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Résumé 
La ville a toujours eu vocation à être espace d’innovation. Le but de cette innovation est de 

faire progresser la qualité de vie, qui passe par la qualité de la ville. Ce progrès est dû en 

grande partie à la révolution numérique et au développement technologique notamment dans 

le secteur des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC), qui 

constituent un élément fondamental d’une ville intelligente. Cette dernière s’insère dans un 

contexte existant, en intégrant à la ville classique du 20e siècle de nouveaux concepts et de 

nouvelles technologies. 

L’intérêt de cette communication est d’interroger les modifications que va apporter 

l’introduction de ces nouvelles technologies sur les relations sociales et l’organisation 

spatiale des villes algériennes, et cela par l’entrée de l’activité commerciale. Cette dernière 

est une activité structurante de l’espace urbain, elle assure un pouvoir attractif et constitue un 

élément dynamique de valorisation des espaces urbains. Elle est également révélatrice 

pertinente des mutations qui affectent la dynamique des territoires. Elle en a pour autant le 

moteur. 

En Algérie, et sous l’influence de la mondialisation et de l’ouverture économique du pays 

depuis le début des années 1990, l’appareil commercial des villes a connu de profondes 

mutations à travers l’apparition de nouvelles formes commerciales à l’occidentale (centres 

commerciaux, malls…) qui ont transformé en quelques années les pratiques de 

consommations de la société algérienne. Aujourd’hui de nouveaux horizons s’ouvrent avec 

l’adoption par l’état d’une loi sur le commerce électronique. Ceci est un projet de ville avant 

d’être un projet économique, par les startups et les infrastructures qu’il nécessite (espace de 

stockage, plateforme logistique,..). 

Notre communication, si elle est retenue, se propose d’analyser les changements que va 

engendrer le développement du e-commerce dans les villes algériennes notamment en ce qui 

concerne le type et la forme des futures équipements commerciaux, le comportement de 

consommation et la mobilité des consommateurs. Pour ce faire nous allons analyser l’activité 

de quelques startups algériennes. 

Mots clés : e-commerce – ville intelligente -  mobilité des consommateurs – l’appareil 

commercial. 
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1.Introduction : 

Les équipements commerciaux dans les villes algériennes ont connu une évolution importante 

depuis l’indépendance du pays en 1962. Au début des années 1990, cette évolution a été 

marquée par le passage de l’Algérie d’une économie socialiste à une économie de marché. Le 

démantèlement progressif de la structure commerciale étatique (dissolution, 

privatisation…etc.) a ouvert la voie au commerce privé, qui sous l'effet de la mondialisation a 

connu un développement fulgurant. La structure commerciale des villes algériennes a été boosté 

par une économie de rente, plus consommatrice que productrice. Une opportunité vite saisie 

par une multitude d’importateurs qui ont fourni un marché local avide de produits de tous genres 

(alimentaires, habillement, électroménager, etc.). Grandes surfaces et zones commerciales 

spécialisées ont proliférés dans les grandes villes du pays, bousculant les modes de 

consommation des Algériens et modifiant les comportements spatiaux des consommateurs. 

Les deux dernières décennies ont été marquées par le développement des NTIC (nouvelles 

technologies de l’information et de la communication), et surtout de l’Internet. Ce 

développement technologique a provoqué des mutations profondes dans l’environnement 

économique des entreprises et la naissance d’une nouvelle économie ou d’un nouveau marché 

dit « marché virtuel ». 

Le commerce électronique en Algérie se développent dans un contexte dominé par l’informel 

et la faiblesse du taux de bancarisation et l’absence d’un dispositif de payement en ligne ce qui 

a donné suite à un e-commerce à l’algérienne que nous avons appelé e-souk. Cette 

communication propose d’étudier l’évolution de ces pratiques de commercialisation et son 

impact sur les modes de consommation. Notre démarche se base sur un ensemble de moyens 

techniques notamment l’observation de ces sites internet qui se voit appuyée par des enquêtes 

auprès des chalands et des commerçants. 

2.Développement de l’appareil commercial en Algérie : 

Depuis l’indépendance du pays, la ville et la société algériennes ont connu de profondes 

mutations. L’appareil commercial n’échappe pas à ces transformations, ce dernier était le 

révélateur des changements politiques, économiques et sociaux qu’a connu le pays. A ce titre 

on distingue deux phases de développement : 

2.1 L’économie dirigée :  

A l’aube de l’indépendance, l’appareil commercial algériens a été caractérisé par une dualité 

des formes commerciales à savoir un commerce traditionnel et un autre européen moderne. ce 

dernier a été sujet de d’une tentative d’étatisation, d’abord par une  politique d’auto gestion 

d’où la création des magasins populaire socialistes MPS après l’indépendance et qui ont été 

remplacés en 1964 par la société nationale des galeries algériennes SNGA à cause de la 

mauvaise gestion et c’est la même cause qui a conduit à la restructuration de cette dernière pour 

donner naissance à la société nationale des nouvelles galeries algériennes SNNGA en 1967 dont 

le siège est sis à Alger et qui est une société qui possède le monopole d’importation de certains 

produits et assure son écoulement en plus de quelques produits locaux à travers son réseau à 
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travers le territoire national, ce dernier est constitué des grands magasins hérités de l’époque 

coloniale (galerie de France, magasin du globe , uniprix, monoprix, Printania …..etc.) , c’est à 

partir de 1978 qu’a  commencé la phase d’extension et de réalisation des supermarchés conçus 

par l’enseigne notamment dans les wilayates qui ont bénéficié des programmes spéciaux. En ce 

qui concerne la localisation dans le tissu urbain, l’entreprise occupe toujours le centre-ville ce 

qui accentue le rôle de ce dernier. 

En parallèle de ça, une nouvelle formule vient de voir le jour à partir de 1973, c’est-à-dire une 

année après le lancement de la révolution agraire, il s’agit des souks el fellah qui constituaient 

au début des chaines de distribution des produits agricoles d’où son appellation. Ce nouveau 

modèle a été initié à la périphérie et dans les zones suburbaines algéroises sous forme de 

constructions métalliques préfabriquées d’une surface qui varie entre 1000 et 8000 m2 et qui 

ont été réalisées dans un délai relativement court (3 à 18 mois) et il a été accueillie 

favorablement par la population à cause des prix abordables et la variété des produits et cela 

malgré l’irrégularité d’approvisionnement. Ceci a conduit à sa généralisation à travers tout le 

pays notamment dans les métropoles. 

Cette extension a été faite au début par la récupération et le réaménagement des vieux marchés 

couvert des petites villes, la construction nouvelle dans les villes moyennes et enfin dans les 

grandes villes à travers le réaménagement des marchés couverts du centre-ville et la 

construction de nouveaux supermarchés à la périphérie notamment dans les ZHUNs 

nouvellement construites et qui ont besoin de se doter d’un équipement commercial de 

proximité. les souk el fellah desservait à la fois les population des quartiers environnants ou 

d’une manière générale celle de la périphérie car elle se caractérisaient par un accès facile et 

une situation proche aux axes routiers importants et favorisants les personnes possédant un 

véhicule. A partir de l’année 1980 la réalisation des souk el fellah a connu une cadence accélérée 

et on assiste à un changement de vocation commerciale en introduisant progressivement le non 

alimentaire dans les rayons avec des prix abordables et cela grâce au programme anti pénurie 

de l’époque. 

La création de ces nouveaux équipements commerciaux ainsi que leur stratégie de localisation 

a donné une nouvelle organisation de l’espace urbain (Bendjelid A ) mais l’insuffisance des 

équipements réalisés et qui n’ont pas suivi le développement de la société algérienne a donné 

suite au fleurissement du commerce informel sous l’appellation de trabendo. Les trabendistes 

investissaient les rues pour écouler à la sauvette leur marchandise importée par cabas et très 

rare voir même introuvable dans les espaces marchands étatiques qui ont connu de forte pénurie 

dans la décade 1980.  

2.2 L’économie de marché : 

Depuis le début des années 1990, marquées par une crise économique profonde, les 

équipements commerciaux de l’époque socialiste vont disparaitre progressivement (dissolution, 

privatisation populaire) et nous assistons à l’apparition d’une multitude de petits commerces 

indépendants implantés de façon anarchique et parfois en dehors des normes urbanistiques, 

caractérisés par une multiplication des kiosques dans les grandes avenues (solution provisoire 

pour diminuer le taux de chômage).  
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Le désengagement de l’état de la distribution coïncide avec la fin du monopole sur le commerce 

extérieur d’où l’apparition d’une multitude d’importateurs algériens qui ont investis les plus 

grands marchés de l’Asie (Turquie, Dubaï, Chine) pour répondre à une demande en produits de 

consommation sans cesse croissante. Ne disposant pas de locaux commerciaux adaptés à leur 

nouvelle activité, les premiers importateurs se sont appuyés sur les souks hebdomadaires pour 

écouler leurs marchandises, transformant ces espaces de commerce traditionnel adossés aux 

villes en espaces de ventes de produits importés. Habituellement réservé aux hommes, le souk 

a été ouvert aux femmes grâce à l’introduction d’une nouvelle offre de marchandise destinée 

aux femmes (habillement féminin et produit de beauté).  

Rapidement, des espaces dédiés au commerce d’importation font leur apparition dans les villes 

algériennes. Boutiques, centres commerciaux et malls offrent aujourd’hui aux consommateurs 

algériens de nouveaux espaces de commerce à l’occidental. En quelques années, le commerce 

d’importation a transformé les pratiques de consommation de la société algérienne et a modifié 

l’urbanisme commercial.  

De nos jours, une nouvelle aire apparait à l’horizon avec l’apparition du commerce électronique 

qui fait timidement ses premiers pats en Algérie. 

 

3.Mutation de la société algérienne et de ces pratiques de consommation : 

Le changement du comportement de consommation dans la société algérienne n’est pas 

seulement le fait du développement des formes commerciales, il est aussi dû aux mutations qu’a 

connu la société algérienne depuis l’indépendance. Conscient de ce développement, les 

investisseurs ou les promoteurs des équipements commerciaux et même les commerçants 

informels ont bien saisi l’occasion en construisant des espaces commerciaux convenable à la 

société et qui répondent aux attentes et aux aspirations des chalands. 

La société algérienne a passé d’une dominance rurale à une dominance urbaine. Cela est le fait 

d’un mouvement massif d’exode rural et qui a connu un rythme accéléré durant des épisodes 

historiques du pays (guerre d’indépendance, les premières années d’indépendance, la décennie 

noire). Cette urbanisation s’est accompagnée d’un changement de la structure familiale dont la 

base est devenue la famille nucléaire. La famille algérienne a connu aussi un changement du 

rôle et de la responsabilité de chaque membre de la famille notamment les femmes dont le taux 

des femmes travailleuses augmente d’une année à une autre ce qui participe à l’augmentation 

du niveau de vie.  

Le changement dans la famille algérienne a touché aussi les pratiques de consommation. Les 

courses qui ont été une mission des hommes, deviennent de plus en plus une tache des femmes 

qui participent même au financement des achats, ces derniers ont même conquis des espaces 

marchands qui ont été autrefois réservés aux hommes comme les souks traditionnels qui se sont 

ouverts aux femmes grâce à l’introduction d’une nouvelle offre de marchandises destinées 

essentiellement aux femmes (habillement féminin et produits de beauté).   
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Les habitudes de consommation de la famille algérienne ont été fortement influencées par les 

médias, d’abord en regardant les films étrangers, puis en regardant les publicités sur les chaines 

de télévision occidentales notamment les chaines françaises, c’est là que les algériens ont 

découvert la consommation à l’occidental. Il s’agit ici des premières formes d’influence des 

nouvelles TIC sur le mode de consommation avant l’avènement d’internet qui a tout bouleversé. 

Aujourd’hui, l’Algérie, à l’instar de tous les pays du monde, connait une véritable révolution 

en matière de développement des TIC. Ces derniers se sont utilisés dans tous les domaines de 

la vie quotidienne y compris le commerce et la consommation. De nos jours les algériens 

recourent de plus en plus à internet pour faire des achats ou pour écouler une marchandise et 

même pour faire une décision d’achat. Selon une étude réalisée par le site « Ipsos.com » 60% 

des consommateurs prospectent en ligne avant de d’acheter en magasin, contre 27% qui 

prospectent en magasins avant d’acheter en ligne, et 3.5% des consommateurs ne font pas de 

distinction entre l’achat en ligne et l’achat traditionnel ne préférant ainsi aucun des deux à 

l’autre. 

4.Les formes du e-commerce en Algérie : 

Le e-commerce est devenu le principal canal de la vente à distance ce qui explique le 

remplacement du terme de « vente par correspondance » par celui de « vente à distance »1. Il 

regroupe l’ensemble des transactions commerciales s’opérant à distance par le biais d’interfaces 

électroniques et digitales. En pratique, Internet est le réseau support du e-commerce par 

excellence mais en Algérie ce support n’est pas suffisant à cause de l’absence de l’e-payement 

ce qui nécessite un payement en liquide ou en chèque et qui se fait par le déplacement soit du 

client ou du livreur. A ce titre, on distingue deux formes de e-commerce en Algérie à savoir : 

4.1 Les sites électroniques spécialisés :  

 Il s’agit des sites de vente en ligne qui proposent aux éventuels clients d’acheter une gamme 

de produits par un simple clic. Cette nouvelle pratique, communément appelée e-commerce 

mais qui ne réponds pas véritablement aux critères de base du vrai commerce électronique 

comme son nom l’indique et ceci à partir du moment où il n’y a aucune transaction électronique 

par le fait de l’absence du e-payement, ce qui réduit le rôle de ces sites en simples catalogues 

électroniques. En plus de ça, l’absence d’un cadre juridique rend l’activité de ces sites 

informelle. C’est ce qu’a obligé les autorités algériennes à mettre en place un cadre législatif 

définissant les règles du e-commerce pour s’adapter à ce mode de commerce moderne, déjà 

développé sous d’autres cieux. C’est dans cette optique qu’un projet de loi relatif au commerce 

électronique a été présenté à l’assemblée nationale populaire (APN) et au sénat. L’objectif de 

ce texte soumis au débat, consiste notamment en la sécurisation des transactions devant 

s’effectuer par voie électronique. Il s’agit ainsi de définir les obligations des e-fournisseurs et 

des e-clients. Le texte stipule d’emblée que l'inscription au registre du commerce et la mise en 

ligne d'un site web hébergé en Algérie sont deux conditions sine qua non pour l'exercice du 

                                                           
1 www.definition marketing .com 
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commerce électronique. Le texte prévoit, à ce titre, l’institution auprès du centre national du 

registre du commerce d’un fichier national des e-fournisseurs inscrits au registre du commerce. 

Le texte définit les informations qui doivent accompagner l'offre commerciale électronique 

(identification fiscale, adresse, numéro de téléphone, numéro du registre du commerce, la 

garantie commerciale...). La commande d'un produit ou d'un service, ajoute-t-on dans le texte, 

passe par trois étapes obligatoires à savoir : la mise à disposition du e-consommateur des 

conditions contractuelles, la vérification des détails de la commande par ce dernier et la 

confirmation de la commande qui conduit à la formation du contrat. Le projet de loi définit 

également les informations obligatoires que doit contenir le contrat électronique. Quant aux 

obligations du e-consommateur, le texte stipule qu'il est tenu de payer le prix convenu dans le 

contrat électronique dès la formation de ce document. 

 

Les promoteurs des sites dits du e-commerce n’ont pas attendu l’approbation de la loi ou 

l’instauration du e-payement pour se lancer dans ce champ d’activité, d’où la création de 

nombreux sites depuis 2010 et qui ont essayé de surmonter les contraintes suscitées en utilisant 

les moyens disponibles. A ce titre nous citons les exemples de : 

 «nechrifenet.com» dont la forme de vente en ligne qu’il utilise se base sur la commande du 

client que ce dernier passe sur le site ensuite le site en question livre et établit une facture au 

nom du magasin où il va récupérer son produit commandé. On peut dire que ce site est une 

vitrine virtuelle que les visiteurs où les acheteurs en ligne essayent de regarder et de comparer 

avec les prix d’autres concurrents existants sur le marché réel ou sur le net. Le produit 

commandé est récupéré dans le magasin réel et le client règle sur place.  

Citons un autre cas. Cette fois-ci, il s’agit d’un site marchand, le site « www.dzreduc.com ». Ce 

dernier utilise la méthode du coupon de réduction, pratique utilisée dans les pays occidentaux. 

Ce site propose depuis 2011 aux consommateurs d’effectuer des achats à prix réduits dans les 

magasins les plus proches de chez eux. Proposant des produits à petits prix qui touchent aux 

domaines de la santé et beauté, restauration, informatique, électroménager, mode, maison, 

automobile, loisirs et voyages, le site dispose également d’un moteur de recherche mis 

spécialement à la disposition des internautes à la recherche de bonnes affaires. Grâce à ce 

moteur de recherche, l’utilisateur peut repérer les magasins et autres enseignes susceptibles de 

l’intéresser. dzreduc.com n’est pas uniquement une bonne affaire pour les consommateurs. 

C’est une nouvelle opportunité pour les commerces de se faire connaître. Ces commerces ont 

la possibilité de publier des offres en rapport avec leurs produits. On note que le champ d’action 

du site touché est limité actuellement à la seule région d’Alger. 

Le troisième exemple est celui de « Jumia.dz » qui est une start-up algérienne mais avec un 

background impressionnant outre-Algérie. En effet, Jumia fait partie d’Africa internet groupe, 

qui est aujourd’hui le plus gros groupe internet d’Afrique. Présente dans douze pays du 

continent noir, dont l’Égypte, le Nigeria et le Maroc, la plateforme de commerce Jumia s’est 

rapidement imposée comme le numéro un des détaillants sur internet en Afrique. En Algérie la 

plateforme d’e-commerce offre une vaste sélection de produits mode, beauté, électroménager 

et high-tech à ses clients. Outre ses prix compétitifs, Jumia propose une qualité de service 

adaptée au e-commerce en Algérie : livraison à domicile, mode de paiement flexible (en espèces 
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à la livraison) et retour gratuit dans un délai de 7 jours. Malgré une interface très intuitive, un 

service de livraison à domicile des produits et de nourriture, le pourcentage de retours reste 

important, les acheteurs refusant de s’acquitter de leur note. Si un quart des commandes 

provient d’Alger, Jumia fonctionne surtout dans les régions isolées du pays, dépourvues de 

grande surfaces. D’ailleurs, il n’a fallu que quelques mois à Jumia pour desservir 41 wilayas du 

pays. Jumia est ce qu’on appelle une place de marché qui permet aux entreprises de vendre 

directement aux clients sur le site. Jumia ne fait pas de l’achat/revente. En quelque sorte, Jumia 

aide les entreprises à vendre leurs produits sur son site. L'équipe de Jumia ambitionne d’offrir 

aux consommateurs les meilleurs prix sur les plus grandes marques internationales mais pas 

seulement, le tissu économique local aura la place belle grâce à ses partenariats avec des 

marques algériennes. Dans un pays où l’e-paiement n’est toujours pas autorisé, cela pouvait 

ressembler à un défi de se lancer dans ce genre de commerce. Cela ne semble pas être une 

barrière pour Jumia qui a pu s’adapter en proposant à ses clients de régler leur commande à la 

livraison et en liquide. La commande est livrée sous dix jours, lit-on sur les conditions d’achat. 

À Alger, un quart des commandes peut être livré le jour même. Le 15 janvier 2016, Jumia avait 

introduit, pour la première fois en Algérie, la possibilité de faire les soldes sur internet. En 

novembre 2015, le site avait déjà fait sensation sur la Toile en lançant le Black Friday en 

Algérie. Jumia se propose ainsi de devenir le grand centre commercial en Algérie. Lancé au 

début de l’année 2015, Jumia Algérie a commencé par l’électroménager, l’informatique et la 

téléphonie avant de proposer aussi du prêt-à-porter, des livres et des parfums. En moins de cinq 

mois d’existence, Jumia a pu totaliser dix catégories de produits. Le site a atteint 20 000 

références en fin 2015 et projette l’ouverture d’une catégorie pour des produits alimentaires.  

Pour ce qui concerne la logistique Jumia recrute des livreurs, ces derniers subissent une 

formation qui leur permette de créer leur propre entreprise de livraison et deviennent des 

partenaires et prestataires de Jumia.  

4.2 Le commerce via les réseaux sociaux : 

Cette forme consiste à faire du commerce par le biais des réseaux sociaux notamment Facebook, 

ce dernier est un site qui permet la rencontre virtuelle et le partage d’avis et de discussion entre 

internautes. Il se diffère de la première forme dans le fait qu’il n’est pas spécialisé à l’e-

commerce. Ce sont les usagés qu’ils l’utilisent à commercialiser des biens. 

Nous assistons à l’émergence d’une sorte d’espaces commerciaux virtuels et parallèle à des 

espaces marchands existants où le contact direct entre commerçants et chalands et le choix de 

la marchandise se fait par le biais des réseaux sociaux mais l’achat final se fait par la rencontre 

et le déplacement du client et le payement en espèces, il ne s’agit pas ici du e-commerce mais 

d’une sorte d’utilisation de TIC dans la vie quotidienne 

Ce site peut être utiliser comme étant un marché virtuel ou un e-souk où tout le monde peut 

vendre et acheter ce qu’il veut avec une grande souplesse en comparaison avec les autres sites 

du e-commerce. Il est aussi le plus adapté aux coutumes de la société algérienne et le plus 

proche de la réalité des espaces marchands en matière des pratiques commerciales. Il a même 

un caractère spatial, il constitut un espace commercial parallèle aux espaces commerciaux 

existants dans les différentes villes algériennes. On y trouve des pages et des groupes qui ont 
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l’appellation d’un souk ou d’un centre commercial existant tel que : Ritadj mall souks d’El 

Khroub, les commerçant d’ONAMA, souk des voitures à Constantine …etc.  Se sont dans la 

plupart des cas les commerçants de ces espaces réels qui utilisent ces pages pour commercialiser 

leur marchandise. Pour éclairer ces propos nous allons étudier quelques exemples : 

La page du souk des voitures de Hamma Bouziane à Constantine est une page spécialisée dans 

la commercialisation des voitures. On y trouve la même marchandise vendue dans le souk, ce 

sont les commerçants actifs dans le souk ou les gens qui veulent vendre leur voiture qui mettent 

gratuitement les photos des voitures. Le site offre des avantages qui le rend très proche de la 

réalité, par exemple on peut négocier le prix avec le propriétaire qui met son numéro de 

téléphone. Certains vendeurs ne mettent pas de prix et demandent des propositions de la part 

des acheteurs potentiels et parfois les commerçants donnent un prix proposé par un chaland du 

souk et il demande plus (une sorte de vente aux enchère). 

 En navigant sur cette page Facebook, on peut avoir une bonne idée sur ce qui se passe dans le 

souk sans même le visiter et cela grâce aux vidéos publiées par les membres ou les 

administrateurs de cette page et qui se sont parfois faites en direct du souk. Dans ces vidéos on 

peut voir la marchandise existante sur le souk et parfois des négociations entre marchands et 

chalands et d’autres vidéos donnent des comptes rendus sur les prix et la marchandise présente 

sur les lieux.  

En observant la langue utilisée pour la description de la marchandise ou celle utilisée dans les 

commentaires, on constate que c’est le même langage utilisé dans le souk, par exemple :  

« Clio debza ou Clio casquette » : pour décrire les marques de voiture. 

« Chakma » : échappement.  

« Lazemha bricoul » : cette voiture nécessite un peu de réparations.  

« Samouni fiha ou àatawni fiha » :  on m’a proposé un prix de… 

Contrairement au souk, qui se tient une fois par semaine et pour quelques heures seulement, le 

site est accessible 24h sur 24, ce qui permet au gens de choisir le temps qui leur convient. Le 

site est un élément complémentaire du souk et constitut une opportunité pour les commerçants 

ou ceux qui veulent vendre leur véhicule rapidement, vu le nombre important de visiteurs et qui 

sont au nombre de 235049 Abonnés en mois d’Aout 2018.  

En plus de ça, dans le souk on ne trouve que des hommes mais sur les réseaux sociaux on trouve 

des visiteurs des deux sexes, à l’exemple de Salima qui a dit « je voulais acheter une voiture et 

je n’ai pas accès d’argent pour acheter une neuve. Je sais que le bon endroit pour trouver ce 

que je souhaite c’est bien le souk d’El Hamma que les femmes ne peuvent pas y aller (….) je 

n’ai pas quelqu’un à qui j’avais confiance et qui peut effectuer cette tâche, alors j’ai contacté 

mes proches et mes amies même celle sur Facebook en demandant s’ils ont une voiture à vendre 

ou s’ils connaient quelqu’un qui veut vendre sa voiture(…..) c’est une amie qui m’a informé de 

cette page en disant qu’elle a vendu la sienne par le biais de cette page. En accédant à cette 

page, j’ai vu un tas de voiture, j’ai choisi une et j’ai contacté son propriétaire par téléphone. 



 

      20   1955        
    16 17      2019 

                                            

                             

 
Nous avons parlé du prix puis il m’a fixé un rendez-vous et un lieu de rencontre, je suis allé la 

testé et je l’ai acheté »   Salima femme divorcé âgée de 47 ans fonctionnaire et mère de trois 

enfants. 

Le recourt aux réseaux sociaux pour vendre ou acheter n’est pas exclusif aux voitures ou au 

souk d’El Hamma. Cette forme de commerce inclut même les produits que l’on trouve partout 

et dont les magasins ne sont pas loin. Par exemple les magasins du centre ville notamment ceux 

spécialisés dans la vente de l’habillement traditionnel pour les femmes et les articles pour les 

fêtes de mariage utilisent aussi Facebook pour écouler leurs marchandises, dans un souci 

d’augmenter leur chiffre d’affaires et de vaincre les concurrents. Les commerçants ou même 

les artisans qui travaillent dans ces magasins mettent des photos de presque tous les modèles 

existants dans le magasin. Certains commerçants font même des vidéos pour présenter leur 

magasin.  

L’utilisation de Facebook par les commerçants du centre ville permet aux chalands d’éviter 

l’embouteillage et le manque des place de parking dans ce dernier, notamment pour les 

consommateurs zappeurs qui font du lèche vitrine avant d’acheter car le site permet de voir 

toutes les nouveautés.  

« Je fréquentais auparavant les magasins du centre ville pour acheter mes habits(…..) mais 

actuellement je fais de moins en moins de déplacements car je peux avoir les mêmes choses au 

même prix et du même magasin sans se déplacer (….), d’habitude je fréquentais le centre ville 

seulement le weekend car je travaille les autres jours, il y a trop de monde et ça me dérange , 

je pense que maintenant Facebook est plus pratique, je choisis la marchandise puis je contact 

le vendeur qui va l’envoyer à une annexe prés de ma maison ». Souhila femme mariée âgée de 

40 ans et fonctionnaire. 

