجم تطور ،TIC  إقتصاد يف 152يف 

يف اجلدول .مؤشرات يف قيمة واحدة بعتمد عليها للمقارنة مبدى التقدم مع مرور الزمن 11العامل من خالل دمج 

الذي يوضح أن إستخدام . 2008لسنة   IDIمع مؤشر  2010لسنة  IDIاملوايل يتم املقارنة ب املؤشر 

يث حتتل حكذلك الدول العربية   تكنولوجيا املعلومات و اإلتصاالت يف تزايد مستمر يف كل دول العامل و

ة االوىل عربيا و الثانية و الثالثون عامليا و الدول األحرى العربية ذات الدخل املرتفع األعضاء يف باإلمارات املرت
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جملس دول تعاون اخلليج مثل اململكة العربية السعودية و البحرين و القطر الذين ينتمون ضمن الدول اخلمسون 

  1.ة هلذا املؤشربنساألحسن عامليا بال

  .يف الدول العربية 2010 - 2008لسنة  IDIمؤشر )  4.3(اجلدول رقم 

  الرتتيب احمللي  
2010  

الرتتيب 
  2010العاملي

IDI 
2010 

الرتتيب 
  العاملي
2008  

IDI 
2008 

التغري يف الرتتيب 
-2008العاملي

2010  
  0  5.63  32  6.19  32  1  اإلمارات

  4  4.50  48  5.60  44  2  قطر
  - 3  5.16  42  5.57  45  3  البحرين 
  9  4.13  55  5.42  46  4  السعودية

  8  3.45  68  4.38  60  5  عمان 
  0  3.29  73  3.83  73  6  االردن 

  - 2  3.12  77  3.57  79  7  لبنان
  - 2  2.98  82  3.43  84  8  تونس
  10  2.60  100  3.29  90  9  املغرب
  1  2.73  92  3.28  91  10  مصر
  0  2.66  96  3.05  69  11  سوريا
  2  2.41  105  2.82  103  12  اجلزئر
  0  1.49  127  1.72  127  13  اليمن

  2  1.44  130  1.67  128  14  جزر القمر
  - 5  1.56  124  1.66  129  15  جيبويت

  - 5  1.50  126  1.58  131  16  موريطانيا
    3.04    3.57      املعدل احمللي

Source :International télécommunication union Adoption et prespetive des 
-http://www.itu.int/dms_pub/ituTic dans le région des etats arabe sur 

F.pdf-PDF-2012-AR-IND-d/opb/ind/D  

                                                 
1
 International télécommunication union , Adoption et prespetive des Tic dans le région des etats arabe. op cite. 



التجارة اإللكترونية في الجزائرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالثـ ــــــــــــــــــــــ  
 

118 
 

القمر و جيبويت و موريطانيا و اليمن حتتل املراتب و من املالحظ أن الدول ذات الدخل املنخفض كجزر 

  أما بالنسبة السعودية. 2008األخرية يف العامل فكل من جيبويت و موريطانيا تأخرتا خبمس مراتب مقارنة بسنة 

أصبحت البلد األكثر نسبة  2010و يف  2010- 2008و املغرب و عمان قد حققتا تقدم مهم خالل الفرتة 

   .ألجهزة كمبيوتر و إستخدام لالنرتنت هذا ما مسح هلا بالتقدم بأربع مراتب يف الرتتيب العامليمن حيث إمتالكها 

  .و نالحظ أيضا انه هناك عالقة بني مستوى الدخل و مستوى تطور تكنولوجيا املعلومات و اإلتصاالت

  2008العاملي أما لسنة يف الرتتيب  2010لسنة 103أما بالنسبة للجزائر فكما نال حظ فهي حتتل املرتبة 

  .و ذا فهي تقدمت مبرتبتني مقارنة 105فكانت حتتل 

  :إشتراكات الهاتف الثابت 2.1

يف املائة و بيقى األقل ديناميكة 25من خالل اجلدول أن إشرتاكات اهلاتف الثابت يف الدول العربية ال تتجاوز 

فاض تقنية اهلاتف النقال الذي أصبح  اإلهتمام به أكثر اهلاتف الثابت باملقارنة باهلاتف النقال و يفسر هذا اإلخن

  2011إشرتاكات اهلاتف الثابت يف الدول العربية لسنة )     5.3(  اجلدول . من اهلاتف الثابت 

  الرتتيب العاملي  معدل اإلنتشار  2011مشركي   عدد السكان  الدولة
  75  21.60  912132  4222836  لبنان

  76  21.49  1825496  8494707  اإلمارات
  81  20.49  4381100  21381111  سوريا

  91  18.41  242407  1316750  البحرين
  94  17.92  305969  1705776  قطر
  97  16.87  1012100  600000  ليبيا

  98  16.33  4633100  28376355  السعودية 
  109  14.15  523161  6249000  الكويت

  111  11.35  1217781  10732470  تونس
  114  11  3566076  32419800  املغرب
  116  10.71  8714200  81348421  مصر
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  120  10.05  287323  2859457  عمان
  123  9.1  385057  4231084  فلسطني

  127  8.5  3153500  37100000  اجلزائر
  135  6.79  424000  6249000  األردن
  138  5.79  1945000  33564325  العراق
  144  4.42  1075412  24312000  اليمن

  168  1.15  4836717  41919368  السودان
  -   10.03  35087431  349932731  اإلمجايل

source : Madar Resarch &developpemnt ,Arab ICT use and social net work 
adoption sur http://www.madarresearch.com/companyprofile.aspx  

   :إشتركات الهاتف المحمول.3.1

باملقارنة    مشرتك، 346,360,198اهلاتف احملمول يف الدول العربية بلغ إمجايل مشرتكي  2011 عام يف

 .يف املئة 12.61ما ميثل معدل منو نسبته . 2010مشرت ك يف عام  307,563,412مع 

يف املئة و الرابعة عامليا اما اجلزائر فقد إحتلت املرتبة  189ة عربيا مبعدل إنتشارار و إحتلت السعودية مرتبة الصد

عربيا و السادسة بعد املائة عامليا  و يالحظ من اجلدول ان اغلبية دول اخلليج كاألمارات و الكويت  الثانية عشر

  .و قطر يتجاوز فيها نسبة إنتشار احملمول املائة يف املائة 

  .2011منو إشرتاك اهلاتف احملمول يف الدول العربية )   6.3(  دولاجل

  الرتتيب العاملي  اإلنتشارمعدل   2011مشركي   عدد السكان  الدولة.
  4  189  53700000  28376355  السعودية

  8  168.19  4809248  2859457  عمان
  10  166.67  10000000  6000000  ليبيا
  15  163.61  2794043  1707756  قطر

  29  138.06  11727401  8494707  اإلمارات
  32  134.51  4973160  3697292  الكويت
  37  128.62  1693650  1316750  البحرين
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  53  119.75  7483000  6249000  األردن
  61  115.42  12387656  10732470  تونس
  65  112.75  36554000  32419800  املغرب
  95  102.56  83430000  81348421  مصر

  106  96.26  35711159  37100000  اجلزائر
  131  80.25  3389000  4222836  لبنان

  139  72.74  24413656  33564325  العراق
  148  67.71  2865000  4231084  فلسطني
  156  59.89  25107343  41919368  السودان

  157  59.83  12791647  21381111  سوريا
  166  51.54  12530235  24312000  اليمن

  -   98.98  346360198  349932731  اإلمجايل
source : Madar Resarch &developpemnt ,Arab ICT use and social net work 

adoption sur http://www.madarresearch.com/companyprofile.aspx  

  :أجهزة الكمبيوتر.4.1

  ،و من خالل اجلدول سجلت دول اخلليج النسب املرتفعة يف إستخدام أجهزة الكمبيوتر مقارنة بالدول األخرى .
أفضل أداء من الدول االخرى كذلك  يف نسبة إستخدام  تعدان هذه البلدان الغنية بالنفط  ما يوضحو هذا 

مستخدم لالنرتنت لكل جهاز كمبيوتر مقارنة  1.07االنرتنت إىل أجهزة الكمبيوتر ففي قطر مثال هناك حوايل 

تر بيو فمن اجلدول يكشف لنا عن هوة رقمية يف إنتشار الكم 1مستخدم انرتنت لكل جهاز يف املغرب 4.18ب 

 أمام أساسيا عائقا يعد الدول هذه يف احلاسوب أجهزة باستخدام الوعي نقص فإن و بالتايل يةبني الدول العرب

 .التجارة اإللكرتونية فيها تقدم

 

 

                                                 
1
 Madar Resarch &developpemnt ,Arab ICT use and social net work adoption sur 

http://www.madarresearch.com/companyprofile.aspx   consulte 13/12/2012 
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  .2011ة لسنةقاعدة أجهزة الكمبيوتر يف الدول العربي )7.3( دولاجل

  معدل اإلنتشار  عدد أجهزة الكمبيوتر  الدولة
  46.77  798715  قطر

  45.47  3862177  اإلمارات 
  35.65  469360  البحرين

  35.32  1305955  الكويت 
  28.54  8098276  السعودية

  21.57  910965  لبنان
  19.29  551714  عمان
  17.74  1108866  األردن

  14.88  892601  ليبيا
  11.86  1272643  تونس 
  10.14  3763607  اجلزائر
  9.40  3045939  املغرب

  9.38  396770  فلسطني
  8.51  1819690  سوريا
  7.58  2545761  العراق
  7.23  5878810  مصر

  4.93  2068436  السودان
  3.86  938623  اليمن

  11.35  39728908  اإلمجايل
source : Madar Resarch &developpemnt ,Arab ICT use and social net work 

http://www.madarresearch.com/companyprofile.aspxadoption sur  
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  : إستخدام االنترنت.5.1

 internet world)حسب إحصائيات موقع  2012لقد بلغ عدد مستخدمي االنرتنت يف العامل لسنة 

stat)  يف املائة يف العامل 34.3مستخدم و بلغ معدل إستخدام االنرتنت  405 2 518 376   حوايل      

  : يوضح هذا (8.3)و اجلدول 

  .2012جوان  30إحصائيات مستخدمي األنرتنت يف العامل اية)   8.3(  اجلدول رقم 

  معدل التغلغل  عدد مستخدمي االنرتنت  عدد السكان  مناطق العامل

 %15.6  167.335.676  1.037.380.295  افريقيا

  %27.5  1.076.681.059  3.922.066.987  أسيا

  %40.2  90.000.455  223.608.203  الشرق األوسط

  %78.6  273.785.413  348.280.154  مشال افريقيا

  %42.9  254.915.745  593.688.638  الكارييب/أمريكا الالتينية

  %67.6  24.287.919  35.903.569  أسرتاليا

  %34.3  2.405.518.376  7.017.846.922  إمجايل العامل

  http://www.internetworldstats.com/stats.htm: املصدر

خدمي االنرتنت يف و الشكل البياين التايل يوضح نسبة مستخدمي االنرتنت يف كل منطقة بالنسبة إلمجايل مست

 .وحتتل أسيا الرتبة يف مستخدمي االنرتنت يف العامل. العامل 
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  .2012يف نسب مستخدمي االنرتنت يف العامل

  

http://www.internetworldstats.com/stats.htm  

يف املائة تليها  44.8حسب الشكل البياين فإن أكرب نسبة ملستخدمي االنرتنت يف العام توجد يف أسيا ب 

  .يف املائة 1يا ب رتاليف املائة أما أخر نسبة فتقع يف قارة أس

  . 2011أما بالنسبة إلستخدام االنرتنت يف العامل العريب اجلدول االيت يقدم لنا إحصائيات 

  .2011مستخدمي األنرتنت يف العامل العريب

  معدل التغلل
مستخدمي (

عدد /األنرتنت
  )السكان

مسخدمي 
مستخدمي /االنرتنت

  االنرتنت اإلمجايل

57.1 % 0.8 % 

4.7 % 0.0 % 

8.1 % 0.0 % 

26.4 % 25.1 % 

4.3 % 1.5 % 

30.5 % 2.3 % 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالثـ ــــــــــــــــــــــ
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نسب مستخدمي االنرتنت يف العامل)  4.3(  الشكل البياين 

http://www.internetworldstats.com/stats.htm": املصدر

حسب الشكل البياين فإن أكرب نسبة ملستخدمي االنرتنت يف العام توجد يف أسيا ب 

يف املائة أما أخر نسبة فتقع يف قارة أس 11.4يف املائة مث مشال افريقيا ب  21.5

  :إستخدام االنترنت في العالم العربي

أما بالنسبة إلستخدام االنرتنت يف العامل العريب اجلدول االيت يقدم لنا إحصائيات 

مستخدمي األنرتنت يف العامل العريب)  9.3(   اجلدول رقم 

  
عدد 

  2011السكان

  
مستخدمي 

  31/12/2011األنرتنت

1,214,705 694,009 

794,683 37,472 

757,074 61,320 

82,079,636 21,691,776 

30,399,572 1,303,760 

6,508,271 1,987,400 

 الفصل الثالثـ ــــــــــــــــــــــ

املصدر

  

حسب الشكل البياين فإن أكرب نسبة ملستخدمي االنرتنت يف العام توجد يف أسيا ب  

21.5أوروبا ب 

إستخدام االنترنت في العالم العربي1.5.1

أما بالنسبة إلستخدام االنرتنت يف العامل العريب اجلدول االيت يقدم لنا إحصائيات 

  
  الدولة

  البحرين

  جزر القمر

  جيبويت

  مصر

  العراق

  االردن
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 % 5.4 % 13.4 4,700,000 34,994,937  اجلزائر

 % 1.3 % 42.4 1,100,000 2,595,628  الكويت

 % 1.6 % 33.0 1,367,220 4,143,101  لبنان

 % 0.4 % 5.9 391,880 6,597,960  ليبيا

 % 0.1 % 3.0 100,333 3,281,634  موريطانيا

 % 18.2 % 48.9 15,656,192 31,968,361  املغرب 

 % 2.0 % 57.5 1,741,804 3,027,959  عمان

 % 1.4 % 70.0 1,231,567 1,759,227  قطر

 % 13.2 % 43.6 11,400,000 26,131,703  السعودية

 % 0.1 % 1.0 106,000 9,925,640  الصومال

 % 0.0 / / 8,260,490  جنوب السودان

 % 4.8 % 11.4 4,200,000 36,787,012  السودان

 % 5.2 % 19.8 4,469,000 22,517,750  سوريا

 % 4.4 % 36.3 3,856,984 10,629,186  تونس

 % 6.8 % 70.9 5,859,118 8,264,070  اإلمارات

 % 1.7 % 58.8 1,512,273 2,568,555  فلسطني

 % 3.0 % 10.8 2,606,698 24,133,492  اليمن

 % 100.0 % 23.9 86,077,806 359,340,646  اموع

  http://www.internetworldstats.com/stats19.htm: املصدر

يف املائة  25.1هي مصر بنسبة  2011و نالحظ من اجلدول أن أكرب دولة من حيث استخدام االنرتنت لسنة  

و بذلك   يف املائة 13.2نسبة يف املائة مث السعودية ب18.2و هي بذلك إحتلت املرتبة األوىل تلتها املغرب بنسبة 

  ∗.الرتبة اخلامسة عربيا حتتل اجلزائر

  

 

                                                 
  197ص)    2.3(أنظر امللحق  ∗
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  التجارة اإللكترونية في الدول العربية : المطلب الثاني 

 :دول المشرقلكترونية في التجارة اإل.1

توقعات الشركة إىل  املتخصصة يف حلول الدفع تشري 1العاملية» فيزا«حسب آخر تقرير أصدرته شركة 

) مليارات دوالر 5(مليار درهم  18.3إىل  اخلليجيارتفاع التجارة اإللكرتونية يف دول جملس التعاون 

يف املئة من حجم سوق التجارة  60تستأثر بأكثر من  اإلمارات أن كما أشار التقرير إىل  2011بنهاية،

الوعي جتاه استخدام  دول جملس التعاون اخلليجي، نظرًا الرتفاع نسبة استخدام اإلنرتنت وزيادة اإللكرتونية يف

 .والدفع عرب شبكة اإلنرتنت إضافة إىل ارتفاع نسبة الثقة التسوق بطاقات االئتمان

إن مبيعات التجزئة فاملتخصص يف البيع عرب اإلنرتنت  "كوم .سوق "و حسب املدير التنفيذي ملوقع 

مليارات  3.3تشري إىل حنو  2011اخلليج وحىت اية العام  يف دول» من الشركات إىل األفراد«اإللكرتونية 

يشرتون سلعًا أو تذاكر  يف املئة من املتسوقني 65يف املئة منها، وأن حنو  60اإلمارات على حنو  تستحوذدوالر 

عرب اإلنرتنت، سواء  تشري إىل أن تعامالت األعمال العاملية» آي دي سي«تقديرات مؤسسة األحباث ف .طريان

  .ليار دوالر أمريكي يومياً م 450إىل  2020بني الشركات أو الشركات والعمالء، ستصل حبلول عام 

مؤمتر مؤمترا بديب حول   2012ديسمرب  18اليت نظمت يوم  داتاماتكسكما أشار املدير العام لشركة 

السياحة اإللكرتونية الذي نظمته مبشاركة خرباء يف ووسائل التواصل اإلجتماعي والسياحة اإللكرتونية عرب 

أثناء كلمته إىل منو حجم ووترية ياحية املرتبطة بالتجارة االلكرتونية األنرتنيت والتسويق اإللكرتوين واخلدمات الس

مرجعًا ذلك إىل عدة عوامل من أبرزها  2009باملائة منذ العام 29التسوق عرب اإلنرتنت يف اإلمارات بنسبة 

                                                 
 http://www.zawya.com/story consulté le .14/03/2013على املوقع  مليارات حجم التجارة اإللكرتونية خليجياً  5فيزا 1 
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إىل أكثر من  ازدياد استخدام اإلنرتنت يف الدولة يف أحناء املنطقة، إذ تصل أعداد مستخدميها يف املنطقة حالياً 

 .1 2015مليوناً حبلول  150مليون شخص، ومن املتوقع أن يصل هذا الرقم إىل  70

  .2011يف دول املشرق لسنة   B2Cحجم التجارة اإللكرتونية من نوع )    5.3(الشكل 

  

euroupe online payment 2012availble at  :report ecommerce Source 
-ecommerce-europe.eu/publications/2012/06/repor t-http://www.ecommerce

2012-payments-online-europe  

حسب الشكل البياين فان السعودية يف املرتبة الثانية بعد اإلمارات حبيث سوق التجارة اإللكرتونية من نوع  

B2C   مليون دوالر  70مليون دوالر يف حني حتتل عمان املرتية األخرية  حبجم ضئيل ال يتجاوز  800مببلغ.  

 دول هي اإلمارات 4ماليني زيارة شهريًا من  4يسجل أكثر من » كوم. سوق«إ و لإلشارة فإن 

 .ألف سلعة ومنتج 300والسعودية ومصر والكويت ويطلعون على أكثر من 

كرتونية يف مصر فقد أشارت دراسة موعة املرشدين العرب املتخصصة يف أسواق اإلل أما التجارة

اليت قدرت '' مسح مستخدمي اإلنرتنت و التجارة اإللكرتونية يف مصر''اإلتصاالت و اإلعالم العربية حتت عنوان 

مليار  2.1قدر  2009حجم اإلنفاق من طرف مستخدمي االنرتنت على التجارة اإللكرتونية يف مصر لسنة 

                                                 
 
على املوقع  -12-26   2012يومإفتتاح مؤمتر السياحة اإللكرتونية بديب مقال منشور على االنرتنت   1

http://www.datamatixgroup.com/ar/pressroom/search2.asp?L=Ar&id=15292012  
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يف املائة من مستخدمي االنرتنت قاموا مبعامالت جتارية عرب االنرتنت  اليت مشلت كذلك دفع  34دوالر  و حوايل 

الفواتري عرب االنرتنت ، و يف تقرير صادر عن نقطة التجارة الدولية ان حجم التجارة اإللكرتونية  يف مصر تشكل 

2011.1ري الداخلي يف اية سنة ل التجااو يف املائة من إمجايل حجم التد 15
  

  :دول المغرباإللكترونية في   التجارة2. 