 Les commerçants du centre ville ne disposent pas d’un dispositif de logistique et pour 

minimiser les couts, ils travaillent avec des commerçants dans les différentes communes de 

Constantine. Ces derniers remettent la marchandise commandée et acquittent l’argent contre un 

pourcentage du bénéfice, certains d’entre eux font la livraison à domicile comme nous déclare 

Souhila : « ça m’est arrivé une fois, lorsque je négociais le prix avec le vendeur (…), je lui dis 

que je vais faire beaucoup d’achats et qu’il va gagner une cliente, alors il m’a proposé de faire 

la livraison à domicile ». 

L’ensemble des pages Facebook spécialisées dans la commercialisation des différents produits 

constituent un réseau parallèle aux espaces marchands existants dans la ville. On trouve par 

exemple une page pour les commerçants d’ONAMA et qui sont spécialisés dans la vente des 

produits d’équipement de la maison (meuble et électroménager), les commerçants y mettent des 

photos et des prix de leur nouvelle marchandise ce qui permet au gens de connaitre les 

nouveautés sans faire des visites périodiques. A la ville nouvelle Ali Mendjeli, on trouve une 

page Facebook pour chaque centre commercial ou mall et qui illustre l’ambiance dans ces 

espaces ainsi que les différents événements organisés là-dedans. Les commerçants de Sidi 

Mabrouk spécialisés dans la vente de l’habilement de luxe utilisent également Facebook vu que 
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la clientèle qui fréquente cet espace est une clientèle branchée et utilisent beaucoup internet. 

On peut dire que Facebook est un devenu un moyen primordial de publicité pour les différents 

espaces marchands de l’agglomération de Constantine.  

Le commerce informel suit aussi la tendance et se modernise à son tour. Beaucoup de 

trabendistes écoulent leur marchandise importée par cabas via Facebook. La commercialisation 

via Facebook n’est pas exclusive aux commerçants, tous ce qui a quelque chose à vendre peut 

s’en servir gratuitement. On a remarqué que des citoyens ordinaires s’en servit pour vendre des 

objets anciens de leurs maison (vide greniers), des voitures, des téléphones portables…etc. Ce 

commerce est certes informel et non règlementé mais il est bien structuré et organisé et répond 

aux aspirations des chalands et satisfait les commerçants. 

5.Conclusion : 

Cette contribution cherchait à analyser l’évolution de l’appareil commercial dans les villes 

algériennes et l’apport des technologies de l’information et de la communication notamment 

l’internet sur le développement de la structure commerciale et le changement des pratiques de 

consommation. Plusieurs éléments ressortent de notre analyse : 

 De nos jours internet est un élément important de la structure commercial et des 

pratiques de consommation des algériens. 

 La dominance du commerce informel, le faible taux de bancarisation et l’absence d’une 

loi sur le e-commerce et du e-payement n’ont pas permis le développement d’un vrai e-

commerce en Algérie. 

 La dualité du commerce formel et informel dans les villes algériennes s’est étendu vers 

le monde digital où on distingue un e-commerce formel (des sites de e-commerce) et un 

autre informel (commerce pratiqué par le biais des réseaux sociaux et qui échappe à tout 

contrôle de l’état). 

 L’ensemble des pages Facebook spécialisées dans la commercialisation des différents 

produits constituent un réseau parallèle aux espaces marchands existants dans la ville, 

même les plus traditionnels comme les souks où on trouve pour chaque souk un e-souk 

parallèle sur Facebook et qui est complémentaire à ce dernier.  

 Le développement du commerce via internet a changé les pratiques de consommation 

et d’achat des algériens, ceci nécessite le développement de l’infrastructure et des 

dispositifs de payement et un cadre législatif convenable afin de rendre ce service mieux 

performant. 
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 : ملخص
طالت العديد  واسعة وحركة والتقنية العلم من وثورة الواسعة التحوالت من موجة اليوم العامل يعيش

أصبح التسويق اإللكرتوين من أهم  التطور ومع هذا والتكنولوجيا، العلم يف للتطور اهلائل نتيجة من اجلوانب
ات وألن التسويق اإللكرتوين ساهم بكثرة يف اختصار الوقت واجلهد واملساف، وأبرز أدوات التجارة اإللكرتونية

 سلوك كبرية يف إحداث تغرياتفإن ذلك زاد من انتشاره بني مستخدمي الوسائط الرقمية، وساهم يف 

السوق  واقع تعاملهم يف، باملقابل تزايدت خماوف هؤالء املستهلكني من تفكريهم طريقةيف و  ستهلكنيامل
 لكرتونينيبتوفري احلماية للمستهلكني اال األمر الذي فرض البحث عن الطرق الكفيلةالعاملي االلكرتوين، 

واجهة مقابية أو قانونية واليت من شأهنا بعث الثقة واألمان و اآلليات سواء كانت تسويقية، ر والبحث عن 
   خماوف املستهلكني.  

 االلكرتوين قالتسوي ؛املدركة املخاطر ؛املستهلك االلكرتوين ؛التجارة االلكرتونية: المفتاحية الكلمات

 االلكتروني المستهلك لحماية والرقابية التسويقية لياتاآل التاسع : المحور:

Abstract:  

       The world is experiencing a wave of vast transformations, a revolution 

of science and technology and a wide movement that affected many aspects 

as a result of the tremendous development in science and technology, and 

with this development, electronic marketing has become one of the most 

important and prominent tools of electronic business. Because electronic 

marketing has contributed extensively to reducing time, effort and distances, 

this has increased its prevalence among digital media users, and contributed 

to significant changes in consumer behavior and their way of thinking. In 

return, the consumers concerns have increased in their dealings within the 
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global electronic market. This has forced the quest for ways to protect 

consumers and search for mechanisms, whether marketing, regulatory or 

legal, that can inspire confidence, security, and confront consumers' fears.  

Keywords: Electronic business; Electronic consumer; Perceived risks; 

Electronic marketing. 
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 constantine2.dz-fatima.bensiroud@univيميل: ، اإلفاطمة الزهراء ابن سريود : المؤلف المرسل

 مقدمة:  .1
 معطيات أفرزهتا اجملاالت، مجيع يف هامة حتوالت العشرين القرن منتصف منذ العاملي االقتصاد عرف

 كثرية مزايا من يستفيد العاملي االقتصاد جعل التطور هذا ، وااللكرتونية التكنولوجية التطورات أمهها كثرية،

 عفاملواق اليت استفادت، اجملاالت من واحدا التسويق ويعترب ،النظم هذه له توفرها اليت والفعالية السرعة اهأمه
 املزايا هذه التقليدي، التسويق يفتقرها مزايا على لتوفرها املؤسسات لكل ضرورة اليوم متثل بالتسويق اخلاصة

، تفكريهم طريقةيف و  ستهلكنيامل سلوك يف كبري تغيري طرأ، باملقابل املنتجات خمتلف تسويق من هاتمكن
 واملتعة الرفاهية من مزيدا للمستهلكني حتقق متطورة تسوق بيئة أوجد لكرتويناال التسويق حنو املتزايد التوجهف

 لدى وأصبح املنتجات عن أكثر معلومات توفري إىل أدى جانب أنه إىل وإشباعها حاجاهتم عن  البحث يف

 .الشراء قرار أخذ مث منو  البدائل وتقييم حيتاجوهنا اليت املنتجات عن البحث على القدرة املستهلكني

 قد اليت املعوقات من الكثري هناك إال أن االلكرتونية، التجارة اتوفره اليت عديدةال زاياامل منبالرغم 
 االلكرتوين، لإلجرام ضحية يقع قد الذي للمستهلك بالنسبة خاصة التقليدية التجارة عن مكلفا بديال جتعلها

 االلكرتوين املستهلك حلماية تشريعية بنيةل لت جهودا معتربة من أجل التأسيسذب الدول من الكثري أن ومع
 قلق إلزالة كافيا ليس ذاته حبد التشريع وجود وتزايد حجمها غري أن االلكرتونية املعامالت منو مع موازاة

 مايل احتيال أو مزيف، موقع من خداع أو مضللة تسويقية إلعالنات ضحية وقوعهم إمكان من املستهلكني

 مع تتطابق ال أو تالفة االنرتنت عرب املشرتاة املنتجات تكون أن إمكان أو املصرفية، بياناته سرقة خالل من
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 يف احلاصل التسارع جماراة ميكنها ال قد تشريعية بنية أي أن إىل جانب التسوق، موقع يف عنه املعلن الوصف
 . االلكرتوين والتزوير والسرقة واخلداع، الغش تقنيات

 خالل من االلكرتونية املعامالت يف الثقة تعزيز دون يتم لن ومنوها االلكرتونية التجارة تطور نعلى اعتبار أ   

 التسوق عن جذريا خيتلف الذي االلكرتوين التسوق يف املستهلك حلماية وقانونية ومعلوماتية تسويقية أنظمة

 ملخاطر عرضة جيعله مما املستهلك، هو الضعيف طرفها االلكرتونية املعامالت أن، وعلى اعتبار التقليدي

 التشريعي اجلانب من سواء محايته تضمن اليت واإلجراءات األساليب خمتلف يف البحث يستوجب مما خمتلفة

 التالية :ه الدراسة ملعاجلة اإلشكالية ذ، جاءت هالتوعوي أو التقين أو
 ؟ ذلك في المستخدمة اآلليات التسويقية وما هي اإللكتروني المستهلك حماية يمكن كيف

 التالية: األسئلة الفرعيةطرح لإلجابة على إشكالية الدراسة يتعني علينا 
 ما هي أنواع االحتيال والتهديد يف السوق االلكرتوين؛ -
 ما  طبيعة املخاطر املدركة لدى املستهلكني يف السوق االلكرتوين؛ -
 ؟ اإللكرتوين املستهلك حلماية املستخدمة واآلليات الكفيلة الوسائل ما هي -

 املستهلك محاية وهو أال األمهية، غاية يف موضوع على الضوء تسليط يف الدراسة هذه أهمية تتمثل

 تالعب إىل يتعرض قد اإللكرتوين املستهلكف ،من املخاطر اليت يتعرض هلا يف السوق االلكرتوين االلكرتوين
 سلبية ثاراآ تفرز االلكرتونية اليت غالبا ما  واملخاطر التحدياتالعديد من  يف السوق االلكرتوين، وتواجهه

 اليت املخاطر خمتلف حتديد إىل يقودنا الذي األمر ،املادية مصاحله وصحته، لسالمته هتديد عنها تجين ،يهعل

 .احلماية حق له تكفل اليت اآلليات يف والبحث ،يف معامالته االلكرتونية املستهلك هلا يتعرض
 من خالل ومحايته اإللكرتوين باملستهلك املرتبطة النظرية األدبيات تبيان إىل الدراسة تهدف بينما

 آليات تقدمي مع ،أنواع االحتيال والتهديد يف السوق االلكرتوين على الضوء وتسليط املفهوم، هبذا التعريف

 .االلكرتوين التسويق انتشار عن املخاطر النامجة مواجهة يف اإللكرتوين املستهلك محاية
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 االحتيال والتهديد في السوق االلكتروني .0

، الوصول إىل أكرب عدد من املستهلكني مكن مناستخدام وانتشار شبكة اإلنرتنت على نطاق واسع  إن
االتصال ريق طأكان ذلك عن من خالل قنوات البيع بالتجزئة التقليدية، سواء وصول إليهم ما كان ميكن ال

 .باشر أو بشكل غري مباشرامل
 تطورها : المفهوم واألنواع وعواملاإللكترونية التجارة5.0

 فهو ،ممكن قسو  أكرب هو اإللكرتونية التجارة سوق فإن بلد أي حبدود مقيدة ليست اإلنرتنت أن مبا
لتواصل واالتصال ا ميكن العامل يف املستهلكني أو مكان مقر املؤسسات عن النظر بغض، و العامل أحناء مجيع يف

 واملبادلة والشراء البيع عمليات هبا تتم اليت اخلطوات بأهنا اإللكرتونية التجارة تعرف، واإلنرتنت شبكة عن طريق

 التجارة تعين، كما (92ص  ،9002 خلف، و اجلداية)وباحلاس شبكات عرب واملعلومات واخلدمات للسلع

 شبكة عرب املعطيات حتويل بواسطة واخلدمات بالبضاعة املتعلقة التجارية األنشطة وإدارة تنفيذ االلكرتونية

أماكن  من بدال جمال السوق E.Market األسواق االلكرتونية وتكون الشبيهة التقنية األنظمةأو  االنرتنت
  املفتوح اخلط على وخدماهتم منتجاهتم لتقدمي الكرتونية أسواق البائعون ويستخدم  Market space السوق

On line market place(160 ص ، 9002 ، )يوسف. 
 بني تتم اليت والعقود الصفقات وإبرام التجارية األنشطة كلالتجارة االلكرتونية   تشمللك ذمن  
 املعلومات تكنولوجيا تقنيات بإستخدام حكومات أو مؤسسات أو أفراد سواء اإلقتصاديني املتعاملني

 باستعمالها توضيح وميكن االنرتنت، حيث تتعدد أنواع التجارة االلكرتونية شبكة وعرب واإلتصال

 يف اجلدول التايل:  (Coppel)مصفوفة
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 االلكترونية التجارة أنواع: 1الشكل رقم 
 مستهلك شركة حكومة  

 حكومة لحكومة حكومة
G2G 

 حكومة لشركة
G2B 

 حكومة لمستهلك   
      G2C    

 شركة لحكومة شركة
B2G 

 شركة لشركة
B2B 

 شركة لمستهلك
B2C 

 مستهلك لحكومة مستهلك
C2G 

 مستهلك لشركة
C2B 

 مستهلك لمستهلك
C2C 

 44 ص ، 9002،  طاهر حممداملصدر: 
 أنشطة وعلى التجارية األنشطة على االنرتنت تطبيقات من أنواع تسعة هناكCoppel ملصفوفة طبقا

 التجارة مع تتساوى هيأشهرها و  B2Cواملستهلكني ؤسساتامل بني فيما التعامالت، وتعترب املعلومات تبادل
 واتساعا منوا االلكرتونية التجارة من النوع هذا شهد حيث Electronic retailing بالتجزئة االلكرتونية

أن تصل التجارة  Forrester Researchتوقعت مؤسسة فورسرت لألحباث نرتنت وقداال ظهور منذ متسارعني
مليار دوالر  292( يف مجيع أحناء العامل إىل B2Cاإللكرتونية عرب احلدود بني املؤسسات واملستهلكني )

من إمجايل التجارة  %12يشكل سما  وهو ،9091حبلول سنة 
 .(http://www.emarketer.com)اإللكرتونية

 :رجع التطور اهلائل واملتسارع للتجارة االلكرتونية إىل عوامل عديدة، نذكر منهاي
(Corina  and Bena  , 9010 ,P376-378) 

 نم الرتمجة خدمة مثل اجلديدة الرتمجة خدمات: وذلك بفضل وجود انعدام الحواجز اللغوية -
احمللي  لى العرضع السوق وبالتايل مل تقتصر ،جانبا اللغوية احلواجز تضعو  أداء أكثراليت أصبحت  غوغل

 ختتاره؛ مكان ألي منتجاهتا فقط بل أصبح بإمكان للمؤسسات تقدمي
 اجلملة جتار ىعل التقليدي األعمال عامل يف التوزيع قناة تعتمدحيث  :التوزيع قنوات خفض  -

 يلعبون الذين ياناألح من كثري يف اجلملة جتار تعتمد الدولية املؤسسات حلاالت، وبالنسبة التجزئة وجتار
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 وبالتايل ستهلكيها،م مع املباشر االتصال فرصة للمؤسسات املستورد. أما التجارة االلكرتونية فإهنا تتيح دور
 املؤسسات تستفيد وقد، النهائيني املستهلكني إىل مباشرة التقدمي حىت أو التوزيع قناة بتقصري هلم السماح

 بسرعة تجابةاالس خالل من النهائيني، املستهلكني إىل مباشرة األسعار ختفيضات نقل طريق عن ذلك من
وزيعها ، وهذا حيتم على املؤسسة أن تقوم بتكوين قنوات تاملستهلكني ولتفضيالت السوق لتغريات أكرب
 سية؛تناف ميزة إىل حتقيق وبالتايل للمستهلكني، أعلى قيمة حتقق اليت الطريقةصة باخلا

 لديهاليت ا االنرتنت مؤسسات صعود ارتفاع مع: االنترنت خالل من المستهلكين مع التفاعل -
 لويكي،ا مستهلكيها مثل بلوق )مدونة(، مع اتصال على البقاء من متكنها واليت النطاق، يف جديدة أدوات

املتمثلة هلكني للمست السلبية من احلالة غريت ، واليتسواء حد على احلوار ومنتديات االجتماعية الشبكات
 اآلراء  ملعرفة فرصة للمؤسسات احملتوى، وهذا بدوره أعطى مع التفاعل إىل فقط الويب صفحة قراءة يف
 اجلديدة؛ االتصال اسرتاتيجيات وتطوير البحث تفضيالتو 

 جمتمعات ئونينش املشرتكة املصاحل ذوي اإلنرتنت مستخدمو: فاالفتراضية تكوين المجتمعات -
 للمؤسسات النسبةب . أماواالستعراضات واملشورة اآلراء ويتبادلون االجتماعية، الشبكات مواقع على افرتاضية

 لديها تكون كبرية، إذ ميزة على حتصل قد اجملتمعات هذه أعضاء بني احلوار إىل الوصول حق لديها اليت
تكييف  لىع قادرة وتكون بذلك ،يكرهونه يرغبونه أو ال ما وكذا، والتفضيالت االجتاهات على ثاقبة نظرة

 لذلك؛ وفقا عملها ومنتجاهتا
 بيانات نم واسعة جمموعة إىل الوصول تسهل اإلنرتنت: فالمستهلكين بيانات قاعدة توفر -

 خراجاست ذلك إىل ؤسسات، يضافت واملالبيانا إىل والوصول IP لتخزين تلقائية خوادمسواء من املستهلكني 
 اإلنرتنت عرب البحث يوفر ذلك، على وعالوة .االجتماعية الشبكات أو واملنتديات االشرتاكات من البيانات

 املستهلكني؛ تفضيالت حول البيانات جلمع مكلفة غري وسيلة وأبسط أسرع
جارية، الت األعمال ملمارسة جديدة طريقة ظهور إىل والويب أدى اإلنرتنت تطور: التخصيص كتلة  -

 خللق متاما دةجدي طريقة ، وهياإلنرتنت عرب االتصاالت على أعماهلا يف املؤسسة أصبحت تعتمد حيث
 ، مع انتهاج التخصص والتفرد جملموعة معينة من املستهلكني؛جديدة قيمة
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 سمح بإجراءت اليت الدفع طرق تستخدم اإللكرتونية التجارةف الميسرة والمتنوعة:الدفع  طرق -
 عند يدفعو  التسليم عنوان يقدم املستهلك ،التسليم عند نقدا الدفع: طويلة مسافات على بعد املعامالت

 يتم االئتمان، طاقةب/  اخلصم تفاصيل يقدم املستهلك ،بطاقةمن خالل اإلنرتنت  عرب الدفع املنتج؛ وصول
 .يديالرب  املكتب أو البنك يف بالدفع املستهلك قيام يليه والتسليم احلساب من األموال سحب

 في السوق االلكترونييه طبيعة المخاطر المدركة لدو  اإللكتروني المستهلك 0.0
 شراء من املختلفة اإللكرتونية العقود يربم الذي الشخص اإللكرتوين بأنه ذلك يعرف املستهلك

 أو الشخصية حاجاته إلشباع وخدمات سلع من حيتاجه ما كل أجل توفري من وغريها وانتفاع وقرض واجيار

 )اوإصالحه األشياء هذه ملعاجلة الفنية اخلربة له أن تتوافر ودون تسويقها إعادة ذلك من يقصد أن دون العائلية
 .(12ص ،9011 كردي،

 التواصل مواقع بعد اإلنرتنت إلستعمال املستهلكني جيذب ما أكرب التسوق أصبح الواقع، يف

 االنرتنت على مجعها مت اليت املعلومات يستخدمون اإلنرتنت، عرب معظم املستهلكني أن حيث اإلجتماعي

 ، (Sultan and Uddin,, 2011, P 10) املتاجر التقليدية يف الشرائي قرارهم اختاذ خالل لتوظيفها
ات واملستهلكني املؤسسأنه شكل من أشكال التبادل التجاري الذي يتم بني يعرف بالتسوق عرب االنرتنت و 

، فهذا التبادل التجاري قد تطور بشكل هائل (29ص، 2007 ، النونو)وذلك من خالل وسائل الكرتونية
 أصبح اإلنرتنت عرب التسوق أن اإلفرتاضي العاملب املتعلقة حباثاألإذ بينت عرب وسائط وأدوات االنرتنت، 

 . (Kaur, 2017)الكاملة والفعالة لألعمال منوذجا
 نوعية وتتفاوت الشرائي، بالسلوك قيامهم عند خمتلفة ملخاطر يتعرضون املستهلكني أن فيه شك ال مما

 ومدى املستهلك، طبيعة ،)خدمة أو سلعة ( املنتج طبيعة أمهها العوامل، من جمموعة على بناء املخاطر تلك

 التحديات بعض يواجه أنه إال املستهلك أمام فرص من االنرتنت عرب التسوق يوفره ما قدربو  ،املعلومات توفر

 الشراء إخفاقات وهي منها ثالثJohnson ، وقد حددمنه القصوى واالستفادة استخدامه من حتد اليت
  .(Thompson ,2002,P 259)اخلدمة من واخليبة األمن توفر عدم من واخلوف



 

  د نور الهدى ابن سيرود فاطمة الزهراء و ابن سيرو 
 اآلليات التسويقية لحماية المستهلك

 

8 

رباء اإلنرتنت العلمية واملقابالت مع خكشفت الدراسات والبحوث النوعية، اليت تستند إىل مراجعة املؤلفات 
 Liebermann and) :واملقابالت مع املستهلكني، العناصر التسعة التالية للمخاطر

Stashevsky ,2002, P291-293)  
 وهي املخاطر اليت قد تنتج من خالل استخدام املستهلك للتكنولوجيا؛   :المخاطر التكنولوجية

(، فإن املستهلكني يشعرون 1222يتضح من مركز بيو لألحباث )واالستجابات، كما  كبطء االتصال
بالقلق إزاء بطء العملية هذا فضال عن إذا مت قطع االتصال باإلنرتنت. إضافة إىل ذلك من املخاطر 
التكنولوجية حدوث التخريب بسبب الفريوسات، وغياب االتصال املادي يف الشراء، وفقدان املعلومات 

 بسبب اإلنرتنت؛

 باشرةم بطريقة السيطرة ميكن للمشرتي وهي خماطر تنتج عندما ال :طر المرتبطة بالمنتجالمخا 
 مثن ودفع ملنتجا شراء للمستهلك ميكن املثال سبيل على، املنتجات يبيع الذي الشخص املؤسسة أو على

 ؛ سليمة غري نوعية من منتجا يتلقى أنه أو املنتج أمر يتلقى ال النهاية ويف املنتج،

 وهي تلك املخاطر الناجتة عن اخلوف من أن املنتج ال يستحق الثمن الذي ُدفع  :المخاطر المالية
 the Pewفيه، وبالتايل خشيته من اخلسارة املالية بسبب تعرضه لغش أو احتيال. يف دراسة استشهد هبا، 

Internet and American Life Project  من  %22ن حول املخاوف الرئيسية للمستهلكني، وجد أ
قلقون من أن البيانات الشخصية قد تقع يف أيدي ممثلني   (ECمستخدمي اإلنرتنت للتجارة االلكرتونية )

من املستخدمني يشعرون بالقلق إزاء  %62أما فيما يتعلق ببطاقات االئتمان،. غري معروفني من املؤسسات
 احتمال اعرتاض أرقام بطاقاهتم من قبل القراصنة؛

 وهو خطر ناتج عن حرج لدى املستهلك يف أن يكون موضع سخرية؛  :ماعيةالمخاطر االجت
 لكونه يستعرض نفسه بالشراء عرب اإلنرتنت، وعدم احلكمة يف قرار الشراء عرب اإلنرتنت؛

 نتيجة للتعرض للغش التجاري، واالحتيال عن طريق اإلنرتنت، قد يصاب  :المخاطر النفسية
اشلة بأيِّ تعامل أو تسوق من اإلنرتنت، فمن خالل التجربة السابقة الفاملستهلك مبشاكل نفسية، وعدم ثقة 
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جتعله يشعر باإلحباط النفسي، وخيبة األمل، وباعتبار أن املعامالت عرب اإلنرتنت هي ظاهرة حديثة تنطوي 
 من الناحية النفسية للعرض على رد فعل اإلنسان على شيء جديد وغري معروف؛

 أي خوف املستهلك من إضاعة الوقت يف البحث عن املنتج املراد  :المخاطر المتعلقة بالوقت
 شراؤه، واحتمالية استغراق تنفيذ طلب الشراء عرب اإلنرتنت وقًتا طويالً ميثل خسارة من وجهة نظر املستهلك؛

 وهي املخاطر املتعلقة بأمن املعلومات، ويقصد هبا اخلطر املصاحب  :المخاطر المعلوماتية
اخلاطئة اليت تقدَّم عن طريق اإلنرتنت، وتشمل خماطر استخدام معلومات مضللة وغري دقيقة للمعلومات 

وغري مالئمة يف اختاذ القرارات، وتشري إىل إمكانية أن يقوم شخص ما بالتالعب يف تنسيق بيئة معلومات 
ت، وذلك نرتنموقع التسوق، من خالل معلومات غري متناسقة، وغري متماثلة، وخادعة للمتسوق عرب اإل

 للحصول على معلومات املتسوِّق بشىتَّ الطرق؛ ليستخدمها ضدَّه.
وهي املخاطر الناجتة عن اختاذ قرار معني من جانب  :مخاطر الفرص البديلة باإلضافة إىل     

املستهلك، قد يؤدي إىل فقدان القدرة على احلصول على شيء آخر يفضل أن يفعله، وضياع فرص التسوق 
 ((http://www.alukah.net افذ األخرى من خارج الشبكة، واليت قد متثل بدائل أفضلعرب املن
 :اإللكترونية وتهديداتها  التجارة مخاطر 2.0

إن التجارة اإللكرتونية آخذة يف االزدياد ومن املتوقع أن سوق التجارة اإللكرتونية العاملية سوف حيقق 
ما يرفع من  اذوه 9090تريليون دوالر سنة  2مبلغا قدره 

. وعليه، فإن احتيال الدفع عرب اإلنرتنت هو حتد أكرب (http://www.journaldunet.com)االحتيال
من أي وقت مضى، كما أن مواجهة هذا التحدي ليست سهلة، وهو موضوع أثار نقاشا وجدال عميقا 

 مقدمة املناقشات يف السوق العاملية للمخاطر / االحتيال، وقد ذكر تقرير وأسال حربا كثريا، بل هو يف 

E-Marketer Report  واالهتمام ( %9002)أن هناك ارتفاعا يف القلق بشأن خرق البيانات واالحتيال
 .(https://www.emarketer.com)(%1202بطرق الدفع البديلة )

 , Corina  and Bena)جارة االلكرتونية ما يأيتمن أبرز التهديدات واملخاطر اليت تواجهها الت

2010,  P 378)   : 

http://www.journaldunet.com)/
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التجارة االلكرتونية ملمارسات غري مشروعة من القراصنة،  : ختضع اإلنرتنت وبالتايلخطر الغش -
واحملتالني ولصوص اهلوية، فوفقا ملركز الواليات املتحدة األمريكية للشكاوى اجلنائية املتعلقة باإلنرتنت، يف 

مليون دوالر أمريكي نتيجة للشكاوى املسجلة، ومشلت  962كانت هناك خسائر تقدر بـ  9002سنة 
غش بطاقة االئتمان (، %9202)، غش املزاد (%9902)العشرة األوائل من فئات الشكاوى: عدم التسليم 

قام األول فحسب رابطة التجارة الوطنية األمريكية يأيت عدم التسليم يف امل(، %202)وغش االحتيال ( 2%)
دوالر أمريكي سنة  1920002من جمموع من االحتياالت عرب االنرتنت ومبتوسط خسارة  %99021مع 

 دوالر أمريكي(، 9122009من اجملموع ومتوسط اخلسارة  %91092، ويليه االختيار الومهي ) 9002
دوالر أمريكي(، مزادات  2102002من اجملموع، ومتوسط اخلسارة  %2001)وعرض النقود النيجريي 

من  %2096)دوالر أمريكي( والتصيد  1912002من اجملموع، ومتوسط اخلسارة  %2069اإلنرتنت )
 دوالر أمريكي(؛ 222019اإلمجايل، ومتوسط اخلسارة 

( على أن اخلطر اجلديد، مثل سرقة 9006: ويشدد نيشادهام وأوغباجا )سرقة هوية اإلنترنت -
 األرجح ينظر إليه بشكل خمتلف عن اخلطر املألوف.هوية اإلنرتنت، هو على 

 رئيسني نوعني ضمن تصنف اإللكرتونية التجارة خماطر أنTom Arnold املختص يرىبينما 

 :( 29ص  ، 9011،)كردىومها
 تتمكن قد لديها خمتصني خرباء وبوجود الشركة بأن هنا واملقصود اكتشافها، يمكن مخاطر -

 :االخرتاقات هذه أشهر ومن معها، والتعامل أنظمتها يف بعض االخرتاقات اصطياد من
 هذه اصطياد الشركة نظام يستطيع مناسب، محاية نظام بوجود المعروفة، الرقمية الفيروسات 

 .عليها والقضاء مسبق له بشكل املعروفة الفريوسات
 معلومات على الشركة لنظام اخرتاقاهتم يف االنرتنيت قراصنة يعتمد الهواة، االنترنيت قراصنة 

 عملية تتبع القرصان يستطيع قد الشركة لنظام مستخدم من أكثر وجود ويف حالة معينة، دخول ورموز
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 تستخدم الشركة كانت فإن وهلذا واستخدامها؛ تلك املعلومات على النظام ذاكرة من واحلصول الدخول
 .االخرتاقات حتجيم من ستتمكنف بواسطة خربائها املعنية الذاكرة ومسح دوري بشكل الرموز تلك تغري آلية

 دراية سابق دون تتم قد االخرتاقات بعض بأن هنا، واملقصود اكتشافها، يمكن ال مخاطر -
 : التالية األسباب من والنابعة هبا، جهل الشركة أو حلداثتها إما هبا،
 أنه إال ، الشركة أنظمة على الفريوسات من محاية أنظمة وجود رغم معروفة، غير فيروسات 

 دون كبري تلف وإحداث الشبكة نظام دخول من تتمكن قد للنظام بعد غري معروفة هنالك فريوسات
 I فريوس  اخرتاع اهلواة أحد استطاع عندما 9000عام حدث يف كما األوان، فوات بعد إال به الشعور

Love you  يعمل الفريوس كان ولقد الوقت، ذلك  حصرها ميكن مل خسائر إيقاع من متكن والذي 
 عمله آلية أن عرفت بعد لتفاديه الوحيد احلل وكان بالسنة، حمدد تاريخ يف يفعل حيث موقوتة، كقنبلة
 .التاريخ ذلك يف بالكامل النظام إغالق

 فقراصنة الشركات، تواجهها اليت املشاكل أكرب من تعد وهذه عالية، خبرة ذوي انترنت قراصنة 
 ويف متكنهم املتخصصني، من كثريا تفوق ومهارة خربة ميلك فبعضهم اهلواة، من االنرتنت ليسوا دوما

 . اكتشافها دون جرميتهم تتم وقد هبم، يستشعر أن دون أنظمة الشركة اخرتاق من األحيان من كثري
 شبكة على التكنولوجي التسارع مواكبة األحيان من كثري يف يصعب قد التكنولوجي، التسارع 

 تستخدمها اليت التكنولوجيا جيعل مما خاص، بشكل اإللكرتونية التجارة عام وعلى بشكل االنرتنت
 .املناسب الوقت يف معرفة التقادم بعدم تكمن واملشكلة جدا، قدمية الشركة

 آليات حماية المستهلكين في السوق االلكتروني. 3

 والذي للمستهلك، اإللكرتونية احلماية مفهوم يتبلور بدأ العامل، يف اإلنرتنت مستخدمي اتساع بعد

 أدوات باستخدام مغشوشة بضائع شراء أو االحتيال أو الغش من ومحايته املستهلك حقوق على احلفاظ يعين

 الواقع يف التقليدية األدوات أحيانًا يتجاوز تأثريًا ومتارس مكان كل إىل الوصول تستطيع اليت اإلنرتنت شبكة

 : اإللكتروني المستهلك حماية مفهوم 5.2
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حقوق املستهلك من املفاهيم األكثر أمهية خاصة للمستهلكني ويف بيئة األعمال اليوم اليت  تعترب
 األرباح وجتاهل املستهلك. ىتتسم بالتعقيد والتغيري املستمر ويف ظل مفهوم حرية السوق وتركيز املؤسسات عل

جات تصل تال يعدو عن كونه مساعدة املستهلك يف احلصول على من مفهوم محاية املستهلك إن
 حفظماية املستهلك االلكرتوين حب قصديلك ذ، ب( 9012حسن وصادق، )إىل مستوى معقول من األمان

  .عليها حصوله وضمان اإللكرتوين املستهلك حقوق
 حتديدا الصادرة وهي  )املستهلك حلماية التوجيهية املبادئ ( املتحدة األمم أصدرت فقد الدويل الصعيد على

 إىل هتدف وهي ، 1222 عام يف توسيعها ومت 1220 عام منذ والتنمية للتجارة املتحدة األمم منظمة عن

 حقوق محاية لضمان وقوانني سياسات لوضع واقرتاحات توصيات بعدة العامل دول حكومات وتوصية توجيه

 احلصول يف واحلق صحية، بيئة يف احلق على املستهلك حقوق تنطوي أن أمهية إىل أشارت فقد املستهلك،

 جمموعة بني االختيار يف واحلق واألمان، السالمة ضمان يف احلق وكذلك األساسية، واخلدمات السلع على

 الالزمة الضمانات وتوفري مرضية توعية ضمان مع تنافسية، بأسعار املتنوعة واخلدمات املنتجات من

 ما وخاصة حيتاجها، اليت واحلقائق املعلومات كافة على املستهلك حيصل أن يف احلق على عالوة للمستهلك،
 من احلماية وحق صالحيتها من للتأكد الالزمة البيانات وكافة وخصائصها واخلدمة بالسلعة منها يتعلق

 التمثيل يف احلق املستهلك حقوق فمن ذلك إىل إضافة والتأثريية، الصحيحة وغري املضللة والبيانات اإلعالنات

 واخلدمات الرديئة السلع عن تعويض على احلصول يف حقه إىل إضافة التثقيف يف احلق وكذلك رأيه، ومساع

 .(https://unctad.org)املرضية غري
 
 

 .المستهلك بحماية اإلخالل مجاالت 0.2

 غالبا واليت ،ؤسساتامل قبل من املشروعة حلقوقه انتهاك من االلكرتوين التسويق يف املستهلك يعاين

 حتميه فعالة رقابية أجهزة وجود إىل دوما حيتاج املستهلك فإن لذان ممك ربح أكرب لتحقيق بينها فيما تتصارع ما

  :(222ص  ،9012،  باديس ولطرش )التالية اجملاالت من أي يف له يتعرض قد الذي اإلخالل من

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditccplpmisc2016d1_ar.pdf
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 لغرض اإللكرتونية اإلعالنية رسائلها يف اخلداع أساليب املنظمات بعض انتهجت حيث  : اإلعالن -
له.  حباجة يكن مل ولو حىت السلعة القتناء لديه الرشيدة غري التصرفات االنفعالية وإثارة املستهلك تضليل

 املستهلك يكوهنا اليت الذهنية الصورة كانت وخادعة أيا مضللة تعترب اإلعالنية الدعاوى بأن وميكن القول
 يرتك مما املعلومات، تروجه تلك الذي الشيء حلقيقة خمالفة اإلعالنية الرسالة تضمنتها اليت املعلومات من
 ؛املستهلك سلوك على ضارا سلبيا أثرا
 من ضمانا يعطى أن جيب معني منتج على املستهلك حيصل حني أنه يفرتض حيث  : الضمان -

 يتم اليت املنتجات غالبية أن املالحظ ومن العيوب، وسالمته من املباع املنتج صالحية حول املنتج
 ؛واملصدرة الشركة املنتجة أو للمستورد الرجوع لصعوبة وذلك ضمانا تتضمن ال استريادها

 من العديد يزال ال حيث ، باملنتجات املتعلقة املعلومات على احلصول يف احلق وهو : التبيين -
 عدم أو البيانات، وجود لعدم املنتجات استعمال كيفية درايتهم حول نقص من يعانون املستهلكني

 املستهلك جانب من األحيان بعض لقصور يف يرجع وهذا املتاحة البيانات من االستفادة بكيفية معرفتهم
 ؛املسائلة حتت نفسها تضع ال حىت ذلك املنتجة الشركات تقصد أخرى أحيان ويف
 يعاين وفيها السعر ملشكلة بالنسبة املستهلك حبماية اإلخالل صور من العديد وهناك  : السعر -

 يتبعها اليت األسعار على التحايل إىل إضافة املادية، مقدرته تنسجم مع ال أسعار فرض من املستهلك
 أو املشروعة غري األساليب من الصورية وغريها التخفيضات أو بالتقسيط البيع خالل من املنتجون
 يف املدعمة بيع املنتجات وكذلك هلا الضرورية املستهلك وحاجة السوق يف املنتج نقصان فرصة استغالل
 ؛السوداء السوق

االحتكار  حلاالت املستهلك تعرض قد حمددة، وأوقات أماكن يف املنتجات توزيع عدم إن: التوزيع -
 ؛املنتجات تلك والوقت القتناء اجلهد من الكثري وختصيص

 الذي األمر والتغليف، التعبئة عملييت يف صحية غري موادها املنظمة تستخدم قد : والتغليف التعبئة -
 ؛املمارسات جراء تلك األضرار من للكثري املستهلك يعرض
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 املقاييس جانب يف لإلخالل املستهلك يعرض قد الكافية الرقابة وجود عدم  :واألوزان المقاييس -
 ؛واملكونات احلجم أو يف الوزن النقص مثل باملنتجات اخلاصة واألوزان

 يعرض قد والتخزين النقل يف األفضل األساليب باستخدام املنظمات قيام عدم : والتخزين النقل -
 .الغذائية املواد مثل التلف سريعة املواد تلك ما كانت إذا خاصة صحية، أضرار إىل املستهلك

 اإللكتروني المستهلك حماية مبررات 2.2
 التنوير إىل املستهلك افتقار يف تتلخص تقين منظور منو  ،اإللكرتوين املستهلك محاية تتعدد مربرات

 التسوق وسائل يف احلديث التطور من تنبع واليت اإللكرتونية، اخلدمات إىل املستهلك وحاجة التقين، املعلومايت

 ، 9002 ، )ذيباملستهلك على اإلنرتنت شبكة يف احلديث التطور تأثري مدى ذلك إىل أضف واالتصال،
 .(92ص

  :( 92-92ص  ،9012، دويفو  )سبيتيفاإللكرتوين  املستهلك محاية مربراتعلى العموم تتمثل 
 التقدم خدمات أحدث من تعد اإلنرتنت شبكة إن: اإلنترنت شبكة في الحديث التطور -

 من العديد إىل الوصول ميكن فمن خالهلا احلاسب، جهاز مع املستهلك تفاعل على تعتمد اليت التقين
 باجلديد، كل حلظة يأيت علميا واقعا اجلانب هذا يف التقين التطور وميثل سهلة، بطريقة واخلدمات السلع

 أداء أفضل على احلصول هبدف واملستهلك املزود بني التجارية الروابط حتسني إىل يقود أن ينبغي مما
 الوصف على التأثري يف يتمثل التقين التطور هلذا السليب اجلانب أن غري اإللكرتونية، للممارسات التجارية

 إقامة وحمل موطن يف يتم الذي بالبيع اإلنرتنت مقارنة شبكة عرب اإللكرتونية التجارة لعقد القانوين
 املزود مع اإللتقاء أو بطريقة حقيقية، املبيع معاينة على املستهلك قدرة عدم يف ذلك ويتمثل املستهلك،

  .تقليدي عقد جملس يف
 اخلدمات إىل الضرورية املستهلك فحاجة :اإللكترونية الخدمات إلى المستهلك حاجة -

 املواقع كثرة معقولة بسبب بأسعار عالية جودة ذات وخدمات منتجات توفر كوهنا من تنبع اإللكرتونية
إىل  باإلضافة للمستهلك، األفضل تقدمي على املواقع هذه بني املنافسة زيادة وبالتايل التجارية، اإللكرتونية
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 التجارة بني جوهرية فروق توجد ال فإنه السياق هذا ويف البيع، بعد ما لعمليات املمتازة اخلدمات
 إقبال من تزيد اإلنرتنت شبكة على املوجودة اإللكرتونية اخلدمات فأمهية والتجارة اإللكرتونية، التقليدية

 هنا ومن املستهلكني، من للكثري طلب حمور اخلدمات من هذه وجتعل اخلدمات، هذه على املستهلكني
 احلديثة واألحباث الدراسات وتشري .وواضح ملح بشكل للمستهلك محاية عن للبحث احلاجة كانت

 هذا حتققت يف اليت النجاحات وما اإللكرتونية، اخلدمات تقدمي أساليب يف كبري تطور حصول إىل
 هذه أبرز ومن اإللكرتونية، اخلدمات صناعة وازدهار تنامي على الواضح والربهان الدليل إال اجملال

 :ما يلي نذكر النجاحات
 العمالء حسابات بإدارة قيامها إىل باإلضافة اخلط، مثل على االئتمان بطاقة شركات خدمات -
 ؛اخلط على

 حيث عمالئها، مع التعامل إدارة يف إلكرتونية بأساليب املقدمة السفر صناعات خدمات -
 مثل هائلة بأعداد االنرتنت عرب منتشرة السفر ووكالء لشركات السفر اإللكرتونية املواقع أصبحت

Travelocity.com, Expedia.com نظم تستخدم الفندقية والسالسل الطريان شركات  بدأت فقد 
 ؛عالية عاليتنيوف بكفاءة اخلط على العمالء مع تتفاعل نظم وهي هلا تابعة حجوزات

 لعمالئها اجملال تتيح أصبحت اليت والالسلكية، السلكية االتصاالت مؤسسات خدمات -
 ؛حساباهتم حول معلومات إىل والوصول خط مباشرة على خدمات على للحصول

 إىل التقليدية الصريفة مضمار من عمالئها حتويل حاولت اليت اإللكرتونية املصارف خدمات -
 إلكرتونيا أعماهلا بأداء E-TradeBank مثل املصارف بعض حيث جنحت الفعالة، اإللكرتونية الصريفة

 االستشارات ألغراض االنرتنت شبكة تستخدم صارت املستشفيات حىت .هلا فروع لوجود احلاجة دون
 .بالفيديو وعقد املؤمترات بعد عن اجلراحية العمليات وإجراء الطبية

 شبكات إمكانيات استخدام يف جنحت اليت العامل جامعات من للعديد بالنسبة احلال وكذا
 وأحيانا مكمال اإللكرتوين التعليم أصبح حيث بعد، عن تعليمية لتقدمي برامج واملعلومات االتصاالت

 .العادي التعليم عن بديال
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 حول املنتشرة اإلنرتنت شبكة تعترب :التكنولوجي المعلوماتي التنوير إلى المستهلك افتقار -
 واخلدمات، لكافة املنتجات عرض صالة متثل الشبكة فهذه الناس، من املاليني أمام مفتوحة نافذة العامل

أنواع  عرض وهو أال واحد هدف يف مجيعها تتلخص املباشر والتفاعل اإلنرتنت ومواقع اإللكرتوين فالربيد
 خدمات أحدث من تعد فهي خالهلا، من معه والتعاقد للمستهلك، واخلدمات املنتجات من متباينة
 العديد إىل الوصول ميكن خالهلا فمن احلاسب، جهاز مع املستهلك تفاعل تعتمد على اليت التقين التقدم

 اإلنرتنت وشبكة الكمبيوتر جهاز مع التعامل على املستهلك فقدرة سهلة بطريقة واخلدمات السلع من
 إعالم يسمى ما بني نفرق أن جيب وهنا اليت يريدها، واخلدمات املنتجات إىل الوصول عليه تسهل

 متثل واليت اإلنرتنت، املعلوماتية بشبكة املستهلك معرفة وبني املستهلك وق حق من هو والذي املستهلك
 عن قدرة يعرب األدىن فاحلد واملنتجات، اخلدمات عن معلومات إىل املستهلك وصول أجل من أدىن حد

 كبرية معرفة عدم ميثل قد املستهلك فافتقار اإلنرتنت، وشبكة احلاسب جهاز مع التعامل عن املستهلك
 ويتمثل الشبكة، هذه يف التعمق عند املستهلك تواجه قد اليت املشاكل إىل باإلضافة بشبكة اإلنرتنت،

 ملا باإلضافة الصغرية، الشاشة يف أمامه حيصل ملا معرفته عدم من يواجه املستهلك ما خالل من ذلك
 من اإلنرتنت قراصنة وخداع حبيل املستهلك إىل وقوع يؤدي قد اإلنرتنت بشبكة معرفته عدم فإن سبق

 تنبع اإللكرتوين يف التسوق احلماية إىل املستهلك حاجة فإن لذا الومهي، التعاقد أو الومهية املواقع خالل
يف  قوة واألقل اإللكرتونية التجارية املعامالت يف ودراية خربة األقل الطرف املستهلك كون من أيضا

 االقتصادية. املعادلة
 
 :اإللكترونية التجارة أخطار من المستهلك حماية وسائل 1.2

)بوزكري اإللكرتونية، وتتمثل أهم الوسائل يف التجارة أخطار من املستهلك محاية تتعدد وسائل  
 :( 112ـــ 116ص،  9012وحبار، 

 الرقمي واإلقتصاد املعلومات جملتمع الرقمية الثقة مناخ أسس إرساء أجل من :تشريعية بيئة خلق -
 حتقيق يضمن املستهلك حلماية متكامل تشريع يتعلق بوجود فيما سيما اإلجراءات من العديد إختاذ جيب
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 من منظومة وجود وكذلك.هذه احلقوق على للحصول مكلفة وغري مبسطة وإجراءات حلقوقه فعالة محاية
 والتأكد القياسية، للمواصفات ومطابقتها واخلدمات السلع من املعروض سالمة تضمن الرقابية األجهزة

 :التالية املطلوبة اإللتزامات من
 التعاقد املراد اخلدمة أو السلعة عن كافية معلومات بتقدمي اإللتزام أي :اإللكرتوين اإلعالن وضوح -
  ؛وخداعه غشه هبدف املستهلك تضلل بيانات يتضمن  ال وأن بشأهنا

 باملبيع االحتفاظ الثمن، إستعادة مع املبيع رد يف احلق:املبيع يف اخلفية العيوب بضمان البائع إلتزام -
 .إخل...السلعة إستبدال يف بنقصان الثمن،احلق والرجوع
 محايته يكفل مبا والتوجيه اإلرشاد طريق عن :المستهلك وتحسيس توعية أساليب تفعيل -
 نشر هدف يف حتقيق تأثريا األساليب هذه أقوى كأحد الرتويج يربز اإلطار هذا ويف حقوقه، وصيانة
بطبع  القيام ينبغي واإلعالمي التحسيسي الدور هذا حتقيق سبيل ويف املستهلكني، بني والثقافة الوعي

 عن أو املستهلكني على وتوزيعها الشهرية أو األسبوعية النشريات أو اجملالت أو الصحف من دوريات
 األمن تصور أن ومبا .احملاضرات وإلقاء الندوات عقد إىل باإلضافة االنرتنتأو  والتلفزيون اإلذاعة طريق

 الثقة يف اإلفراط على املستهلكني معرفة تستند ما املستهلك فعادة معرفة أساس على يقوم وصية واخلص
 .االنرتنت عرب آمن لشراء ضروري وهو أمر للمستهلك " والدقة الثقة بني تطابق" املعرفة هذه معايرة وبالتايل
 التقنية الوسائل جمموع عن عبارة هو املعلومات أمن :المعلومات أمن وتقنيات برامج إستخدام -

 اإللكرتونية املعلومات وإستعادة وسوء اإلستغالل املصرح غري اإلستخدام ملنع إستخدامها يتم اليت واإلدارية
 وتأمني املعلومات نظم  عمل وإستمرارية توافر ضمان هبدف حتتويها اليت واملعلومات اإلتصاالت ونظم
 حيث ميكن استخدام التشفري املخاطر من املواطنني وحلماية الشخصية البيانات وخصوصية وسرية محاية

   .الرقمية وغري ذلك اإللكرتوين والشهادات للبيانات والتوقيع االلكرتوين

املستهلكني  لنفسها، فيجب عليها إقناعإن من األمهية مبكان أن تنظر املؤسسة يف الصورة اليت ختلقها 
بأن شراء منتجاهتا وخدماهتا آمن سواء من خالل سياسة االتصال أو من خالل جودة خدماهتا. وعالوة 
على ذلك، فإن التوصيات القائمة على جتارب املستهلكني، هي عنصر مهم يف إنشاء صورة املؤسسة، 

  ( Corina  and Bena,2010, P 384- 38)وينبغي إنشاء صورة للثقة على عدة مستويات:
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جيب أن تركز املؤسسة على محاية معامالت اإلنرتنت، وقد أفاد حتليل أجرته مؤسسة "غالوب" من  -
يف املائة من مستخدمي الربيد اإللكرتوين يشعرون بقلق بالغ إزاء  26( أن 9001قبل جونز وكارلسون )

يف املائة منهم  96ة على شبكة اإلنرتنت، يف حني أن إساءة استخدام معلومات بطاقات االئتمان املقدم
 يف املائة إىل حد ما باملسائل األمنية؛ 29"مهتمون إىل حد ما". وإمجاال، يعىن 

جيب أن خترب املؤسسة املستهلكني عن تدابري السالمة اليت نفذهتا، وأن تدابري أمن اإلنرتنت هي   -
 نفسها كما يف أي نظام كمبيوتر، ولكن جيب أن تكون أقوى؛

إعطاء املؤسسة توصيات للمستهلكني احلاليني، فهي عنصر مهم يف خلق صورة إجيابية للمؤسسة،  -
ؤسسات العاملة على شبكة اإلنرتنت، ينبغي أن تسمح ملستهلكيها بإجراء وهلذا السبب فإن العديد من امل

تقييمات خلدماهتم، وتوفر هذه التقييمات بعض املعلومات عن املنتجات واخلدمات، ولكنها ذات طابع 
شخصي ألهنا تستند إىل آراء خمتارة عشوائيا من املستهلكني الذين يرغبون يف تقييم املؤسسة، وميكن أيضا 

 تأثر ببعض املستخدمني الومهيني الذين يعملون من قبل املؤسسة لتحسني صورهتا؛ أن ت

جيب على املؤسسات املسؤولة إخطار املستهلكني عن املؤسسات عرب اإلنرتنت اليت تستويف مجيع  -
مبا  هاملتطلبات القانونية. املشكلة مع هذا النوع من االتصاالت هو أنه يف كثري من األحيان ال يتم الرتويج ل

 فيه الكفاية خللق صورة إجيابية للمؤسسات؛

جيب على أي مؤسسة ضمان جودة اخلدمات املقدمة، وبالتايل، جيب على املؤسسة تلبية مجيع  -
الوعود اليت قدمت للمستهلك يف مجيع عناصر مزيج التسويق. لذلك، جيب أن تكون مجيع املنتجات لديها 

 ن تتوافق مع الصور املقدمة؛معايري اجلودة املوعودة، وينبغي أيضا أ

 جيب ذكر األسعار بوضوح وجيب أال تكون هناك رسوم خفية؛ -

جيب أن حترتم سياسة التوزيع مجيع القواعد املفروضة منذ البداية. وبالتايل، ينبغي أن حترتم مواعيد  -
 التسليم والشروط. 