ضعية التجارة اإللكرتونية يف دول املغرب العريب ارتأينا أن نقدم صورة عن ذلك يف دول  و وملعرفة مدى  

  .اجلوار ، مها تونس و املغرب 

  :2التجارة اإللكترونية في تونس1.2

إن إهتمام تونس بالتجارة اإللكرتونية كان واضحا مقارنة بباقي الدول العربية فقد انشئت تونس سنة  

جلنة وطنية للتجارة اإللكرتونية مكلفة بإسرتاتيجية تطوير القطاع و إقرتاح احللول للمشاكل املتعلقة ذا  1999

 حيث 2000 أوت 9يوم   83-2000 القانون رقم إىل سن هذه اللجنة أعمال قد أدتالقطاع اجلديد، ف

حرصا من وزارة التجارة و و  .يف العامل املمارسات وفقا ألفضلالتجارة للتجارة و  إطار تنظيمي هذا القانون أنشئ

الصناعية التقليدية التونسية من أجل زيادة نشاط قطاع التجارة اإللكرتونية قامت بإنشاء فرقة عمل من اجل القيام 

ول سلوك الشراء عرب االنرتنت للمستهلكني التونسيني و كانت نتائج هذه الدراسة جد بدراسة إستقصائية ح

  . باملائة من التونسيني لديهم إستعداد للشراء عرب األنرتنت 70مشجعة حبيث كشفت بان حوايل 

  :3 2012و حسب إحصائيات املوقع الرمسي لوزارة التجارة و الصناعة التقليدية و ذلك يف الفرتة األوىل من سنة 

  .spsصفقة عرب برنامج  300 000عدد الصفقات .موقع 700حوايل  :مواقع التجارة اإللكرتونية عدد من

 .مشاريع 10: حاضنات مشاريع اخلدمات عرب االنرتنت و التجارة اإللكرتونية 

                                                 
  .72-71، ص 2011، 09العدد  ورقلة، اّإلمارات ، جملة الباحث ،ر و مصر و ئحسني شنيين ،واقع البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات و اإلتصاالت يف اجلزا  1

2
 Ministere du commerce et de l’artisanat.http://www.commerce.gov.tn/Fr/presentation-de-lenvironnement-du-

e-commerce-en-tunisie_11_187 consulté  le 28/12/2012 
3 Ministere du commerce et de l’artisanat .op cite 
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  :وسائل الدفع املقبولة فهي

  يقدم الربيد التونسي جمموعة من و سائل الدفع املؤمنة على شبكة االنرتنت تقوم على أساس بطاقات اإلئتمان 

  :و بطاقات الدفع املسبق و فيما يلي و سائل الدفع املقبولة يف تونس 

لبطاقات البنكية لفيزا  ،اCIBالبطاقات البنكية  ).E-Dinar smart E-dinar universel (بطاقات 

 )visa card international( بطاقات،البطاقات البنكية لفيزا إلكرتون CIBالبطاقات البنكية ،إلكرتون

  ).Mastercard international(    بطاقات

من التونسيني قاموا بعمليات   %36.4فإن  2008سنة  1و حسب دراسة قامت ا جمموعة املرشدين العرب

عرب الدينار   %27.4تتم بالبطاقات البنكية و   %64.8الشراء عرب األنرتنت أما عمليات الدفع فنسبة 

  .اإللكرتوين التونسي

 20112مقارنة ب  %50بنمو  2012مليون دينار تونسي لسنة 42.3أما التجارة اإللكرتونية فقد حققت 

 3%.200مبعدل منو  2005مليون دينار لسنة  14رتونية رقم يف حني حققت التجارة اإللك 

  :التجارة اإللكترونية في المغرب .2.2

سامهت القوانني اليت أعدا وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة يف الدفع ذا القطاع وإرساء 

املتعلق بالتبادل اإللكرتوين للمعطيات القانونية ونصوصه التطبيقية كأول  53- 05الثقة الرقمية، فجاء القانون رقم 

جع على تعامل التجار وغريهم مع بعضهم البعض عرب شبكة تشريع مغريب يهتم بتنظيم املعامالت اإللكرتونية ويش

                                                 
على املوقع ' 200 8تونس يف االلكرتونية التجارة واستخدام االنرتنت مستخدمي مسح" " العرب، املرشدين جمموعة 1

consulté le 01/12/2012 0-270808.htm-http://www.arabadvisors.com/arabic/Pressers/presser 

2 Tunisie : Le e-commerce reste encore peu développé malgré des indicateurs probants sur le site  

http://www.afriquinfos.com/articles consulté le 02/12/2012. 
3
 Yosra Boughzala, Obstacles au developpement du commerce electronique en Tunisie, mimoire de master institut 

des Hautes Etudes Commerciales de Carthage ,2007 sur le site 

http://www.memoireonline.com/04/08/1054/m_obstacles-developpement-commerce-electronique-en-
tunisie5.html 
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األنرتنت، وكان اهلدف من إقرار هذا القانون تسهيل التعامل التجاري وتنشيط التجارة اإللكرتونية مع احملافظة على 

املتعلق  09- 08ومن بني القوانني أيضا القانون رقم . مصاحل املستهلك، من خالل مايضمنه من أمان وتوثيق

ماية األشخاص الذاتيني جتاه معاجلة املعطيات ذات الطابع الشخصي ومرسومه التطبيقي، كما جتدر اإلشارة إىل حب

املتمم للقانون اجلنائي فيما خيص اجلرائم اليت متس نظم املعاجلة اآللية  03-07أن هناك أيضا القانون رقم 

  .1للمعطيات

د خصصت موقعا إلكرتونيا خاصا بالتجارة اإللكرتونية يف و نظرا إلهتمام املغرب بالتجارة اإللكرتونية فق

و هذا ما يدل  (maroctélécommerce)و موقع  )الفرنسي fevadيشبه إىل حد كبري موقع (املغرب 

بدو ضئيلة ولو تعلى و عي املغرب بامهية التجارة اإللكرتونية كقطاع إقتصادي جيب الرتكيز عليها لذلك فاألرقام 

يف املائة يف الناتج  1.2املغرب بدأت تعي كذلك أمهية االنرتنت يف اإلقتصاد فهي تساهم ب لكن يدل على ان 

  2.يف املائة مناصب شغل  3.2الداخلي اخلام و قد خلقت االنرتنت حوايل 

يف  49( 2011مليون مستخدم يف اية  16.3و قد بلغ عدد مستخدمي االنرتنت يف املغرب حوايل 

يف املائة من  32مستخدم قاموا بالشراء عرب االنرتنت ، حوايل    000 102ن بينهم م) لغدل التغلاملائة م

يف املغرب حوايل  الشراء و الدفع اإللكرتوين األسر املغاربية جمهزة بكمبيوتر شخصي و قد بلغ حجم املعامالت

رتون عرب الوسائل يف املائة من املغاربة يش 27.4حوايل .درهم مبا فيها الدفع اإللكرتوين  ونملي 504.2

  .موقع جتاري 670أما املواقع التجارية قد بلغت ) األنرتنت ،اهلاتف ،الربيد(اإللكرتونية 

  %18يف التسوق و   %31، و  %44و ترتكز معامالت التجارة اإللكرتونية املغربية يف دفع الفواتري ب 

  .خدمات احلكومة اإللكرتونية %7للسفر و 

  )مواقع جتارية ، مؤسساتية(ة على مواقع الويب داملؤسسات املغربية متواجيف املائة من  48حوايل  �

                                                 
 على املوقع   24/12/2012يوم   مستقبل التسوق باملغرب.. التجارة اإللكرتونية 1

http://www.maghribalyaoum.com/250/باملغرب+التسوق+مستقبل..+اإللكرتونية+التجارة/24/مقاالت 
2
 http://www.fnem.org/upload/module/module11.pdf  consulté LE 25/12/2012. 
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  .يف املائة من املؤسسات قامت بإرسال طلبيات عرب االنرتنت 17حوايل  �

  .يف املائة تلقوا طلبيات عرب األنرتنت 11حوايل  �

 LAN .1)(يف املائة من املؤسسات تتوفر على شبكات  78 �

  .اإللكترونية في الجزائرالتجارة : المبحث الثالث

ال نستطيع التحدث عن التجارة اإللكرتونية يف أي بلد دون ان نتحدث عن مدى تطور نسيج شبكة 

التطورات اليت حتدث باستمرار تلك املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات املعلومات و اإلتصاالت يف هذا البلد، ف

ت االتصال مبختلف أنواعها، وخدمات التعليم والتثقيف واالتصال، وما تبلغه من أمهية من ناحية توفري خدما

وتوفري املعلومات الالزمة لألشخاص واملنظمات، حيث جعلت من العامل قرية صغرية يستطيع أفرادها االتصال 

فيما بينهم بسهولة وتبادل املعلومات يف أي وقت ويف أي مكان، وتعود هذه األمهية لتكنولوجيا املعلومات 

األخرية، مبا فيها االنتشار الواسع وسعة التحمل سواء بالنسبة لعدد ه اخلصائص اليت متتاز ا هذ واالتصال إىل

األشخاص املشاركني آو املتصلني، أو بالنسبة حلجم املعلومات املنقولة، كما أا تتسم بسرعة األداء وسهولة 

  . االستعمال وتنوع اخلدمات

  :اإلتصال في الجزائرتكنولوجيا المعلومات و : .المطلب األول

تكنولوجيات املعلومات رغم أا مل تصل إلنتاج الربجميات و العتاد   االستثمار ب لقد وعت اجلزائر بأمهية 

يف العمل على إعداد البنية التحتية الضرورية من اجل بلوغ تلك املرحلة دف إعداد تمع إال أا بدأت 

 أن خمتلف املشاريع يف جمال املعلوماتية تدخل يف إطار السياسة الوطنية لتعميم التكنولوجيات املعلومات ، حيث

و يف االيت جمموعة من مؤشرات تكنولوجيا املعلومات و اإلتصال و اليت متثل البنية التحتية .إلعالم و االتصال ا

  .اليت متهد الطريق إلقامة التجارة إلكرتونية يف اجلزائر

                                                 
1
 Idem. 
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  :الهاتف الثابت  إشتراكات.1

 8.5 اقدره ∗معدل إخرتاق أي الثابت، اهلاتف يف اشرتاك ماليني 3 من يقرب ما هناك كان 2011عام يةيف ا

  . 2011-1995كات اهلاتف الثابت يف اجلزائر  بني ا إشرت )   10.3(اجلدول رقم    .املائة يف

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Source: United nations statistics division, "millennium development goals 

indicators:ligne telephone fixe pour100habitants available at 
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/data.aspx 

 
 

                                                 
∗
  .100×عدد السكان/عدد املشرتكني:ساكن يف بلد ما و حيسب كااليت 100لكل  مي االنرتنتدمؤشر يسمح مبعرفة عدد مستخ هوو معدل اإلخرتاق  

 %معدل اإلختراق  مشتركي الهاتف الثابت   السنة
1995  1176316  4.16  
1996  1278142  4.44  
1997  1400343  4.79  
1998  1477000  4.98  
1999  1600000  5.32  
2000  1761327  5.77  
2001  1880000  6.07  
2002  1950000  6.20 
2003  2079464  6.52  
2004  2486720  7.68  
2005  2572000  7.82  
2006  2841297  8.51  
2007  3068409  9.05  
2008  3069140  8.91  
2009  2576165  7.37  
2010  2922731  8.24  
2011  3059336  8.50 
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  : إشتراكات الهاتف النقال.2 

 2002من سنة  لنهاية التغلغل ومعدالت اجلزائر يف املتنقل اخللوي اهلاتف اشرتاكات )13.3( اجلدول ويعرض

  2010إىل سنة 

  )2011- 1995(  اجلزائري إشرتاكات اهلاتف اخللوي املتنقل)   11.3( دول رقم اجل

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Source : : United nations statistics division, "millennium development goals 
indicators:abonnements a un service téléphone mobile pour 100habitants available 

at http://mdgs.un.org/unsd/mdg/data.aspx 
 

  معدل التغلل  مشتركي الهاتف الخلوي   السنة
1995  4691  0.02  
1996  11700  0.04  
1997  17400  0.06  
1998  18000  0.06  
1999  72000  0.24  
2000  86000  0.28  
2001  100000  0.32  
2002  450244  1.43 
2003  1446927  4.53  
2004  4882414  15.07  
2005  13661355  41.54  
2006  20997954  62.88  
2007  27562721  81.29  
2008  27031472  78.52  
2009  32729824  93.65  
2010  32780165  92.42  
2011  35615926  98.99 
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من   %46.81 في الطليعة بنسبة ) جازي(المتعامل أوراسكوم تيليكوم الجزائر تييأو 

ب )نجمة (ثم المتعامل   %29.18ب) موبيليس(الحصة السوقية ثم إتصا�ت الجزائر 

  2011.1لسنة  % 24.01

  :و مبقارنة تطور اهلاتف الثابت مقارنة مع اهلاتف النقال الشكل األيت يوضح املقارنة

  .مقارنة بني تطور مشرتكي اهلاتف الثابت و النقال يف اجلزائر) 6.3 ( الشكل رقم

 

.)11.3)(10.3(من إعداد الطالبة إستنادا على معطيات اجلدول:املصدر  

الشكل يتضح أن إشرتاكات اهلاتف الثابت تنمو ببطء جدشديد فالربغم من أن عدد اإلشرتاكات إرتفعت  من

على مدار   % 160.07مبعدل منو  2011مليون مشرتك سنة  3.5إىل 1995مليون مشرتك سنة  1.17من 

سنةإال أنه يتضح جليا أن تكنولوجيا اهلاتف الثابت تنمو ببطء ثابت و هذا بالنظر إىل معدل اإلخرتاق فهو  16

ثابت هذا ما يعرقل نفاذ االسر يف املائة ال ميلكون هاتف  90يف املائة و هذا معناه ان حوايل  10ال يتجاوز حىت 

اجلزائرية إىل التجارة اإللكرتونية بإعتبار اهلاتف الثابت نافذة على شكة االنرتنت و هذا البطء يفسر إىل ضعف 

البنية التحتية للخطوط اهلاتفية و تعرضها املتكرر لألعطال إضافة إىل طول مدة اإلنتظار للحصول على خط 
                                                 
1
 Ministère de technologie de l’information et du communication sur le site http://www.mptic.dz/ar/?  اهلاتف النقال

consulté le 12/12/2012. 
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مليون مشرتك إىل  1.4من  2003بله منو سريع للهاتف النقال خاصة منذ سنة هاتفي، هذا النمو البطئ يقا

سنوات و هذه قفزة نوعية للجزائر يف جمال اهلاتف احملمول و هذا راجع لعديد املزايا  7مليون مشرتك خالل  35

ائرين باإلضافة للهاتف احملمول لسهولة النقل و إخنفاض تكلفة اإلتصال  و تكنولوجيات اجلديدة اليت تغرى اجلز 

  . إىل إمتالكهم اكثر من شرحية هذا التطور سوف يفتح اال كذلك للتجارة اإللكرتونية خاصة إذا زود باالنرتنت

 :إستخدام أحهزة الكمبيوتر.3

حوايل   2007يشهد إستعمال أجهزة الكمبيوتر منوا يف اجلزائر فقد بلغ عدد أجهزة الكمبيوتر املستخدمة لسنة 

و يقدر عدد .  %154مبعدل منو  2011جهاز لسنة   3763607هاز كمبيوتر مقارنة ب ج  1482000

جزء من  ملعظم جهاز كمبيوتر شراءهذا ال يزال لكن رغم   000 1200أجهزة الكمبيوتر اليت تباع سنويا

 دالربي وزارة وضعتلذلك  اIجر الوطني اIدنى المضمون 1.8 السعر الرمسي ألن صعبا اجلزائر السكان

 آفاق يف جزائرية عائلة لكل حاسوب لتوفري يهدف ،''أسرتك'' ب يعرف برناجما واالتصال اإلعالم وتكنولوجيا

 حبواسيب ةجزائرية أسر ماليني 6 د  لتزوي الربنامج هذا سعى ولقد البنكي، التمويل خالل من 2010 سنة

  .2أعيد صياغته بشكل جديدلكن مل يبلغ هذا املشروع االهداف املرجوة و قد  باإلنرتنيت مربوطة

  )2011-2007(تطور أجهزة الكمبيوتر يف اجلزائر ) 12.3(اجلدول رقم

عدد أجهزة 
الكمبيوتر 
  املستخدمة

2007  2008  2009  2010  2011  

1482000  2000700  2434168  2961551  3763607  

source : Madar Resarch &developpemnt ,Arab ICT use and social net work 
http://www.madarresearch.com/companyprofile.aspxadoption sur   

  

                                                 
1 Le secteur des technologies de l’information en Algérie   sur 
home.medallia.com/uploads/ss3iCms/docs/algerie_technologies_info...consulté13/12/2012 

2
  consulte 12/11/2012 http://www.mptic.dz/arوزارة  الربيد و تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال،مؤشرات تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال على املوقع 
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  :(Ict developement index :IDI)تكنولوجيا المعلومات و اإلتصال تنمية مؤشر.4

بالنسبة عامليا  104الذي نشرته اإلحتاد الدويل لإلتصاالت فإن اجلزائر إحتلت املرتبة  1التقريرحسب 

يف حني اا كانت حتتل املرتية  ∗)IDI(من حيث دليل التنمية  لتكنولوجيا املعلومات و اإلتصال بلد اخر  152

عامليا و هذا بالرغم  45 إحتلت الرتبة وذا ال تزال اجلزائر متأخرة مقارنة باإلمارات اليت 2010يف سنة  103

من اإلصالحات اليت تنوي اجلزائر القيام إال اا ال تنفذ يف الوقت احملدد هلا فمثال خدمة اجليل الثالث كانت قد 

  .إال أنه حلد االن مل تطبق 2011اعلنت عنها منذ 

  .IDI  (2010-2011(    اجلزائري دليل تنمية تكنولوجيا املعلومات و اإلتصال)   13.3(  اجلدول رقم 

  2010الدليل   2010املرتبة  2011الدليل   2011املرتبة   اإلقتصاد

  2.86  103  2.98  104  الجزائر
Source :  :  union international des telecommunication : mesurer la societe 

l’iformation 2012availble at http://(www.itu.int) 

يف املائة   5و  4ن مسامهة قطاع تكنولوجيا املعلومات و اإلتصال يف الناتج الداخلي اخلام يف اجلزائر يرتاوح بني إ

 )13.3(حسب اجلدول2.حسب وزارة الربيد و تكنولوجيا املعلومات و اإلتصاالت

  .2011تكنولوجيا املعلومات و اإلتصال اجلزائر  قطاع إحصائيات) 14.3(  اجلدول رقم

  5.5  )مليار دوالر(رقم األعمال اإلمجايل
   000 49  )مليار دينار(جيا املعلومات و اإلتصاللو إسترياد تكنو 

   PIB %4يف   TICمسامهة 
  000 140  عدد موظفي القطاع 

  http://www.mptic.dz/fr/?Indicateurs-TIC,1046اإلتصال وزارة الربيد و تكنولوجيا اإلعالم و : املصدر

                                                 
1
 union international des telecommunication : mesurer la societe l’iformation 2012 availble at http://(www.itu.int) 

consulté le 23/12/2012.     
 فاملؤشر :فرعية مؤشرات ثالثة ضمن جممعني )10إىل  0(على سلم من خمتلف مؤشرا 11 من املؤشر هذا ويتكون اإلتصاالتو  املعلومات تكنولوجيا لتنمية القياسي الرقم وهو ∗

 إىل النفاذ حاسوب، متلك اليت األسر نسبة نسمة، 100 لكل والنقال الثابت اهلاتف خطوط ( تصاالتاإلو  املعلومات لتكنولوجيا التحتية البنية إىل النفاذ يقيس ي األولالفرع
 املؤشر فيقيسها التكنولوجيا، هذه استعمال يف المهارات أما..)ةنسم 100 لكل االنرتنت ومشرتكو مستعملو ( التكنولوجيا هذه استعمالسفيقي الثاين املؤشر أما ، )...االنرتنت
 )....والكتابة بالقراءة اإلملام معدل ( الثالث

2 http://www.mptic.dz/fr/?Indicateurs-TIC,1046  le 30/12/2012. 
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  . يف املئة 4يف الناتج الداخلي اخلام فهي حبوايل  Ticخالل اجلدول ينبغي اإلقرار مبدى مسامهة قطاع   ومن

فيما خيص تنمية جمتمع   (CNUCED)ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة و التنمية  1و يف أخر تقرير

 4.5أي   ( مليون دوالر 4586املعلومات من خالل اإلستثمار يف تقنيات املعلومات فإن اجلزائر قد صرفت 

مليون دوالر كإستثمارات يف  372يف تكنولوجيا املعلومات و اإلتصاالت منها   2011لسنة )  مليار دوالر

) مليار دوالر 13.2اي ( مليون دوالر  245 13صرف برامج و خدمات الكمبيوتر يف حني أن املغرب قد 

أي ( مليون دوالر  71 2 1مليون دوالر يف برامج و خدمات الكمبيوتر اما تونس فقد صريف حويل 454منها 