إعطاء إنشاء صورة إجيابية و فمن خالل ضمان اجلودة املستمرة للمنتجات واخلدمات، ميكن للمؤسسة 
هذا الضمان للمستهلكني احملتملني مسبقا خاصة على شبكة اإلنرتنت، من املهم جدا احرتام هذه القواعد، 
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ألنه من خالل نشر معلومات املستهلك على ملنتديات أو وسائل االتصال األخرى وخاصة أن معلومة سلبية 
 فضاء احلقيقي.واحدة تنتشر أسرع بكثري مما كانت عليه يف ال

 خاتمة: .4
 احلديث، االلكرتوين الشكل إىل للتجارة التقليدي الشكل من متسارعا حتوال -يزال وال– العامل شهد

 بالغة أدوات وغريها ذكية وهواتف حواسيب من لالنرتنت املستخدمة االلكرتونية الوسائط أصبحت حيث

 -تفوق بل– تضاهي افرتاضية بيئة نشوء إىل أدى التحول هذا ،ملؤسساتبا املستهلكني مجهور وصل يف األمهية

تكون للمؤسسات فرصة التفاعل مع املستهلكني مباشرة عرب إذ  كثرية، جوانب يف التقليدية املعامالت بيئة
االنرتنت، ومجع البيانات عنهم دون عناء، وتقدمي املنتجات اليت تليب حاجاهتم ورغباهتم. باإلضافة إىل ذلك، 

ارة اإللكرتونية عدد قنوات التوزيع وتفرض عالقات تعاون وثيقة بني املؤسسات. ولسوء احلظ، فإن تقلل التج
عدد الفرص اليت تتيحها شبكة اإلنرتنت للمستهلكني واملؤسسات على حد سواء يرتبط ارتباطا مباشرا خبطر 

عرفة املؤسسات إىل جانب املاالحتيال، وهذا األخري جيعل محاية البيانات وأمن املعامالت من أهم أولويات 
املناسبة لسلوك املستهلك إزاء تلك املخاطر اليت يتصورها ويدركها من أجل وضع اإلسرتاتيجية التسويقية 

 املناسبة للحد من تلك املخاطر املدركة.
 أمهها ومن اإللكرتوين املستهلك هلا يتعرض اليت املخاطر خمتلف عرض إىل الدراسة هذه يف توصلنا        

 و حساسة معلومات جلمع املواقع اخرتاق أو للفريوسات،القرصنة كالتعرض واملعلومات، التكنولوجيا خماطر
 ومهية بنوك لدى أموال إيداع أو االئتمانية البطاقات معلومات سرقة يف وتتمثل) املالية السرقة( املالية املخاطر

 طريق عن واالحتيال للغش للتعرض نتيجة الثقة وعدم اإلحباط يف وتتمثل نفسيةال خاطراالنرتنت وامل على

 خماطرو  عليها املتفق واجلودة للمواصفات املنتج مطابقة عدم يف املنتج،وتتمثل بأداء رتبطةامل خاطراالنرتنت وامل

 وحلماية، )ة البديل الفرص خماطر( األخرى املنافذ عرب التسوق فرص ضياع و خاطئ قرار اختاذ عن ةنامج

 مع تتوافق محاية وسائل استحداثحيث يتطلب األمر   محايته لضمان اآلليات العديد منتوجد  املستهلك

، ومن حلقوقه فعالة محاية تضمن رقابية ومنظومة وتشريعية قانونية بيئة خلق  خالل من وذلك اجلديدة املخاطر
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 وبرجميات تقنيات تطوير أو إبتكار ومن خالل حقوقه وصيانة محايته يكفل مبا والتوعية والتوجيه اإلرشاد خالل

 .وغريها كالتشفري اإللكرتوين املستهلك وخصوصية أمن على للحفاظ

 :واملتمثلة يف حاتاقرت االيف األخري تقرتح الدراسة جمموعة من   
بناء عالقات ثابتة ومستقرة مع  من أجلمجيع أدوات التسويق العمل على استخدام  ضرورة -

ليت ضمان جودة اخلدمات املقدمة، وبالتايل تلبية مجيع الوعود ا ينبغيمن ذلك ، املستهلكني االلكرتونيني
ق أن تكون مجيع املنتجات لديها معايري اجلودة املوعودة، وينبغي أيضا أن تتواف كما ينبغيقدمت للمستهلك  
 ؛روطمواعيد التسليم والشوضرورة احرتام ذكر األسعار بوضوح ، باإلضافة إىل ضرورة مع الصور املقدمة

قصارى جهدها يف العمل على تفادي املشكالت واملخاطر والتهديدات  املؤسسات نبغي أن تبذلي -
احلماية الوقائية  من خالل ضمان ،احلاليني واملرتقبني يف الشراء عرب اإلنرتنت زبائناليت ميكن أن تواجه ال

 ؛جاحيقية بنواإلجرائية والقانونية للمستهلك اإللكرتوين حىت ميكنها حتقيق األهداف التسو 

الغش التجاري وغياب التشريعات املالئمة ؤسسات العمل على احلد من مظاهر نبغي على املي -
ملية الشراء تعترب من املخاطر اليت تواجه املستهلكني عند القيام بعاليت  وضعف أمن االتصاالت عرب اإلنرتنت

، شخصيةاإلنرتنت هي مسألة احلرية الكرب املخاطر املتعلقة بالتسويق من خالل ن أوأ،خاصة عرب اإلنرتنت
 .خلق الثقة لدى املستهلك يف التعامل مع شبكة اإلنرتنت أصبح مطلًبا أساسيًّا وضروريًّا من ذلك فإن 
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 :الملخص 
الدراسةةةةةةةةةةةةةةة األ كام و الضةةةةةةةةةةةةةةوابن اوسيمة للتوتييف اإللكرتوين ا م  كوسةةةةةةةةةةةةةةيلة    ا     تعاجل  هذه       

، الذم حيدد القواعد 40-51اوعامال  اإللكرتونية، وفق ما جاء به اوشةةةةةةةةةةةةةةرق اوناررم   القانو  رت : 
 العامة اوتعلقة بالتوتييف و التصديق اإللكرتونيني. 

فيلة يف اإللكرتوين   اإل  ا ، دو  العمل على  جياد ا ليا  الك يث ال يكفي االعرتاف حبجية التوتي   
ب عث الثقة واالطمئسا  لدى اوتعاملني به و باألخص اوسةةةةةةةةةةةةةةتحتلي اإللكرتوين، وضقيق احلماية الضةةةةةةةةةةةةةةرورية 
للتوتييف اإللكرتوين م  خمةةةاطر التجةةةارة واحلفةةةاو على الةةةدور الوهيفي اوسوخ بةةةه م  أم اخرتاق أو ضةةةايةةةل 

 . لكرتوين
وتد عملسا   هذا ال حث على ت يا  الشةةةةةةةةةةةةةةروخ الا أترها اوشةةةةةةةةةةةةةةرق اوناررم لالعرتاف حبجية التوتييف       

االلكرتوين، والسير   مدى ضقيق هذا األخري لسفس وهارف التوتييف التقليدم،  يث ني  اوشةةةةةةةةةةةةةةرق هذه 
ونية تعمل على ليا  تانالشةةةةةةةةروخ وفق ضةةةةةةةةوابن  ضقق األما  القانوين للمتعاملني   ا ا  اإللكرتوين، و  

 ضقيق احلجية اوطلوبة   اإل  ا ، أبرزها جحتة التو يق اإللكرتوين. 
 .تو يق، ال، اإللكرتوينتوتييف: الالكلمات المفتاحية
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Summary : 

 

     This study addresses the rules and regulations governing secure 

electronic signature as a means of proof in electronic transactions, as stated 

by the Algerian legislator in Law No. 15-04, which sets the general rules 

relating to electronic signature and ratification. 

     It is not enough to recognize the authenticity of electronic signature in 

proof, without working to find mechanisms to inspire confidence and 

reassurance among its customers, and to achieve the necessary protection of 

electronic signature from trade risks and maintain the role assigned to it 

from any electronic penetration or fraud. 

     In this research, we have worked to clarify the conditions approved by 

the Algerian legislator to recognize the authenticity of electronic signature , 

and to consider the extent of the latter's fulfillment of the same functions of 

traditional signature, where the legislator organized these conditions in 

accordance with controls to ensure the legal security of customers in the 

electronic field, and legal mechanisms working to achieve authenticity 

required in the proof, most notably the electronic documentation authority. 

Keywords: Signature, electronic, Authentication. 

 
__________________________________________ 

 com.Sakerdemagh@gmailيميل: ، اإل عقر الدماغ صالح الدين المؤلف المرسل:

 مقدمة:
اً، التقين و التكسولوجي لوسارل االتصا  احلديثة أص ح ابرام العقود التجارية يت   لكرتوني   هل التطور       

م  أجل تفادم العديد م  َمُعوتا  التجارة التقليدية، وهو ما فرض استعما  الوسارن و التقسيا  احلديثة 
اال  ، مما خلق  شةةةةةةةةةةةةةةكالا أوجد  نوق جديد م  الكتابة و التوتييف الذي  يقعا  على دعامة  لكرتونية

   قيقية،   تواعد و أ كام اإل  ا  الا تت    ال يئة اإللكرتونية.
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انتشةةةةةةةةار اوعامال  اإللكرتونية والتجارة اإللكرتونية بشةةةةةةةةكل الفف و سةةةةةةةةرييف جعل خمتلف التشةةةةةةةةريعا       
 أ سةاء ت ةاد  نيالةدوليةة وايليةة تعمةل على وضةةةةةةةةةةةةةةيف التسيي  القةانوين الةذم يكفةل التعرف على هويةة اوتعةامل

اوعلوما  والتحقق م  شخصحت ،  فاها على محاية التجارة االلكرتونية و اوتعاملني هبا م  التصرفا  غري 
 اوشروعة.    

ورغ  أ  اونارر بدأ  خطوا  دخو  العامل االفرتاضةةةةةةةةةي متنخرة  ال أ  هسات مسشةةةةةةةةةرا  تعكس  رادة       
 ا ،   الذهاب  ىل رتمسة التعامال  و السشةةةةةةةةةةةاطا  اوختلفة جادة رغ  السقارص العديدة الا متس هذا ا

وت له  ،(8451، 41-51)القانو :   مجييف القطاعا ، وهو ما يسكده صةةةةةةةةدور تانو  التجارة االلكرتونية
، (8451، 40-51)القةانو : ايةدد للقواعةد العةامةة اوتعلقةة بةالتوتييف و التصةةةةةةةةةةةةةةةديق اإللكرتونيني القةانو 

 الذم جاء بعدة نصوص تسي  التوتييف اإللكرتوين و تعمل على توفري احلماية الالزمة له. 
 يث ال خيفى على أ د أمهية ودور التوتييف اإللكرتوين الذم أصةةةةةةةةةةةةةة ح بديال ع  التوتييف التقليدم         

ا  ا  التصةةةةةةةةةةةةةةرفا  و العقود القارمة على الدعامة اإللكرتونية و اوسةةةةةةةةةةةةةةامهة    عطاء الثقة  ذا السوق م  
ني على ضةةةةةةةةةةةةةي وه  مطمئسالتعامال ، وتقدمي ضةةةةةةةةةةةةةمانا  ُتشةةةةةةةةةةةةةجيف اوتعاملني على الولو   ىل العامل االفرتا
 معلوماهت  و تعامالهت  و توتيعاهت  م  أم ا تيا  أو تسريب أو اخرتاق.      

لى أي مدى إبساء على ما س ق، حناو  اإلجابة   حبثسا ع  تساؤ  محت  ميثل  شكالية الدراسة، وهو      
لمحدد للقواعد ، ا20-51يمكن اعتبار ما أقره المشررررررررررررم الحكامري من أحكان ري القانو  رق : 

العامة المتعلقة بالتوقيع و التصرررديإل اإللكترونيين، كفيلة بتحقيإل يوقيع إلكتروني  من ي رررمن سرررالمة 
 التعامالت االلكترونية للمستهلك؟

 وانطالتا م  هذا التساؤ  سسدرس اووضوق   اياور التالية:     
 مفحتوم التوتييف االلكرتوينايور األو : 

 وابن اعتماد التوتييف االلكرتويناحلور الثاين : ض
 ايور الثالث:  جية التوتييف اإللكرتوين 
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 المحور األول: مفهون التوقيع اإللكتروني 
دام رمن أو عرف بعض الفقه التوتييف االلكرتوين على أنه يتمثل   اسةةتخيعريف التوقيع اإللكتروني: -أوال

هوية  -  ذا  الوتيف -بالو يقة اإللكرتونية، وتث ف شةةةةةةفرة أو رت  بطريقة مو وق هبا تضةةةةةةم  صةةةةةةلة التوتييف 
شةةخص اووتيف، فوسةةيلة التوتييف االلكرتوين  ذ  هي رمن أو شةةفرة أو رت ، ودعامته هي ايررا  االلكرتونية، 

  (8440، )حممد وضماناته هي  جراءا  تو يق تقسية تعمل على ضقيق تدرا معقوال م  األما  والثقة.
تساو  اوشةةةةةةةةةةةةةةرق اوناررم التوتييف اإللكرتوين ألو  مرة دو  التطرق  ىل تعريفه   نص الفقرة الثانية م        

، والا تسص 41/54اوعةةةد  بةةةالقةةةانو  ، (5031، 11-31)األمر: ، م  القةةةانو  اوةةةدين783/8اوةةةادة 
..." ، وعرف اوشةةةةرق 5مكرر 787اإللكرتوين وفق الشةةةةروخ اوذكورة   اوادة على ما يلي:" يعتد بالتوتييف 
بالقو  أنه معطى يسج  ع  استخدام ،  (8443، 568-43)التسفيذم رت : التوتييف االلكرتوين   اورسوم

القانو  اودين، مث  م  5مكرر 787مكرر و  787أسةةةةةلوب عمل يسةةةةةتجيب للشةةةةةروخ ايددة   اوادتني 
عاد اوشةةرق اوناررم على غرار معي  التشةةريعا  اوقارنة ليعيد تسيي  السصةةوص اوتعلقة بالتوتييف االلكرتوين، 

ايدد للقواعد العامة اوتعلقة  ،40-51الا عملف على  يضةةام مفحتوم التوتييف االلكرتوين   القانو  رت : 
على أنه " بيانا    شةةةةةةةةكل الكرتوين مرفقة أو  8/5ذم عرفته اوادة وال بالتوتييف والتصةةةةةةةةديق اإللكرتونيني،

مرت طة مسطقيا ب يانا  الكرتونية أخرى تستعمل كوسيلة تو يق"، كما َعرف بيانا  انشاء التوتييف اإللكرتوين 
ووتيف ا بنهنا:" بيانا  فريدة مثل الرموز أو مفاتيح التشةةةةفري ا اصةةةةة الا يسةةةةتعملحتا 7  نفس اوادة، الفقرة 

 إلنشاء التوتييف اإللكرتوين".      
 بعض صور التوقيع االلكتروني: -ثانيا
 نتساو  التوتييف بالقل  اإللكرتوين و التوتييف الرتمي، مث نتطرق  ىل التوتييف ال يومرتم     
يت  هةذا التوتييف ع  طريق  جراءا  تكو  م  خال  االسةةةةةةةةةةةةةةتعةانةة بربام  التوقيع بالقل  اإللكتروني: -5

خاصةةةةةةةةةةة يت  اعدادها لتتساسةةةةةةةةةةب و القل  اإللكرتوين، ع  طريق الربن  حتاز الكم يوتر، فيت  تراءة ال يانا  
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الساجتة ع   ركة القل  الا يت  القيام هبا أ ساء ضريكه على الشةةةاشةةةة، فيسشةةةن الشةةةكل أو الرسةةة  الذم ييحتر 
 (530صفحة ، 8441)حممد ف.،  التوتييف م  خالله.

و تت   لية هذا التوتييف ع  طريق التقاخ برنام  التوتييف الذم يكت ه اوسةةةةةةتخدم باالعتماد على لو ة و      
  تل  رتميني، و يقوم الربنام  بتخني  التوتييف الرتمي وال يانا  اوتعلقة بالعملية باستخدام خوارزمية تشفري.

متك  هذه ا لية اسةةةةةةةةةةةةةةتخدام التوتييف اوخن  كلما ا تا  اوسةةةةةةةةةةةةةةتخدم  ليه، عرب دم  الربنام  للكار        
اومثل للتوتييف الرتمي ضةةم  اوسةةتسد أو اولف، معتمدا على تقسية الدم  الا تقوم على انشةةاء سةةلسةةلة م  

  نيام صةةةةحة التوتييف م  خال الرموز الا تعطي ألم ملف رتمي بصةةةةورة فريدة، كما يت  التنكد م  دتة و
برجمي يقةةار  التوتييف اووجود ميف التوتييف اوخن ، تقوم هةةذه اوقةةارنةةة على اختالف ا صةةةةةةةةةةةةةةةارص ال يولوجيةةة 
للتوتييف، و تنيد الدتة اوطلوبة للتوتييف  سةةةةةةةةب أمهية نوق اوعامال  اإللكرتونية، فيت  بعث رسةةةةةةةةارل ضذيرية 

نضا ، ) رتميا م  طرف الربنام  الذم يقوم بفحص سالمة التوتييف. عسد أم تغيري   حمتوى اوستسد اووتيف
  (805و  804، صفحة 8441

يكو  هذا التوتييف على شةةكل عدة أرتام يت  تركي حتا م  أجل احلصةةو    التوقيع الرقمي)الكودي(:  -0
وى و مثا  ذلي بطاتة االرتما  الا ضتوم على رت  سةةةةةةةرم، ال يعرفه سةةةةةةةالسحتاية على كودا يت  التوتييف به، 

وتيف.
ُ
، 8454فادم، ) العميل؛ و يعترب بعض الفقه التوتييف الرتمي وسةةةةةةةيلة  مسة لتحديد هوية الشةةةةةةةخص او

     (510صفحة 
يت  اسةةةةةةةتخدام هذا السوق م  التوتييف لتحديد هوية اوتعاتدي  ضديدا دتيقا، كما تضةةةةةةةم  ضييد أطراف      

العقد و كل شةخص أخر م  التدخل   مضةمو  التوتييف و شةكلة أو مضةمو  ايرر اإللكرتوين اورت ن به، 
ذا األخري عسد استعماله يعتمد هحبيث حيقق مجييف الشروخ القانونية الا تطل ه صحة التوتييف اإللكرتوين؛ و 

على فكرة الرموز السةةةةةةةةةةةةةةرية و اوفاتيح اوتما لة و غري اوتما لة، حبيث يعتمد التوتييف على اللوغاريتما  و 
  (514، صفحة 8441)حممد ف.،  دال  الرياضية م  السا ية الفسيةاوعا
، يت  هذا التوتييف ع  طريق اسةةةةةتخدام ا واص الذاتية للشةةةةةخصايية(: التوقيع البيومتري)الخواص الذ-3

مثل بصةةةةةةمة العني، أو بصةةةةةةمة الصةةةةةةو ، أو بصةةةةةةمة األصةةةةةة يف، و يت   ني  هذه ال صةةةةةةما  بصةةةةةةورة رتمية 
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مضغوطة، حبيث يكو  العمل هبا م  خال   دخا  العميل للمعلوما  للحاسب أو الوسارل احلديثة، مثل 
اوسةةةةةةةةةتخدم، أو صةةةةةةةةةوته، أو يده، و يت   نيسحتا بطريقة مشةةةةةةةةةفرة   ذاكرة جحتاز  التقاخ صةةةةةةةةةورة دتيقة لعني

، 8441ضةةةةةةةةةةا ، )ن الكم يوتر ليقوم بعد ذلي باوقارنة بني الصةةةةةةةةةةفة الذاتية للشةةةةةةةةةةخص ميف تلي اوخننة به
ال صةةمة  تطابق هذه ال صةةمة على . حبيث ال يت  اصةةدار أمرا بفتح القفل اوغلق،  ال بعد أ (876صةةفحة 

  (511، صفحة 8458)لنهر،  اوخننة و اوربجمة   ذاكرة جحتاز الكم يوتر.
رغ  ما حيققه هذا السوق م  التوتييف م  انتشةةار ك ري، خاصةةة ميف التطور اوتسةةارق الذم تد ينتيسا حبلو       

ل عض التحفيا  الا الزمته،  ال أ  هسات م  يرى أ  هذا السيام يعرتيه عدة  شةةةةةةةةةةكاال ، مسحتا أنه ميك  
يق هذه كما أنه ال ميك  تط   محتامجة وترصةةسة و نسةةر صةةور التوتييف اوخننة على القرص الصةةلب للحاسةةب،

التقسية على مجييف أجحتنة الكم يوتر اوتوفرة، باإلضةةةةةةةةةةافة  ىل أ  هذا السوق م  التوتييف حيتا   ىل اسةةةةةةةةةةتثمارا  
       (568، صفحة 8454)فادم،  ضخمة م  أجل توسييف استعما  هذه التقسية.

 ضوابط اعتماد التوقيع االلكتروني حور الثاني :مال
،   نص اوادة السادسة 8445جاء   تانو  اليونيسرتا  السموذجي للتوتييف اإللكرتوين الصادر سسة      

م  ذا   6/7مسه أنه يشةةةةرتخ لال تجا  بالتوتييف اإللكرتوين أ  يكو  مو وتا به، وتد أوصةةةةف نفس اوادة 
 توافر  فيه أربعة شروخ وهي: القانو  أ  التوتييف يكو  مو وتا  ذا

وِتيف.  -
ُ
 أ  تكو  بيانا   نشاء التوتييف اإللكرتوين مرت طة بالشخص او

وِتيف. -
ُ
 أ  تكو  بيانا   نشاء التوتييف اإللكرتوين خاضعة لسيطرة الشخص او

  مكا  اكتشاف أم تغيري   التوتييف اإللكرتوين. -
م لوما  الا تتعلق هبا و مكا  اكتشةةةةةةةةاف أم تغيري جير أ  يكو  الغرض م  التوتييف تنكيد سةةةةةةةةالمة اوع -

 (5006)اليونيسرتا ،  بتلي اوعلوما  بعد التوتييف عليحتا.
م  التوجيه األوريب الشةةةةةةةةةةةةةروخ الا يتعني توافرها   التوتييف اوعنز وهي أ  يرت ن  8/8وتد بيسف اوادة      

ارل يسةةةتطييف و أ  يت  بوسةةة يتيح بتحديد شةةةخصةةةيته أو هوية الشةةةخص اووتيف،فقن بالشةةةخص اووتيف، وأ  
الشةةةةةخص اووتيف م  خال ا اال تفاو به والسةةةةةيطرة عليه بشةةةةةكل  صةةةةةرم، كما اشةةةةةرتخ أ  يرت ن ب يانا  
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، 8451)بلقاسةةةةةةة ،   رجه   شةةةةةةةكل يسةةةةةةةمح ب مكانية كشةةةةةةةف كل تعديال  ال قة على هذه ال يانا .
 (851صفحة 

ونصةةةةةوص  السموذجي ا اص بالتوتييف اإللكرتوين م  الواضةةةةةح تن ر اوشةةةةةرق اوناررم بقانو  اليونيسةةةةةرتا      
، ايةةدد 40-51التوجيةةه األوريب و تراره  لسفس الشةةةةةةةةةةةةةةروخ تقري ةةا،  يةةث عمةةل م  خال  القةةانو  رت : 

للقواعد العامة اوتعلقة بالتوتييف والتصةةةةديق اإللكرتونني على ضديد هذ الشةةةةروخ، أي  نص على أنه جيب أ  
 اووصةةوف، أ   يكو  م ين على أسةةاس شةةحتادة تصةةديق موصةةوفة، كما جيب أ تتوافر   التوتييف اإللكرتوين 

 يرت ن باووتيف دو  سواه، وذلي م  خال  ضديد هوية اووتيف. 
كما أكد اوشةةةةةةرق اوناررم أ  يكو  التوتييف اإللكرتوين مصةةةةةةمما بواسةةةةةةطة  لية مسمسة خاصةةةةةةة ب نشةةةةةةاء        

ىل أ  ارل تكو  ضف التحك  احلصرم للُموِتيف، باإلضافة  التوتييف اإللكرتوين، وأ  يكو  مسشن بواسطة وس
-51القانو :) يكو  مرت طا بال يانا  ا اصة به، حبيث ميك  الكشف ع  أم تغيري ال ق  ذه ال يانا .

 (3، صفحة اوادة 8451، 40
 وف نتساو  هذه الشروخ بنكثر تفصيل فيما يلي:وس     

  أ  ينشأ على أساس شهادة يصديإل إلكتروني موصورة:  -أوال
 جية التوتييف اإللكرتوين ال ُتكتمل  ال بالتحقق م  هوية الشةةةةةةةةةةةةةةخص اوُوِتيف، وهو ما يت  م  خال        

 .شحتادة التصديق اإللكرتوين اوعتمدة
للخوض   هذه اوسةةةةةةنلة وجب التطرق للجحتة اواحنة  ذه اصررررردار شرررررهادة التصرررررديإل اإللكتروني :  -5

 الشحتادة.
 التصةةةةةديق أو التو يق اإللكرتوين هي وسةةةةةيلة فسية  مسة للتحققيعريف مؤدي خدمات التصررررديإل:  -5-5

طلق علية حمايد  يم  صةةةةحة التوتييف أو ايرر،  يث يت  نسةةةة ته  ىل شةةةةخص معني أو جحتة معيسة أو طرف 
 prestataires de services deُمقدم خدما  التصديق، أو ُمورد خدما  التصديق أو جحتة التو يق)

certification).  
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كما يُعّرف ُمقِدم خدما  التو يق بننه " جحتة أو مسيمة عامة أو خاصةةةةةةة مسةةةةةةتقلة حمايدة تقوم بدور       
، صةةفحة 8458نهر، )ل اإللكرتونية ب صةةدار شةةحتادا   لكرتونية."الوسةةين بني اوتعاملني لتو يق تعامالهت  

538) 
اسةةتحداج جحتة التو يق اإللكرتوين مل يك  بغرض تسةةحتيل ومرات ة التعامال  اإللكرتونية فحسةةب، بل       

يعترب م  أولوياهتا ضةةةةةةةةةةةةةةما  األم  القانوين ومحاية التعامال  اإللكرتونية وخاصةةةةةةةةةةةةةةة التوتييف اإللكرتوين م  
بني اشةةةةةةةةخاص و ونية و األخطار الا تد تواجحته بسةةةةةةةة ب ط يعة هذه اوعامال  الا تت  عرب وسةةةةةةةةارن  لكرت 

متعاملني جيمعحتما جملس عقد  افرتاضةةةةةةةةةةةةةةي، و يعترب م  أه  الضةةةةةةةةةةةةةةمانا  القانونية حلماية و ايافية على 
سةةةالمة التوتييف اإللكرتوين هي اصةةةدار شةةةحتادة التصةةةديق اإللكرتوين الا تث ف ذلي، و العمل على التحقق 

وِتيف، باإلضافة  ىل ا  ا  مضمو  ال ي
ُ
 فري. انا  اإللكرتونية و صدار مفاتيح التشم  هوية الشخص او

  يةث تعمةل جحتةة التو يق على تعقةب اوواتيف التجةاريةة و التةنكةد م  وجودهةا الفعلي ومصةةةةةةةةةةةةةةداتيتحتةا       
  (560، صفحة 8457)خلوم، 

   المقصود بشهادة التصديإل االلكتروني: -5-0
 7مين اوشرق اوناررم بني الشحتادة اإللكرتونية ال سيطة و الشحتادة اإللكرتونية اووصوفة   نص اوادة       

، و عرف األوىل بنهنا" و يقة   شةةةةكل  لكرتوين تث ف الصةةةةلة 43/568مكرر م  اورسةةةةوم التسفيذم رت : 
وِتيف." أما الثانية فحتي" شةةةةة

ُ
جيب للمتطل ا  حتادة  لكرتونية تسةةةةةتبني معطيا  فحص التوتييف اإللكرتوين و او

، لي ني بنكثر تفصةةةةةةيل الفرق بني الشةةةةةةحتادتني، 40-51ايددة." مث عاد اوشةةةةةةرق اوناررم   القانو  رت : 
،    ني اسةحتب   تعريف شةحتادة  8/3لشةحتادة التصةديق   نص اوادة  تقري ا نبقى على نفس التعريفف

 شةةةةةةحتادة التصةةةةةةديق اإللكرتونية اووصةةةةةةوفة هي شةةةةةةحتادة تصةةةةةةديق التصةةةةةةديق اإللكرتونية اووصةةةةةةوفة بقوله أ  "
  لكرتوين تتوفر فيحتا اوتطل ا  ا تية:

أو م  ت ل ُمسدم خدما  تصةةةةةةةةةةديق  لكرتوين ط قا لسةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةة  أ  ُيمنح من قبل طرف ثالث موثوق -
 .التصديق اإللكرتوين اووافق عليحتا

 .أ  ُيمنح للُموِقع دو  سواه -
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 :الخصوصيحب أ  يت من على  -
 اشارة تد  على أنه مت مسح هذه الشحتادة على أساس أهنا شحتادة تصديق  لكرتوين موصوفة. -أ

صِدر لشحتادة  -ب
ُ
ضديد هوية الطرف الثالث اوو وق أو مسدم خدما  التصديق اإللكرتوين اورخص له او

 التصديق اإللكرتوين، و كذا ال لد الذم يقي  فيه.
وِتيف أو االس  - 

ُ
 اوستعار الذم يسمح بتحديد هويته. اس  او

امكانية ادرا  صفة خاصة للُموِتيف عسد االتتضاء، وذلي  سب الغرض م  استعما  شحتادة التصديق  -د
 اإللكرتوين.

 بيانا  تتعلق بالتحقق م  التوتييف اإللكرتوين، وتكو  موافقة ل يانا  انشاء التوتييف اإللكرتوين. -ه
 ة مدة صال ية شحتادة التصديق اإللكرتوين. اإلشارة  ىل بداية و هناي -و
 رمن تعريف شحتادة التصديق اإللكرتوين. -ز
سدم خدما  التصةةديق اإللكرتوين أو للطرف الثالث اوو وق الذم ميسح  -م

ُ
التوتييف اإللكرتوين اووصةةوف و

 شحتادة التصديق اإللكرتوين.
  دود استعما  شحتادة التصديق اإللكرتوين عسد االتتضاء.  -خ
  دود تيمة اوعامال  الا تد تستعمل م  أجلحتا شحتادة التصديق اإللكرتوين عسد االتتضاء.  -م
، 40-51القانو :) اإلشارة  ىل الو يقة الا تث ف متثيل شخص ط يعي أو معسوم  خر عسد االتتضاء. -ت

   (51 صفحة اوادة، 8451
يت ني لسا أ  الشةةةةةحتادة اإللكرتونية ال سةةةةةيطة تتطلب  جراءا   عسد اسةةةةةتقصةةةةةاء السصةةةةةوص اوذكورة أعاله     

ترت ن مبعطيا  و معلوما  تتعلق بالتحقق م  توتييف شةةةةةةةةةةةةةخص معني، و تسكد هوية هذا الشةةةةةةةةةةةةةخص، أما 
شةحتادة التصةديق اإللكرتونية اووصةوفة، ف هنا ترت ن ب صةدار الشةحتادة السوعية وفق شةروخ  ددها اوشةرق م  

   صوص التوتييف اإللكرتوين اووصوف. بيسحتا أ  تتضم  على ا
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يتضةةح م  خال  ما سةة ق أ  كال الشةةحتادتني تفي بوجوب ارت اخ التوتييف اإللكرتوين بشةةحتادة  لكرتونية       
و م  مث فال بد م  توافر شةةةةةةةةحتادة التصةةةةةةةةديق  والا تصةةةةةةةةدر  صةةةةةةةةريًا م  جحتة تصةةةةةةةةديق  لكرتوين معتمدة،

 اإللكرتوين لكي يكو  التوتييف اإللكرتوين موصوفاً.
خدما   على أنه يلغي مسدم ،40-51م  القانو  رت :  01اوادة    كما نص اوشةةةةةةةةةةرق اوناررم        

ساء على معلوما  ب التصةديق اإللكرتوين شةحتادة التصةديق اإللكرتوين اووصةوفة عسدما يت ني أنه تد مت مسححتا
خاطئة أو منورة أو  ذا أص حف اوعلوما  الواردة   شحتادة التصديق اإللكرتوين غري مطابقة للواتيف، أو  ذا 

    مت انتحتات سرية بيانا   نشاء التوتييف.   
، أ  ا دف الرريسي م  شحتادة التصديق 40-51م  القانو  رت :  51ويتضح م  خال  نص اوادة      

، صةةةةفحة 8454 )هال، د نسةةةة ة التوتييف االلكرتوين  ىل شةةةةخص معني وتعيني هويته بشةةةةكل دتيقهو تنكي
ف ذا تام أ د اوتعاملني بوضةةةةةةيف توتيعه اإللكرتوين اووصةةةةةةوف واوصةةةةةةدق بتلي الشةةةةةةحتادة على حمرر  .(180

  (180، صفحة 8454)هال،   لكرتوين أدى ذلي اىل تعنين صدور التوتييف م  صا  ه.
  ثانيا: اريباط التوقيع اإللكتروني بشخص الُموِقع و إمكانية يحديد هويته

يقصد هبذا الشرخ أ  يكو  التوتييف اإللكرتوين ممينا للموتيف ع  غريه الرت اطه بالشخص، وأ  يكشف       
وِتيف، مبا يث ف سةةةةةةةةةةلطته    برام التصةةةةةةةةةةرف و ت وله مبضةةةةةةةةةةمونه.

ُ
، 8455حممود، ) هذا التوتييف على هوية او

 (848صفحة 
بقو ةةا أ  يرت ن  40-51م  القةةانو  رت :  43وهو مةةا أكةةده نص الفقرة الثةةانيةةة والثةةالثةةة م  اوةةادة      

وِتيف، فالتوتييف بوصفه عالمة ممينة للموتيف يعترب وسيلة لتحد
ُ
وِتيف دو  سواه وأ  مُيَِك  م  ضديد هوية او

ُ
يد باو

 ا َوتيَف عليه. رادته  ىل االلتنام مبحتوى م شةةةةخصةةةةيته مت كا  التوتييف صةةةةحيحا، كما يسكد بالستيجة انصةةةةراف
  (511و 510، صفحة 8454)سلطا ، 

، على أنةةه جيةةب على ُمسدم خةةدمةةا  التصةةةةةةةةةةةةةةةديق 40-51القةةانو  رت :يسص اوشةةةةةةةةةةةةةةرق اوناررم        
تحقق يتحقق م  تكامل بيانا  اإلنشةاء ميف بيانا  الاإللكرتوين وت ل مسح شةحتادة التصةديق اإللكرتوين أ  

و ميسح مسدم خدما  التصةةةةةةديق اإللكرتوين شةةةةةةحتادة أو أكثر لكل شةةةةةةخص يقدم طل ا وذلي ، م  التوتييف
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بعد التحقق م  هويته وعسد االتتضةةةةةةاء التحقق م  صةةةةةةفاته ا اصةةةةةةة، أما    الة األشةةةةةةخاص اوعسوية ف   
وم تفظ بسجل يدو  فيه هوية و صفة اومثل القانوين للشخص اوعسمسدم خدما  التصديق اإللكرتوين حي

ستعمل للتوتييف اوتعلق بشحتادة التصديق اإللكرتوين اووصوفة، حبيث ميك  ضديد هوية الشخص الط يعي
ُ
 او

 ( 00، صفحة اوادة 8451، 40-51)القانو : عسد كل استعما   ذا التوتييف اإللكرتوين.
تعمل جحتة التصةةةديق أو ُمقدم أو ُمنود خدما  التصةةةديق عرب  صةةةدارها شةةةحتادة التصةةةديق اإللكرتوين      

وِتيف و نسةةةةةةةةةةة ة التوتييف 
ُ
م  ضقيق الثقة لدى الغري بصةةةةةةةةةةةحة ال يانا  الا ضتويحتا، وخاصةةةةةةةةةةةة ما تعلق هبوية او

طِليف عليحتا  ىل التعاتد بثقة و اطمئسا 
ُ
 .(175، صفحة 8454)هال،  اإللكرتوين  ليه، مما يدفيف او

وِتيف على اعت ار أ  ذلي م  أه  وهارف التوتييف،       
ُ
وأل  التوتييف وضيف م  أجل ضديد هوية الشخص او

فقد أ  تف التقسيا  احلديثة مبا ال يدق جماال للشةةةةةةةةةةةةةةي على تدرهتا على توفري الثقة الكافية لتحقيق هذه 
وِتيف، أل  الر 

ُ
 ال صةةا  ه،  يث  ت  السةةرم ال يعرفهالوهيفة، فالتوتييف بالرت  السةةرم تادر على ضديد هوية او

، (537، صفحة 8441)نضا ،  يت  هذا التوتييف   اوراسال  االلكرتونية الا تت  بني التجار والشركا 
فه  ال ر وال ميك  للُموِتيف أ  يسكر اسةةةةةتخدامه لل طاتة اوقرتنة برتمه السةةةةةرم الذم ال يشةةةةةابه رتما  خرا وال يع

هو، ونفس الشةةةةةةةيء بالسسةةةةةةة ة للتوتييف با صةةةةةةةارص الذاتية، وهو ما لده أيضةةةةةةةا   التوتييف بالقل  اإللكرتوين 
وِتيف و ده، أل  هذه التقسية تعمل بسيام ال يعمل  ال عسد 

ُ
الذم ال ميك  استخدامه  ال م  ت ل الشخص او

نتجحتا ا  اوسةةةةةةةةةةةةتخدمة   هذا ا ا  والا أتطابق ميف ما هو خمن    ذاكرة الكوم يوتر. أما أفضةةةةةةةةةةةةل التقسي
، صةةةةةةةةةةةةةةفحة 8455)حممود،  التطور العلمي، فحتي تقسية التوتييف الرتمي باسةةةةةةةةةةةةةةتعما  مفتا ني عام وخاص

847)   . 
وبساء على ما تقدم ، يث ف بشةةةةكل تاطيف امكانية االعتماد علي التوتييف اإللكرتوين كدليل    ا ، وهو      

م  القانو  اودين بقو ا:" يعترب اإل  ا  بالكتابة   الشكل اإللكرتوين   5مكرر 787ما نصف علية اوادة 
و  ص الذم أصدرها وأ  تكو  معدةكاإل  ا  بالكتابة على الورق، بشرخ  مكانية التنكد م  هوية الشخ

 حمفوهة   هروف تضم  سالمتحتا." 
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 ثالثا: أ  يكو  منشأ بواسطة وسامل يكو  يحت التحك  الحصري للموقع
ضك  صةةةةةا ب التوتييف مسفردا على الوسةةةةةين اإللكرتوين يوجب عدم اسةةةةةتطاعة أم شةةةةةخص في رموز      

  اسةةةةةتعماله  ذا التوتييف أو عسد  نشةةةةةاره، حبيث تكو التوتييف ا اص أو الدخو  عليه، سةةةةةواء كا  ذلي عسد 
   (561)أسامة، صفحة  الرسارل اوسشنة لذلي التوتييف ضف سيطرة اووتيف ذاته.

اشةةةةرتخ اوشةةةةرق أ  يكو  صةةةةا ب التوتييف مسفردا به ومسةةةةيطرا على  لية  نشةةةةاء التوتييف اإللكرتوين الا       
، 40-51القانو :) عرفحتا بنهنا" جحتاز أو برنام  معلومايت معد لتط يق بيانا   نشةةةاء التوتييف اإللكرتوين."

و   رموز بنهنا:" 1وعرف بيانا  التحقق م  التوتييف   نفس اوادة، الفقرة  ( 8/0، صفحة اوادة 8451
 مفاتيح التشفري العمومية أو أم بيانا  أخرى مستعملة م  أجل التحقق م  التوتييف اإللكرتوين."

جحتنة و أنيمة التشةةةةةةةةةفري، أجحتنة تسةةةةةةةةةجيل و تعد م  هذه الوسةةةةةةةةةارن على سةةةةةةةةة يل اوثا  ال احلصةةةةةةةةةر أ      
ال صةةةةةةةما  و شةةةةةةة كا  االتصةةةةةةةا  الا تربن بني هذه األدوا  واألنيمة، كما تعد الربام  اوسةةةةةةةتحد ة   

 .(550)علي، صفحة  التشغيل وما    كمحتا م  أه  هذه الوسارل
محتام جحتة التو يق أ  توفر و  يعو  على الشةةةةةةةةةةةةحتادة اإللكرتونية، الوسةةةةةةةةةةةةارل الا تث ف أ   وي قى م        

الشةةةةخص ايددة هويته   الشةةةةحتادة كا  يسةةةةيطر على أداة التوتييف و أهنا كانف سةةةةارية اوفعو  وتف اجراء 
  (856، صفحة 8458)زهرية،  التوتييف.

وِتيف و ده دو  غريه على الوسةةةةةةةةةةةةةةين اإللكرتوين        
ُ
وتتحقق بذلي م  السا ية التقسية سةةةةةةةةةةةةةةيطرة وضك  او

وِتيف ألداة  فظ اوفتام الشةةةفرم ا اص متضةةةمسة 
ُ
اوسةةةتخدم   تث يف التوتييف اإللكرتوين ع  طريق  يازة او

 (566و561)أسامة، صفحة  ال طاتة الذكية اوسمسة والرت  السرم اوقرت  هبا.
 رابعا: أ  يكو  مريبطا بالبيانات الخاصة به بحيث يمكن الكشف عن التغييرات الالحقة به 

كو  التوتييف مبا ورد   السةةةةةةةةةةةةسد ال بد أ  ي اووتيفنعل  أ  التوتييف التقليدم  ت يكو  دليال على  ترار      
متصال به اتصاال ماديا وم اشرا، وعلى اعت ار أ  م  أه  شروخ األخذ بالتوتييف كوسيلة    ا  هو سالمة 
وتيف م  أم تعةةديةةل تةةد يطرأ عليةةه بعةةد توتيعةةه، كةةا  البةةد م  توافره  ت   ايررا  

ُ
السةةةةةةةةةةةةةةسةةد أو ايرر او

 اإللكرتونية.
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محةةايةةة التوتييف اإللكرتوين ليس هةةدفةةا    ةةد ذاتةةه بقةةدر مةةا هي محةةايةةة للمحرر اإللكرتوين   يةةث أ       
وِتيف، فوضةةةيف التوتييف على عقد ما يعين اجتاه  رادة 

ُ
وَتيف عليه والذم يعرب ع  انصةةةراف مضةةةمو  ايرر  ىل او

ُ
او

وِتيف  ىل ضمل االلتناما  الساشةةةةةةئة عسه
ُ
. وأل  التوتييف اإللكرتوين حيدد شةةةةةةخصةةةةةةية (550)علي، صةةةةةةفحة  او

وِتيف دو  غريه م  األشةةخاص، وعلى هذا األسةةاس جيب أ  ي قى مضةةمو    داج هذا التوتييف سةةرا على 
ُ
او

غريه م  األشةةةةخاص  ت ال يسةةةةتغل و يسةةةةتعمل م  ت ل ا خري ، فتسعكس على ا  ار والت عا  القانونية 
وِتيف و الغري. للتوتييف   مواجحتة

ُ
  (566)أسامة، صفحة  او

َوِتيف توتيعه على ايرر، فحتو يعرب ع  التنامه مبضةةةةةمو  ايرر و  تراره له، وتد       
ُ
فعسدما يضةةةةةيف الشةةةةةخص او

لواردة به اجر  العادة على أ  وضةةةيف التوتييف يكو     خر ايرر  ت يكو  مسسةةةجما على مجييف ال يانا  
وِتيف
ُ
 .(888، صفحة 8451)بلقاس ،  و مسا بعدم اإلضافة به بعد التوتييف دو  عل  الشخص او

 خامسا: أ  يكو  مصمما بواسطة  لية مؤمنة خاصة بإنشاء التوقيع اإللكتروني
، م  القانو  8/0أورد اوشةةةرق اوناررم تعريفا ألداة  نشةةةاء التوتييف اإللكرتوين اووصةةةوف   نص اوادة      

، السةةةةةةةةةةةةةةالفةة الةذكر بةنهنةا: "جحتةاز أو برنةام  معلومةايت معةد لتط يق بيةانةا   نشةةةةةةةةةةةةةةاء التوتييف 40-51رت :
لفصل الثاين م  التحقق مسه   ا اإللكرتوين"، وتساو  ب سحتاب  ليا   نشاء التوتييف اإللكرتوين اووصوف و

 نفس القةةانو ،  يةةث أكةةد على أنةةه جيةةب أ  تكو   ليةةة  نشةةةةةةةةةةةةةةةاء التوتييف اإللكرتوين اووصةةةةةةةةةةةةةةوف مسمسةةة
 . (54، صفحة اوادة 8451، 40-51)القانو :

وعرف اوشةةةةةةةةةةةرق اوناررم اوقصةةةةةةةةةةةود هبذه ا لية اوسمسة على أهنا  لية  نشةةةةةةةةةةةاء توتييف  لكرتوين تتوفر فيحتا       
 .   40-51م  القانو :  55اوتطل ا  التقسية و االجرارية الا نصف عليحتا اوادة 

 المحور الثالث: ححية التوقيع اإللكتروني ري االثبات 
م  التوجيةةه األوريب" أ  التوتييف االلكرتوين اوتقةةدم أو اوعنز و او ين على شةةةةةةةةةةةةةةحتةةادة  1/5 ني اوةةادة تُ      

تصةةةةةةةةةةةةةةةديق معتمةةدة يتمتيف بةةاأل ةةار نفسةةةةةةةةةةةةةةحتةةا الا يتمتيف هبةةا التوتييف ا طي و يكو  مق وال   اال  ةةا  أمةةام 
والتوتييف التقليدم،  االلكرتوين اوعنزالقضاء"، وي دو جليا أ  التوجيه األوريب أتر مساواة تانونية بني التوتييف 
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و م  الواضةةةح تن ره مب دأ السيري الوهيفي الذم نصةةةف عليه اوادة السةةةابعة م  تانو  اليونيسةةةرتا  السموذجي 
 ا اص بالتجارة االلكرتونية.

ما  ، يث يعمل هذا او دأ على االعرتاف بالتوتييف االلكرتوين بوصةةةةةةةةةةةةةةفه نيريا وهيفيا للتوتييف التقليدم     
ى دام التوتييف االلكرتوين حيقق وهارف التوتييف   ضديد هوية ُموِتيف ايرر االلكرتوين والتنكد على موافقته عل

مضةةةةمونه، فم  الط يعي أ  يكو  مسةةةةاوياً و معاداًل للتوتييف التقليدم أو ا طي. هذا ما أدى اىل سةةةةد أم 
ا ، وت قى بالتوتييف االلكرتوين و جيته   اال  ذريعة و بطا  أم ادعاء بوجود عق ا  ضو  دو  االعرتاف 

السةةةةةةلطة التقديرية للقاضةةةةةةي حمدودة   عدم األخذ به    الة توافر شةةةةةةروطه القانونية بعد اعرتاف اوشةةةةةةرق 
 حبجية التوتييف االلكرتوين   اإل  ا . 

تمتيف األو  الذم يتوافر ذ يوتد مين اوشرق اوناررم بني التوتييف االلكرتوين اووصوف والتوتييف ال سين        
على مجييف الشةةةةةةةةروخ القانونية ومسحتا شةةةةةةةةرخ التصةةةةةةةةديق االلكرتوين على درجة عالية م  األما  جتعله مسطقيا 

م  تانو   41يتمتيف بقوة تانونية مسةةةةةةةةةةةةةةاوية لسيريه التقليدم، وهو ما أتره اوشةةةةةةةةةةةةةةرق اوناررم   نص اوادة 
وب، سواء  يف اإللكرتوين اووصوف و ده مما ال للتوتييف اوكتبسصه على ما يلي: " يعترب التوتي 40-51رت :

كا  الشةةةةةةةةةةخص ط يعي أو معسوم."  أما التوتييف ال سةةةةةةةةةةين و غري اوصةةةةةةةةةةدق أو غري اوو وق به، فقد أعطاه 
اوشةةرق احلجية اوساسةة ة و    مل يك  مسةةتوفيا ل عض الشةةروخ م  أمهحتا شةةرخ التصةةديق، أم ال هتدر تيمته 

يته م اسةةتساده  ىل شةةحتادة تصةةديق معتمدة، فال ميك  جتريد التوتييف االلكرتوين م  فعال  اال  ا  بسةة ب عد
القانونية، أو رفضةةةةةه كدليل أما القضةةةةةاء بسةةةةة ب شةةةةةكلة االلكرتوين، أو أنه ال يعتمد على شةةةةةحتادة تصةةةةةديق 

، 40-51لقانو :)ا  لكرتوين موصةةوفة، أو أنه مل يت   نشةةاءه بواسةةطة  لية مسمسة إلنشةةاء التوتييف اإللكرتوين
 .   (40، صفحة اوادة 8451

وتد أ سةةةةة  اوشةةةةةرق اوناررم بتحديد مصةةةةةري التوتييف االلكرتوين    ا   لف شةةةةةرخ تصةةةةةديق التوتييف       
واعطاره احلجية الا تساس ه،  يث أخذ هبذا التوتييف اإللكرتوين كحجية ا  ا  تسقصه تريسة الثقة، فعلى م  

ييف االلكرتوين أمام ر أ ر التوتيتمسةةةةةةةةةةةةةةي به ا  ا  توافر الثقة   ذلي التوتييف. و يعين ذلي أنه ال يت  انكا
القضاء  رد عدم تصديقه م  اوحتة اوخولة بذلي، بل يت  ت وله، على أ  يُث ف م  يتمسي به توافر الثقة 
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فيه؛ وهو اجتاه مسةةتمد م  التوجيه األوريب الذم جاء بسفس احلك ، و نعتقد أنه احلك  األنسةةب و التقيي  
وين ال سةةةةةةةةةةين،  يث أ  أ كام بعض تشةةةةةةةةةةريعا  الدو  مثل القانو  السةةةةةةةةةةلي  لقيمة  جية التوتييف االلكرت 

هال، ) التجارم ال حريين الذم أنكر األ ر القانوين للتوتييف االلكرتوين غري اوصةةدق بشةةحتادة تصةةديق معتمدة
كما   ونية أمام القضةةةةةةةةاء،يعترب تضةةةةةةةةييق م  نطاق اال  ا    اوعامال  االلكرت  ،(173، صةةةةةةةةفحة 8454

لتوتييف ع  مصةةةةةةةةري هذا السوق م  ا -مثل تانو  التوتييف اإللكرتوين السةةةةةةةةورم -يعترب سةةةةةةةةكو  ال عض ا خر
، صةةةةةةةةةةةةةةفحةةة 8454)هال،  االلكرتوين تةةد يسدم  ىل خلق الغموض   تقةةدير تيمتةةه القةةانونيةةة   اال  ةةا 

173)    . 
القاضةةي ملنم أ  ينخذ بالتوتييف االلكرتوين كحجية كاملة   اال  ا     الة ما ضقق م  صةةحته، أما      

   الة كا  حمتوى ايرر االلكرتوين متعارضةةةا ميف ايرر الكتايب و توافر   كل مسحتما شةةةروخ اعت اره كدليل  
يرى أنه األكثر  أ  ينخذ بايرر الذمكامل لإل  ا ، وبالتايل ييحتر تسازق بيسحتما، ف نه ي قى على القاضةةةةةي 

 تساعا ودليال والذم يطمئ   ليه سةةةةةةةواء كا  هذا ايرر الكرتونيا أم كتابيا، على أسةةةةةةةاس أنه ليس هسات نص 
امة، صةةةةةةةةةةةةةةفحة )أسةةةةةةةةةةةةةة تانوين، أو اتفاق بني األطراف حيدد معايري أخرى للرتجيح بني األدلة   هذه احلالة

561) . 
   الخايمة:

بعد أ  كا  التوتييف االلكرتوين حمل انتقاد   مدى االسةةةةةةةتعانة به كوسةةةةةةةيلة ا  ا  وتَةثَ ف بني اوتعاملني       
االلكرتونني، أدى التطور التكسولوجي السةةةةةةةةةةةةةةرييف   ا ا  االلكرتوين  ىل جتاوز كل الصةةةةةةةةةةةةةةعوبا  الا كانف 

تد يتفوق عليه   بكفاءة عالية و  تُسِقص م  تيمته القانونية، وأصةةةةةةةةةةةةةة ح يقوم بكل وهارف التوتييف التقليدم
بعض األ يا ،  يث ُجل التشةةريعا  اوقارنة تضةةيف نصةةوص خاصةةة تعطي التوتييف االلكرتوين  جية تعاد  
ما يتمتيف به التوتييف التقليدم، ونصةةةةةةةةةةةةةةف على أ  وجود التوتييف االلكرتوين على حمرر يشةةةةةةةةةةةةةةرتخ فيه القانو  

 احلجية   اال  ا  الا يشرتطحتا اوشرق. التوتييف يفي بالغرض ويعطي  ذا ايرر كامل 
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كما ُخصةةةةةةصةةةةةةف تواعد مسيمة لتفادم أم تالعب   هذه التوتيعا  م  خال   جراءا  يتحقق م         
خال ا األم  والثقة هبا وضميحتا، سةةةةةةةةةةةةةةواء م  السا ية القانونية أو التقسية، واوتمثلة   اصةةةةةةةةةةةةةةدار التوتيعا  

 عتمدة تصدر عسحتا تسمى شحتادة التو يق وتكو  مودعة لديحتا.   اوعرتف هبا تانونا م  ت ل جحتة م
واعرتاف اوشةةةةةةةةةةةةةةرق اوناررم على غرار جل التشةةةةةةةةةةةةةةريعا  اوقارنة حبجية التوتييف االلكرتوين   اإل  ا       

يث  ومسةةةةةةةةةةةةةةاواته بالتوتييف التقليدم يعترب م  احللقا  اودعمة   الذهاب حنو بساء نيام الكرتوين  م ، 
ق على  جياد  طار تشةةةةةةةةريعي تسيمي متكامل يضةةةةةةةةفي اوصةةةةةةةةداتية على التعامال  االلكرتونية سةةةةةةةةعى اوشةةةةةةةةر 

  ويكس حتا الص غة القانونية واحلجية   اال  ا .
 نذكر أمهحتا،  وخلصنا ري بحثنا إلى عدة نتامج

، وعلى غرار باتي التشةةةةةةةةةريعا  اوقارنة أجاز أ  40-51أ  اوشةةةةةةةةةرق اوناررم وم  خال  القانو  رت :  -
حيل التوتييف االلكرتوين حمل التوتييف التقليدم م   يث األ ر   اإل  ا  أو احلجية، وذلي وفق شةةةةةةةةةةةةةةروخ 

يكو  التوتييف  فاشةةةةةةةرتخ أ مضةةةةةةة وطة ضقق األما  القانوين والتقين وسةةةةةةةتعمله ومسةةةةةةةتخدمه واوتعاملني معه، 
 االلكرتوين موصةةةةوفا  ت يعترب مما ال للتوتييف التقليدم،  كما  دد مسةةةةسولية جحتة التو يق االلكرتوين الا  ا
دور ك ري   ضةةةةةةةةةما  سةةةةةةةةةالمة التوتييف االلكرتوين و عطاءه احلجية القانونية الالزمة، وبالتايل  خرا  مسةةةةةةةةةنلة 

 ي. تضم  مجييف الشروخ القانونية م  داررة السلطة التقديرية للقاض جية التوتييف االلكرتوين اووصوف او
     فيما يلي:  أه  التوصيات التي خرجنا بهاو  األخري نذكر     
ضةةةةةةةةةةةةما  شةةةةةةةةةةةةروخ صةةةةةةةةةةةةارمة و تكوي  عا ل وقدمي خدما  التصةةةةةةةةةةةةديق اإللكرتوين محاية للمتعاملني  - 5

 أم اخرتاق.ومعلوماهت  و تصرفاهت  وتوتيعاهت  االلكرتونية م  
توعية اوتعاملني بنمهية أخذ احليطة و ا ذر   تعامالهت  اإللكرتونية وضةةةةةةةةةةةةةةرورة االسةةةةةةةةةةةةةةتعانة بالتوتييف  -8

 اإللكرتوين اووصوف الذم يتمين حبماية أكرب م  التوتييف اإللكرتوين ال سين.
تكفي السصةةةوص اوسيمة للتوتييف والتصةةةديق اإللكرتوين وتانو  التجارة اإللكرتونية و دها    ضةةةفاء  ال -7

احلماية الالزمة على التوتييف اإللكرتوين، بل جيب على اوشرق تعديل و استحداج مجييف القوانني و السصوص 
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ارم و غريها م  سوت و التسيي  العقاورت طة بالتعامال  اإللكرتونية مثل اوسيمة للممارسةةةةةةةةا  التجارية و ال 
 القوانني. 