 .مليون دوالر يف برامج و خدمات الكمبيوتر 285منها  )مليار دوالر 2.7

مليار دوالر يف د يسمرب  5.5ىل إو ذا فإن رقم أعمال تكنولوجيا املعلومات و اإلتصاالت قد و صل 

يف املائة، أما بانسبة ملسامهة قطاع تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت  17و هذا بإرتفاع  سنوي يقدر ب  2011

يف املائة أما يف تونس فهي  7غرب فهي يف املائة يف اجلزائر يف امل 4فهي )  PIB(يف الناتج الداخلي اخلام 

  .2011 يف املائة لسنة  13.5

 واقع و إستخدامات التجارة اإللكترونية  في الجزائر: المطلب الثاني 

إن ظهور شبكة االنرتنت و إنتشار إستعماهلا يف كل القطاعات أدى إىل إرتفاع و توسع التجارة اإللكرتونية  

ئيسية لنمو هذا النوع من التجارة وبظهورها فسحت اال لظهور العديد من حيث أصبحت من بني الركائز الر 

املفاهيم اجلديدة كظهور الصريفة اإللكرتونية و خدمات البنوك اإللكرتونية يف أي و قت و من أي مكان و اجلزائر  

كن سنحاول إعطا ء كباقي الدول أدركت أمهية االنرتنت و هذا ما يؤكده التزايد  يف عدد مشرتكي االنرتنت و ل

  .   حملة عن تاريخ ظهور األنرتنت يف اجلزائر

                                                 
1
 Yasmine bouchen  AQui de l’Algérie, du Maroc ou de la Tunisie dépense le plus pour les TIC ? http://www.jam-

mag.com/qui-de-lalgerie-le-maroc-ou-la-tunisie-depense-le-plus-pour-les-tic31/12/2012. 
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 :االنترنت  شبكة إستخدام.1

وهو مركز البحث و اإلعالم  CERIST عن طريق مركز 1994دخلت خدمة االنرتنت للجزائر ىف عام 

العلمي الذي كانت من قبل وزارة التعليم العايل و البحث 1986العلمي و التقين و الذي انشىء يف شهر أفريل 

  .مهمته انذاك إقامة شبكة وطنية و ربطها بشبكات إقليمية و دولية

يف البداية كانت اجلزائر مرتبطة باألنرتنت عن طريق إيطاليا يف إطار مشروع مع منظمة الينوسكو مسي ب 

RINAF) ( 9.6لكن بسرعة إرتباط ضعيفة جدا مل تتجاوزko   إرتفعت  1996و بعد سنتني أي سنة

مت ربط  1998حيث كان مير من باريس العاصمة الفرنسية مث يف اية   ko 64 إىل  سرعة اإلتصال لتصل

ميغا بيت يف الثانية مث يف شهر مارس   1طريق القمر الصناعي لرتتفع سرعة الربط إىل  اجلزائر بواشطن عن

خط هاتفي جديد من  30ومت إنشاء أكثر من ميغا بيت يف الثانية  2النرتنت على وصلت سرعة ا 1998

و املرتبطة كلها ) اجلزائر العاصمة، سطيف، ورقلة، وهران، تلمسان(خالل نقاط الوصول املنتشرة عرب الرتاب الوطين

  .العاصمة بنقطة خروج وحيدة على مستوى اجلزائر

هيئة  800إىل  1999هيئة وارتفع سنة  130ب  1996عدد اهليئات املشرتكة يف االنرتنت سنة  ردوق

  :موزعة كالتايل

  يف القطاع اإلقتصادي 500*

  .يف القطاع اجلامعي 100*

  يف القطاعات االخرى 150*

 .يف القطاع الطيب 50*

مشرتك يف مركز البحث و اإلعالم  3500وصل عدد املشرتكني  1999و يف نفس هذه السنة أي 

كمقاهي (الفردي مقارنة مع نسبة إشرتاك اهليئات  التقين و العلمي مشرتك نظرا إلخنفاض نسبة اإلشرتاك 
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وجد تباين كبري بني عدد املشرتكني و مستعملي االنرتنت يف اجلزائر نظرا ....) االنرتنت،املؤسسات، ميديا تك

مستعمل لكل   50ألف مستعمل لالنرتنت حوايل  180إلرتفاع تكلفة الربط بالشبكة حيث قدر حوايل 

  .إشرتاك

 1998اوت 25بتاريخ  257- 98قررت اجلزائر من خالل إصدار املرسوم التنفيذي  2000و يف سنة 

حترير سوق مزودي خدمات  2000اوكتوبر 14بتاريخ  2000- 307و املعدل مبرسوم تنفيذي اخر حتت رقم 

االنرتنت حبيث ظهر مزود جدد خواص و عموميني إىل جانب مركز البحث يف اإلعالم العلمي و التقين و مبوجب 

  . 2001رخصة حىت اية  65ا مت منح هذ

مشروع انطالق بإقامة  الربيد و املواصالتوزارة  وتطوير البنية التحتية لإلتصاالت قامت لتدعيم و  

مما يسمح دون شك بتقوية عمليات ربط املواقع  IMMARSATو VSATشبكتني عن طريق الساتلني 

من ) BACKBONE(خط اتصال أساسي  قامت الوزارة بتوفري كما . مع املشرتكني بشبكة االنرتنت

ثا، لتمكني موزعي خدمات / ميغابايت 144ثا قابل للتوسيع لغاية /ميغابايت 34 األلياف البصرية قدرته

 .بالشبكة الدولية على وجه أحسن االنرتنت وبعض مؤسسات االتصال من االرتباط

نرتنت تستهدف كافة واليات بكة تابعة هلا لتقدمي خدمة االكما قامت إدارة الربيد و املواصالت بإقامة ش

و هذا بالتعاون مع املوزع .ألف مشرتك 100أالف خط ويتوقع أن يشرتك فيها  10الوطن تفوق سعتها 

ومن مميزات هذه الشبكة احلكومية أا تنظم العديد من اخلدمات  )Lucent Technologies( األمريكي

  .إضافة إىل اخلدمات املرتبطة بالتجارة اإللكرتونية webاملوجودة حاليا على الوب 

بتدعيم بنيته التحتية حيث  )CERIST(قام  مركز البحث واإلعالم العلمي والتقين السرييست   وقد

 .ثا/ ميغابايت 30لغ سعته بيف مشروع يربطه مبوزعه يف الواليات املتحدة األمريكية خبط ت أبد
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نقطة وصول لالنرتنت وكذا  20بتزويد املشرتكني العوام بأكثر من  ) CERIST (كما يقوم السرييست

خط متخصص لبقية القطاعات األخرى ومنهم  48خط متخصص لقطاع التعليم العايل والبحث العلمي و  43

  .املوزعني اخلواص

ألف  250خط هاتفي ميكن  2000ويصل عدد اخلطوط اهلاتفية اليت متكن من الوصول إىل االنرتنت ب 

وقد حظر املركز نفسه . حسب مصادر السرييست 2001ألف مشرتك سنة  20تعمل من هذه اخلدمة ومس

خلوض غمار التجارة اإللكرتونية من خالل تنمية الربامج وبناء املواقع اإللكرتونية، أي حتضري البنية التحتية هلذا 

 )2003خبيت،(DZ  ري النطاقالنوع من التجارة، ونذكر بأن هذا املركز هو الذي يشرف على إدارة وتسي

  :عدد مستخدمي األنترنت في الجزائر1.1

     000 230و  مليون 5 حوايل 2012حسب اإلحصائيات األخرية فقد بلغ عدد مستخدمي االنرتنت لسنة 

  .يف املائة  14مستخدم بنسبة تغلل بلغت 

 يف اجلزائر 2012عدد مستخدمي األنرتنت لسنة ) 15.3(  اجلدول رقم 

معدد   عدد السكان  عدد املستخدمني  السنة
  %التغلل

معدل تغلل النطاق 
 *%العريض

2000  50,000 31,795,500 0.2  - 
2005  1,920,000 33,033,546 5.8  0.41 
2007  2,460,000 33,506,567 7.3  0.85 
2008  3,500,000 33,769,669 10.4  1.41 
2009  4,100,000 34,178,188 12.0  2.34 
2010  4,700,000 34,586,184 13.6  2.54 
2011  4,700,000 34,994,937 13.4  2.78 
2012  5,230,000 37,367,226 14.0  - 

Source :-Internet world stats, Algerian Internet Usage and Population 
tp://www.internetworldstats.com/af/dz.htmhtGrowth, 

*                   world  databank, "Fixed broadband Internet subscribers", available at: 

www.databanksearch.worldbank.org 
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التغلل و من املالحظ حسب اجلدول فإن عدد مستخدمي االنرتنت يف تزايد مستمر عرب السنوات فقد كان معدل 

يف املائة  10.4لتصل إىل  2008يف املائة مث بدأ بالزيادة لريتفع إبتداءا من سنة 

          مث تتواصل يف اإلرتفاع و هذا دليل على منو وعي اجلزائر مبدى امهية االنرتنت يف مجيع النواحي اإلقتصادية

 املشرتك خلط 1العريض النطاق إنرتنت خدمات

مشرتك   000 900عدد إشرتاكات النطاق العريض السلكي الثابت 

الرقمي  املشرتك خط :وهي اجلزائرية السوق

 اتصاالت وتستأثر)     الصغرية باملوجات 

 مشغلني أربعة فهناك wimax خدمة إىل  

  .كوم لينك ومسارت نت وآيكوس

  )2012-2000(معدل تغلغل االنرتنت يف اجلزائر عرب السنوات

  

  ).15.3(من إعداد الطالبة باإلعتماد على اجلدول رقم 

و بالنظر ملعدل التغلل االنرتنت فهو تطور بشكل متصاعد على مدار السنوات الفارطة إال انه يبقى معدل 

غري كاف و باإلمعان يف اجلدول نال حظ أنه يف خالل الفرتة 

تعميم االنرتنت يف  2005ة يف املئة فقد مت سن

                                                 
1
 International télécommunication union Adoption et prespetive des Tic dans le r

http://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/ind/D
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و من املالحظ حسب اجلدول فإن عدد مستخدمي االنرتنت يف تزايد مستمر عرب السنوات فقد كان معدل 

يف املائة مث بدأ بالزيادة لريتفع إبتداءا من سنة  0.2ال يتجاوز 

مث تتواصل يف اإلرتفاع و هذا دليل على منو وعي اجلزائر مبدى امهية االنرتنت يف مجيع النواحي اإلقتصادية

خدمات بتقدمي اجلزائر اتصاالت جمموعة تستأثر .و اإلجتماعية و الثقافية

عدد إشرتاكات النطاق العريض السلكي الثابت   اية  2010وحبلول اجلزائر

السوق يف العريض النطاق إىل للنفاذ جتارية تكنولوجيات ثالث

ftxx  وخدمةwimax   )للنفاذ العاملي البيين التشغيل 

 بالنسبة أما ftxxواأللياف الرقمي املشرتك خط خدمات

وآيكوس نت ماكس/نت وأنوار اجلزائر اتصاالت وهم اخلدمة

معدل تغلغل االنرتنت يف اجلزائر عرب السنوات)   7.3(الشكل 

من إعداد الطالبة باإلعتماد على اجلدول رقم : املصدر 

و بالنظر ملعدل التغلل االنرتنت فهو تطور بشكل متصاعد على مدار السنوات الفارطة إال انه يبقى معدل 

غري كاف و باإلمعان يف اجلدول نال حظ أنه يف خالل الفرتة  2012يف املائة لسنة  14ضئيل جدا فمعدل 

يف املئة فقد مت سن 5يف املئة إىل  0.2إرتفع معدل التغلل من  2005

Adoption et prespetive des Tic dans le région des etats arabe sur 
d/opb/ind/D-IND-AR-2012-PDF-F.pdf  consulté le 13/12/2012
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بالنسبةا�نترنتمستخدميعدد %

 الفصل الثالثـ ــــــــــــــــــــــ

و من املالحظ حسب اجلدول فإن عدد مستخدمي االنرتنت يف تزايد مستمر عرب السنوات فقد كان معدل 

ال يتجاوز  2000لسنة 

مث تتواصل يف اإلرتفاع و هذا دليل على منو وعي اجلزائر مبدى امهية االنرتنت يف مجيع النواحي اإلقتصادية

و اإلجتماعية و الثقافية

اجلزائر يف الرقمي

ثالث حالياً  هناك

adsl  واألليافftxx 

خدمات بتقدمي اجلزائر

اخلدمة هذه يقدمون

و بالنظر ملعدل التغلل االنرتنت فهو تطور بشكل متصاعد على مدار السنوات الفارطة إال انه يبقى معدل 

ضئيل جدا فمعدل 

2005و2000

gion des etats arabe sur 
 le 13/12/2012. 

14%

2012
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الدارس و اجلامعات مبوجب إتفاقية بني وزارة الرتبية الوطنية ووزارة الربيد و تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال و يف سنة 

يف املئة مما شجع العديد من 50اعلنت إتصاالت اجلزائر عن ختفيضات يف أسعار االنرتنت بنسبة  2008

إن توسع إستخدام االنرتنت من قبل اجلزائرين سيفتح اال امام التجارة .دمة اجلزائريني اإلشرتاك يف هذه اخل

اإللكرتونية بال شك خاصة إذا زادت اجلزائر من  سرعة تدفق األنرتنت و فتحت اال امام املنافسة بإعتبار 

  . إتصاالت اجلزائر هي املهيمنة يف سوق خدمات األنرتنت

  :ئرالصيرفة اإللكترونية في الجزا.2

إن أهم عنصر لتحديث اخلدمة املصرفية يف اجلزائر هو حتديث و سائل الدفع مبختلف أنواعها و جعلها 

  بعض املؤسسات املصرفية حيث قامت  وسائل دفع إلكرتونية حىت يسهل إعتماد الصريفة اإللكرتونية يف اجلزائر

 :من خالل إصدار بطاقات السحب مثل و املالية بتطوير شبكات إلكرتونية للدفع و التسديد 

بطاقات السحب لربيد اجلزائر  وهي بطاقة جمانية مر تبطة باحلساب اجلاري للزبون و هي متكن حاملها  �

من إجراء عمليات سحب من الشباك األيل لألوراق النقدية ملبالغ تصل على عشرين ألف دينار يف اليوم ، فقد 

سيتم تطويرها بداية  2005ن التعامل ببطاقات السحب األيل اليت إنطلقت سنة أشارت املديرية العامة لربيد إىل ا

لتمكن الزبائن من شراء حاجيتهم عرب األنرتنت إضافة لتمكينهم من سحب األموال من  2008من سنة 

ات فهذه لكن لغاية األن مل تنفذ هذه التعليم.األجهزة املتواجدة عرب خمتلف البنوك اليت هلا عالقة بربيد اجلزائر

 هذا هو شكل بطاقة السحب .1البطاقة ال زالت مل حتدث بشكل يسمح بالقيام بعمليات الشراء عرب االنرتنت

  

  

  

                                                 
1
 http://www.poste.dz/services/sf/?page=monetique&idc=30   consult é le 18/12/2012. 
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    بطاقة السحب)     8.3( كل رقمشال  

 

http://www.poste.dz/images/carte%20ccp%20pivote.gif   المصدر  

البطاقة البنكية  و هي بطاقات للسحب و الدفع و يستفيد منها كل شخص لديه حساب بنكي اليت تتعامل     �

مع بريد اجلزائر ، هذه البطاقة تسمح للعميل بتسديد قيمة مشرتياته مباشرة من املتجر الذي يقبل التعامل معها إن 

أنشطتهم اليت ميارسوا و من خالل موقع بنك  هذه البطاقة تتعامل معها شرحية واسعة من التجار على إختالف

ميكن اإلطالع على قائمة املتاجر  (www.cpa-bank.com )القرض الشعيب اجلزائري على االنرتنت  

اليت تتعامل ذه البطاقة لكل و الية  فبمجرد ان ينقر العميل على إسم املتجر حيصل مباشرة على عنوانه 

 1.بطاقةو هذا هو شكل هذه ال  .التجاري

 ة لربيد اجلزائرعبطاقة الدفع البنكية التاب) 9.3(   لشكل 

 

  

 http://www.satim-dz.com/images/classicCard.gif :املصدر

                                                 
1 http://www.poste.dz/services/sf/?page=monetique&idc=30 
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القرض الشعيب اجلزائري ، بنك الفالحة و التنمية 

 .بنك ، بنك الربكة اجلزائري –

  )(cpa bdl، beaبطاقات العاملية كفيزا و ماسرت كارد وهي متاحة االن من خالل البنوك اجلزائرية 

 cpa وcpa visa gold) (و هي على نوعني

موزع أيل  940000تسمج بإجراءات  السحب عرب 

مليون حمل جتاري عرب العامل ، وهي بطاقة  24

  1.تتوافق و معايري األمن العاملية فهي حتتوي على كود شخصي خاص بالعميل

cpa visa gold 

 

 http://www.cpa  

 زبائن طرف من والسحب الدفع لبطاقات

 توازن على احلفاظ من أجل وهذا دفع، وبطاقة

 املنظومة مستوى على مطروحا زال ما الذي

 والربيد، البنوك زبائن على معروضة اآليل، 

  2.االلكرتوين الدفع نظام جناح على يؤثر سلبا

                                                 
1
 : http://www.cpa-bank.dz/?p=cpa_monnaie

  .26، ص2011، 09، جملة الباحث، العدد 2010- 1962
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القرض الشعيب اجلزائري ، بنك الفالحة و التنمية : لبطاقة املصرفية للسحب و الدفع للمصارف التالية 

–الوطين للتوفري و اإلحتياط  الريفية ، بنك اجلزائر اخلارجي ، الصندوق

بطاقات العاملية كفيزا و ماسرت كارد وهي متاحة االن من خالل البنوك اجلزائرية 

و هي على نوعني  cpa visaفمثال بنك القرض الشعىب اجلزائري مينع بطاقة 

visa classic)( بطاقة   فمثالcpa visa gold  تسمج بإجراءات  السحب عرب

24للنقود يف العامل و هي بطاقة تسمح كذلك باإلنفاق و الشراء عرب 

تتوافق و معايري األمن العاملية فهي حتتوي على كود شخصي خاص بالعميل

cpa visa goldبطاقة ) 10.3(الشكل                         

                             

http://www.cpa-bank.dz/?p=cpa_monnaie:املصدر

لبطاقات املزدوج باالستعمال مرتبط االلكرتوين، الدفع نظام 

وبطاقة سحب بطاقة ميتلك أن البد زبونر  كل آخر 

الذي األمر النقدية، السيولة من واملسحوبات النقدية السيولة

 السحب وأجهزة السحب بطاقات فيه جند والذي اجلزائرية،

يؤثر سلبا ما وهذا التجارية، احملالت يف الدفع وأجهزة الدفع، بطاقات

monnaie 

1962حبيح عبد القادر، إشكالية التحكم يف وسلئل الدفع البنكية و أثرها على اخلدمات املصرفية حالة اجلزائر 

 الفصل الثالثـ ــــــــــــــــــــــ

لبطاقة املصرفية للسحب و الدفع للمصارف التالية ا �

الريفية ، بنك اجلزائر اخلارجي ، الصندوق

بطاقات العاملية كفيزا و ماسرت كارد وهي متاحة االن من خالل البنوك اجلزائرية  �

فمثال بنك القرض الشع

visa classic)

للنقود يف العامل و هي بطاقة تسمح كذلك باإلنفاق و الشراء عرب 

تتوافق و معايري األمن العاملية فهي حتتوي على كود شخصي خاص بالعميل

                        

                            

املصدر       

 جناح إن 

 مبعىن أو البنوك،

السيولة من املدفوعات

اجلزائرية، املصرفية

بطاقات م وانعدا

  

2
حبيح عبد القادر، إشكالية التحكم يف وسلئل الدفع البنكية و أثرها على اخلدمات املصرفية حالة اجلزائر   
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املتعامل ا فتقدر ب  CIBفإن عدد البطاقات البنكية   1SATIMأما تبعا ألخر إحصائيات شركة 

  . 2008فقد إرتفع نسبيا باملقارنة مع سنة  2011بطاقة السنة  008 850

  )2011- 2008(عدد البطاقات البنكية املتعامل ا) 16.3(    اجلدول رقم 

عدد البطاقات البنكية 

  الناشطة

2008  2009  2010  2011  

339 374 596 558  979 933  850 008  

Source http://www.satim-dz.com/chiffres-cles.html 

 3047و   DAB 647فقد وصل العدد هذه األجهزة ، DAB et TPE   2بالنسبة ألجهزة الدفع  اما

TPE  3 2011لسنة.  