ضرورة تكوي  القضاة   جما  اوسازعا  اإللكرتونية وتسيي  ندوا  و أيام تكويسية خاصة   ما تعلق  -0
 حبماية ال يانا  اإللكرتونية و التوتييف االلكرتوين.

 قاممة المصادر و المراجع
 أوال:المصادر

 

 العدد ) اوتضم  القانو  اودين اوناررم،   ر    ،(. 1757س تمرب 62. )75-57:رت   األمر
55.) 

 : بالتوتييف والتصديق  (. حيدد القواعد العامة اوتعلقة6417. )أو  فيفرم, 40-17القانو
 (.42العدد ) اإللكرتونيني،   ر    ،

  (.65)العدد    ،(. يتعلق بالتجارة اإللكرتونية،   ر 6415مام  14. )47-15:رت   القانو 
 : (. واوتعلق بسيام االستغال  اوط ق على كل نوق 6445مام 04. )126-45اورسوم التسفيذم رت

م  أنواق الش كا  مبا فيحتا الالسلكية الكحتربارية وعلى خمتلف خدما  اوواصال  السلكية و 
 .(05،   ر    ، العدد)الالسلكية

 ( . 1772تانو  اليونيسرتا .)مت االسرتداد م  موذجي للتجارة اإللكرتونيةالقانو , الس .
https.//www.uncitral.org/pdf/Arabic:   10/14/6417أطليف عليه بتارير 

 

 

  المراجعثانيا   

  ا لد  جملة جامعة ا ليل لل حوج،أبومارية. )بال تارير(. التوتييف اإللكرتوين ومدى توته. علي 
 (.6العدد)7

   الط عة األوىل(. عما : دار الثقافة  أ كام عقود التجارة اإللكرتونية(. 6447 مساعيل بره . )نضا(
 للسشر و التوزييف.



 

 عقر الدماغ صالح الدين أ/،عقوني محمد د/
 اآلمن كآلية قانونية لحماية المستهلك التوقيع اإللكتروني

 

18 
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 ضليلية في التشريع الجزائريــجية التات الترويهلك االلكتروني من الممارســحماية المست
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 ملخص     
نتيجة انتشار استعمال وسائل االتصال احلديثة وظهور مفهوم التجارة االلكرتونية تفَطن املشرع اجلزائري      

إىل ضرورة استحداث نصوص قانونية من شأهنا محاية املستهلك االلكرتوين من املمارسات الرتوجيية باعتبارها 
 02/10القانون رقم  8102ستحدث سنة الركيزة األساسية ملمارسة نشاط التجارة االلكرتونية، حيث ا

اخلاص بتنظيم التجارة االلكرتونية والذي حظر من خالله املمارسات الرتوجيية التضليلية، كما كَرس مبوجبه 
أحكاما قانونية من شأهنا وقاية املستهلك االلكرتوين من املمارسات الرتوجيية التضليلية ومحايته يف حالة تضرره 

 ت.من مثل هذه املمارسا
 ة.التجارة االلكرتونية، محاية املستهلك االلكرتوين، املمارسات الرتوجيية الكاذبة واملضلل الكلمات المفتاحية:

Résumé                                                                                           
  L’utilisation des nouvelles technologies d’information et de communication 

a poussé le législateur Algérien à innover les textes législatifs afin de protéger 

le consommateur électronique contre les pratiques commerciales 

promotionnelles. En effet, le législateur à crée en 2018 la loi concernant 

l’organisation du commerce électronique afin d’interdire toutes sortes de 

pratiques promotionnelles trompeuses. Cette mise à jour a touché des textes 

législatifs qui protègent le consommateur et le mettent en abri de ces 

mauvaises pratiques. 

Les mots clés : le commerce électronique, la protection du consommateur 

électronique, les pratiques promotionnelles mensongères et trompeuses.  

 
 
 
 : مقدمة    
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نتيجة تطور احلياة االقتصادية وانتشار استعمال وسائل االتصال احلديثة عرف عامل التجارة والتسويق     
لرتويج املنتجات واخلدمات، حيث أصبحت عمليات البيع والشراء تتم عرب وسائل ظهور طرق جديدة 

االتصال احلديثة دون مواجهة حقيقية بيع البائع واملشرتي وهو ما يُعرف فقها بالتجارة االلكرتونية، ونتيجة 
 8102دث سنة حهلذا التطَور تفَطن املشرع اجلزائري إىل ضرورة تنظيم نشاط التجارة االلكرتونية، حيث است

الذي نَظم من خالله شروط ممارسة التجارة االلكرتونية، كما حَدد حقوق وواجبات 1و 02/10القانون رقم 
 أطراف العقد االلكرتوين.

وإذا كانت التجارة االلكرتونية تعتمد على املواقع االلكرتونية ووسائل االتصال احلديثة باعتبارها الدعامة      
اط التجارة االلكرتونية فإن هذه األخرية ال تلقى رواجا إال من خالل االستعانة بتقنيات األساسية ملمارسة نش

الرتويج املألوفة لدى املستهلكني على غرار اإلشهار التجاري والبيوع الرتوجيية، حيث تلعب تقنيات الرتويج 
ضعنا أمام ، وهذا ما يهذه دورا أساسيا يف تصريف السلع وحتقيق اهلدف من ممارسة التجارة االلكرتونية

إشكالية نزاهة البائع االلكرتوين القائم باملمارسات الرتوجيية ومدى صدقها ومطابقتها للحقيقة، خاصة يف 
ظل اعتبار أن التجارة االلكرتونية جماال خصبا للَتحايل على املستهلكني وأن التعاقد يف عقد التجارة 

لى حقيقة ستهلك قبل ابرام العقد أن يطَلع بصفة حقيقية عااللكرتونية يتم بني غائبني حيث ال ميكن للم
 ومميزات السلع واخلدمات املراد التعاقد حوهلا.

وعليه ففي ظل امكانية اعتماد التجارة االلكرتونية على أساليب الرتويج الكاذبة واملضللة ووقوع      
تكامل من شأنه ري يف وضع إطار قانوين ماملستهلك ضحَية هلا فإن التساؤل يثور فيما إذا ُوفق املشرع اجلزائ

 محاية املستهلك االلكرتوين من املمارسات الرتوجيية الكاذبة واملضللة؟
وهندف من خالل هذه املداخلة إىل تسليط الضوء على ُصور املمارسات الرتوجيية املضَللة للمستهلك      

 حالة وقوعه يت حتمي املستهلك االلكرتوين يفااللكرتوين، إىل جانب البحث على خمتلف األحكام القانونية ال
 ضحية للممارسات الرتوجيية التضليلية.

ومن أجل اعداد هذه املداخلة فسوف نستعني باملنهج الوصفي بغية التعرف على خمتلف صور املمارسات     
لنصوص القانونية ا الرتوجيية املضللة للمستهلك االلكرتوين، كما نعتمد أيضا على املنهج التحليلي بغية حتليل

واستخراج منها ما من شأنه وقاية املستهلك االلكرتوين من املمارسات الرتوجيية التضليلية ومحاية يف حالة 
 تضررها منها.
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 يجية املضللة للمستهلك الالكترونيصور املمارسات الترو.5

تعترب من قبيل املمارسات الرتوجيية غري النزيهة تلك املمارسات اليت يهدف العون االقتصادي من خالهلا      
إىل تضليل املستهلك هبدف تغليطه وجلبه إىل التعاقد بطريقة غري نزيهة تؤدي إىل املساس مبصاحلة املادية، 

ية شهار الكاذ  واملضلل وكذا البيوع الرتوجيوهذا ما يتم من خالل اعتماد العون االقتصادي على ممارسة اإل
التضليلية اليت هتدف إىل تنشيط املبيعات والزيادة يف حجم األرباح بطريقة غري نزيهة،  ومن خالل هذا 

 .حتديد املقصود هباتني املمارستنيالعنصر سوف حناول 

 اإلشهار الكاذب والمضلل  5.5
، ومن هذا املنطلق فإن القائمني 2بصفة عامة دور اإلعالم واإلغراءيلعب اإلشهار التجاري يف جمال االستهالك 

به غالبا ما يتعَمدون الكذ  فيه واستعمال أساليب تضليلية بغية تغليط املستهلك بشكل جيعل االشهار  
 يوصف بأنه كاذ  وُمضلل.

ونظرا لآلثار املرتتبة عن ممارسة اإلشهار الكاذ  واملضلل يف جمال البيوع االلكرتونية فسوف نتطَرق يف التايل  
 إىل املقصود هبما، حيث نتعَرف أوال على اإلشهار الكاذ  مث نتطرق إىل اإلشهار املضلل.

 اإلشهار الكاذب 5.5.5
من القانون رقم  10أنه عَرف اإلشهار من خالل املادة مل يعَرف املشرَع اجلزائري اإلشهار الكاذ  إال    
بأنه:" كل إعالن يهدف بصفة مباشرة أو غري  3احملدد للقواعد املطبقة على املمارسات التجارية 10/18

 مباشرة إىل ترويج بيع السلع واخلدمات مهما كان املكان ووسائل االتصال املستعملة."    
أن اإلشهار هو كل إعالن من شأنه الرتويج للسلع واخلدمات بغض ومن خالل هذا التعريف يَتضح    

النظر عن مكان القيام به ووسائل االتصال املستعملة، وقد يعتمد اإلشهار على الوسائل التقليدية على غرار 
األغلفة واملنشورات كما قد يكون شخصيا من خالل املناداة، وما يهمنا يف موضوعنا هذا هو اإلشهار 

ين الذي يتم عن طريق  االتصاالت االلكرتونية والذي عرفه املشرع اجلزائري من خالل نص املادة االلكرتو 
بالقول: " اإلشهار االلكرتوين: كل إعالن يهدف بصفة مباشرة أو غري مباشرة  02/10من القانون رقم  10

 إىل ترويج بيع سلع أو خدمات عن طريق االتصاالت االلكرتونية" 



 

 غــربــــوج حســام الديـــــن د.
 حماية المستهلك االلكتروني من الممارسات الترويجية التضليلية في التشريع الجزائري

 

4 

هذا التعريف ينطبق مع التعريف القانوين السالف الذكر إال أن املشرَع أضاف من خالله  واملالحظ أن    
أن اإلشهار االلكرتوين يتم عن طريق االتصاالت االلكرتونية وهذا على غرار اهلاتف، الربيد االلكرتوين وغريها 

 من وسائل االتصال احلديثة.
من املرسوم  10لح " االدعاء " من خالل نص املادة وإىل جانب تعريف اإلشهار فقد عَرف املشرع مصط   

بأنه: " كل عرض أو إشهار  4احملدد للشروط والكيفيات املتعَلقة بإعالم املستهلك 00/072التنفيذي رقم 
ته يُبنَي أو يقرتح أو يفهم منه أن للمنتوج مميزات خاصة مرتبطة مبنشئه وخصائصه الغذائية عند االقتضاء وطبيع

 وناته أو كل خاصية أخرى." وحتويله ومك
ويتضح من خالل هذه الفقرة أن االدعاء هو كل عرض أو إشهار يُركز قوله وحديثه على املميزات اخلاصة    

املتعلقة باملنتوج على غرار مثال تلك املرتبطة بصناعته واالدعاء بأنه مصنوع يدويا أو أن مكوناته فريدة من 
هار وهو ت املماثلة له ...اخل وبالتايل فإن االدعاء ميثل قَمة الثناء يف اإلشنوعها حيث ال تتوفر عليها املنتجا

 إذن عنصر من عناصر اإلشهار بوجه عام.
هذا ويف ظل عدم تعريف اإلشهار الكاذ  من الناحية التشريعية فقد ُعرف اإلشهار الكاذ  فقها بأنه    

، وهلذا أطلق عليه البعض تسمية 5ه إىل اخلداعإشهار يتضمن بيانات غري حقيقة بشكل يُعَرض املخاطبني ب
ألن البيانات واملعلومات اليت جاء هبا تدفع املستهلك إىل توَهم خالف احلقيقة ومنه الوقوع  6اإلشهار الومهي
 يف اخلداع.

ومن خالل هذا التعريف يتضح أن اإلشهار الكاذ  هو ذلك اإلشهار الذي يتضمن عبارات كاذبة غري     
 ف إىل تغليط املستهلك وتضليله.حقيقة هتد

وقد يتخذ الكذ  يف اإلشهار صورة الفعل اإلجيايب وهذا بذكر أوصاف وبيانات ومزايا غري متوفرة يف     
املنتوج حقيقة أو أهنا متوفرة لكن بكميات ال ترقى إىل النحو املشار إليه يف اإلشهار، كما قد يتخذ الكذ  

اقد ذا عن طريق إغفال ذكر بيانات أو وقائع معينة ذات بعد ُمؤثر يف التعيف اإلشهار صورة الفعل السليب وه
حيث لو علم هبا الشخص المتنع عن التعاقد واالقبال على هذا املنتوج، فذكر نصف احلقيقية وترك النصف 
اآلخر يعترب كذبا مؤثرا يقرت  بذلك من السكوت أو الكتمان يف التدليس املدين إذا تضمن خرقا لواجب 

 ، وهذا ما يعترب مبثابة اغفال مضلل للمستهلك.7ام يف الصدق واملصارحةع
وعليه مُيكن تعريف اإلشهار الكاذ  بأنه إشهار يتضمن معلومات كاذبة غري حقيقة ال يتفَطن إليها     

 املستهلك يف غالب احلاالت إالَ بعد اقتناء املنتوج وجتربته أو استفادته من اخلدمة. 
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 المضللاإلشهار  0. 5.5
إىل جانب اإلشهار الكاذ  فإن اإلشهار املضلل يلعب هو اآلخر دورا هاما يف تغليط املستهلك وجعله 

 يتوَهم خطأ وجود خصائص ومميزات غري متوفرة يف الشيء املعلن عنه.
ولقد عَرف اإلشهار املضلل بأنه اإلعالن الذي من شأنه خداع املستهلك أو من املمكن أن يؤدي إىل     
 .8كذل
ومن خالل هذا التعريف يتضح أن اإلشهار املضلل هو ذلك اإلشهار اخلادع الذي يتضمن عبارات    

هتدف إىل خداع املستهلك، فهو إشهار يصاغ بعبارات تؤدي إىل خداع املتلقي دون اشرتاط أن تكون  
ى جعل علكاذبة، حيث يعَد اإلشهار مضلال إذا كان ذو طبيعة ومضمون تضليلي، والتضليل يعتمد 

 .9الشخص يعتقد بأن الشيء املعروض عليه من حيث طبيعته ونوعيته وكميته خمتلف عما هو عليه يف الواقع
أو املنافسني  إىل تضليل املخاطبني بهكما ُعرف اإلشهار املضلل بأنه كل إعالن يتم عرضه بطريقة تؤدي     

اإلشهار الذي يؤدي إىل تغليط املستهلك أو ، فهو ذلك 10على حنو قد يلحق ضرارا مبصاحلهم االقتصادية
من شأنه أن يؤدي إىل ذلك سواء باستعمال الكذ  أو دون استعماله عن قصد أو دون قصد حىت ولو  

 . 11كان بإمهال
واستنادا إىل التعاريف السالفة الذكر يَتضح أن اإلشهار املضلل هو اإلشهار الذي يؤدي إىل وقوع    

م خالف ما هو عليه احلال يف الواقع واحلقيقة، وهذا النوع من اإلشهار قد يعتمد املستهلك يف الغلط وتوهُ 
هم هنا هي النتيجة املتوَصل إليها وهي وقوع املستهلكني يف التضليل 

ُ
على الكذ  كما قد ال يعتمد عليه، فامل

 أو امكانية ذلك.
ن يف حالتني املستهلك، وهو ما يكو  واإلشهار يُعترب مضَلال بصفة عامة عندما ُُيَلف فكرة خاطئة يف ذهن 

حالة اإلشهار الكاذ ، كاإلشهار الذي يعتمد على معلومات غري دقيقة، وحالة اإلشهار الذي يدفع إىل 
الوقوع يف الغلط سواء بسبب تركيبته أو اغفال ذكر كافة املعلومات كإعالن شرطة الطريان مثال عن أسعار 

 . 12ر أهنا غري خاضعة للرسوممنخفضة تستقطب املستهلك، مع اغفال ذك
وجتدر اإلشارة هنا أن اإلشهار املضلل ال حيتوي بالضرورة على الكذ  حىت يُوقع االشخاص يف التضليل  

وبالتايل يوجد فرق بينه وبني اإلشهار الكاذ  مع أنه فرق يف الدرجة ليس يف الطبيعة فاإلشهار املضلل 
 .13يكون يف نقطة وسط بني اإلشهار الصادق واإلشهار الكاذ 

تمد اإلشهار املضلل على سلوك اجيايب كأن يضع املنتج على غالف املشرو  الصناعي صورة هذا وقد يع   
لفاكهة طازجة مما يعطي للمستهلك انطباعا بأن املشرو  طبيعي كما قد يكون اإلشهار مضلال عن طريق 
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بعض  ، ويقصد بالتضليل عن طريق اإلغفال جتنب املعلن عمدا أو سهوا اإلشارة إىل14الرتك أو اإلغفال
املعلومات اجلوهرية بشكل تتضخم معه مزايا التعاقد بالنسبة للمستهلك أو يتجاهل بعض التزاماته حبيث 

 جيعله ينتظر ما لن يقدمه املعلن يف احلقيقة.
واستنادا إىل كون اإلشهار عمل فََن بالدرجة األوىل، ونظرا الستعمال األعوان االقتصاديني أساليب     

ار عند امتداح املنتجات واخلدمات فقد استقر الفقه والقضاء على جوازية املبالغة يف اإلشه التضليل واملبالغة
دون أن يُعترب مضلال، وهذا على غرار استخدام بعض العبارات اليت جرى العمل على استخدامها مثل 

و الوحيد من أوصف غسول الشعر بأنه معجزة أو وصف السعر بأنه غري معقول أو املنتوج بأنه رائع وممتاز 
 نوعه يف السوق ...اخل.

ويرجع سبب عدم اعتبار املبالغة يف اإلشهار تضليال إىل كون أن األلفاظ اليت تستخدم يف املبالغة عبارات 
بالغة العمومية وغري حمَددة، فهي ال تعدو جمَرد كوهنا عبارات تبالغ يف العموميات اليت ال ترقى إىل حد تضليل 

أن بعض الفقهاء واجلهات القضائية اشرتطوا حىت يقع التضليل يف اإلشهار ضرورة املستهلك، فضال على 
أن تكون العبارات واأللفاظ املستعملة حمددة ميكن التحقق منها إىل جانب كوهنا قابلة للتصديق من طرف 

 .15الشخص العادي
عَسف يف القتصاديني عدم التهذا وإن كان اإلشهار املبالغ فيه غري حمظور إال أنه يتعني على األعوان ا    

استعمال املبالغات مع عدم جتاوز حدود املعقول، وهي احلدود اليت يرجع اخضاعها ملعيار املستهلك 
حىت نتعرف على مدى جوازية املبالغة يف اإلشهار والذي ينبغي أال يقع يف التضليل نتيجة هذه  16املتوسط
 املبالغات.
ار املضلل أن هذا األخري ُيتلف عن مفهوم اإلشهار الكاذ  خاصة وجتدر اإلشارة بعد تعريف اإلشه     

من حيث العناصر املكَونة لكل منهما واتساع نطاق حظرمها، فخالفا لإلشهار الكاذ  الذي يشرتط ضرورة 
وقوع الكذ  حول عناصر حمددة وتوافر سوء نية املعلن وقصد الكذ  لديه، مل حيدد املشرع اجلزائري عناصر 

 17شرتط وقوع التضليل بشأهنا، كما أنه مل يشرتط يف اإلشهار املضلل ضرورة توافر سوء نية املعلن. معينة يُ 

 البيوع الترويجية التضليلية 0.5
إىل جانب اإلشهار  الكاذ  واملضلل تعترب البيوع الرتوجيية أيضا صورة من صور املمارسات الرتوجيية       

حالة اعتمادها هي األخرى على الكذ  والتضليل بغية جلب  املضللة للمستهلك االلكرتوين وهذا يف
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املستهلك للتعاقد وجعله يتوَهم خالف ما سوف حيصل عليه أثناء التعاقد. ومن خالل هذا العنصر سوف 
 نتطرق إىل املقصود بالبيوع الرتوجيية كما نتناول بعض صورها املضللة للمستهلك.

 المقصود بالبيوع الترويجية5.0.5
 تعرف السوق اجلزائرية انتشار ممارسة البيوع الرتوجيية إال بعد انتهاج الدولة اجلزائرية نظام  اقتصاد مل     

السوق وما نتج عنه من حترير التجارة والصناعة وازدياد عدد املتنافسني يف السوق مما أدى إىل ضرورة التسابق 
ير  أرباحهم. افظة على دميومة مشاريعهم وتطو بينهم بغية استقطا  أكرب قدر ممكن من املستهلكني ومنه احمل

والبيوع الرتوجيية وعلى غرار اإلشهار أيضا تعترب تقنية من بني تقنيات الرتويج اليت يعتمد علبها األعوان 
 االقتصاديون هبدف جلب املستهلكني إىل التعاقد ومنه حتقيق األرباح وتطويرها.

 18 10/800زائري أيضا من خالل املرسوم التنفيذي رقم وإىل جانب تعريف اإلشهار  عَرف املشرع اجل
منه يف فقرهتا األوىل على ما يلي: " تشكل بيعا تروجييا   17املقصود بالبيوع الرتوجيية، حيث نصت املادة 

كل تقنية بيع سلع مهما كان شكلها واليت يرمي العون االقتصادي عن طريقها إىل جلب الزبائن وكسب 
 وفائهم". 
نص هذه املادة يتضح أن البيع الرتوجيي هو كل بيع يهدف العون االقتصادي من خالله إىل ومن خالل 

حتفيز الطلب حول منتجاته وترقية مبيعاته وهذا من خالل منح امتياز ما للمستهلك بغية اغرائه على التعاقد 
ل أسعار املنتجات و طمعا يف احلصول على هذا االمتياز، وهو االمتياز الذي قد يتمثل يف عرض ختفيضات ح

 أو تقدمي املكافآت واهلدايا مقابل التعاقد.

 ونظرا لتعَدد ُصور البيوع الرتوجيية فسوف حناول من خالل العنصر املوايل تسليط الضوء على بعض صورها.

 بعض ُصور البيوع الترويجية 0.0.5
ة من ُصور البيوع الرتوجيية جمموع 10/800لقد نظم املشرع اجلزائري من خالل املرسوم التنفيذي رقم    

اليت يهدف العون االقتصادي من خالهلا إىل استقطا  املستهلك وحثه على التعاقد طمعا يف احلصول على 
االمتياز املمنوح له جراء التعاقد، ومن خالل االطالع على ُصور هذه البيوع واستنادا إىل واقع السوق اجلزائرية 

ألسعار من أساسا إىل صورتني رئيسيتني: البيوع املعتمدة على ختفيض ايتضح أن البيوع الرتوجيية تنقسم 
جهة، والبيوع املعتمدة على منح املكافآت واهلدايا من جهة أخرى، ومن خالل هذا العنصر سوف حناول 
تسليط الضوء على منوذجني لصور هذه البيوع، إذ نتعَرف على البيع بالتخفيض كنموذج لصور البيوع 
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ى عتمدة على ختفيض األسعار ، وكذا البيع باملكافأة كنموذج لصور البيوع الرتوجيية املعتمدة علالرتوجيية امل
 منح املكافآت واهلدايا.

 البيع بالتخفيض كنموذج لُصور البيوع الترويجية المعتمدة على تخفيض األسعار  5.0.0.5
طا  يعترب البيع بالتخفيض نوعا من أنواع البيوع الرتوجيية املعتمدة على تقنية ختفيض األسعار بغية استق   

من املرسوم التنفيذي  18املستهلكني وحثهم على التعاقد، ولقد عَرف املشرع اجلزائري من خالل نص املادة 
بوق أو املرفق باإلشهار بيع بالتجزئة املسالبيع بالتخفيض بالقول : " يشكل بيعا بالتخفيض ال 10/800رقم 
 إىل بيع السلع املودعة يف املخزن بصفة سريعة."   ذي يهدف عن طريق ختفيض يف السعر وال

ومن خالل نص هذه الفقرة يتضح أن البيع بالتخفيض هو البيع بالتجزئة الذي يهدف العون االقتصادي 
عار من جهة ازنه معتمدا يف ذلك على تقنية ختفيض األسمن خالله إىل تصريف وترويج السلع املودعة يف خم

واإلشهار عن العملية من جهة أخرى، فهو البيع املسبوق باإلشهار  أو املرفق به والذي من خالله يعرض 
العون االقتصادي على مجهور املستهلكني سلعا وبضائع حيوز عليها يف خمازنه بغية تسريع عملية بيعها 

بال عليها، ومُيارس مثل هذا النوع من البيوع عند اقرتا  هناية فصلي الشتاء أو وحتريض الطلب واإلق
 .20بعدما حُيدد الوايل فرتات ممارسة هذا النوع من البيوع 19الصيف
وُيتلف البيع بالتخفيض عن بعض البيوع األخرى اليت من خالهلا يعرض العون االقتصادي أيضا     

يع بغية استقطا  املستهلكني على غرار ما جنده يف حالة ممارسة البختفيضات يف أسعار السلع واخلدمات 
بالتصفية وكذا إعادة البيع باخلسارة، ويكُمن االختالف بينهما يف اهلدف من ممارسة كل نوع من هذه 
البيوع، حيث يهدف العون االقتصادي يف حالة ممارسة البيع بالتخفيض إىل استقطا  الزبائن للتعاقد بغية 

خمازنه وتسريع عملية تصريف سلع املوسم التجاري املقبل على االنقضاء، يف حني أن اهلدف من افراغ 
ممارسة البيع بالتصفية يتمثل يف رغبة العون االقتصادي يف التوقف عن ممارسة النشاط التجاري سواء بصفة 

 االضرار عون االقتصادي يفمؤقتة أو دائمة، و أن اهلدف من  ممارسة إعادة البيع باخلسارة يتمثل يف نية ال
 بباقي املتنافسني بغية اقصائهم من السوق و منه السيطرة عليه.

والبيع بالتخفيض يعترب جماال خصبا لتضليل املستهلك االلكرتوين والكذ  عليه، حيث أن أغلبية نسب   
ثل هذه البيوع قد مالتخفيضات غري حقيقية أو أهنا جمرد ختفيضات ومهية، كما أن األعوان االقتصاديون يف 

يستغلون فرصة اقبال املستهلكني عليهم من أجل تصريف السلع املعيبة والتخلص من السلع عدمية اجلودة، 
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وهذا ما يضر مبصاحل املستهلك خاصة إذا مت العقد عن طريق وسائل االتصال احلديثة دون رؤية الشيء 
 املبيع. 

 لترويجية المعتمدة على منح المكافآت والهداياالبيع بالمكافأة كنموذج لصور البيوع ا 0.0.0.5
يعترب البيع باملكافأة نوعا من أنواع البيوع الرتوجيية املعتمدة على تقنية منح املكافآت واهلدايا بغية      

استقطا  املستهلكني وحثهم على التعاقد، ولقد نَظم املشرع اجلزائري مثل هذا النوع من البيوع مبوجب 
احملدد للقواعد املطبقة على املمارسات التجارية، حيث جاء ضمن هذه  10/18لقانون رقم من ا 00املادة 

أو عرضها عاجال أم آجال    املادة ما يلي: " مينع كَل بيع أو عرض بيع لسلع و كذلك كل أداء خدمة
 أو اخلدمات موضوع البيع مشروطا مبكافأة جَمانية من سلع أو خدمات إاَل إذا كانت من نفس نوع السلع

 أو اخلدمات املعنية . من املبلغ اإلمجايل للسلع  ٪01أو تأدية اخلدمة، و كانت قيمتها ال تتجاوز 
 ال يطبق هذا احلكم على األشياء الزهيدة أو اخلدمات ضئيلة القيمة و كذلك العينات ".  
العون االقتصادي  د به البيع الذي مينح فيهومن خالل هذه املادة يتضح املقصود بالبيع باملكافأة، حيث يقص 

للمستهلك املتعاقد معه وبصفة جمانية مكافأة ذات طبيعة مادية أو خدماتية مقابل تعاقده معه واقباله على 
شراء منتوج أو طلب خدمة من اخلدمات اليت يقدمها هذا العون. وهو البيع املروج له عن طريق اإلشهار 

اشرتي واربح كذا " أو عبارة "اشرتي واحصل على كذا جمانا ... " وغريها من من خالل استعمال عبارة " 
 العبارات اليت تدل بأن البائع مينح للمتعاقد معه شيئا ما جمانا.

املذكورة أعاله أن عمليات البيع باملكافأة تعَد حمظورة كأصل  00كما يَتضح أيضا من خالل نص املادة 
ز ضمن منح مكافآت من نفس نوع املنتوج أو اخلدمة املقدمة واليت ال تتجاو عام، مع استثناء البيوع اليت تت

 من قيمة حمل عقد البيع او اخلدمة املقدمة، واستثناء أيضا األشياء الزهيدة القيمة والعينات. % 01قيمتها 
          عليه يَتضح من خالل التشريع الساري املفعول أن البيع باملكافأة يدور بني احلظر من جهة     و 
 10/800االستثناء من جهة أخرى، وأن االستثناء حبد ذاته وجب اخضاعه ألحكام املرسوم التنفيذي رقم و 

من املرسوم  17السالف الذكر باعتبار أن البيع باملكافأة يعترب بيعا من البيوع الرتوجيية املقصودة مبوجب املادة 
 السالفة الذكر. 10/800التنفيذي رقم 

ل البيوع االلكرتونية فإن املستهلك االلكرتوين قد يقع ضحية للبيع باملكافأة الكاذ  أو املضلل، ويف جما    
فقد تكون املكافأة ومهية ال يلتزم العون االقتصادي مبنحها للمستهلك أو قد تتمثل يف أشياء تافهة أو غري 

أة والعون تنقضي مدة البيع باملكافمطابقة ملا مت الرتويج له عند إشهار ممارسة البيع باملكافأة، كما قد 
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االقتصادي مازال يروج هلا، ومثل هذه املسائل تضع املستهلك يف اشكالية حصوله على املكافأة خاصة وأن 
البائع االلكرتوين غري معلوم بالنسبة للمستهلك، أو أنه معلوم ولكن مقر تواجده بعيد بالنسبة للمستهلك 

 ات طويلة بغية املطالبة حبقه يف املكافأة. الشيء الذي يعجزه عن التنقل مساف

 آليات حماية المستهلك االلكتروني من الممارسات الترويجية التضليلية 0
باعتبار أن املمارسات الرتوجيية االلكرتونية تعتمد على أساليب اإلغراء واإلثارة، وأن العقد االلكرتوين      

كانية وقوع لشيء املبيع وفحصه قبل ابرام العقد فإن اميتم بني غائبني حيث ال يتنسى للمستهلك رؤية ا
املستهلك ضحية ألساليب التضليل أمر ُمسلم به يف جمال التجارة االلكرتونية، ومن خالل هذا العنصر 
سوف نتطَرق إىل آليات محاية املستهلك االلكرتوين يف حالة وقوعه ضحية للممارسات الرتوجيية الكاذبة 

ة عاجله من خالل احلديث على وقاية املستهلك االلكرتوين من املمارسات الرتوجيية التضليليواملضَللة، وهو ما ن
من جهة و من جهة أخرى  نتناول سبل مواجهة تضرر املستهلك االلكرتوين من املمارسات الرتوجيية 

 التضليلية.

 وقاية المستهلك االلكتروني من الممارسات الترويجية التضليلية 5.0
يتضح أن املشرع اجلزائري ويف إطار تنظيم ممارسة التجارة االلكرتونية  02/10بالرجوع إىل القانون رقم      

قد جاء مبجموعة من األحكام القانونية اليت من شأهنا وقاية املستهلك واحللول دون تضرره من املمارسات 
رام العقد االلكرتوين عالم املستهلك قبل ابالرتوجيية التضليلية، حيث ألزم العون االقتصادي بضرورة االلتزام بإ

بكافة املعلومات األساسية حول العقد املراد ابرامه واملنتوج أو اخلدمة املقدمة كما حظر اإلشهار الغامض 
واملضَلل، ويف األخري نَص على حق املستهلك االلكرتوين يف الرتاجع عن ابرام العقد إذا كان املنتوج املتحصل 

 ري مطابق ملا مت االعالن عنه.عليه معيب أو غ

 االلتزام بإعالم المستهلك قبل ابرام العقد االلكتروني  5.5.0
فهو أحَد  21يعترب االلتزام باإلعالم مبثابة االلتزام اجلوهري واألساسي بالنسبة لقانون محاية املستهلك    

األعمدة اليت يقوم عليها هذا القانون، ويف جمال محاية املستهلك االلكرتوين من املمارسات الرتوجيية التضليلية 
فإنه قد يلعب دورا هاما يف وقاية املستهلك و احللول دون وقوعه كضحية هلذه املمارسات، خاصة وأن 

رتوين هبا العون االقتصادي اعالم املستهلك االلك املشرع قد حَدد بصفة مسبقة املعلومات اليت يتعني على
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ضرورة أن يتم ابرام العقد االلكرتوين عرب ثالثة مراحل  02/10قبل ابرام العقد، حيث اشرتط القانون رقم 
ضرورية تتمثل األوىل منها يف مرحلة إعالم املستهلك االلكرتوين حىت يتمكن من التعاقد على علم وبينة 

 22ودراية تامة.
على جُممل املعلومات اليت ينبغي أن  02/10من القانون رقم  00ولقد نص املشرع من خالل املادة      

يتضمنها العرض التجاري االلكرتوين، حيث جاء ضمنها ما يلي: " جيب أن يقدم املورد االلكرتوين العرض 
على سبيل  ، ولكن ليسالتجاري االلكرتوين بطريقة مرئية ومقروءة ومفهومة، وجيب أن يتضمن على األقل

 احلصر، املعلومات اآلتية: 
 رقم التعريف اجلبائي، والعناوين املادية وااللكرتونية، ورقم هاتف املورد االلكرتوين.- 
 رقم السجل التجاري أو رقم البطاقة املهنية للحريف.- 
 طبيعة وخصائص وأسعار السلع أو اخلدمات املقرتحة باحتسا  كل الرسوم.-
 ر السلعة او اخلدمة.حالة توف-
 كيفيات ومصاريف وآجال التسليم-
 الشروط العامة للبيع، السيما البنود املعلقة حبماية املعطيات ذات الطابع الشخصي.-
 شروط الضمان التجاري وخدمة ما بعد البيع.-
 طريقة حسا  السعر، عندما ال ميكن حتديده مسبقا.-
 كيفيات وإجراءات الدفع.-
 عند االقتضاء. شروط فسخ العقد-
 وصف كامل ملختلف مراحل تنفيذ املعاملة االلكرتونية.-
 مدة صالحية العرض عند االقتضاء.-
 شروط وآجال العدول عند االقتضاء.-
 طريقة تأكيد الطلبية. -

 موعد التسليم وسعر املنتوج موضوع الطلبية املسبقة وكيفيات إلغاء الطلبية املسبقة عند االقتضاء.
 جاع املنتوج أو استبداله أو تعويضه.طريقة ار --
تكلفة استخدام وسائل االتصاالت االلكرتونية عندما حتتسب على أساس آخر غري التعريفات املعمول -

  23هبا."
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ومن خالل هذه املادة يتضح أن املشرَع قد حَدد بصفة دقيقة موضوع االلتزام باإلعالم، حيث مُيكن تقسيمه 
 مثل يف:إىل مخسة معلومات أساسية تت

 .  / االلتزام باإلعالم حول املعلومات الشخصية للعون االقتصادي ) املورد االلكرتوين (0
 / االلتزام باإلعالم حول حمل العقد من خالل تبيان خصائصه ومميزاته.8
حتسا   ا/ االلتزام باإلعالم حول األسعار اليت يلتزم املستهلك االلكرتوين بدفعها للمورد بعد ابرام العقد مع 0

 كل الرسوم.
/ االلتزام باإلعالم حول كيفية التعاقد، شروط التعاقد، مَدة صالحية العرض االلكرتوين، وكذا كيفية فسخ 0

 العقد.
/ وأخريا االلتزام بإعالم املستهلك حبقه يف العدول عن ابرام العقد أو استبدال املنتوج وكيفية وشروط ممارسة 0

 ذلك.
هذا وبعد حصر موضوع االلتزام باإلعالم يف جمال العقد االلكرتوين يتضح أن املشرع قد نص على      

ضرورة التزام العون االقتصادي بإعالم املستهلك مبثل هذه املعلومات هبدف إعادة التوازن املعريف بني أطراف 
افة يتضمن العرض التجاري كالعقد االلكرتوين خاصة وأن املستهلك يتعاقد عن بعد ومن مث وجب أن 

     املعلومات اليت تنري رضا املستهلك وجتعله يتعاقد على بينة من أمره دون وقوعه ضحية للتضليل 
 الغموضو 

كما أن تكريس الزامية إعالم املستهلك االلكرتوين إمنا تندرج ضمن سعي املشرع اجلزائري إىل تكريس       
احملدد للقواعد املطبقة على  10/18ما يقضي به القانون رقم  مبدأ شفافية املمارسات التجارية وفق

 املمارسات التجارية.

 

 

 حظر اإلشهار الغامض والمضلل0.5.0
من القانون رقم  01إىل جانب التزام العون االقتصادي بإعالم املستهلك االلكرتوين نصت املادة     
هار نظيمية املعمول هبا يف هذا اجملال، كل إشعلى ما يلي:" دون املساس باألحكام التشريعية والت 02/10
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أو ترويج أو رسالة ذات طبيعة أو هدف جتاري تتم عن طريق االتصاالت االلكرتونية جيب أن يليب املقتضيات 
 اآلتية:
 .حمددة بوضوح كرسالة جتارية أو إشهاريةأن تكون -
 أن تسمح بتحديد الشخص الذي مت تصميم الرسالة حلسابه.-
 باآلدا  العامة والنظام العام.أال متس -
ا إذا  ويف حالة ميشمل ختفيضا أو مكافآت أو هدايا،  أن حتدد بوضوح ما إذا كان هذا العرض التجاري-

 كان هذا العرض جتاريا أو تنافسيا أو تروجييا.
 ."ال غامضةليست مضللة و  التأكد من أن مجيع الشروط الواجب استيفاؤها لالستفادة من العرض التجاري-
ومن خالل هذه املادة يَتضح أن املشرع اجلزائري وهبدف دائما وقاية املستهلك االلكرتوين من املمارسات     

الرتوجيية الكاذبة واملضللة، ونظرا للدور األساسي الذي يلعبه اإلشهار يف ترويج السلع وتنشيط التجارة 
ستهلك ارية واضحة غري غامضة وال مضللة للمااللكرتونية فقد اشرتط املشرع ضرورة أن تكون الرسالة اإلشه

االلكرتوين، ومثل هذا احلكم إمنا يهدف أيضا إىل احللول دون وقوع املستهلك االلكرتوين ضحية ألساليب 
الرتويج الكاذبة واملضللة ووقايته منها، كما أنه جاء من أجل تكريس مبدأ نزاهة املمارسات التجارية وفق ما 

 السالف الذكر. 10/18رقم  يقضي به أيضا القانون

 اقرار حق المستهلك االلكتروني في التراجع عن ابرام العقد  2.5.0
إىل جانب التزام العون االقتصادي باإلعالم والتقيد بضرورة شفافية ونزاهة العرض االلكرتوين أقر املشرع     

احلاالت، حيث  االلكرتوين يف بعضاجلزائري أيضا للمستهلك االلكرتوين احلق يف الرتاجع عن ابرام العقد 
على ما يلي: " جيب على املورد االلكرتوين استعادة سلعته يف  02/10من القانون رقم  80نصت املادة 

حالة تسليم غرض غري مطابق للطلبية أو يف حالة ما إذا كان املنتوج معيبا..... ويلزم املورد االلكرتوين مبا 
 يأيت:
 للطلبية، أوتسليم جديد موافق -
 إصالح املنتوج املعيب، أو -
 إستبدال املنتوج بأخر مماثل، أو -
إلغاء الطلبية وارجاع املبالغ املدفوعة دون االخالل بإمكانه مطالبة املستهلك االلكرتوين بالتعويض يف حالة -

 وقوع ضرر...." 
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لعقد ق يف الرتاجع عن ابرام اومن خالل هذه املادة يَتضح أن املشرع اجلزائري قد أقر للمستهلك احل   
 االلكرتوين يف حالتني اثنتني ومها : 

 أن يكون املنتوج املسَلم غري مطابق ملا مت االتفاق عليه يف العقد.-
أو أن يكون املنتوج معيبا مما جيعله غري صاحل لالستعمال املخصص له ومنه حيول دون استفادة املستهلك  -

 به وتلبية رغباته.

ظ هنا أن املشرع اجلزائري قد وضع حلوال أَولية قبل اللجوء إىل الرتاجع عن ابرام العقد والغاء واملالح    
الطلبية، إذ نَص على امكانية تسليم شيء مطابق ملا مت االتفاق عليه يف العقد أو اصالح الشيء املعيب أو 

هلك، ع ارجاع املبالغ املدفوعة للمست، ويف األخري أشار إىل امكانية الغاء الطلبية م24استبداله بآخر مماثل له
ومثل هذا التسلسل يف اقرتاح احللول هو يف احلقيقة غري ملزم للمستهلك إذ بإمكانه املطالبة مباشرة بإلغاء 
الطلبية ومنه الرتاجع عن ابرام العقد، إال أن املشرع من خالل هذا التسلسل يف اقرتاح احللول قد حاول 

 ائما هبدف استقرار املعامالت، وهو الشيء الذي غالبا ما يتجه إليه القضاء أيضا.احملافظة على بقاء القعد ق

واملالحظ أيضا أن التسلسل يف اقرتاح احللول دون اللجوء مباشرة إىل اقرار حق املستهلك يف الرتاجع     
يت متنح للمستهلك لعن ابرام العقد إمنا قد جاء بصفة خمالفة للتشريعات املقارنة العربية منها واألجنبية وا

االلكرتوين احلق يف الرتاجع عن ابرام العقد االلكرتوين دون سبب شرعي ودون اشرتاط كون املنتوج غري 
مطابق ملا مت االتفاق عليه أو كان معيبا، ومثل هذا االشرتاط قد حيول دون حتقق الغاية األساسية من 

ين قد ابرم االلكرتوين، خاصة وأن املستهلك االلكرتو االعرتاف للمستهلك باحلق يف الرتاجع عن ابرام العقد 
العقد عن بعد بواسطة االتصاالت احلديثة دون رؤية الشيء املبيع وال فحصه ومن مث وجب اعطاءه احلرية 
الكاملة يف تقرير قبول املنتوج عند رؤيته ومنه القبول بالعقد املربم الكرتونيا من عدم ذلك، وعليه نأمل من 

ائري أن يتدارك هذا السهو عند اصدار النصوص التنظيمية املتعلقة باحلق يف العدول املنصوص املشرع اجلز 
 .25املعدل واملتمم 11/10من قانون محاية املستهلك رقم  01عليه مبوجب املادة 

 مواجهة تضَرر المستهلك من الممارسات الترويجية التضليلية 0.0
يلية هنا وقاية املستهلك االلكرتوين من املمارسات الرتوجيية التضلإىل جانب األحكام القانونية اليت من شأ   

ونظرا إلمكانية تضرر املستهلك االلكرتوين من مثل هذه املمارسات نتيجة عدم التزام العون االقتصادي مببدأ 
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شأهنا  نشفافية املمارسات التجارية ونزاهتها فقد أقر املشرع اجلزائري جمموعة من األحكام القانونية اليت م
محاية املستهلك االلكرتوين يف حالة تضرره من املمارسات الرتوجيية التضليلية، حيث أضفى الطبيعة اجلرمية 
على املمارسات الرتوجيية التضليلية، وكَلف بعض األشخاص مبعاينة ومتابعة جرائم هذه املمارسات، كما أقر 

 التعويض.للمستهلك االلكرتوين املتضرر منها احلق يف املطالبة ب

 الجزاءات الموقعة على القائمين بالممارسات الترويجية التضليلية 5.0.0
جنده قد تضَمن العديد من اجلزاءات اليت ميكن من خالهلا ردع العون  02/10بالرجوع إىل القانون رقم    

ليلية، حيث نصت ضاالقتصادي املخالف لشفافية ونزاهة املمارسات التجارية والقائم باملمارسات الرتوجيية الت
دج كل مورد 011.111دج إىل  01.111من هذا القانون على ما يلي:" يعاقب بغرامة من  01املادة 

من هذا القانون كما جيوز للجهة  08و  00الكرتوين ُيالف أحد االلتزامات املنصوص عليها يف املادتني 
دة ال تتجاوز منصات الدفع االلكرتوين مل القضائية اليت رفعت أمامها دعوى أن تأمر بتعليق نفاذه إىل مجيع

    أشهر"   10ستة 
واملالحظ هنا أن املشرع قد عاقب بالغرامة كعقوبة أصلية، كما أجاز للقاضي وكعقوبة تكميلية أن يأمر     

بتعليق امكانية استخدام املورد االلكرتوين مجيع منصات الدفع االلكرتوين ملدة ال تتجاوز ستة أشهر  ومثل 
ه العقوبة قد تكون كافية لردع العون االقتصادي املخالف لشفافية املمارسات التجارية واملخل حبق هذ

 املستهلك االلكرتوين يف اإلعالم.
وإىل جانب املعاقبة على االخالل بااللتزام باإلعالم عاقب املشرع أيضا العون االقتصادي يف حالة قيامه    

السالفة الذكر، حيث  02/10من القانون رقم  01ما بَينت املادة بإشهار الكرتوين غامض أو مضلل وفق 
 01.111من نفس القانون على ما يلي :" دون املساس حبقوق الضحايا يعاقب بغرامة من  01نصت املادة 
 من هذا القانون."  00و 08و 00و 01دج كل من ُيالف أحكام املواد  011.111دج إىل 

ميكن للهيئة املكلفة مبنح أمساء النطاق يف اجلزائر بناء على مقرر وزارة  وإىل جانب هذه العقوبة فإنه    
يوما، ومثل هذه  01التجارة أن تعلق بشكل حتفظي تسجيل أمساء نطاق املورد االلكرتوين ملدة ال تتجاوز 

 بناء على يلالعقوبة إمنا تعترب عقوبة إدارية مثلها مثل عقوبة الغلق املؤقت للمحل التجاري اليت يصدرها الوا
اقرتاح من مدير مديرية التجارة، وقد تلعب هذه العقوبة أيضا دورا مهما يف ردع القائمني باملمارسات الرتوجيية 

 التضليلية ومنه محاية املستهلك االلكرتوين منها.
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ية واملالحظ بعد تعداد العقوبات اليت ميكن تسليطها على العون االقتصادي القائم باملمارسات الرتوجي   
قد اكتفى وعلى غرار قانون املمارسات التجارية  02/10التضليلية يف جمال البيوع االلكرتونية أن القانون رقم 

بالغرامة كعقوبة أصلية دون تسليط عقوبة احلبس السالبة للحرية، وهذا ما يتماشى مع  10/18أيضا رقم 
بس ن نقيض قصد اجملرم وأنه ال فائدة من حاملبدأ الذي يقضي بأن العقا  يف جمال املال واألعمال يكون م

العون االقتصادي بل أن احلبس قد يؤدي إىل تقليص عدد املتنافسني يف السوق وعرقلة ممارسة األنشطة 
 التجارية وهو ما يعود حتما بالسلب على املستهلكني وحيرمهم من مزايا املنافسة.

 رسات الترويجية االلكترونيةاألشخاص المكلفين بمعاينة ومتابعة جرائم المما 0.0.0
على ما يلي:" زيادة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية  02/10من القانون رقم  00نصت املادة      

املنصوص عليهم مبوجب قانون االجراءات اجلزائية يؤهل ملعاينة خمالفات أحكام هذا القانون األعوان املنتمون 
 ارات املكلفة بالتجارة."  لألسالك اخلاصة بالرقابة التابعون لإلد

ومن خالل نص هذه املادة يتضح أن املشرع اجلزائري وعلى غرار ما هو عليه احلال بالنسبة جلرائم قانون 
محاية املستهلك وكذا قانون املمارسات التجارية قد منح أيضا مبوجب قانون التجارة االلكرتونية اختصاص 

هنم االلكرتونية والتحقيق فيها إىل كل من ضباط الشرطة القضائية وأعوامتابعة جرائم املمارسات الرتوجيية 
وكذا أعوان مديرية التجارة. وبالنسبة لضباط واعوان الشرطة القضائية فمتابعة اجلرائم والتحقيق فيها يعد 

ألعوان  ةمبثابة االختصاص األصيل بالنسبة هلم وهذا وفق ما يقضي به قانون االجراءات اجلزائية، أما بالنسب
مديرية التجارة فقد كلفهم املشرع مبثل هذه املهمة نظرا الختصاصهم يف جمال محاية املستهلك والرقابة على 

 املمارسات التجارية بصفة عامة  سواء صدرت بصفة تقليدية أو الكرتونية.
لكرتونية ارية االهذا وجتدر اإلشارة أن املشرع قد منح لألشخاص املكلفني مبعاينة جرائم ممارسات التج   

من قانون  00إىل  01عَدة صالحيات وضمانات عند القيام مبهامهم مشار إليهم مبوجب املواد من 
 02/10، كما أضاف هلم املشرع مبوجب قانون التجارة االلكرتونية رقم 10/1826املمارسات التجارية رقم 

من القانون  00برامها، حيث نصت املادة سلطة تفَحص املعامالت التجارية والولوج وبكل حرية إىل تواريخ ا
يف فقرته األخرية على ما يلي:" جيب على املورد االلكرتوين السماح لألعوان املؤهلني ملعاينة  02/10رقم 

املخالفات بالولوج حبرية إىل تواريخ املعامالت التجارية."  ومثل هذه السلطة هي يف احلقيقة مشار إليها 
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ات التجارية إال أن املشرع أعاد النص عليها صراحة باعتبارها السلطة اليت تتماشى ضمنيا ضمن قانون املمارس
 ونشاط التجارة االلكرتونية.

 حق المستهلك االلكتروني في المطالبة بإبطال العقد مع التعويض  2.0.0
لك االلكرتوين هإىل جانب جترمي املمارسات الرتوجيية االلكرتونية ومعاقبة القائمني هبا يتمتع املست       

 املتضرر من املمارسات الرتوجيية التضليلية باحلق أيضا يف املطالبة بإبطال العقد مع التعويض إذا توفرت شروط
 ذلك.
واملطالبة بإبطال العقد مع التعويض امنا تستند إىل أحكام القانون املدين ال سيما منها عيو  اإلرادة      

لية التقصريية أو العقدية، كما ميكن للمستهلك أيضا أن يستند أثناء من غلط وتدليس، وكذا أحكام املسؤو 
واليت جاء فيها ما يلي: "  02/10القانون رقم  00تقدمي طلب إبطال العقد مع التعويض  إىل نص املادة 

أعاله من طرف املورد االلكرتوين ميكن املستهلك االلكرتوين  00أو  01يف حالة عدم احرتام أحكام املادة 
 ن يطلب ابطال العقد والتعويض عن الضرر الذي حلق به." أ

أعاله إمنا يقتضي ضرورة  00ويتضح هنا أن املطالبة بإبطال العقد االلكرتوين مع التعويض وفقا لنص املادة 
اخالل العون االقتصادي حبق املستهلك االلكرتوين يف اإلعالم، وهذا ما يتضح جليا إذا مل يتضمن العقد 

 املعلومات اليت ينبغي أن يُعلم العون االقتصادي هبا املستهلك قبل ابرام العقد االلكرتوين.  االلكرتوين
هذا وبعد احلكم بإبطال العقد يعاد املتعاقدين إىل احلالة اليت كانا عليها قبل التعاقد، ومنه يلتزم املستهلك     

برد الشيء املتحصل عليه جراء ابرام العقد االلكرتوين مع التزام العون االقتصادي برد مثن الشيء املبيع، وهبذا 
ارسة من راء التعاقد الكرتونيا نتيجة وقوعه ضحية للمميتجنب املستهلك تكبد األضرار اليت وقع فيها ج

 املمارسات الرتوجيية التضليلية.

 خاتمة:    
املتعلق  02/10من خالل ما تقدم يَتضح أن املشرع اجلزائري قد تدَخل السيما من خالل القانون رقم     

كرتوين من اية املستهلك االلبالتجارة االلكرتونية ووضع العديد من النصوص القانونية اليت من شأهنا مح
املمارسات الرتوجيية التضليلية واحللول دون وقوعه ضحية ملثل هذه املمارسات، حيث جاء مبجموعة من 
األحكام القانونية اليت قد تلعب دورا مهما يف وقاية املستهلك من املمارسات الرتوجيية التضليلية، كما عاقب 
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للمستهلك االلكرتوين احلق يف املطالبة بإبطال عقد التجارة  على االخالل مبثل هذه األحكام وكَرس
 االلكرتونية مع التعويض.