 ).2008 -2011(DAB et TPEجهزة أعدد ) 17.3(  اجلدول رقم 

  2008  2009  2010  2011  
DAB 544  572  636  647  
TPE  1 984  2 639  2 946  3 047  

cles.html-dz.com/chiffres-http://www.satimSource   

أما ) %99(سحببالنسبة لعمليات الدفع و السحب بالبطاقة البنكية  فمعظم التعامالت هي تعامالت  أما

 2051من   2008تعامالت الدفع فهي ضئيلة مقارنة بالسحب و اليت شهدت إرتفاعا حمسوسا مقارنة ب 

سنوات و هو رقم يعطي أماال للتجارة اإللكرتونية فيما إذا إرتفع ليساوي  4يف غضون  5906عملية دفع إىل 

  .       عمليات السحب

  

  

                                                 
1SATIM,  Société d'Automatisation des Transactions Interbancaires et de Monétique, est :Une filiale de 08 
Banques Algériennes : (BADR, BDL, BEA, BNA, CPA, CNEP, CNMA, ALBARAKA), créée en 1995 à 
l’initiative de la communauté bancaire. 
2 DAB: Distributeur automatique bancaire 
3 TPE: Terminal de paiement électronique 
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 -2011.  

  اموع  عمليات الدفع
1914451  
2615168  
3765580  
6446974  

http://www.satim : Source  

  .عمليات السحب و الدفع بالبطاقات البنكية

  

 )18.3(من إعداد الطالبة باإلعتماد على اجلدول رقم

هلا مواقع عرب االنرتنت ، و مواقعها تعرض معلومات عن البنك أو كيفية اإلتصال ا 

و معظمها مل جيدد موقعه منذ مدة إال أنه جتدر اإلشارة إىل ان بعض البنوك تسمح باإلطالع على الرصيد 

 للتوفري و اإلحتياط، صندوق الوطين:للمشرتكني يف النظام و بعض العمليات األخرى  نذكر من هذه البنوك 

2008 2009

1912400

2613718

2051
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- 2008التعامالت البنكية ) 18.3(  اجلدول رقم                    

عمليات الدفع  عمليات السحب  السنة
2008  1912400  2051  
2009  2613718  1450  
2010  3763755  1805  
2011  5718663  5906  

cles.html-dz.com/chiffres-http://www.satim

عمليات السحب و الدفع بالبطاقات البنكية      )11.3(الشكل 

من إعداد الطالبة باإلعتماد على اجلدول رقم:املصدر

  :خدمات البنوك اإللكترونية

هلا مواقع عرب االنرتنت ، و مواقعها تعرض معلومات عن البنك أو كيفية اإلتصال ا  جلزائريةمعظم البنوك ا

و معظمها مل جيدد موقعه منذ مدة إال أنه جتدر اإلشارة إىل ان بعض البنوك تسمح باإلطالع على الرصيد 

للمشرتكني يف النظام و بعض العمليات األخرى  نذكر من هذه البنوك 

  .القرض الشعيب اجلزائري، بنك الفالحة و التنمية الريفية

2009 2010 2011

2613718

3763755

5718663

1450
1805 5906

سحب

دفع

 الفصل الثالثـ ــــــــــــــــــــــ

                    

خدمات البنوك اإللكترونية1.2

معظم البنوك ا

و معظمها مل جيدد موقعه منذ مدة إال أنه جتدر اإلشارة إىل ان بعض البنوك تسمح باإلطالع على الرصيد 

للمشرتكني يف النظام و بعض العمليات األخرى  نذكر من هذه البنوك 

القرض الشعيب اجلزائري، بنك الفالحة و التنمية الريفية

سحب

دفع
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تفعيل دور االنرتنت من أجل تطوير اخلدمة املصرفية و نذكر من خالل هذا جتربة بريد ال بد من  من 

انية دفع اجلزائر اليت تقدم خدماا عرب الشبكة مثل اإلطالع على احلساب الربيدي ، ، طلب صك بريدي، إمك

  1.''عرب احلساب الربيدي'' موبيليس''فاتورة اهلاتف النقال 

من رواد املؤسسات املصرفية يف اجلزائر فقد قطع شوطا   BADRيعد بنك الفالحة و التنمية الريفية كما 

كبريا على مستوى نظام اإلتصاالت ، فهو ميتلك شبكة إتصاالت تعم جل مناطق الوطن ، و هي خمصصة 

دعم للنشاط املصريف  BADRللـ  اإللكرتونية للتحويل املايل املباشر من وكاالا و تعترب بطاقة السحب و الدفع

  .ملواردها و وسيلة لتحسني خدماا املصرفية  للمؤسسة وزيادة

فصار  e-bankingو قد سعى هذا البنك على حتسني نوع خدماته اإللكرتونية اليت تندرج يف إطار 

  .∗باإلمكان املتعاملني مع هذا البنك اإلطالع على احلساب إلكرتونيا

املو قع و هذا اإلشرتاك ااين و يتم ذلك و لإلستفادة من خدمات موقع بدر اإللكرتوين يتم أوال اإلشرتاك يف 

 .بإدخال معلومات و هوية املتعامل و بعد تفعيل اإلشرتاك يستطيع املتعامل اإلستفادة من اخلدمات املتاحة

إمكانية اإلطالع على احلساب اجلاري و حساب التوفري يف أي و قت دون عناء الذهاب :ومن اخلدمات املتاحة 

 ∗.الشيكات من خالل ملئ إستمارة إلكرتونيةعلى البنك ،طلب دفرت 

ما ميكن مالحظته مما سبق  إعتماد الصريفة اإللكرتونية يف اجلزائر مازال يف بدايته و ميشي خبطوات جد 

 املصارف بعض وإنشاءمتباطئة، لكن حماوالت حتديث هذا النظام برزت  من خالل إدخال بطاقات السحب 

 االهتمام و اآليل اإلعالم كاستعمال احلديثة التكنولوجيات بعض إدخال عن فضال ا، خاصة إلكرتونية شبكات

 يف واإلتصاالت اإلعالم قطاع شهدها اليت القفزة عن ال فض ، واملصريف املايل القطاع وحترير ، البشرية باملوارد

                                                 
- 2009 ، جامعة قسنطينة،شريوف فضيلة ، أثر التسويق اإللكرتوين على جودة اخلدمات املصرفية، مذكرة ماجيسرت ختصص تسويق،كلية العلوم اإلقتصادية و علوم التسيري  1

  139، ص2010
  198ص)  3.3(انظر امللحق رقم  ∗
  198ص) 4.3(انظر امللحق ∗
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أكثر  اإلستثمار لكن ال بد من تشجيع  والثابت النقال اهلاتف ، األنرتنت شبكات انتشار خالل من ، اجلزائر

 . امليدان هذا يف  بكثري

  : إستخدمات التجارة اإللكترونية في الجزائر.3

قبل التطرق ملالمح التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر نتطرق أوال لإلطار القانوين الذي و ضعته اجلزائر هلذا 

  .النوع من التجارة 

  :اإللكترونية في الجزائراإلطار القانوني للتجارة .1.3

القوانني اليت سنتها  اجلزائر و التطبيقات القانونية متس بشكل او بأخر احد جوانب التجارة  رغم ان

اإللكرتونية كالقانون اخلاص مبوردي االنرتنت،او املواد املتعلقة باجلرمية اإللكرتونية او املواد املتعلقة بامللكية الفردية و 

امللكية الصناعية خاصة أن عدة شركات تصنف اجلزائر من إحدى اكرب املناطق قرصنة اليت تتضمن موادا ب

  .للربجميات هذا ما جعل شركة مايكرسوفت تنصيب مكتب جهوي هلا باجلزائر

إن رغبة اجلزائر لإلنضمام ملنظمة التجارة العاملية سوف جيعلها تعد ترسانة هامة من القوانني لتتالءم مع 

، هذا ما يعين أن اجلزائر سوف تعىن بإصدار قوانني خاصة بالتجارة اإللكرتونية يف املستقبل  القوانني الدولية

القريب حبكم اإللتزامات الدولية علما أن عدة دول عربية قد قطعت أشواطا يف هذا اال كتونس و املغرب  و 

 .ةاإلمارات العربية املتحدة و السعودية و مصر يف تقنني التجارة اإللكرتوني

  257-98املشرع اجلزائري وألول مرة، االنرتنت كنشاط اقتصادي مقنن مبوجب املرسوم التنفيذي ''فقد نظم

الذي يضبط شروط وكيفيات إقامة خدمات االنرتنت واستغالهلا املعدل مبوجب  1998أوت  25املؤرخ ففي 

  ''2000.1أكتوبر سنة 14املؤرخ يف  307- 2000مرسوم تنفيذي رقم 

                                                 
الذي يضبط شروط و كيفيات إقامة 1998أوت 25املؤرخ يف 257- 98،يعدل املرسوم التنفيذي رقم  2000أكتوبر 14املؤرخ يف  307- 2000املرسوم التنفيذي رقم   1

 .15،ص 60،العدد  2000اكتوبر  15خدمات األنرتنت و إستغالهلا، اجلريدة الرمسية 
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 واإلجراءات اإلنرتنيت، خدمات مقدمي املرسومني تعريفا خلدمات االنرتنت ،حقوق والتزامات  كال تضمن وقد

 تتّوىل جلنة تشكيل ضرورة إىل اإلشارة إىل باإلضافة سحبها، ت وحاال الرخصة، على للحصول إّتباعها الواجب

  .اإلنرتنيت ت خدما تقدمي صرخ منح ةمهم

املشرع اجلزائري مبعامالت إلكرتونية حديثة إىل جانب املعامالت التقليدية  سنوات األخرية، جاءالوخالل العشر 

من أجل توفري بيئة أمنة للمعامالت اإللكرتونية  و ذلك من  اليت كانت سائدة من قبل يف القانون اخلاص اجلزائري

  :خالل 

  :أوال اإلثبات اإللكتروني

انتقل املشرع من النظام الورقي  للقانون املدين اجلزائرياملعدل واملتمم   10- 05بصدور القانون '' و ذلك 

حيث أصبح للكتابة يف الشكل اإللكرتوين مكانا ضمن قواعد اإلثبات يف .   يف اإلثبات إىل النظام اإللكرتوين

مكرر مدين جزائري الكتابة يف الشكل اإللكرتوين ذات التسلسل  323القانون املدين اجلزائري طبقا لنص املادة 

 أو األوصاف أو األرقام أو أية عالمات أو رموز ذات معىن مفهوم مهما كانت الوسيلة اإللكرتونية املستعملة يف

بالكتابة يف الشكل اإللكرتوين التسلسل يف احلروف و األوصاف او  ''قصدوي; ''.ومهما كانت طرق إرساهلا

نات اليت حتتويها االقراص الصلبة او املرنة ، او األرقام او اية عالقة ذات رموز ذات معىن مثل املعلومات و البيا

 1.''تلك اليت يتم كتابتها بواسطة الكمبيوتر و نشرها عرب االنرتنت

   :ثانيا التوقيع اإللكتروني

- 05مدين جزائري املعدلة بالقانون  327/2إعتمد املشرع اجلزائري بالتوقيع اإللكرتوين ألول مرة يف نص املادة 

أما عن تعريف التوقيع اإللكرتوين، فإن القانون اجلزائري مييز بني التوقيع اإللكرتوين املؤمن وذلك مبوجب  102

                                                 
رابع حول عصرنة نظام الدفع اإللكرتونية و عاقي فضيلة ،اإلطار القانوين للتجارة اإللكرتونية وواقع إستخدامها يف الدول العربية حالة اجلزائر، مداخلة مقدمة للملتقى العلمي ال 1

  2011أفريل 27-26المركز الجامعي خميس مليانة إشكالية إعتماد التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر، 
و املتضمن القانون املدين املعدل و املتمم ،اجلريدة الرمسية 1975سبتمرب  26املؤرخ يف  58- 75،يعدل و يتمم االمر رقم2005جوان 20املؤرخ يف  10-05القانون رقم  2

  .24ص64،العدد 2005جوان 26
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التوقيع اإللكرتوين هو أسلوب عمل يستجيب للشروط احملددة يف "  1621-07من املرسوم التنفيذي  3املادة 

و الذي يكون خاصا باملوقع، و يتم بوسائل و التوقيع اإللكرتوين املؤمن ه''.مكرر 323مكرر و 323املادتني 

  .ميكن ان حيتفظ ا املوقع حتت مراقبته احلضرية،و كل تعديل يكون قابل للكشف عنه

  :ثالثا التصديق او التوثيق اإللكتروني

نشاط مقدمي خدمات التصديق اإللكرتوين  فممارسة 162- 07لقد حدد املشرع اجلزائري يف املرسوم التنفيذي 

اط يتطلب ترخيص متنحه سلطة الربيد و املواصالت السلكية و الالسلكية و التصديق اإللكرتوين يتضمن هذا النش

حتديد هوية املتعاملني يف التعامالت اإللكرتونية و أهليتهم القانونية و احلد من الغش و اإلحتيال و جهة التصديق 

  .اإللكرتوين هي طرف حمايد  قد تكون من األفراد أو الشركات 

  :2رابعا الدفع اإللكتروني

إستحدث املشرع اجلزائري ألول مرة قانون يضمن التعامل اإللكرتوين احلديث يف القطاع املصريف من خالل االمر ''

تعترب وسائل الدفع كل األدوات اليت متكن كل شخص ''تنصاليت 69النقد و القرض من خالل املادة  03-11

و يتبني من خالل هذا النص نية املشرع اجلزائري "األسلوب التقين املستعملمن حتويل أموال مهما يكون السند أو 

-05كما أضاف املشرع مبوجب القانون  االنتقال من وسائل الدفع الكالسيكية إىل وسائل دفع حديثة إلكرتونية

 .'' فصال يتضمن بطاقات الدفع و السحب 2005فيفري  06املؤرخ بـ  02

  :خامسا الجريمة اإللكترونية

و يتضمن  12009اوت  05املؤرخ يف  04- 09حتت الرقم  2009مت سن قانون اجلرمية اإللكرتونية سنة 

 .قواعد للحماية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيا املعلومات و اإلتصاالت و مكافحتها 

                                                 
و املتعلق بنظام اإلستغالل املطبق على   2001ماي  9املؤرخ يف يف  123- 01رقم يعدل و يتمم املرسوم التنفيذي  2007ماي 30املؤرخ يف  162-07ااملرسوم التنفيذي رقم  1

   .12،ص37،العدد 2007جوان 7كل نوع من انواع الشبكات مبا فيها الالسلكية الكهربائية وعلى خمتلف املواصالت السلكية و الالسلكية ،اجلريدة الرمسية 
  .ناجي الزهراء،نفس املرجع السابق 2
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  :التجارة اإللكترونية في الجزائر وواقع  مؤشرات2.3

قبل أن نتطرق لواقع التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر لنلقي أوال نظرة حول نسيج  اإلقتصاد اجلزائري بصفة عامة، و 

من إمجايل الصادرات و ميثل   % 98الذي ال يزال يعتمد بنسبة كبرية على قطاع احملروقات و اليت متثل نسيبة 

اما  %5أما قطاع الصناعة خارج قطاع احملروقات فيمثل   من الناتج الداخلي اخلام %31قطاع احملروقات نسبة 

اما قطاع اخلدمات التجارية فتمثل  % 9، قطاع األشغال العمومية فيمثل كذلك  % 9قطاع الزراعة فتمثل 

  .و الشكل يوضح مسامهة خمتلف القطاعات يف الناتج الداخلي اخلام%  18أما غري التجارية   %22نسبة 

  .2012ة القطاعات اإلقتصادية يف الناتج الداخلي اخلام لسنة مسامه)    12.3(الشكل

  

 https://www.tresor.economie.gouv.fr/7674_indicateurs-:املصدر 

consulté11/11/2013 2013-juillet-lalgerie-de-financiers-et-economiques   
كقيمة مضافة يف اإلقتصاد اجلزائري   %  12.3أما بالنسبة للقطاع التجاري ففد أسهم هذا القطاع نسبة 

من املؤسسات  % 55املركز الوطين لإلحصاء فإن ، و حسب إحصائيات ∗ 2011إىل  2000من سنة 

  .2مؤسسة  934250اإلقتصادية تنشط يف القطاع التجاري  من إمجايل 

                                                                                                                                                         
1
أوت 16،يتضمن القوانني اخلاصة بالوقايو من جرائم املتصلة بتكنولوجيا املعلومات و اإلتصاالت و مكافحتها،اجلريدة الرمسية 2009اوت 05املؤرخ يف  09-04القانون 

  .8-5، ص47،العدد 2009
199ص)5.3(ينظر امللحق  ∗  

2 http://www.ons.dz/IMG/pdf/Resultats_definitifs_phase_I_RE2011.pdf   consulte 8/11/2013. 
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، و تتوزع نفقات األسر  1ساكن 59تاجر جتزئة لكل 1 و حسب إحصائيات وزارة التجارة فإنه يوجد 

  :2اجلزائرية كاأليت

اثاث و ادوات منزلية  %2.7السكن، نفقات% 20.4مالبس،  % 8.1املواد الغذائية، 41.7%

  .نفقات اخرى 7%تعليم ثقافة و تسلية، % 3.2مواصالت،  12%نقفات الصحة ، 4.8%،

  :لتجارة اّإللكترونية في الجزائرا و ارقام عن  الوضعية الحالية1.2.3 

اجلزائر تتقدم  رغم التطورات اليت شهدا خمتلف دول العامل يف جماالت التجارة اإللكرتونية، لكن ال زالت

خبطى متباطئة  يف هذا اال و الدليل على ذلك عدم وجود أرقام او حىت دراسات توضح احلجم الفعلي 

لتعامالت التجارة اإللكرتونية  يف اجلزائر خاصة من قبل املؤسسات املسؤولة كوزارة التجارة، و بعد حماوليت 

قوانني واضحة و مباشرة تنظم هذا النوع من  لإلستفسار عن ذلك أكد يل أن  السبب يرجع لعدم وجود

  ...3التعامالت اجلديدة على اتمع و لرمبا التجارة اإللكرتونية ال تتجاوز املاليني من الدوالرات يف اجلزائر 

لكن هذا القصور القانوين  مل مينع  ظهور العديد من البوادر الذاتية اليت ال زالت تصر على إقامة جتارة 

ظهور التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر كان بربط اجلزائر  بدايات أولإلكرتونية يف اجلزائر و جتدر اإلشارة  ان 

فكانت شركة جيكوس هي  1997رتنت يف سنة باالنرتنت كوسيلة لإلتصال من خالل ظهور شركات تزويد االن

االنرتنت و الدفع ب األفراد  أول شركة جزائرية تتعامل بالتجارة اإللكرتونية ألا كانت تقوم بربط املؤسسات و

السجل قام  كما وقد   b2b و b2b، و هي تدخل ضمن مفهوم التجارة اإللكرتونية  4يكون باحلواالت أو نقدا

                                                 
1
 http://www.mincommerce.gov.dz/seminaire/cloq161212/comnqcnrc.pdf  consulté 8/11/2013 

2 http://www.ons.dz/IMG/pdf/CONSOMMATION_2011.pdf consult é le 8/11/2013 
المؤتمر العلمي الدولي  االنرتنت يف تفعيل التسويق املباشر بني منظمات االعمال دراسة استطالعية على عدد من املؤسسات االقتصادية اجلزائرية،ر أث معراج هواري،امحد جمدل، 3

  2013أفريل  25- 24ة الزرقاء، األردن،عالوضع االقتصادي العربي وخيارات المستقبل، جام    حول التاسع
4
 http://www.djazairess.com/elmoustakbel/1000664 consulté le اخلطوات حنو استعمال التجارة اإللكرتونيةأوىل  مصطفى دالع،اجلزائرختطو 

13/11/2012.  
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و حبسب هذا الرتقيم فهي كل نوع  5111452وهو  1للتجارة اإللكرتونية code )(ص رقم يخصبتالتجاري 

 من جتارة التجزئة للمنتوجات اليت تتم عن بعد أو من املنزل عن طريق اهلاتف أو االنرتنت

 20''يف األونة األخرية فقد بلغت  و اليت بدأت يف التنامي  اجلزائرية ظهور مواقع الويب إضافة إىل زيادة 

اية  25000مث إىل  5000إىل 2004لتتضاعف يف اية  2004يف فيفريي  2500مث  2000موقع لسنة 

  2011.4''موقع لسنة   000 76لتصل إىل ب  20053

  :التجارة اإللكترونية و المستهلك الجزائري .4

عدت لتكون بدأت  املواقع التجارية يف اجلزائر يف تثبيت مكاا لدى مقدمي خدمات األنرتنت بل و ت

جزءا من حياة الكثري املواطنني، فالكثري من املواقع أصبحت تلقى رواجا و إقباال كبريين لدى الزوار اجلزائرين وحىت 

املؤسسات اإلقتصادية أصبحت تعتمد على هذه املواقع لدعم عملياا اإلشهارية ومن بينها مؤسسة إيباد و من 

و املوقع الواعد '' اجللفة أنفو''و موقع ''واب ديالنا ''مكتب دراسات و '' واد كنيس''أمثلة هذه املواقع موقع 

  .'' أسواق اجلزائر''

فحسب إحصائيات املركز الوطين للسجل التجاري فعدد مواقع املخصصة للتجارة اإللكرتونية تشهد 

عدد  إلكرتونيىة فقد بلغإرتفاعا من سنة إىل أخرى و هذا ما يثبت ان اجلزائر ختطو خطوات إجيابية حنو إقامة جتارة 

 62مث  2011موقع يف  30مث  2010موقع يف  16مث  2009موقع لسنة  14مواقع التجارة اإللكرتونية  

  2013.5موقع جتارة إلكرتونية لسنة  64ووصل إىل عدد  2012موقع ل 

                                                 
1Mohamed HADJ SAHRAOUI  Dossier E-Commerce en Algérie http://www.pme-dz.com/dossier-e-
commerce-en-algerie/consulté le LE 29/12/2012 
2 511145 : commerce de détail de tout types de produits par correspondance ou a domicile par téléphone / internet 

 اجلامعي املركز املعاصر، االقتصاد جملة احمليطاجلديد، حتوالت مع االقتصادية املؤسسة لتأقلم كأداة و التنافسية للميزة كدعامة االتصال و املعلومات تكنولوجيا الدين، نصر بوريش 3
  .166-165ص ، 2008 أفريل ، 03 العدد اجلزائر، مليانة، خلميس

4 http://www.mptic.dz/fr/?Indicateurs-TIC,1046  consulté  LE 14/12/2012. 
5
 Nassima benrabrab ,marché du e_commerce en algerie .journal l’eco n°61 du 1 au 15 mars 2013 
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املستهلكني املستهلك اجلزائري متحمسا من اجل خوض غمار التجارة اإللكرتونية مثله مثل باقي  و يبدو

مستخدم انرتنت يف  13600عرب ارجاء العامل وقد جاءت الدراسة  احلديثة قام ا مكتب واب ديالنا حول 

 : 1وقد كشفت هذه  الدراسة ان 2012سبتمرب  15اوت و  1الفرتة 

  :جمع المعلومات من طرف مستخدمي االنترنت الجزائريين -

مث تايت الوسائل  %15.3مجع املعلومات واألخبار مث التلفزيون   يعتربون االنرتنت الوسيلة األوىل يف % 74.5

  .∗االخرى ما يوكد ان االنرتنت أصبحت الوسيلة الضروية و اليت حلت حمل مجيع وسائل اإلتصال األخرى

هم من الفئة العمرية ما بني  %60.نساء  % 31.7من الرجال   %68.3: اكثر مستحدمي االنترنت-

  %55مستخدمي االنرتنت يستعملون االنرتنت أكثر من مرة يف اليوم منهم   من %76.7. سنة 20-35

  .ساعات يف اليوم امام الكمبيوتر 3ميضي أكثر من 

من  31.2يف حني    %88.7األغلبية تستخدم االنرتنت من منازهلم بنسبة:   اماكن اإلتصال عبر األنترنت-

يستخدمون االنرتنت من هواتفهم و عي    %19.1من مقاهي االنرتنت يف حني    %21.4اماكن عملهم 

  .نسبة مشجعة للتجارة اإللكرتونية عرب اهلاتف

  

  

  

  

  

  

                                                 
1
 http://www.webdialna.com/consulté 11/11/2013. 

∗
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  .اماكن إستخدام االنرتنت من طرف مستخدمي االنرتنت اجلزائريني

  

 http://www.webdialna.com/ 

يستحدمون حمركات البحث   %72.6يتفقدون بريدهم اإللكرتوين    

أعمال و شراكة و الشكل االيت يوضح   %

  أسباب إستخدام االنرتنت

  

 http://www.webdialna.com  
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اماكن إستخدام االنرتنت من طرف مستخدمي االنرتنت اجلزائريني)      13.3(الشكل

http://www.webdialna.com  consulté le 11/11/2013:املصدر

يتفقدون بريدهم اإللكرتوين      %78.2: إستخدام االنترنت

 %20يتفقدون إعالنات الوضيف و السكن  39.8%

          :  

أسباب إستخدام االنرتنت)        14.3(الشكل  

http://www.webdialna.com:املصدر

 الفصل الثالثـ ــــــــــــــــــــــ

الشكل

إستخدام االنترنت - سبب

39.8  قوقل و ياهو

:          بالتفصيل
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يريدون احلصول   %36ميتلكون وسائل دفع إلكرتونية و حوايل 

دفعوا قيمة  %15.5قاموا بالشراء ا ،

  وسائل الدفع اإللكرتوين ومستخدمي األنرتنت اجلزائربنب

  

http://www.webdialna.com   

  تذاكر سفر،   %55:االنرتنت إقتناءها عرب االنرتنت 

أثاث و  %55.3كتب و جرائد أما بالنسبة للسلع 

  .أدوية 

 5499ة اإللكرتونية  حول حول التجار  2009

  .قد قاموا بعمليات طلبيات و شراء و حجوزات من خالل معلومات مستقاة من االنرتنت

يف املائة قاموا بالعمليات  3.4منهم  قد قامو فعال بعمليات الطلب و الشراء و حجوزات،

أيام و ستة  8يف املائة منهم قاموا ذه العمليات بني 

  

                                                 
1
 Lyes malki.le commerce electronique en Alg

decembre 2009 au 3 janvier 2010.p8-9. 
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ميتلكون وسائل دفع إلكرتونية و حوايل  %17 فقط  :وسائل الدفع اإللكترونية 

قاموا بالشراء ا ،  %26.9يستخدموا لسحب النقود ، 87.2%

  : و هذا حسب الشكل األيت

وسائل الدفع اإللكرتوين ومستخدمي األنرتنت اجلزائربنب)  15.3(الشكل

http://www.webdialna.com: :املصدر

االنرتنت إقتناءها عرب االنرتنت أما بالنسبة للخدمات اليت يتمىن مستخدموا 

كتب و جرائد أما بالنسبة للسلع    %45.3حجوزات سفر و فنادق،  %

أدوية  %34.9مالبس و جواهر و هدايا ، %46جتهيزات كهرمنزلية ،

2009ففي دراسة سابقة لنفس املكتب لسنه : التجارة اإللكترونية 

  :1مستخدم األنرتنت كشفت

قد قاموا بعمليات طلبيات و شراء و حجوزات من خالل معلومات مستقاة من االنرتنت   %

قد قامو فعال بعمليات الطلب و الشراء و حجوزات،% 

يف املائة منهم قاموا ذه العمليات بني  9.2أيام من مشارتكهم يف هذه الدراسة ، 

  .يف املائة قاموا بالعملية يف مدة تتجاوز ستة أشهر 7.9

en Algèrie mythe ou réalité journal elwatan-economieN 224

 الفصل الثالثـ ــــــــــــــــــــــ

وسائل الدفع اإللكترونية -

87.2حوايل  .عليها

و هذا حسب الشكل األيت. فاتورام

أما بالنسبة للخدمات اليت يتمىن مستخدموا -

53.4% 

جتهيزات كهرمنزلية ،

التجارة اإللكترونية -

مستخدم األنرتنت كشفت

39.5%  

20.5%

أيام من مشارتكهم يف هذه الدراسة ،  8السابقة قبل 

7.9أشهر ، بينما 

N 224 alger 28 
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مستعدون للشرا ءعرب االنرتنت عرب وسائل   %66.1و فيما خيص الدفع اإللكرتوين أكدت الدراسة على أن 

بشرط توفري كل الشروط كتأمني املعامالت اإللكرتونية عرب األنرتنت ، التسليم السريع، سالمة الدفع اإللكرتوين 

 . و عدم إرتفاع تكاليف التحويالت اإللكرتونية السلع و اخلدمات و مطابقاا للمواصفات املطلوبة

ن اجلزائريني لديهم قابلية ملسايرة التقدم التكنولوجي و ام ليس مبنئ عن التطورات تؤكد هذه الدراسة ا

احلاصلة يف العامل ولديهم رغبة كبرية يف عصرنة احلياة و جعلها أكثر سهولة و رفاهية و ال شك ان التجارة 

إال ان جيلس يف بيته  امام اإللكرتونية أحد مظاهر العصرنة اليت شهدها العامل فصار املستهلك  اليوم ما عليه 

الكمبيوتر يعاين كل السلع و اخلدمات و يقارن بينها و خيتار ما جيده مناسبا له دون عناء التنقل من سوق إىل 

و بالفعل أصبح هذا الواقع متاحا يف اجلزائر و الدليل هي ..أخر ما عليه إال الضغط مث السلعة  تكون أمامه 

كلها مواقع جتارة إلكرتونية فالربغم من عدم وجود نظام دفع إلكرتوين يف اجلزائر إال   املواقع اليت سوف نذكرها االن

ان هذه املواقع وجدت بدائل عن ذلك فمنها ما يتيح الدفع نفدا عند التسليم او عن طريق حتويل بريدي أو عن 

هر مواقع التجارة و هذه هي أش.طريق مواقع مضمونة تتيح الدفع إلكرتونيا ما عليك سوئ تعبىئة رصيدك 

  :اإللكرتونية يف اجلزائر 

  :أشهر مواقع التجارة اإللكترونية في الجزائر1.4

و قد قمت بإختيار هذا املوقع بإعتباره قد أختري   Guiddiniملؤسس موقع 1قد قمت بإعداد إستبانة .أ

هذا يتميز ..(AlgeriaWebAward)ضمن مسابقة  2012كأحسن موقع للتجارة اإللكرتونية لسنة 

قد .  املوقع بالتنظيم وسهولة التعامل و ووفرة املعلومات وهو موقع يضاهى املواقع العاملية يف اجلودة و الكفاءة

  . 2حصلت على األجوبة يف إطار مقابلة شخصية مع مؤسس املوقع

                                                 
1
  .200صق حانظر أسئلة اإلستبانة يف املال 

  .2013مفابلة شخصية مع مراد مشته مؤسس موقع قيدين العاصمة نوفمرب  2
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و سجل يف السجل التجاري كمؤسسة منذ  ; 2010تأسس هذا املوقع يف أكتوبر   :نبذه عن الموقع

سنة متحصل على دبلوم يف الصحافة و قانون االعمال  26مؤسس املوقع هو الشاب مشتة مراد  5/5/2011

مول هذا املشروع بدعم بنكي يف إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل .و دبلوم أخر يف تصميم املواقع

 . (ansej)الشباب

 .www.guiddini.com: عنوان الموقع

تجارة اإللكرتونية و الذي يتضمن عمليات البيع و الشراء عرب األنرتنت أما فهو موقع لل بالنسبة لطبيعة الموقع-

حيث يقوم هذا املوقع بعرض منتوجات  ). B2C(و  )  (B2Bنوع التجارة اإللكرتونية فهي من نوع  

  .  ). B2C(كما تقوم  بشراءها مستهلكون)   (B2B موسسات و اليت تقوم بشراءها مؤسسات أخرى

طلبية يف اليوم و هناك طلبيات بكميات كبرية تصل إىل بيع  20طلبيات إىل  5من :  في اليومعدد الطلبيات -

بعض الطلبيات تايت من خارج الوطن خاصة من مغرتبني جزائريني دف الطلب .منتج يف اليوم 100أكثر من 

  .على منتوجات جزائرية 

نات تتضمن اإلسم و العنوان و رقم اهلاتف و مكان ـ اوال التسجيل مبلء إستمارة بيا طريقة الشراء عبر الموقع-

عن  ccpاإلقامة و بعد إختيار املنتج املراد شراءه خيتار الزبون طريقة الدفع و هي إما عن طريق حساب بريدي 

  . طريق شيك بنكي أو عن طريق حتويل إلكرتوين وهي كلها معلومات متوفره عرب املوقع

ع تعرض من طرف مؤسسات جزائرية و مؤسسات اجنبية فاملؤسسة فهي سل السلع المعروضة في الموقع-

  .منتج إسبايت و املوقع بصدد عقد شراكة مع مؤسستني كوريتني 200بصدد عرض 

بالنسبة ألكثر السلع إستهالكا من طرف اجلزائريني فقد اشار مؤسس املوقع ان أكثر السلع طلبا هي اهلواتف 

  .كهرومنزليةالنقالة و اهلواتف الذكية و اجهزة ال
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هي عن طريف حساب الربيدي  و احيانا نقدا عند التسليم اما  في الموقعأكثر الطرق المعتمدة في الدفع -

فهو نادر و يعود عدم إستخدام هذا     epayمرات منذ تأسيس املوقع اما الدفع اإللكرتوين  3الشيك البنكي 

  .النوع إىل عدم معرفة التامه اجلزائريني ذا النوع من الدفع اإللكرتوين

فاملوقع يقوم بتسليم املنتجات إىل غاية املنزل يف العاصمة اما النواحي البعيدة  نتجاتمبالنسبة لطريقة تسليم ال-

تجات عرب واليات الوطن و سعر التسليم يدخل ضمن سعر هي اليت تتوىل تسليم املن emsفشركة توزيع خمتصة 

  .كما بتوىل املوقع خدمة ما البيع يف جالة تضرر السلع أو فسادها.املنتج حبسب احلمولة و هي موضحة يف املوقع 

و هي عرض منتوجات املؤسسات عن طريق كاتالوجات تتضمن صورة  (packstore)يقدم  املوقع  خدمة -

 )packstoreشهر و  13ج ملدة .د 20000مببلغ   )packsotre gold(فئات  3 املنتج و سعره ضمن

silver  (  منتج  500أشهر ل  6دج ملده  15000مببلغ)packstore bronze ( دج ملدة 5000مببلغ

  .منتج100اشهر  3

الن املوقع ال يستخدم دفع إلكرتوين يستوجب محاية  sslال يستعمل املوقع وسائل تامني حلماية املوقع مثل -

  .بيانات الزبائن املصرفية و يف حالة تعميم الدفع اإللكرتوين سوف يقوم بتامني املوقع

بالنسبة لتعرض املوقع لعمليات اإلحتيال فاملوقع أحيانا يتلقي طلبيات و لكن غري جدية او يف بعض األحيان -

 (test )رض اإلستعمال قبل الشراءيريد يطلب الزبائن طلبيات لغ

حسب املؤسس ال توجد قوانني تنظم التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر و هم يعتمدون على وكالة إتصال قانونية يف -

تنظيم معامالم، أما بالنسبة للضرائب فهو يدفع الضرائب ألن كل عمليات البيع و الشراء مفوترة اما بالنسبة 

لتجارة اإللكرتونية فصرح مؤسس املوقع بانه  التوجد أرقام حول التجارة اإللكرتونية يف حول وجود ارقام حول ا

  .اجلزائر الن التجارة اإللكرتونية الن اجلزائر مل تقنن بعد يف القانون التجاري اجلزائري
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لرقم ألنه فلم يصرح مؤسس الرقم احلقيقي لكنه يأمل يف املستقبل إرتفاع هذا الرقم أعمال الموقع  بالنسبة-

املوقع يتبع إسرتاتيجية و هو متفائل مبستقبل التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر خاصة ما إذا عمم الدفع اإللكرتوين 

 .وقننت نشاطات التجارة اإللكرتونية

 :موقع و اد كنيس .ب

، أسس هذا املوقع يعترب هذا املوقع من أشهر املواقع التجارية اجلزائرية إقباال يف او ساط مستعملي االنرتنت 

و هو متخصص يف  1مهدي بوزيد هو أحد مؤسسيهو  2006سنة  من طرف مخس شبان جرائريني جامعيني

كان دافع من وراء إنشاء هذا املوقع هو قرار الدولة  تعليق نشاط سوق واد كنيس  قرب جمال التسويق اإللكرتوين  

بلدية القبة حبجة انه جممع جتاري فوضوي ، األمر الذي شجع هؤالء الشباب إىل إنشاء موقع إفرتاضي هلذا 

واقع املختلفة بالربامج يقدم عدة خدمات كتصميم املواقع بأنواعها، دعم امل فهو بالنسبة لطبيعة الموقع. السوق 

و األفكار الالزمة كما يقوم بصفة أساسية بتوفري فرص اإلعالن لكل من يريد عرض سلعه و خدماته كما يوفر 

مساحات إشهارية للشركات و املؤسسات اإلقتصادية ، كما أن  هذا املوقع مزود بتقنيات و برجميات تسمح 

نات عن طريق حمادثات نصية عرب املوقع و إمكانية التواصل و تبادل بالتواصل بني املعلنني و املطلعني على اإلعال

فهوسوق لتالقي الباعة و املشرتين عرب األنرتنت كما يقوم  بعرض اإلعالنات و  - .اخلربات عرب الربيد اإللكرتوين

 .) B2C(و  )  (B2Bاإلشهارات عرب   املوقع أما نوع التجارة اإللكرتونية فهي من نوع  

  .مليون إعالن  4إعالن يف اليوم وقد عاجل املوقع منذ تأسيسه  7500اإلعالنات يف اليوم إىل  تصل عدد

عقارات أجهزة اإلعالم األيل هواتف مالبس إعالنات توظيف أجهزة  سيارات  السلع المعروضة في الموقع 

فهي سلع معروضة من طرف مؤسسات جزائرية  السلع المعروضة في الموقع-كهرومنزلية أدوات رياضية 

                                                 
1
  .2013العاصمة نوفمرب  واد كنيس مؤسس موقع بوزيدمهدي مفابلة شخصية مع  



التجارة اإللكترونية في الجزائرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالثـ ــــــــــــــــــــــ  
 

160 
 

ومستهلكني جزائريني كما يعرض سلع ملستغربني جزائريني يعرضون سلع من خارج الوطن و مؤسسات أجنبية مثل 

  . وكاالت عقارية إسبانية تعرض عقارا على املوقع

الشيك أو نقدا يف مكتب يتم الدفع عن طريق احلساب الربيدي اجلاري او عن طريق  الطرق المعتمدة في الدفع

  .واد كنيس 

و هذا حسب  .دج500فأحيانا تكون جمانا و أحيانا أسعار رمزية تصل إلىل  نتجاتمبالنسبة لطريقة تسليم ال

و املوقع ال .أشهر او سنة 3دج من شهر إيل  5000إىل  1000تبلغ قيمة اإلعالنات عرب املوقع .كل عارض

رض لإلحتيال فموسس املوقع يصرح انه يوجد موقع قام بسرقة تصميم يستعمل وسائل محاية معلومات اما للتع

و حسب مؤسس املوقع فهو يدفع www.ouedknouz.com.املوقع و سرقة اإلعالنات وهو موقع 

الضرائب النه حيمل سجل جتاري و هو كذلك ال توجد لديه أرقام حول التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر لكن 

شاط مربح و الدليل انه أول مواقع التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر لكنه مل يصرح برقم أعمال بالنسبة له فإن هذا الن

موقعه وهو متفائل مبستقبل التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر لكن ما يعقوها عدم وجود دفع إلكرتوين و عقلية 

 .املستهلك اجلزائري اليت تتكيف بصعوبة مع املتغريات و املستجدات

زائر لسنة  30 000مث إىل 2008زائر يوميا لسنة  000 25إىل  000 16د زوار املوقع حوايل يبلغ عد

سنة ما يدل على وعي هذه الفئة من  20سنة و  15يف املائة من زوار املوقع ترتاوح أعمارهم بني  21،  2009

 20ر ترتواح أعمارهم بني يف املائة من الزوا 41الصغار على تكيفهم و حتكمهم بتقنيات اإلعالم و اإلتصال و 

يف املائة هم ما فوق األربعني هذا ما يدل على  16سنة و  40و  30يف املائة هم من فئة  22سنة و  30و 

تقوم عدة شركات باإلعالن عرب هذا املوقع  ترتواح فتة الزيارة املوقع إىل مثانية عشر دقيقة،.سهولة إستخدام املوقع 

و العنوان اإللكرتوين .رى نظرا للرواج الكبري و النجاح  الذي القاه هذا املوقعمثل شركة كوال و عدة شركات أخ

    www.ouedKniss.comهو هلذا املوقع 
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  :موقع سوق الجزائر .ج

الشهري الذي أشتهر و القى جناحا باهرا يف املواقع ففي هذا    ebayهذا املوقع يشبه إىل حد كبري موقع 

املوقع خال ثانية واحدة تباع حوايل مخس ساعات مثينة و خالل مخس دقائق تباع سيارة واحدة يف الواليات 

  .املتحدة األمريكية لوحدها ، باإلضافة موعة مهمة من املا س و احللى الثمينة

طرف السيد سامل يوسف الذي أتى إىل اجلزائر ليستثمر خرباته  يف و طنه بعد شغل  أسس هذا املوقع مببادرة  من

كما شغل قبلها مدير ألسواق املال يف اململكة العربية يف   2003و  2001مدير لشركة مواقع يف مصر لسنة 

  .السعودية 

مصمم بتقنية املواقع العاملية من حيث تقنيات اإلتصال و الربجمية و يشرف على  (dzsoq)هذا املوقع 

إدارته طاقم إداري ذو خربة حتت إدراة السيد يوسف الذي يتميز بإطالعه الواسع و خربته يف جمال التجارة 

ملعلوماتية باللغة يقدم هذا املوقع خدماته عرب واجهتني بالفرنسة و العربية للذين ال يتحكمون ا. اإللكرتونية

الفرنسية كما يوفر إمكانية اإلعالن عرب صفحات املوقع كما يعرض خدمات الدفع اإللكرتوين لبطاقات فيزا و  

و غريه من املواقع اليت تم بالتبادل التجاري الإللكرتوين   Masterdzماسرت كارد و هلذا املوقع عدة فروع مثل 

والية مكلفني بتسويق بطاقات الدفع و تأطري  24تمدين لديها يف دارة هذا املوقع بتنصيب معإكما قامت 

  . www.dezsoq.com  السوق املزادات العلنية ، املوقع اإللكرتوين هلذا 

   epay.dzموقع . د

مؤسسة ذات مسؤلية حمدودة تقع يف احلضرية التكنولوجية سيدي عبد اهللا يف اجلزائر العاصمة اليت انشئت منذ سنة  

تسعى لتعزيز تطور التجارة     )www.epay.dz( و هي مؤسسة تنشط عرب االنرتنت عرب املوقع2009

  .اإللكرتونية يف اجلزائر من خالل تطوير وسائل الدفع اإللكرتونية 
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Epay.dz  توفر خدمة الدفع عرب االنرتنت، دفع املشرتيات عرب االنرتنت ، تلقي املدفوعات و لكن ال

وهي الربيد epay.dz للإلستفادة من هذه اخلدمات يتم إرسال معلومات .  تسمح بتحويل و إستقبال األموال

 ، التفاصيل املالية اإلفصاح عن دون احلاجة إىل املعامالت يتم إجراء بعد ذلك،. مول اإللكرتوين و رقم اهلاتف احمل

epay   يتم ، املعاملة يف وقت تلقائياصم تم اخلو يتتشرتك مع إثنني من البنوك الىت توضع فيها اموال العمالء

فإن اإلشرتاك يف ، وباإلضافة إىل ذلكباخلصم   أو الرسائل القصرية الربيد االلكرتوينعن طريق  املستفيدين إخطار

epay  ربح هذه ''   .على شبكة اإلنرتنت، وهو حيدث اليت تقدمها البنوك حلول الدفعخالفا ملعظم جماين، و

حسب ما . ء كل معاملةيف املائة لقا 5إىل  3املؤسسة يعتمد من خالل العموالت اليت حتصل عليها اليت ترتاوح 

  1.''أشار املدير حممد محزة

إمكانية الدفع عرب االنرتنت بطريقة امنة   ان املؤسسة توفر للجزائرين  حممد محزة املدير العام   فقد كشف

  .ساعة و هذا من خالل اهلاتف احملمول 24ساعة على  24فورية و هي متاحةسبعة أيام على سبعة أيام و و 

  اإلستفادة من بطاقة البيع و الشراء عرب االنرتنت epay.dzو أضاف املدير العام انه ميكن جلميع عمالء 

  دون عناء التنقل و سوف ينطلق مشروع جترييب يف  جمموعة مطاعم اجلزائر العاصمة  اكذو و إمكانية دفع الفواتري  

  شار وزير الربيد و تكنولوجيا املعلوماتو قد أ.و يف و هران يف إنتظار تعمميه يف باقي مؤسسات الوطن

  .2012أفريل  12و اإلتصال انه مت إطالق خدمة بطاقة الدفع املسبق عرب االنرتنت  

و سعيا منها إلزدهار التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر بإنشاء أول موقع لبيع  epaydzو قد قامت مؤسسة 

  . 2011نوفمرب  14يوم الذي إنطلق    (www.âwras.dz)الكتب عرب االنرتنت 

                                                 

1Algérie: « ePay.dz » est un moyen de paiement en ligne simple, sécurisé et légal  sur le site : 

 http://www.balancingact-africa.com/news/fr/edition-fran-aise-5/157/infos-informatiques/alg-rie-epaydz-est-u/fr 
consulté 12/01/2013. 
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يف    628يف اجلزائر العاصمة ،  منهم  502 1 مشرتك ، 737 8حتصي اكثر من ' epay.dz' مؤسسة 

يف قسنطينة، و حسب املدير العام فإن املؤسسة حتصي  285يف تلمسان ،  348يف وهران ،  372سطيف، .

 .1موقع جتاري 35حلد أالن  أن لديها 

متخرج من معهد اإلعالم اآليل بتأسيس موقع  2أخر و هو ملني غمايتمؤخرا قام شاب جزائري  و

tebzneyss.com '   و هو متجر عرب األنرتنت يسمح بالشراء و تلقي الفاتورة دون التنقل أما  2012يف

التسديد نقدا عند :  التسليم فيتم جمانا ملناطق العاصمة و نواحيها أما بالنسبة لعملية الدفع فتتم بثالث طرق

 .epay.dzاإلستالم ،عن طريق الشيك، عن طريق موقع الدفع اإللكرتوين 

  :المقتناة من طرف الجزائريين في مواقع التجارة اإللكترونية  نوعية السلع و الخدمات2.4

انواع السلع و اخلدمات املوجودة يف السوق هي معروضة على واجهة املواقع اإللكرتونية على شكل   كل

كتالوجات و صور كل يف صنف معني من مالبس و احذية و ادوات كهرومزلية و كتب و ألعاب  ووسائل امليديا  

تلك اليت يعرضها موقع واد كنيس و كاهلواتف و اجهزة الكمبيوتر احملمولة و حيت السيارات اجلديدة و املستعلمة ك

  .حىت الشقق واملنازل صارت تعرض للبيع او الكراء عرب هاته املواقع 

  :اإللكترونية و المؤسسات الجزائرية   التجارة.5

إن تسارع املتغريات اإلقتصادية اجلديدة و التوجه حنو العوملة و تطور اإلبداعات التكنولوجية يف العامل أحدث على 

ت اإلقتصادية ضغوطا ألزمتها حنو إستحداث أساليب و طرق حديثة يف التنظيم و اإلنتاج، من اجل املؤسسا

مواكبة التقدمات احلاصلة ،فأصبحت املعرفة أداة هامة يف حتقيق الكفاءة و اجلودة و قد أثرإستعمال 

                                                 
1 http://www.aps.dz/Une-startup-algerienne-met-en.html،  consulté12/01/2013. 
2 Hind Slamani, Les pays occidentaux reposent tous leurs espoirs sur les TIC,sur le site 

http://www.elwatan.com/economie/les-pays-occidentaux-reposent-tous-leurs-espoirs-sur-les-tic-15-04-2013-

210345_111.php consulté é le 20/04/2013. 
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قع إستخدام تكنولوجيات التكنولوجيات احلديثة على مردوديةو إنتاجية العديد من املؤسسات، و بالنظر إىل وا

قام ا املركز البحوث يف اإلقتصاد  1املعلومات و اإلتصاالت و إستخدامها يف املؤسسات اجلزائرية ففي  دراسة

 600حول إستخدام تكنولوجيا املعلومات و اإلتصال مشلت حوايل   )cread  2008 ( التطبيقي للتنمية

يستعملون   %46.33منهم )  tic(ما هي   يعرفون  %53.1موسسة صغرية و متوسطة كشفت أن 

من املؤسسات اليت تستعمل هاته التكنولوجيا تعرف منوا يف    %63تكنولوجيا املعلومات و اإلتصال و حوايل 

لكن حسب الباحث فإن هذه النسب تبقى ضئيلة الن .ال يعرفون شيئا عنها %38.5يف حني . رقم أعماهلا

  .ل إقتناء اجهزة اإلعالم األيلهاته اإلستخدمات تقتصر فقط من اج

فقط من إمجايل املؤسسات اجلزائرية   % 20و حسب وزارة الربيد و تكنولوجيات اإلعالم و اإلتصال فحوايل - 

  .مرتبطة بشبكة االنرتنت  و هو جد ضعيف 

من طرف املؤسسات فاجلزائر تصنف يف ) (B2Cو  (B2B)و بالنسبة إلستعماالت االنرتنت يف التجارة - 

و   (b2b)يف جمال  17بلد مقارنة باألمارات اليت إحتلت املرتبة  144بالنسبة ل  139املراكز األخرية يف املرتبة 

 3تقرير املنتدى اإلقتصادي العاملي'' حسب 2013لسنة   2حسب موشر اجلاهزية الرقمية(b2c). عامليا يف  21

  .'' 2012العام 118عاملي يف مؤشر اجلاهزية الرقمية بعد ان إحتلت املرتبة  131وهي تصنف األن .

لكن هناك بالفعل مؤسسات ..هذا مؤسف بالنسبة للمؤسسة اجلزائرية مما حيول و إعتمادها التجارة اإللكرتونية

  :نذكر منها  جزائؤية بدات بالفعل باخلوض يف جمال التجارة اإللكرتونية

                                                 
1 Aziz nafa , l’appropriation des tic par les jeunes entreprenneurs algeriens.sur 
http://www.entryerson.com/epr/index.php/jep/article/viewFile/73/55 consulte le 15/12/2012 

مدي إستعمال *مستوى التطور التكنولوجي*احمليط السياسي و اإلقتصادي للبلد*اجلاهزية الرقمية يقيس مدى جاهزية الدول لإلندماج يف اتمع املعريف و يقوم على أساس  2مؤشر
  .التكنولوجيات احلديثة من طرف االفراد،املؤسسات و احلكومة

3 Worl economic forum,Global Information Technology Report 2013   available at 
http://www.weforum.org/reports consulté 29/03/2013. 
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تعرض شركة طريان اجلزائر خدماا عرب االنرتنت وهي جتربة  :(Air Algerie)جزائرتجربة شركة طيران ال- 

ما عليك سوى  1مبشرة مبستقبل التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر ، من خالل تقدمي خدمة التذكرة اإللكرتونية

ة الدفع اإللكرتوين عرب الدخول إىل موقع الشركة مث يتم التسجيل عن طريق الربيد اإللكرتوين مث يتم إختيار طريق

البطاقات البنكية ومنها البطاقة الزرقاء ، بطاقة فيزا، بطافة ماسرت كارد و بعد عملية الدفع حتصل على تذكرتك 

  .اإللكرتونية ما عليك إال طبعها 

تأكد من و من مزايا التذكرة اإللكرتونية أا منخفضة التكاليف  فهي تقلل من فرتة اإلنتظار يف مصاحل املطار لل

املعلومات فهذه التذكرة حتتوي جمموعة مهمة من البيانات و املعلومات حول الرحلة و الزبون  و ال ميكن 

تذكرة إلكرتونية يف األشهر األوىل  5500و قد مت بيع ما يفوق عن .إستخدامها من طرف الغري يف حالة الضياع 

ولكن إذا جيب تفعيل البطاقة . غرب موقع طريان اجلزائرو هو يؤكد جناح الواسع هلذه العملية  22008لشهر فيفريي

البنكية اجلزائر ية حىت تصبح صاحلة للدفع اإللكرتوين مما سوف يعطي دفعة كبرية من أجل إنتشار التجارة 

  .اإللكرتونية

 :لدعم التجارة اإللكترونية إستراتيجية الجزائر.6

ضمن الرؤية الرامية إىل إبراز جمتمع العلم و املعرفة  يندرجو الذي '' 2013الجزائر اإللكترونية '' مشروع1.6

و دف هذه اإلسرتاتيجية اليت تتضمن خطة عمل قوية ومتماسكة تعزيز أداء اإلقتصاد الوطين و الشركات و 

و إنشاء قاعدة متينة لتكنولوجيا و اإلبتكار   و البحث  قدرات التعليم  حتسني  اإلدارة   كما تسعى إىل

مات و اإلتصال و كذا رفع جاذبية البلد و حتسني حياة املواطنني من خالل العمل على نشر إستخدام هذه املعلو 

  :3التكنولوجيات و تتمحور خطة العمل حول ثالث عشر حماور رئيسية

                                                 
1
 http://www.airalgerie.dz/faq.jsp consulté le 11/11/2013. 

2
  91ص 2008 داود علي بومجعة ،تقنيات التجارة اإللكرتونية و تطبيقاا يف املؤسسة اجلزائرية،دار الغرب للنشر و التوزيع اجلزائر 
  consulté le 29/12/2012      http://www.mptic.dz/fr/docs/e-Algerie2013/e-Algerie.pdf  -اجلزائر اإللكرتونية على املوقع 3
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وذلك من خالل تعميم إستخدام  : تسريع إستخدام تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال في اإلدارت العمومية.1

تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال يف اإلدرات العمومية ال سيما األنرتنت من أجل خلق فضاء إتصال مستقل ميكن 

من توفري املعلومات يف اي وقت و مكان و تطوير اخلدمات اإللكرتونية لفائدة املواطنني و الشركات و العمال و 

تقدما يف هذا اال من خالل تعميم بطاقة الشفاء اإللكرتونية و جواز السفر تشري يف هذا أن اجلزائر عرفت 

 .اإللكرتوين

ويتم ذلك من خالل تشجيع املؤسسات : تسريع إستعمال تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال في الشركات.2

غة للمؤسسات الصغرية و الصغرية و املتوسطة من أجل زيادة إستخدامها هلاته التكنولوجيا و تويل اجلزائر أمهية بال

  .وكذا املؤسسات األخرى و تشجيعها من أجل حتسني أداءها . املتوسطة بإعتبارها عامل منو يف اإلفتصاد اجلزائري

تطوير األليات و اإلجراءات التحفيزية الكفيلة بتمكين المواطنين من اإلستفادة من تجهيزات و شبكات .3

دف تعميم النفاذ خاصة حنو االنرتنت و ذلك بإعادة بعث مشروع  و هذا.تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال

أسرتك و توفري اجهزة احلاسوب و زيادة تدفق االنرتنت مع زيادة حمالت االنرتنت و الفضاءات العمومية و 

بة و يف هذا اإلطار قد مت إنشاء حضرية معلوماتية بالعاصمة و ختطط إلنشاء أخريات يف عنا.احلضائر املعلوماتية

  .وو هران و ورقلة

و ذلك من خالل احلوافز من أجل تشجيع الشركات من حالل تفعيل خربات  دفع تطوير اإلقتصاد الرقمي. 4

و املؤسسات العملة يف هذا اال و توفري كل الظروف املالئمة لتثمني الكفاءات العلمية و التقنية الوطنية يف جمال 

   .تصادي يف هذا اال حنو التصديرإنتاج الربجميات و توجيه النشاط اإلق
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هذا من اجل حتسني نوعية ذات التدفق السريع و فائق السرعة و تعزيز البنية األساسية لإلتصاالت .5

من  dzنطاق 4500و يف هذا اإلطار مت تسجيل  .dzخدمات الشبكات و تأمينها و التسيري الفعال للنطاق 

  1.موقع10000بني 

البشرية و ذلك من خالل إعادة النظر في برامج التعليم العالي و التكوين المهني في تطوير الكفاءات . 6

حالل إعادة النظر يف برامج التعليم العايل و التكوين املهين و تلقني من   .مجال تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال

  .هاته التكنولوجيات جلميع فئات اتمع

ذلك كن خالل تثمني نتائج البحث و حشد الكفاءات و تطوير  وتدعيم البحث و التطوير و اإلبتكار . 7

  .نقل التكنولوجيا و املهارات

ضبط مستوى اإلطار القانوني الوطني و ذلك تماشيا مع الممارسات الدولية و متطلبات مجتمع .8

ملعلومات و خالل تشييد إطار قانوين يتالئم و يغطي املسائل املرتتبة عن إستخدام تكنوجليات امن .المعلومات

  .اإلتصاالت

و ذلك بغرض التحسيس بأمهية بدور  تعزيز الصحافة المتخصصة في تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصاالت. 9

  .تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال يف حتسني معيشة املواطن و التنمية اإلقتصادية و اإلجتماعية للبلد

و المبادرات الدولية و إقامة إستراتيجية تملك تثمين التعاون الدولي من خالل المشاركة في الحوار . 10

سيما برنامج ميدا مع اإلحتاد األورويب من أجل تراكم املعرفة و ضمان إستمرارية ال .التكنولوجيا و المهارات

  .املشاريع و إنتشارها

                                                 

1 Abdelkader Zahar Pourquoi le nom de domaine ".dz" ne fait pas recette sur le Net sur maghrebemergent.com 
consulte 11/11/2013 
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اإلعالم  وجياولمن خالل حتديد نظام مؤشرات متابعة لقياس مدى تأثري تكن وضع أليات التقييم و المتابعة.11

يجي اتو اإلتصال على التنمية اإلقتصادية و اإلجتماعية من جهة  و إجراء تقييم دوري لتنفيذ املخطط اإلسرت 

  .اجلزائر اإللكرتونية من جهة أخرى

  :من خالل و ضع تنظيم مؤسسايت يتمحور حول ثالث مستويات و ضع إجراءات تنظيمية.  12

  .فيذبني القطاعات و التن التوجيه و التنسيق

  .من خالل إستغالل مجيع مصادر التمويل املتاحة توفير الموارد المالية.13

خاصة  –املرتبطة بالتعليم عن بعد  العمل على يئة الظروف فقد سعت اجلزائر مسبقا :  شروع أسرتكم2.6

كنقطة بداية هلذا و   ،و كذا املكتبات االفرتاضية والشبكة اليت تربط خمتلف اجلامعات - لفائدة املناطق البعيدة

،  2005أكتوبر  22رمسيا بتاريخ " أسرة تيك "أعلنت عملية  ، حيث   حاسوب لكل بيتاهلدف جاء مشروع 

و رفع نسبة  باالنرتنتتعميم الربط و   جبهاز كمبيوتر من أجل حتسني يجزائر  تإىل تزويد كل بي و اليت دف 

متتد هذه العملية ،و خلق اتمع اجلزائري للمعلومات  استعمال الكمبيوتر الشخصي من أجل جتسيد أكثر لفكرة

در اإلشارة إىل أن التقديرات املالية هلذه جت.ماليني بيت معين ذه العملية  6صي قرابة حيو  2010إىل غاية سنة 

بق ماليري دوالر أمريكي و هذا ما يشكل حتديا و حدثا مل يس 5مليار دينار أي ما يعادل  400العملية قد تبلغ 

  .2لكن هذا املشروع مل ينجح كليا ولكن لذلك أعيدت صياغته اسرتك 1.هلما مثيل

  :مشروع الحظيرة التكنولوجية سيدي عبد اهللا العاصمة 3.6

إن إنشاء حظائر تكنولوجية يف اجلزائر يدخل ضمن إسرتاتيجية اجلزائر اإللكرتونية اهلادفة إىل اإلندماج يف جمتمع 

الوكالة كلفت   رقمي يكون بديال عن اإلقتصاد املعتمد على احملروقات و يف هذا اإلطاراملعرفة و بناء إقتصاد 

مارس  24الصادر يف  91 -  04الوطنية لرتقية وتطوير احلظائر التكنولوجية أنشأت مبوجب املرسوم التنفيذي رفع 

                                                 
1
 واقع قطاع تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال احلديثة يف اجلزائر ،لرابطة الو�ية ل"نشطة العلمية و التقنية لشباب  و�ية المديةا

http://www.lwastj26.123.fr/news_articles/tic_algerie.php  vu le 29/12/2012  
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2004 (ANPT)   و قد سامهت فعال اإلشراف على بناء و متابعة هياكل احلضائر التكنولوجية اليت تتوىل

و احلظرية . 2009بإنشاء اول حضرية تكنولوجية بسيدي عبد اهللا يف العاصمة و هي تعمل منذ فيفري 

 -  2010يف إطار خمطط التطور الرباعي  .و اليت ال تزال مؤقتة  2012التكنولوجية بورقلة اليت دشنت يف مارس 

   ) ورقلة عنابة، وهران،(جية ثالث حظائر تكنولوجية جهوية للوكالة الوطنية لتدعيم وتطوير احلظائر التكنولو  2014

حامل مشروع تلقوا تكوينا  70ترافق لوحدها ) العاصمة ( فاحلاضنة التكنولوجية املتواجدة حبضرية سيدي عبد اهللا 

 مؤسسة صغرية 13و من جممل هذه املشاريع مت إنشاء  أربعة دفعات  يف جمال املقاوالتية وذلك على مدار

start-up 1.تعمل حاليا يف السوق اجلزائرية 

وتنشط هذه املؤسسات يف عدة جماالت منها التجارة اإللكرتونية و أيضا يف ميدان اعداد أنظمة معلوماتية تستغل 

لعمليات التسيري املايل للمؤسسات و الدفع اإللكرتوين و كذا تنظيم العمل البشري على مستوى املنظمات من 

  . كنولوجيات اإلعالم و اإلتصالخالل استغالل ت

أجنزوا يف إطار هذه  و جتدر اإلشارة ان العديد من مواقع للتجارة اإللكرتونية كانت من طرف اصحاب مشاريع

 .) epay)( guiddine)احلظرية كموقع 

  :أخرى قيد التنفيذ   مشاريع4.6

يوم " كرمي جودي"وزير املالية السيد  حسب تصريح 2''2013سنة  إمكانية دفع الضرائب عبر االنترنت ''-

أعلن عن نظام إعالم أيل '' حممد العيد حملول'' ح املدير العام لربيد اجلزائر السيديصر وت 2012نوفمرب  20

  .حديث سوف تتبناه مصاحل بريد اجلزائر ليمحي مشاكل اإلنتظار الطويل 

ا كانت  من املفرتض أن تكون شغالة منذ اية و رغم أ تفعيل خدمات الجيل الثالث  للهاتف و االنترنت-  

صرح أن هذا التأخر " بن محادي موسى" إال أن وزير تكنولوجيا بريد اإلعالم و اإلتصال السيد  2012أكتوبر 
                                                 
1
 http://www.anpt.dz/ consulté le 11/11/2013 

2
 Riyad Hamadi http://www.tsa-algerie.com/politique/ministres-et-responsables-annoncent-des-miracles-pour-

le-premier-semestre-2013_22833.html consulté  le 12/01/2013. 
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ووعد الوزير ان خدمات اجليل ''  1 ''و الدولة اجلزائرية   vimpelcomراجع لعدم اية املفاوضات بني شركة 

  2013.2''النقال سوف تطلق قبل اية الثالث االشهر األوىل لسنةالثالث للهاتف 

و يف سابقة من نوعها إقرتح املركز الوطين : ل مركز السجل التجاريقبإطالق بطاقة دفع إلكترونية من -

ة طوير التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر ، و سيلولت للسجل التجاري ومن اجل إعطاء دفعة لنظام الدفع اإللكرتوين

للبيع يف  تتاح سوفو هي بطاقة مؤمنة و سهلة اإلستعمال  و   « sijil.com »دفع جديدة و هي بطاقة 

و هي بطاقة لصالحية غري حمددة           للوطن اجلزائري  48مجيع مراكز السجل التجاري للواليات 

(validité illimitée) دينار  5000و    1000و   500  : و هي قابلة للتعئبة حسب ثالث أنواع

عاملة يتم االنرتنت ففي كل مة الرصيد ميكن إستخدامها يف خدمات الشراء عرب بئحسب رغبة الزبون و مبجرد تع

وهي حماولة جيدة هذا يف إنتظار حتديث البطاقة     الرصيد ،  حىت اية كل  بقيمة املعاملة هكذا  خصم الرصيد

 3.البنكية لتصبح صاحلة هي األخرى يف الدفع

السيدة    satimاملديرة العامة ملؤسسة فحسب تصرحيات :إمكانية الدفع عبر البطاقة البنكية عبر االنترنت -

ان البطاقات البنكية سوف يصبح باإلمكان شراع تذاكر الطائرة عرب االنرتنت بإستخدام '' نوال بن كريتلي''

  .2012إبتداءا من اية سنة  CIBالبطاقة البنكية 

إني ال أجد من الغريب عدم إمكانية شراء بالدينار الجزائري تذاكر طيران  « لسان املديرة األيتوقد جاء على 

 .» ..ولكن بالعملة الصعبة  visaجزائرية بإستخدام البطاقة البنكية في حين نستخدم بطاقة 

                                                 
1
 Kamel benlkadi ,les scandaluex retard de l’Algerie, journal el watan,N6532 alger 11 avril 2012 p7. 

2 Riyad Hamadi   op. cite. 
3 Yazid farhat, L’idée de vendre des services e-paiement gagne les organismes publics sur le site : 

http://www.maghrebemergent.info/high-tech/83-it/16749-algerie-lidee-de-vendre-des-services-e-paiement-
gagne-les-organismes-publics.html consulté 12/01/2013. 
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و جعلها مناسبة  cibو أضافت املديرة أن مؤسسة ساتيم سوف تبذل املزيد من اجلهود  لتحديث البطاقة البنكية 

للشراء عرب االنرتنت كما أضافت أن مسألة حتديث و عصرنة الدفع اإللكرتوين و التجارة اإللكرتونية  سوف 

 1.يكون من أولويات هذه املؤسسة

دكشفت فق.قريبا  سوف يعمم السجل التجاري اإللكرتوين يف اجلزائر تعميم السجل التجاري اإللكتروني-

االيل باملركز الوطين للسجل التجاري، السيدة مرمي عبد الالوي، أن الصيغة النهائية للسجل مديرة قسم االعالم 

التجاري االلكرتوين ستكون جاهزة ، مؤكدة ان هذا السجل الذي سيكون على شكل شهادة رقمية دائمة على 

سمح حبل وأوضحت أن هذا املكسب العصري سي.ائي اخلط يعوض الصيغة الورقية اليت ستختفي بشكل

مشاكل عدة أمهها القضاء على البريوقراطية وتسهيل احلصول على املعلومة فضال عن مواجهة ظاهرة الغش 

 .واالحتيال يف استعمال السجل

ل  األوىلوأضافت املسؤولة أن املرحلة  حتققت بتشغيل البوابة وهي تضّم بنكا للمعلومات واملعطيات اخلاّصة بالسج

ومتنح البوابة . التجاري إضافة إىل تلك املتعّلقة بالتّجار وتوزعهم اجلغرايف ونشاطام واملعطيات املالية للشركات

األمساء وإيداع احلسابات للمتعاملني االقتصاديني واملهنيني العديد من اخلدمات على شبكة األنرتنت كحجز 

وهي متاحة للطلبة وكل من يرغب يف االطالع على · االجتماعية، علما أن هذه اخلدمات جمانية ملدة شهر واحد

 .معلومات تتعلق باملركز والتجار واملتعاملني أية

 ا بدل الشرحيةغة اليت مت اختيارهوخبصوص املرحلة الثانية واملتمثلة يف الشهادة الرقمية الدائمة، وهي الصي

اللكرتونية اليت مت استبعادها لعدة أسباب بعد دراستها واستشارة اخلرباء بشاا، أكدت السيدة عبد الالوي اا ا

قراطية والغش والكثري ريو ستسمح بتسهيل التعامالت التجارية وإضفاء الشفافية عليها كما تساهم يف احلد من الب

يغة اجلديدة للسجل سيصبح للشركة او التاجر رمز رقمي عوض السجل ومبقتضى الص. من املمارسات املشبوهة

                                                 
1 Le paiement des billets d’avion et bientôt possible sur le sitehttp://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/14875  
consulté le 13/01/2013. 
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ويأيت هذا املشروع الذي يدخل يف إطار برنامج عصرنة الّنظام املعلومايت للمركز . الورقي يتم التعامل به عرباألنرتنت

ل التجاري مبقتضى االتفاقية اليت مت التوقيع عليها يف جانفي  ووزارة الربيد  بني املركز 2011الوطين للسج

تنص على ترقية تسيري املركز وإجناز دراسة جدوى السجل التجاري  واالتصال واليتوتكنولوجيات االعالم 

  . االلكرتوين ليعوض السجل الورقي 

، ترمي 1إتفاقية شراكة مع فنلندا مؤخرا و قعت اجلزائر: من الشبكات اإللكترونيةأالتعاون األكاديمي حول -

تفعيل بروز كفاءات "و كذا  "توسيع نطاق التعاون حول سبل مكافحة اجلرائم اإللكرتونية "إىل هذه اإلتفاقية 

يف جمال أمن الشبكات من خالل دمج التدريب يف هذا التخصص ضمن مناهج اجلامعات واملدارس  جزائرية

طنية كربى مع ترك و ثالث جامعات أو مدارس و " ستونسوفت"عقد شراكة بني  و يف هذا الصدد تقرر "اجلزائرية

بن محادي على أمهية الوزير  و يف هذا اإلطار أكد .الباب مفتوحا أمام اقرتاحات جديدة للتعاون يف هذا اال

و    تكوين"هذه اإلتفاقية اليت تأيت كخطوة مرافقة لإلسرتاتيجية املنتهجة من قبل القطاع واملرتكزة أساسا على 

حيث " إعادة رسكلة اخلرباء يف هذا اال من خالل خمرب إفرتاضي ستحتضنه احلظرية املعلوماتية بسيدي عبد اهللا

و أشار إىل أن مكافحة اجلرمية اإللكرتونية يستوجب تعاون   سيستفيد هؤالء من اخلربة الفنلندية يف هذا اال

أخرى على ضرورة إرساء تعاون حقيقي مع الشركات  كما شدد من جهة .دويل إلرساء نظام دفاع دون ثغرات

األجنبية عموما يقوم على اإلستقرار باجلزائر وفق السياسة اإلقتصادية اجلديدة اليت تبنتها اجلزائر و القاضية 

  .فروعا هلا باشرتاط فتح الشركات املستثمرة يف اجلزائر

ا نوايا من اجل إرساء قواعد التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر و بالنظر إىل جممل هذه املشاريع فإننا جنزم ان اجلزائر هل

لكن تبقى أحيانا تصرحيات فقط و تأخذ وقتا طويال من أجل تنفيدها االمر الذي يعرقل من تطور هذه املشاريع ، 

                                                 
 على املوقع على إتفاقية حول التعاون األكادميي حلماية أمن الشبكات اإللكرتونية بني البلدين التوقيع 1

 html consulté le 14/01/2013.فنلندا- جلزائرا /http://www.aps.dz/  
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عدم  و هذا يف رأيي راجع إىل سوء التسيري و التنظيم و عدم التنسيق بني خمتلف املصاحل و الوزارات إضافة إىل

وجود هيئات مستقلة تتكفل مبراقية سري املشارييع و هو أمر حتتاجه اجلزائر بشدة نظرا لكم املشاريع املربجمة لكن 

  . لألسف غري املنفذة وهذا ما ينعكس سلبا على منو اإلقتصاد اجلزائري

  :عوائق إعتماد التجارة اإللكترونية في الجزائر.7

ربية مجلة من العوائق و التحديات إلنشاء جتارة إلكرتونية تضاهي نظريا يف تواجه اجلزائر كغريها من الدول الع

  :الدول املتقدمة و يف االيت اهم املعوقات اليت تواجهها اجلزائر

  :العقبات التقنية و التكنولوجية1.7

اليت تشتمل على ضعف البنية التحتية للإلتصاالت يف اجلزائر و عدم مواكبتها لتطورات التقنية العاملية 1.1.7 

اإلتصاالت و ما يرتبط ا من برامج و جتهيزات و انظمة سوف حيد من امن الشبكة املالية و يعيق سرعة تقل 

البيانات يف الشبكة التجارية مما يسبب فشال يف إقامة التجارة اإللكرتونية فرغم اهودات اليت تبذهلا اجلزائر لتعزيز 

اا مازالت متأخرة يف هذا اال فأصبحنا اليوم نسمع عن خدمات االنرتنت اجليل البنية التحتية إلتصاالا إال 

 176حتتل الرتبة  ''ع و اخلامس إال ان اجلزائر جتد صعوبة حىت يف إدخال خدمات اجليل الثالث، فاجلزائر بالرا

ي و حسب املعايري فيما خيص سعة األنرتنت و اليت تقدر واحد ميغا بيت و نصف ، هذا و على الصعيد العامل

ة اليت إبتدءا منها ميكن القول سعة بفإنه اربعة ميغا بيت حسب البعض و عشرة حسب البعض األخر ة هي العت

املتقدمة تصل إىل أضعاف سعة االنرتنت يف اجلزائر ففي لوكسمبورج ل ، ففي الدو ) haut débit(انرتنت كبرية 

ميغا بيت اما تونس ب  3.85بسعة  98ة بهي يف املرتاما املغرب ف 23.49و اليابان  41.75تصل إىل 

  .1''.عامليا141ميغا بيت مبرتبة  2.33

                                                 
1 R.E ,Débit très faible le dernier au monde. Journal al –watan. numero 6628,Alger.jeudi 2/8/ 2012 p3. 
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إن الثقافة و معرفة اسس التجارة : ضعف الثقافة التقنية و الوعي التكنولوجي بني أفراد اتمع اجلزائري  2.1.7

ارية و القطاعات اإلنتاجية و يعد نوعية اإللكرتونية أداة ضرورية إلنتشارها و تطورها ال سيما بني املؤسسات التج

هي نسبة  %12.3ف ''و مستوى التعليم يف أي بلد و سيلة مهمة يف نشر الثقافة و اإلستخدام اإللكرتوين ،

عقلية املستهلك اجلزائري متأخرة يف جمال التجارة  إضافة فالزالت'' 20081العائالت اهزة حباسوب لسنة 

اإللكرتونية و هذا راجع لعدم إهتمام الدولة و املؤسسات التجارية  نشر ثقافة التجارة عرب االنرتنت كتجارة من 

  لإلشهارات  ثمارات موجهةتاإلس  نوع جديد تتيح للمستهلك العديد من املزايا و الفرص إضافة عدم ختصيص

النات لدعم هذه التجارة ، فعقلية اجلزائريني دائما متخلفة يف كل املواضيع اجلديدة و يلزمها الوقت من اإلع   و

 .اجل التكيف و اإلنصهار يف جمتمع املعلومات كباقي الدول 

نقص الكفاءات املؤهلة و اإلطارات املتخصصة يف تقنية املعلومات و تطبيقات التجارة اإللكرتونية   3.1.7

  و تشغيل االنظمة اإللكرتونية  مواقع الواب   تطوير   مؤهلة يف جماالت اإللكرتونية تتطلب يد عاملة   ة فالتجار 

و املتخصصني يف امن الشبكات و املتخصصني يف تصميم مواقع التجارة اإللكرتونية و انظمة الدفع اإللكرتونية ، 

  2.''أليل سنويا لكن اغلبهم ينتقلون إىل خارج الوطنخمتص يف اإلعالم ا 1500 ''فاملعاهد اجلزائرية يتخرج منها

من  %0.073فاجلزائرال تنفق سوى .و هذا مع العلم أنه ال توجد معاهد تكوينية يف جمال التجارة اإللكرتونية

و مذا ينعكس سلبا  2007الناتج الداخلي اخلام على البحث و التطوير حسب إحصائيات البنك الدويل لسنة 

  .ات املتخصصةيف جمال الكفاء

  

  

                                                 
  .http://www.mptic.dz/ar consulté 13/12/2012 رة الربيد و تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال،مؤشرات تكنولوجيا املعلومات، على املوقعوزا 1

2. Lamriben hocine,quand L’Algerie et l’internet ne font pas le bon ménage.Journal al –watan ,numero 
6628.Alger.jeudi 2/8/ 2012 p1. 
3 www.albankaldawli.org consulté le 01/01/2013. 
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  :عقبات تجارية 2.7

ية و الذي يتطلب تبادل األعمال واألنشطة نإن التحول من بيئة التجارة التقليدية إىل بيئة التجارة اإللكرتو  

التجارية بوسائل رقمية ميثل حتديا حقيقيا أمام املؤسسات و املشروعات التجارية يف اجلزائر حيث تفتقر غالبيتها 

و ثيقا منذ نشأا بأمناط   اجلذري إىل مؤسسات إلكرتونية فأغلب املؤسسات اجلزائرية مرتبطة إرتباطاقابلية التحول 

التجارة التقليدية ، وعدم إستيعاا بشكل كاف مفهوم األعمال اإللكرتونية سوف حيول إعتمادها التجارة 

االنرتنت و من مث تبين خطط و إسرتاتيجيات اإللكرتونية الذي يتطلب أوال قناعة كافية بأمهية و فائدة التجارة عرب 

كذلك نقص خربات املؤسسات اجلزائرية يف جمال التجارة اإللكرتونية حيول دون . للتحول إىل التجارة اإللكرتونية

ذلك فمهموم التجارة اإللكرتونية  ال يزال غامضا عند العديد من املؤسسات اجلزائرية ، فهذه املؤسسات تفضل 

الن عن منتوجاا عن طريق الالفتات اإلشهارية و بوسائل أخرى دون أن تستغل االنرتنت لتسويق أن تقوم باإلع

  .و بيع منتجاا

  : عقبات قانونية تشريعيىة 3.7

رغم أن اجلزائر سنت قواعد قانونية متس بشكل او أخر بعض اجلوانب يف التجارة اإللكرتونية كقانون اجلرمية 

انني كما سيق و ذكرنا إال أنه  مل تسن اجلزائر حلد األن قواعد قانونية مباشرة خاصة اإللكرتونية و  و بعض القو 

بالتجارة اإللكرتونية نفسها أو حىت قوانني تنظم  الدفع اإللكرتوين و ذا أعتربه شخصيا من اكرب املعوقات اليت 

اد التعامل يف هذه التجارة دون حتول دون تطور و إزدهار التجارة اإللكرتونية فكيف ينبغي للمؤسسات و األفر 

 .وجود قانون خاص حيمي هذا النوع من املعامالت

  :عقبات مصرفية4.7

تطور نظام الدفع اإللكرتوين و الصريفة اإللكرتونية شرط أساسي لنجاح التجارة اإللكرتونية ، فرغم اجلهود املبذولة 

  وب فعددحاملي البطاقات  البنكية مل يتجاوز املليون يف القطاع املصريف اجلزائري ال تزال بعيدة عن املستوى املطل
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مليون ، وال زالت البطاقات البنكية ال تسمح بالشراء عرب االنرتنت رغم  37يف جمتمع يبلغ عدد سكانه 

التصرحيات احلكومية إال أا تبقى حربا على ورق لذلك و عدد الصرافات األلية يبقى ضئيال على املستوى الوطين 

 طور هذا النظام اإللكرتوين يلزم بذل العديد من اجلهود لتحديث هذا النظام لكسب ثقة املتعاملنيومن أجل ت

مستهلكني او التجار و املؤسسات، و ذلك من خالل حتسني نوعية اخلدمات البنكية و القضاء على مشاكل 

عية البنوك و املؤسسات السيولة و كذا رفع معدل إنتشار البنوك الذي ال يزال ضعيفا يف اجلزائر فحسب مج

   000 12    باملقارنة ب وكالة لكل  باجلزائر 000 28ساكن وكالة لكل''فإنه توجد   (ABEF)املالية

  1.''ساكن يف تونس  9000ساكن يف املغرب ووكالة  لكل 

  :عقبات أمنية5.7

و الشهادات الرقمية و اجلدران  رغم توفر برامج األمن و احلماية لنظم املعلومات و التجارة اإللكرتونية كالتشفري

إال انه ال ختلو التجارة اإللكرتونية من عمليات اإلحتيال و اإلبتزاز و قرصنة احلسابات و غسيل األموال ...النارية 

هذا ما يزيد من ختوف املستهلك و املؤسسة على حد سواء يف اجلزائر كما يف باقي الدول ... و السلع املقلدة 

ألمن من العوائق و املسائل الشائكة اليت ال بد ان حيول إليها إهتمام كبري من أجل كسب الثقة هلذا تبقي مشاكل ا

  .يف جمتمع التعامالت اإللكرتونية

إن إنعدام التنظيم و سوء اإلدارة يؤدي إىل عدم تنفيذ املشاريع املربجمة يف االجال احملددة :  عقبات تنظيمية 6.7

كانت احلكومة قد خصصت غالفا ماليا قّدر بنصف مليار دوالر وقت إطالق   فمثالضخمة رغم ختصيص مبالغ 

ألف  50يف حني مل يستفد من الكومبيوتر عرب النسختني األوىل والثانية للمشروع ماعدا “ 1أسرتيك ”مشروع 

مل تكن يف حني أن التنفيذ كان سيئا كما مل يتم تلبية مجيع الشروط الالزمة لنجاحها حيث أن البنوك  .مواطن

مل توفر األنرتنت والربط وفق ما مت االتفاق عليه، كما أن شركات تصنيع احلواسيب مل  اجلزائر جاهزة، واتصاالت

                                                 
1
 Hind slimani, ouedkniss prépare les les Algériens au e-commere, journal ElWatan economie ,numero6807, 

Algérie, du4au 10 mars 2013,page 6. 
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 4فمشروع اجلزائر اإللكرتونية الذي رصد له مبلغ  .للتكنولوجياتتكن متوفرة، واملواطنون مل يكن لديهم استعداد 

إلكرتونية هو عدم مشاركة القطاعات  اجلزائرسبب فشل مشروع  % 55مل تصل نسبة تنفيذه ماليري دوالر 

الوزارة  لذلك قررت ختلفة بالتنسيق مع وزارة الربيد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال يف جتسيد امللفالوزارية امل

 2013خالل سنة “ اإللكرتونية اجلزائر“ قررت متديد أشغال املشروع لسنوات أخرى، حيث لن يتم اختتام تنفيذ

  .وإمنا سيتواصل جتسيد املشروع لسنوات أخرى

  :التجارة اإللكترونية في الجزائر يلزمسبل تطوير .8

من خالل تبين نظم و شبكات حديثة يف قطاع اإلتصاالت سلكية و ال سلكية   توفير بنية معلوماتية متينة - 

كنظام عصيب قادر على توفري إتصاالت يف غاية السرعة و الكفاءة  و كذا العمل على نشر االنرتنت و تقوية 

        صالحاتسعة النفاذ إليها و متكني النفاذ إليها ألوسع شرحية يف اتمع و بأسعار تنافسية و التعجيل باإل

و املشاريع الطموحة يف جمال تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال فتأجيل الربامج ال خيدم السياسة التنموية للجزائر 

  .للنهوض ذا القطاع

هلذه التجارة لتوفري احلماية و الثقة جلميع املتعاملني ، األمر الذي  إصدار تشريعات و قواعد قانونية مالئمة- 

ل عمليات النصب و اإلحتيال من خالل سن قواعد صارمة جراء املخالفات و عدم اإللتزام سيساعد على تقلي

  .بالقوانني و الشروط الالزمة

خاصة الدول الرائدة يف جمال التجارة اإللكرتونية من اجل تبادل  تفعيل الشراكة مع المستثمربن األجانب -

الفرتات تدريبية  و امن املواقع من خل النظم و محاية  كوين اإلطارات يف جمال تصميم الربجميات وت  و اخلربات

حتديث و سائل الدفع اإللكرتونية من خالل إعتماد بطاقات اإلئتمان و البطاقات الذكية  عصرنة  و  يف اخلارج

وتكييف اتمع اجلزائري على هذا النوع من الوسائل و إعتباره كإلزامية و ضرورة حتمية من أجل النهوض و 
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و  1.مليار دوالر 8القطاع املصريف فحسب الدراسات فإن معامالت الدفع اإللكرتوين تصل أرباحها حىت تطوير 

كذا يئة مناخ االعمال يف اجلزائر من اجل جلب وتنشيط اإلستثمارات االجنبية املباشرة مما سوف ينعكس سلبا 

ر و هو حيتل املراتب االخرية يف تقرير منتدى على منو اإلقتصاد اجلزائري فمناخ االعمال اجلزائري احلايل غري مستق

  .2013لسنة ) 144(اإلقتصاد العاملي 

من إجل إزالة الغموض حول التجارة اإللكرتونية و نشر الوعي الثقافي و التكنولوجي بين أفراد المجتمع  - 

تكثيف  و اليف هذا ا  تشجيع الشباب الطموح للخوض يف هذا اال من خالل برامج  الدعم و التشغيل

احلمالت التحسيسية من خالل ملتقيات و طنية جتمع املستهلكني و املؤسسات الفاعلة يف امليدان من أجل شرح  

كل اخلطوات و املسائل املتعلقة ذه التجارة و حىت تكثيف اإلعالنات لإلعالن عن الفرص و املزايا املتاحة اليت 

  .توفرها التجارة اإللكرتونية

من طرف احلكومة اجلزائرية من خالل تأهيل العامل و  في التنمية البشرية  اإلهتمام و دعم اإلستثمارزيادة - 

لوجيات احلديثة من خالل تعزيز بيئة نو الكفاءة البشرية من خالل فتح ختصصات يف جمال التقنية العالية و التك

  .و تعزيز جهود البحث العلمي     اإلبداع و اإلبتكار

و اإلعتماد على املصداقية و اإلحرتافية يف تسيري و تنفيذ الربامج اخلطط هلا من  مج إلى المختصينإسناد البرا- 

 .أجل الوصول إىل األهداف و تسليم املشاريع و إجنازها يف أجاهلا احملددة

  

  

  

  

                                                 
1 http://www.jeune-independant.net/op.cite consulté le 13/01/2013.  
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  :الفصل الثالثخالصة 

التقدم التكنولوجي الذي إن التجارة اإللكرتونية يف العامل تعرف تقدما سنة تلوى األخرى ناهيك عن 

يشهده العامل فقد أدركت الدول املتقدمة قيمة التجارة اإللكرتونية كمجال جديد لإلستثمار و التطور فقد 

  .أصبحت تساهم بشكل جيد يف رقم اعمال املؤسسات كما سبق و ذكرنا

لقريب تسيطر التجارة األن أصبحت التجارة اإللكرتونية  تنافس نظريا التقليدية فلرمبا يف املستقبل ا

و        حدااإللكرتونية على نصيب التجارة التقليدية يف إقتصاد بدأ يأخذ طابع الرقمية كميزة من مميزات القرن الو 

  . العشرين

أسلوب   و على الرغم من هذا ال زالت اجلزائر تعاين صعوبة يف التكيف مع التجارة اإللكرتونية و إعتمادها كثقافة

اجلزائري فرغم اخلطابات الرمسية و اجلهود املبذولة إلطالق هذه التجارة يف اجلزائر  ال زالت تعاين حياة للمواطن 

اجلزائر اإلسراع بالنهوض بإقتصادها ملواكبة التطورات احلاصلة يف العامل و حىت مقارنة بدول  لذلك على تأخرا كبريا

و ان ختطو خطوات مدروسة لألمام لتساهم يف فتح و فتح اال على مصراعيه للتجارة اإللكرتونية  اجلوار ،

و كذا كذلك و عصرنة أنظمة دفعها .األفاق الواسعة أمام املؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية إلخرتاق األسواق العاملية 

  .اإللكرتونية من خالل تبين خطط و إسرتاتيجيات من أجل تعميم إستعماهلا 

  



 

 

 
 الخاتــــــــــمة
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ساعد التقدم اهلائل يف تكنولوجيا املعلومات   و  اإلتصاالت إىل حدوث تورة تقنية  يف جمال األعمال  لقد

و اإلقتصاد  ، و اليت أصبحت فيه هاته التكنولوجيات من الركائز األساسية بالنسبة للدول يف النهوض 

قنيات احلديثة و إستغالهلا مبا بإقتصادياا  لذلك وعت مجيع الدول بضرورة اإلستفادة القصوى من هذه الت

  .يسمح لتعزيز منوها و إزدهار إقتصادها

لقد ظهرت مصطلحات عديدة و حديثة للتعبري عن هذه الثورة اجلديدة من بينها اإلقتصاد اجلديد ، إقتصاد 

اجلديدة اليت  و التجارة اإللكرتونية كذلك واحدة من التعابري.املعلومات، اإلقتصاد الرقمي ، التكنولوجيا الرقمية 

دخلت حياتنا بقوة و أصبحت شائعة للتعبري عن الكثري من األنشطة اإلنسانية املرتبطة بثورة تكنولوجيا املعلومات 

  .و اإلتصاالت و تبعا لذلك أصبحت التجارة اإللكرتونية أكثر موضوعات عصر املعلومات إثارة للجدل 

اجلزائر او ترفضه و إمنا أصبح ضرورة حتمية تفرض وجودها إن التجارة اإللكرتونية مل يعد موضوعا تقبل به 

اليوم على مجيع أصحاب األعمال و املؤسسات اإلقتصادية يف العامل لذلك و جب على اجلزائر السعي أكثر 

ملالحقة التطورات السريعة و املتالحقة يف جمال التكنولوجيات احلديثة و اليت صارت تؤثر على كافة ااالت 

 .ية و اإلجتماعية و السياسية و بالتايل على اإلنتاج و فرص العمل و زيادة الدخل القومياإلقتصاد

  :و تبعا لدراستنا و ضعنا فرضيات و كانت نتائج اإلختبار كااليت
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صحة الفرضية االوىل ، التجارة اإللكرتونية هي عملية تبادل السلع و اخلدمات عرب شبكة االنرتنت و توصلنا *

رة اإللكرتونية هي عملية تبادل السلع و اخلدمات  بني املتعاملني اإلقتصاديني سواء شركات أوأفراد أو بأن التجا

  .حكومات بإستخدام تكنولوجيات املعلومات و اإلتصال و األنرتنت و سيلة من هذه الوسائل

كنولوجيات احلديثة حيد من و  إستخدام الت) الالمملموس ( صحة الفرضية الثانية ، غياب ثقافة اإلقتصاد الرقمي* 

تطور التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر و توصلنا بأن اإلقتصاد اجلزائري  الزال إقتصاد تقليدي و أغلب التعامالت 

التجارية ال تزال تقليدية و حىت و سائل الدفع اإللكرتونية ال زالت يف بداية إستعمالتها و اليت الزالت متثل نسبة 

ل الدفع التقليدية و حىت التكنولوجيات احلديثة تصل متأخرة للجزائر و املستهلك اجلزائري ال ضيئلة مقارنة بوسائ

يزال يفضل التنقل من اجل إجراء عمليات الشراء و البيع كل هذا ال يزال حيد من تطور التجارة اإللكرتونية يف 

  .اجلزائر

زمة من أجل تبين التجارة اإللكرتونية حاليا و توصلنا إىل صحة الفرضية الثالثة ، ال متلك اجلزائر البنية التحتية الال*

نتيجة أن رغم ان اجلزائر شهدت تطورا يف جمال إستعمال اهلاتف احملمول لكن هذا التطور مل يصاحبه تطور يف 

إستعمال اهلاتف الثابت و الذي يعترب هو االخر نافذة من أجل تطور التجارة اإللكرتونية و كذلك بالنسبة 

ة الكمبيوتر ال تزال نسب إمتالكه يف األسر اجلزائرية بعيدة عن املستوى العاملي ، اما االنرتنت رغم تطور ألجهز 

األنرتنت لكنه ال يزال جد ضعيف امام نسب معدالت التغلغل العاملية االنرتنت ال تستخدم كوسيلة للتعامالت 

ماعي او الدردشة او عمليات البحث هذا من التجارية و إما يقتصر دورها يف إستخدام مواقع التواصل اإلجت

جانب املستهلكني اما بالنسبة للشركات فيقتصر دورها يف األغلب على عمليات اإلعالن و الرتويج     و معظم 

و هذا        و إضافة . الشركات تستخدم األنرتنت كواجهة لتقدمي نفسها دون إستعمال االنرتنت بغرض التجارة

  .االنرتنت هذا ما حيول دون إزدهار و تطور التجارة اإللكرتونيةإىل ضعف سرعة تدفق 
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  :و تبعا لذلك و على ضوء دراستنا قمنا بالوصول إىل جمموعة من النتائج و هي كاأليت

إن التجارة اإللكرتونية من املواضيع احلديثة يف العامل لكن بالرغم من هذا أصبحت ممارستها أمر طبيعي يف  - 

هي تعرف تقدما تلو األخر يف مدى إستعماهلا اما يف اجلزائر فهي ضعيفة مبقارنة بدول اجلوار   الدول املتقدمة و

كتونس  و املغرب و جد ضعيفة مقارنة بدول العامل و هذا راجع إىل جمموعة من العوائق و الصعوبات يف اال 

  .ة يف اجلزائر الزالت يف املرحلة التجربيبيةالتقين   و التشريعي و املصريف اليت  سبق ذكرها لذلك التجارة اإللكرتوني

تشهد اجلزائر تقدم ملحوظ يف جمال اإلهتمام بتطور تكنولوجيات اإلعالم و اإلتصاالت مقارنة بالسنوات   - 

السابقة فرغم التطور الذي شهدته اجلزائر يف جمال األنرتنت و إزدياد عدد مستخدميها مل يزامنه تطور يف تطبيقات 

لكرتونية فأغلب الدراسات اليت أجريت حول إستخدمات التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر أظهرت ان هذه التجارة اإل

اإلستخدامات مل يتجاوز بعد املستوى البدائي الذي يشمل انشطة اإلعالن و الرتويج و احلصول على املعلومات   

 الدفع الفوري اإللكرتوين و الذي يسمح و الدفع عند التسليم و مل تصل بعد إىل املستوى الثاين و املتمثل يف

بتنفيذ املعامالت املالية و التحويالت النقدية على شبكة االنرتنت بني الشركات فيما بينها و بني االفراد           

  .و الشركات

تنسيق إنعدام اإلحصائيات حول موضوع التجارة اإللكرتونية ناتج عن إنعدام اجلهات الرمسية املختصة بتنظيم و  - 

و تعميم التجارة اإللكرتونية فمثال وزارة التجارة و اليت سبق مت اإلتصال ا من طرفنا ليس لديها أي معطيات 

  .حول هذا املوضوع هلو مشكل  هيكلي خطري ال بد من تداركه

  :و يف األخري نوصي مبجموعة من التوصيات و هي كاأليت

ال التجارة اإللكرتونية  و ذلك بإجياد البنية التشريعية      سن قوانني و أنظمة و تشريعات تسهل إنتشار أعم .1

و تطوير األطر القانونية اليت تعزز الثقة باإلقتصاد الشبكي من خالل محاية املستهلكني و تأمني اإلتصاالت 
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مع اإللكرتونية و حقوق امللكية الفكرية،  فالقوانني و التشريعات اليت سنتها اجلزائر ال تزال غري منسجمة 

 .متطلبات التجارة اإللكرتونية 

و ضع برامج دعم و حتفيز  ملساعدة األفراد و الشركات للمشاركة يف التجارة اإللكرتونية بتنمية التدريب      .2

 .و اخلربة الفنية الالزمتني لإلشرتاك بفعالية يف التجارة اإللكرتونية

كنولوجيات املعلومات و الشبكات و اإلتصال يف زيادة اإلستثمار يف جمال تأهيل املوارد البشرية يف جمال ت .3

فروع و التخصصات ذات الصلة باألعمال من خالل التعليم و التدريب و تعزيز روح اإلبداع و اإلبتكار     

 .و تطوير البحث العلمي

 .توفري البنية األساسية لإلتصاالت و نشر خدمات األنرتنت و ختفيض تكلفة اإلتصال .4

ت الالزمة بالقيام بالعمليات املصرفية إلمتام التعامالت اإللكرتونية  بسرعة و بأمان من تطوير نظام املدفوعا .5

 .خالل الوسائل اإللكرتونية

نشر الوعي بأمهية التجارة اإللكرتونية من خالل إبراز ما هلا من فوائد و مزايا و تعزيز الثقة من اجل إستخدام  .6

ف احلمالت التحسيسية و إجراء البحوث و الدراسات وسائل الدفع اإللكرتونية و ذلك من خالل تكثي

 .املتعلقة بسبل اإلستفادة من تقنيات التجارة اإللكرتونية

  :أفاق البحث

يبقى موضوع التجارة اإللكرتونية موضوعا كبريا و متشعبا لذاك حاولنا بقدر اإلمكان اإلملام ببعض اجلوانب يف 

  :ملطروحة يف هذا اال من بينها نقرتحهذا املوضوع لكن تبقى الكثري من املواضيع ا

 طرق اجلباية يف التجارة اإللكرتونية - 

 التجارة اإللكرتونية من منظور اإلدارة اإلسرتاتيجية - 

 أنظمة السداد و دورها يف تفعيل التجارة اإللكرتونية - 
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أمام الباحثني و يف األخري نرجو أن نكون وفقنا يف تناولنا هلذا املوضوع و الذي يطرح الكثري من الفرص 

 .لتوسيع أفاقه و تناول خمتلف جوانبه
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  :صـــالملخ
إن إتساع إستخدام تكنولوجيا املعلومات و اإلتصاالت و ظهور شبكة االنرتنت و سرعة إنتشارها و 

العامل ، أدى إىل تغيري منط التجارة و التبادل التجاري يف العامل لتظهر قدرا على ربط املتعاملني من خمتلف أحناء 
  .التجارة اإللكرتونية كنوع جديد من التجارة اليت تتم بوسائل إلكرتونية و اليت على رأسها شبكة االنرتنت 
ونية مل جتد إن حجم التجارة اإللكرتونية يشهد تطورا ملحوظا على املستوى العاملي إال أن التجارة اإللكرت 

بعد مكانتها يف اجلزائر و مل حتقق حلد اآلن اإلنطالقة املرجوة ، لكن هذا ال يشكك يف اهودات املبذولة من 
طرف اجلزائر من أجل دعم وإرساء البنية التحتية لإلتصاالت و مسايرة التقدم التكنولوجي يف العامل من أجل 

 .إعتمادها كأسلوب حديث للتبادل التجاري يف اجلزائرإعطاء دفعة للنهوض ذا النوع من التجارة و 
، الدفع اإللكرتوين،  التجارة اإللكرتونية، األنرتنت ، تكنولوجيا املعلومات و اإلتصال : الكلمات المفتاحية

 .رقميةاإلقتصاد الرقمي ،التسويق اإللكرتوين،البنوك اإللكرتونية، الصريفة اإللكرتونية، املوقع اإللكرتوين ،النقود ال
 

Le développement des technologies de l’information et de la communication (TIC), a modifié 

les modes des échanges commerciaux dans le monde. Ainsi, est apparu ce qu’on appelle le 

commerce électronique communément appelé sous le vocable de e-commerce. Dans ce 

développement, il est indéniable que le réseau Internet a joué un rôle fondamental. 

Le volume des échanges du e-commerce connaît un niveau très important au niveau mondial. 

En Algérie, le e-commerce ne trouve pas encore de place. Cependant, cela ne signifie 

nullement que des efforts n’ont pas été effectués pour développer l’infrastructure des 

télécommunications, pour tenter de suivre le développement des nouvelles technologies en la 

matière. L’infrastructure de base existante permettre tôt ou tard de faire décoller cette activité  

Mots clefs : e-commerce, Internet, TIC,e-paiemment ,economie digitale, e-marketing, banque 

electronique,e-banking,le site elctronique ;e-monnaie. 
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الملخص
و ظھور شبكة االنترنت و االتصاالتتكنولوجیا المعلومات و اتساع استخدامإن 

و قدرتھا على ربط المتعاملین من مختلف أنحاء العالم ، أدى إلى تغییر انتشارھاسرعة 
نمط التجارة و التبادل التجاري في العالم لتظھر التجارة اإللكترونیة كنوع جدید من التجارة 

.التي تتم بوسائل إلكترونیة و التي على رأسھا شبكة االنترنت 
ا على المستوى العالمي إال أن إن حجم التجارة اإللكترونیة یشھد تطورا ملحوظ

المرجوة االنطالقةالتجارة اإللكترونیة لم تجد بعد مكانتھا في الجزائر و لم تحقق لحد اآلن 
، لكن ھذا ال یشكك في المجھودات المبذولة من طرف الجزائر من أجل دعم وإرساء البنیة 

ل إعطاء دفعة للنھوض و مسایرة التقدم التكنولوجي في العالم من أجلالتصاالتالتحتیة 
.كأسلوب حدیث للتبادل التجاري في الجزائراعتمادھابھذا النوع من التجارة و 

:الكلمات المفتاحیة

؛الدفع اإللكتروني؛االتصالتكنولوجیا المعلومات و ؛اإلنترنت؛التجارة اإللكترونیة
الموقع ؛الصیرفة اإللكترونیة؛البنوك اإللكترونیة؛ التسویق اإللكتروني؛ الرقمياالقتصاد

.النقود الرقمیة؛ اإللكتروني
Résumé
Le développement des technologies de l’information et de la communication (TIC), a

modifié les modes des échanges commerciaux dans le monde. Ainsi, est apparu ce

qu’on appelle le commerce électronique communément appelé sous le vocable de e-

commerce. Dans ce développement, il est indéniable que le réseau Internet a joué

un rôle fondamental.

Le volume des échanges du e-commerce connaît un niveau très important au niveau

mondial. En Algérie, le e-commerce ne trouve pas encore de place. Cependant, cela

ne signifie nullement que des efforts n’ont pas été effectués pour développer

l’infrastructure des télécommunications, pour tenter de suivre le développement des

nouvelles technologies en la matière. L’infrastructure de base existante permettre tôt

ou tard de faire décoller cette activité

Mots clefs :
E-Commerce; Internet; TIC; E-Paiement; Economie Digitale; E-marketing; Banque

Electronique; E-Banking; Site Electronique; E-Monnaie.
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