ومن خالل معاجلة هذا املوضوع فقد متَكنا من الوصول إىل جمموعة من النتائج نتبعها مبجموعة من    
 االقرتاحات نعرضها كما يلي:

 :النتائج المتوصل إليها    
ة ملمارسة ديثة من إشهار الكرتوين وبيوع تروجيية الكرتونية تعترب الركيزة األساسيأن املمارسات الرتوجيية احل - 

 نشاط التجارة االلكرتونية وتصريف املنتجات واخلدمات الكرتونيا. 
أن املمارسات الرتوجيية االلكرتونية قد تتضمن عنصر التضليل سواء عن قصد أو دون قصد ومنه فإن  -

 تهلك االلكرتوين أمر ُمسلم به يف جمال التجارة االلكرتونية. امكانية مساسها حبقوق املس
أن املشرَع اجلزائري قد حاول وضع أطر قانونية من شأهنا محاية املستهلك االلكرتوين من املمارسات  -

الرتوجيية التضليلية، وهي األطر اليت تندرج دوما ضمن سعي املشرع إىل تكريس شفافية ونزاهة املمارسات 
 ة سواء كانت الكرتونية أو تقليدية.التجاري
أن املشرع اجلزائري قد ُوفق إىل حَد ما يف اقرار احلماية القانونية املتطلبة للمستهلك االلكرتوين من  -

 املمارسات الرتوجيية التضليلية من الناحية النظرية. 
رام العقد االلكرتوين العدول عن ابمل مينح للمستهلك االلكرتوين وبصفة صرحية احلق يف  املشرع اجلزائريأن  -

على غرار  باقي التشريعات املقارنة رغم اعتباره احلل األمثل بالنسبة للمستهلك املتضرر من ممارسات التجارة 
 االلكرتونية بصفة عامة.

اليت  ةأن املشرع اجلزائري مل يتشَدد يف العقوبات املقررة يف حالة خمالفة العون االقتصادي األحكام القانوني -
 من شأهنا وقاية املستهلك من الوقوع ضحية للممارسات الرتوجيية التضليلية. 

 االقتراحات اُلمقدمة:    
 بناء على النتائج املتوصل إليه فإنه يعتني على املشرع اجلزائري:   
ه مبوجب ياالسراع يف اصدار النصوص التنظيمية املتعلقة حبق املستهلك يف العدول عن التعاقد املنصوص عل-

املعدل واملتمم، باعتباره احلل األمثل ملواجهة تضرر  11/10من قانون محاية املستهلك رقم  01املادة 
 املستهلك االلكرتوين. 
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السيما ما تعَلق منها مبخالفة  02/10التشديد من العقوبات املسَلطة ضمن قانون التجارة االلكرتونية رقم -
 إلشهارات والعروض الرتوجيية الكاذبة واملضللة وهذا من خالل:حق املستهلك يف اإلعالم وممارسة ا

دج كحد أدىن هلا حىت تكون منتجة  011.111الرفع من عقوبة الغرامة املالية إىل ما يزيد عن  -    
 آلثارها.
 النص على عقوبة مصادرة الَسلع املرَوج هلا عن طريق التضليل. -    
وأخريا النص على عقوبة نشر القرار القاضي باإلدانة على موقع العون االقتصادي السيما يف حالة  -    

العود، وهذا كعقوبة معنوية من شأهنا تشويه مسعة العون االقتصادي لدى املستهلكني واجباره على االلتزام 
 بشفافية ونزاهة املمارسات الرتوجيية االلكرتونية. 
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 مخاطر شراء الخدمات السياحية  عبر االنترنت 
 

The dangers of buying tourism services online 
 hanan_beredjem@yahoo.frالدكتورة حنان برجم ،جامعة عنابة 

 

 

يواجه السياح كثريًا من املخاطر يف رحالهتم السياحية لقضاء العطالت السنوية. وتبدأ املخاطر حىت : ملخص
يام برحالت السفر بعمليات احتيال تتم عرب اإلنرتنت وتسلب السائح أمواله من قبل أن يغادر بلده. من قبل الق

وهي تستغل جلوء املزيد من السياح إىل تنظيم رحالهتم بأنفسهم عن طريق احلجز املباشر على اإلنرتنت وجتنب 
 جز عرب املوق  الالكرتو ي .شركات السياحة  حبجة اهنا تاخذ هامش ربح اضايف ميكن جتنبه عن طريق احل

وعادة ما يق  السائح يف مثل  هذه احلوادث   عن طريق الدف  املسبق خلدمة فندقية او عمليات احلجز عرب 
الانرتنت و جيد نفسه فريسة ملوق  الكرتو ي حيمل عادة  معلومات شبيهة باملواق  الالكرتونية احلقيقية مما يضلل 

   تاب  للشركة الاصلية .السائح الذي يعتقد بان املوق

هتدف هذه الورقة البحثية إىل تسليط الضوء على اشكالية  التحايل عرب املواق  الالكرتونية يف جمال السياحة و  
 كيف ميكن ان يتجنب السائح هذا املشكل .

 الكلمات املفتاحية : الانرتنت ، السياحة ، املواق  الالكرتونية ، التحايل.
 المحور:

Abstract Tourists face many risks in their yearly cruises. Risks begin even 

before travel takes place with online scams and tourists take away their 

money before leaving home. It is taking advantage of the fact that more 

tourists resort to organizing their own trips through direct online booking 

and avoiding tourism companies on the grounds that they are taking extra 

profitable margin that can be avoided by booking online. 

Despite the existence of many websites created for this purpose, which 

often serve the tourist by providing him with the necessary information and 

pictures related to tourism institutions of various types, but exposed to the 

illegitimate tradition of sites trying to tarnish its image and deal in its name. 

Keywords: internet, tourism, websites, circumvention. 
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 hanan_beredjem@yahoo.frالدكتورة حنان برجم ،جامعة عنابة 

 مقدمة:  .1
يواجه السياح كثريًا من املخاطر يف رحالهتم السياحية لقضاء العطالت السنوية. وتبدأ املخاطر 
حىت من قبل القيام برحالت السفر بعمليات احتيال تتم عرب اإلنرتنت وتسلب السائح أمواله من 

ده. ولكن أهم ما يركز السياح على جتنبه يف الوقت احلاضر هو عمليات قبل أن يغادر بل
لفندقة املطلوبة واملشاهدة مسبقا عرب الاحتيال هذه فيما خيص املال او حىت خدمات السياحة وا

الشبكة العنكبوتية و اليت ميكن من جهة ان تكون عامال اجيابيا يسهل التعامل و من جهة أخرى 
سائر مالية كبرية يتحملها السائح جراء التعامل بالانرتنت يف مواق  ميكن ان تكون مصدر خل

 .ومهية 
هتدف هذه الورقة البحثية إىل تسليط الضوء على خماطر التجارة الالكرتونية على السائح و كيف 

 له جتنبها 
 تنب  امهيتها من خالل: أهمية الدراسة:

 حداثة املوضوع  -1

 ادة منهاالتسهيالت اليت ميكن للسائح الاستف -2

 كيفية جتنب خماطر التجارة عرب الانرتنت  -3

 :هتدف الدراسة إىل :  اهداف الدراسة
 تسليط الضوء على اجيابيات وسلبيات التعامل بالانرتنت  -1

تسليط الضوء على كيفية جتنب خماطر التجارة الالكرتونية بالنسبة للخدمات السياحية  -2
 من طرف السائح .
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 فرضيات الدراسة :
  ة الالكرتونية خماطر و مناف  و خماطرها اكربان للتجار 
  ان السائح لا يستطي  الاستغناء عن اخلدمات الالكرتونية اليت تقدمها

 شركات السياحة 
املنهج املتب  : سيتم اتباع املنهج الوصفي لوصف هذه الظاهرة و كيفية التعامل 

 معها من قبل السياح 
 :ةاإللكتروني التجارة تعريف -2

Digital ارة اإللكرتونية واحدًا من املوضوعات اليت تسمى بالاقتصاد الرقمي )متثل التج

Economy )(2003)حامد ،حيث يقوم الاقتصاد الرقمي على حقيقتني مها: 

 التجارة اإللكرتونية -أ
 تقنية املعلومات. -ب

 فتقنية املعلومات يف عصر احلوسبة والاتصال هي اليت خلقت الوجود الواقعي للتجارة
اإللكرتونية اليت تعتمد أساسًا على احلوسبة وخمتلف وسائل التقنية للتنفيذ وإدارة النشاط 
التجاري.لا بد يف البداية من توضيح مفهوم التجارة اإللكرتونية مقابل مفهوم األعمال 

 اإللكرتونية وكذلك مقابل التسويق عرب اإلنرتنت لنصل إىل مفهوم التسويق اإللكرتو ي.

أي commerce Electronicمشتُق من الكلمتني اإلنكليزيتني  commerce-Eأن كلمة 
net-Enter-فهو مشتق من كلمتنيcommerce-Iالتجارة اإللكرتونية أما مصطلح 

commerce  أي التجارة عرب اإلنرتنت وقد استخدم املصطلحان ملعىن واحد وهذا
رتونية مثاًل إذا قام أحد خطأ؛ذلك أن التجارة عرب اإلنرتنت هي جزُء من التجارة اإللك

العمالء بتحرير طلبية توريد مواد معينة من خالل حاسبه الشخصي فسوف يتكون عن ذلك 
بصورٍة تلقائية فاتوة إلكرتونية وقيد ذلك يف دفرت األستاذ وهذا يعترب شكل من أشكال 

ملورد عرب اإلنرتنت التجارة اإللكرتونية وعند إرسال هذه الفاتورة بواسطة الربيد اإللكرتو ي إىل ا
هذا يعين جتارة إلكرتونية وجتارة عرب اإلنرتنت بآٍن واحد.لذلك فإن التجارة اإللكرتونية متتد 
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ألعماٍل أخرى تساعد الشركة على تنفيذ أعماهلا التجارية مثل تنفيذ القيود واحلسابات 
ريف التجارة اإللكرتونية وتنفيذ برامج التشغيل الصناعي بطريٍق مؤمتتة.وعليه ميكن تع

اإللكرتونية كما عرفتها منظمة التجارة العاملية على أهنا تشتمل على أنشطة إنتاج السل  
واخلدمات وتوزيعها وتسويقها وبيعها وتسليمها للمشرتي من خالل الوسائط اإللكرتونية 

ية هي ذلك فإن التجارة اإللكرتونوالعمليات التجارية اليت تشتمل عليها التجارة اإللكرتونية ل
 اإلعالن عن املنتج أو اخلدمة والبحث عنهما.

 .التقدم بطلب الشراء وتسديد قيمة املواد املشرتاة 

 ،(.2002التسليم النهائي للمواد املشرتاة.)ترمجان وخضر 

وغالبا ما يستخدم البعض اصطالح التجارة اإللكرتونية مرادفًا لاصطالح األعمال 
خطأ شائ  فاألعمال اإللكرتونية أوس  نطاقًا من  وهذا بدوره Ebusiness  -اإللكرتونية

التجارة اإللكرتونية وتقوم على فكرة أمتتة األداء يف العالقة بني إطارين من العمل ومتتد لسائر 
األنشطة اإلدارية واإلنتاجية واملالية واخلدماتية،ولا تتعلق فقط بعالقة البائ  أو املورد بالزبون 

وكالئها وموظفيها وعمالئها كما متتد إىل أمناط أداء العمل وتقييمه ،إذ متتد لعالقة املنشأة ب
وضمن مفهوم األعمال اإللكرتونية يوجد املصن  اإللكرتو ي املؤمتت والبنك  والرقابة عليه.

اإللكرتو ي املؤمتت وشركة التأمني اإللكرتونية واخلدمات احلكومية املؤمتتة اليت تتطور حاليًا إىل 
 ولية وهي احلكومة اإللكرتونية.مفاهيم أكثر مش

 

والتجارة عرب اإلنرتنت جند بأن  والتجارة اإللكرتونية، من هذه التعاريف لألعمال اإللكرتونية،
ذلك  التسويق اإللكرتو ي هو أبرز وأهم نشاطات التجارة اإللكرتونية اليت تتم عرب اإلنرتنت؛

وظيفة اليت تسعى إىل تسهيل تبادل أن الوظيفة التسويقية هي أحد الوظائف املنظمة وهي ال
وانسياب املنتجات من املنتج إىل املستهلك من خالل استخدام أدوات وأساليب معينة 
حبيث حتقق املناف  املطلوبة ألطراف العملية التسويقية وتتم هذه العمليات يف ظل بيئٍة 

Based Internet  شديدة التغيري.وهذه العملية تتم بشكل رئيسي بواسطة اإلنرتنت
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Marketing  يف ممارسة كافة األنشطة التسويقية كاإلعالن والبي  والتوزي  والرتويج وحبوث
التسويق وتصميم املنتجات اجلديدة والتسعري واستخدام الطرق اإللكرتونية يف عملية الوفاء 

 .(2002)عبد العال ،بالثمن عرب اإلنرتنت

 اإللكتروني للتجارةائص المميزة الخص -3

 : (2002)اخلطيب واحلسيين ، خبصائص أمهها ةاإللكرتوني التجارة  تتميز

: Mass serviceاخلدمة الواسعة: التسويق اإللكرتو ي يتميز بأنه يقدم خدمة واسعة  -أ
وميكن للعمالء املتعاملني م  املوق  التسويقي التعامل معه يف أي وقت ودون أن تعرف الشركة 

لكرتونية إلا إذا اتصل العميل اها كما لا ميكنها مراقبة الزائرين صاحبة املوق  من قرأ رسالتها اإل
 ملوقعها.

عاملية التسويق اإللكرتو ي: أن الوسائط املستخدمة يف التسويق اإللكرتو ي لا تعرف احلدود  -ب
اجلغرافية،حبيث ميكن التسوق من أي مكان يتواجد فيه العميل من خالل حاسبه الشخصي على 

للشركة، م  وجود حمذوٍر من عدم تبلور القوانني اليت حتكم التجارة اإللكرتونية،  املوق  املخصص
 وخصوصاً ما يتعلق منها بأمان الصفقات التجارية.

يتميز التسويق اإللكرتو ي بسرعة تغري املفاهيم وما يغطيه من أنشطة  سرعة تغري املفاهيم: -ت
وما حيكمه من قواعد؛ذلك أن التجارة اإللكرتونية مرتبطة بوسائل وتقانات الاتصال اإللكرتو ي 
وتقانات املعلومات اليت تتغري وتتطور بشكٍل متسارع لذلك فإن الرتتيبات القانونية اليت ختض  هلا 

 السري  بشكل متوافق م  تطورات التقانات والاتصالات واملعلومات. قابلة للتغري

أمهية اإلعالن عرب الشبكة الدولية :جيب استخدام عنصر اإلثارة وانتباه املستخدم للرسائل  -ث
اإللكرتونية: كما هو احلال يف اإلعالنات التلفزيونية نظرًا لتعدد الشركات اليت تطرح رسائلها 

 اإللكرتونية.

اخلداع والشركات الومهية: تزداد أمهية احلذر من التسويق غري الصادق الذي لا حيمل  -ج
مضمونًا حقيقياً؛ألنه من السهل نشر هذه املعلومة عن الشركة عرب اإلنرتنت وأن أحد الزبائن قد 
و يتعرض حلالة خداع من هذه الشركة الومهية أو غري امللتزمة؛مثل التعامل ببطاقة ائتمان مسروقة أ

تقدمي ضمانات خدمات ما بعد التصني  دون الالتزام بالتنفيذ الفعلي،أو عن طريق ادعاء صفة 
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املصرف لتجمي  األموال وتقدمي إغراءات باحلصول على عوائد جمزية وغري ذلك من 
األساليب؛ذلك أن مسألة تسديد مبالغ الشراء للسل  واخلدمات بواسطة إرسال أرقام البطاقات 

  الشبكة ما تزال غري ممنة.الائتمانية عرب

تضييق املسافة بني الشركات: التسويق اإللكرتو ي يضيق املسافات بني الشركات العمالقة  -ح
والصغرية من حيث اإلنتاج والتوزي  والكفاءات البشرية؛حبيث ميكن للشركات الصغرية الوصول 

ية للشركات الضخمة املتعددة عرب اإلنرتنت إىل السوق الدولية بدون أن تكون هلا البنية التحت
اجلنسية وجتعلها تقف على قدم املساواة م  هذه الشركات يف املنافسة. وذلك يعود إىل استخدام 
نفس األسلوب يف تنفيذ عمليات البي  والشراء وتقدمي خمتلف أنواع اخلدمات إلكرتونياً. كما يف 

 برامج الكمبيوتر وغريها.حالة توزي  املوسيقى واألقراص الليزرية وأفالم الفيديو و 

تقبل وسائل الرتويج عرب شبكة :م  الطبيعة الدولية للتسويق اإللكرتو ي، تلعب الاختالفات  -خ
احلضارية واحلساسيات الثقافية دورًا مهمًا يف ذلك؛ وخصوصًا بالنسبة للطرق املتبعة بالرتويج 

عقليتها الثقافية وأخرى تنبذها وتتخذ حبيث ميكن ألمه ما أن تتقبل الوسائل الرتوجيية وتتوافق م  
 منها موقف معادي.

غياب املستندات الورقية: يف التسويق اإللكرتو ي تنفذ الصفقات إلكرتونيًا دون حاجة  -د
لاستخدام الورق وخصوصًا املنتجات اليت تقبل الرتقيم وذلك من عملية التفاوض حىت تسليم 

ألة إثبات العقود وصحة التواقي  الرقمية. األمر الذي البضاعة حىت قبض الثمن. وهذا ما أثار مس
دعا املنظمات الدولية لوض  إطاٍر قانو ي خاص بالتجارة اإللكرتونية،والتوقي  وتسديد القيمة 

 إلكرتونياً.
 مخاطر التجارة االلكترونية على السائح : -4

سياح إىل تنظيم رحالهتم عمليات الاحتيال عرب اإلنرتنت، وهي تستغل جلوء املزيد من التزايدت 
بأنفسهم عن طريق احلجز املباشر على اإلنرتنت وجتنب شركات السياحة باملرة. بعض احلوادث 

حجزوا فيال أو مساكن سياحية تتب  شركات كربى لتأجري مثال سياح  ميكن ان حتدثاليت 
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ق  إلكرتو ي العقارات السياحية. وبعد دف  املقدم املطلوب يكتشف السائح أنه وق  فريسة مو 
انتحل صفة املوق  األصلي وعرض فيه معلومات مشااهة والصور نفسها للعقارات ولكن أموال 
السياح ختتفي فور دفعها للموق  دون حجز العقارات ومن دون معرفة املواق  األصلية بعملية 

 (2010)سليم،.الاحتيال إلا بعد وقوعها
دف  تعويضات بدلًا من  وتلجأ إىل حتيال مسؤوليتها عن عمليات الا تنفيبعض هذه الشركات 

فقدان السمعة، على الرغم من أهنا مل تكن خمطئة إلا يف عدم تعقب من حيتال على موقعها 
 .اإللكرتو ي وينتحل شخصية الشركة الاعتبارية

 كيفية تجنب مخاطر االحتيال عبر االنترنت :  -1
دف  أي مبالغ حجز عرب اإلنرتنت.  اخلرباء ينصحون السياح مبزيد من الفحص والتمحيص قبل

وميكن التأكد من صالحية املوق  عرب الاتصال اهلاتفي الذي ميكن أن يكشف هوية املوق  
احلقيقية. وهناك أيضًا بعض املعامل الظاهرة ملواق  الاحتيال، مثل عدم وجود تقييم للعقارات من 

حتاول بي  حجوزات على  السياح السابقني. وجيب تصفح أكثر من موق  حيث توجد مواق 
عقارات سياحية بعد تغيري أمسائها. كما جيب التدقيق يف العناوين اإللكرتونية اليت ميكن أن تدل 
على هوية خمتلفة للمحتالني. وميكن استخدام بطاقات الائتمان يف الدف  حيث توفر هذه 

 .(2010)مرتضى ،البطاقات محاية من عمليات الاحتيال اإللكرتو ي

الاحتياطات نفسها على التقدم للحصول على تأشريات دخول أو جتديد جوازات السفر  وتنطبق
أو رخص القيادة، فهناك كثري من املواق  املشااهة اليت تقدم خدمات مل يطلبها املتصفح وتفرض 

 .عليه باملقابل تكاليف باهظة عن طريق خداعه مبواق  إلكرتونية مشااهة للمواق  األصلية

الشرطة يف لندن إن هناك حنو مخسة ملاف حادث احتيال خاص بالعطالت وتقول مصادر 
مليون إسرتليين  1111بتكلفة على الضحايا بلغ حجمها  2012السياحية وق  يف بريطانيا عام 
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مليون دولار(. وإىل جانب العقارات السياحية تشمل عمليات الاحتيال أيضاً حجز  1413)
متكاملة لا وجود هلا ولكنها تقدم للضحايا بأسعار  تذاكر سفر جوي ومهية وباقات عطالت

 .مغرية، والرحالت املخصصة ألحداث معينة مثل املباريات الرياضية واملهرجانات

 خاتمة: .
مما سبق ميكن ان نستنتج اثر خماطر الاحبار عرب الانرتنت للالستفادة من اخلدمات السياحية 

لافرتاضية اصبح يفرض نفسه ملا له ايضا من مزايا كربى و إلا أن هذا النوع من االتجارة ااملعروضة ، 
تسهيالت مينحها للسائح الذي ميكن ان حيجز غرفا فندقية  و يشرتي  تذاكر مدن مالهي و قتما شاء و 
بالكمية املطلوبة و ايضا باسعار تنافسية باملقارنة م  املنظمات السياحية احلقيقية، كما ميكنه ايضا الدف  

 اذا مت اختيار املوق  الرمسي السليم للمنظمة وهذا ما يسهل عليه معامالته . بسهولة خاصة
 :من أجل عطلة خالية من املخاطر، منها  و مما نوصي به السائح 

من أجل « غوغل»مراجعة الصحافة احمللية يف املوق  املختار واستخدام الرتمجة اإللكرتونية لـ -1
ة بدلًا من الدعاية اليت تبث إليهم يف بالدهم معرفة حقيقة ما جيري يف البلدان السياحي

 .بلغتهم
الاطالع على كثري من مصادر املعلومات عن املوق  السياحي وعدم الاعتماد على النصائح  -2

احلكومية وحدها، خصوصاً فيما يتعلق بالفندق واملنطقة احمليطة به وأقرب املدن إليه وليس عن 
 .الدولة بشكل عام

تعليقات اليت يرتكها السياح عن زيارهتم للموق  أو الفندق نفسه، مراجعة املالحظات وال -3
خصوصًا يف النقاط اليت تتعلق باألمن. وميكن التجول الافرتاضي حول الفندق بواسطة 

 .«خرائط غوغل»

 مبعىن مثال :  Sاختيار املواق  الرمسية و هذا ممكن مبالحظة ان عنوان املوق  حيمل حرف -4

https/www.booking.com  
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  وكاالت السياحة والسفر  دور التجارة االلكرتونية يف تطوير خدمات
The role of electronic commerce in the development of services of 

travel agencies 

 laree33@yahoo.frالدكتورة شاوي شافية جامعة عنابة 
 

 

 : ملخص
 

تستخدم كأداة تغيري من قبل املنظمات يف الوقت تعترب التجارة االلكرتونية أحد األساليب احلديثة اليت 
احلاضر وخاصة يف ظل التطورات التكنولوجية املتسارعة ،فعلى املنظمات يف الوقت احلاضر تبين مجيع 
أساليب التكنولوجيا املستحدثة إلحداث تغيري على أداءها .هتدف هذه الورقة البحثية إىل التعرف على 

نية على قطاع هام جدا من القطاعات االقتصادية و ركن هام من أركان دور استخدام التجارة اإللكرتو 
 السياحة  أال وهو قطاع السياحة والسفر وبالضبط الوكاالت السياحية  .

أصبحت التجارة االلكرتونية أداة تغيري على قدرة شركات السياحة والسفر يف تطوير خدماهتا من حيث 
واجلهد املبذولني، سهولة الرتويج للخدمة وأخرياً سعر اخلدمة.مما  سهولة احلصول على اخلدمة، تقليل الوقت

يدفعنا إىل تبيان هذا الدور للمواقع الكرتونية على تطوير األنظمة اليت تعمل هبا هذه األخرية وكيف ميكن 
 لوكاالتنا السياحية يف اجلزائر االستفادة من التجارة االلكرتونية يف الوصول إىل الزبائن.

 املفتاحية :التجارة االلكرتونية ، وكاالت السياحة والسفر ، اخلدمات ، التسويق الكلمات 
 

Abstract E-commerce is one of the modern methods used as a tool of 

change by organizations at present, especially in light of the rapid 

technological developments, organizations nowadays should adopt all 

methods of new technology to make a change in their performance. A very 

important sector of the economic sectors and an important corner of 

tourism, namely the sector of tourism and travel and specifically tourism 

agencies. 
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E-commerce has become a tool to change the ability of travel and tourism 

companies to develop their services in terms of ease of access to the 

service, reduce the time and effort spent, ease of promotion of the service 

and finally the price of the service. Our tourism agencies in Algeria benefit 

from e-commerce in reaching customers. 

Keywords: e-commerce, travel agencies, services, marketing 
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 مقدمة:  .1
ة ترتبط بتكنلوجيا املعلومات و يف هذا العصر تتميز حياة اإلنسان مبمارسة أنشطة عديد                  

تسم بالسرعة و وفرة املعلومات و من بني ما أفرزه هذا التطور هو ظهور مصطلحات تاإلتصاالت  ،  اليت 
حرية اإلنسان يف ممارسته جديدة ، تعدت احلدود املادية و اجلغرافية و ألغت  مجيع القيود اليت حتد من 

دة هو مصطلح >> التجارة اإللكرتونية << الذي  أصبح من بني هذه املصطلحات اجلديو  ملعمالته
و تشمل التجارة اإللكرتونية كل املعامالت التجارية ، من بيع و  .  يتداول يف اإلستخدام العادي لألفراد

شراء للسلع و اخلدمات و قد إعتربها احملللني اإلقتصاديني بأهنا حمرك جديد للتنمية اإلقتصادية و ذلك  
 .عالة و سريعة إلبرام الصفقات و املنتجات و اخلدمات و تروجيهاكوهنا وسيلة ف

إال إن ما يهمنا يف هذه الورقة البحثية هو كيفية و دور هذا النوع من التجارة االفرتاضية على احد اهم 
ركن من اركان السياحة وهو وكاالت السفر والسياحة اليت ال تنفك تستخدم اليوم االنرتنت لبيع خدماهتا 

 ئنها.لزبا
 و لإلجابة عن هذا كان البد لنا من املرور على األسئلة الفرعية التالية:

 ما مفهوم التجارة اإللكرتونية ؟ 1-

 ما مدى امهيتها بالنسبة للوكاالت السياحية  2-

 ماهو تاثريها على السياح و كيف يستفيد املستهلك من خدماهتا  -3



 

 :الملتقى الوطني العلمي حول 
 وسبل حماية املستهلك الالكتروني ةالتجارة الالكتروني

3 

 
 
 أهمية الدراسة: 

هي موضع اهتمام العديد من القطاعات ،ومن  (E-Commerce)التجارة اإللكرتونية  -1
 احملتمل أهنا سوف تساهم يف إحداث تغيري جوهري يف طبيعة عمل وكاالت السياحة والسفر .

تعد مكاتب السياحة والسفر األسرع منوا يف جمال التجارة اإللكرتونية وحتتل مركز الصدارة ضمن  -2
 قطاع السياحة .

على الشبكة ال يعين النجاح وإمنا هو خطوة أولية ضرورية لة السياحية للوكاأن جمرد وجود موقع  -3
 .للدخول إىل عامل التجارة اإللكرتونية على شبكة اإلنرتنت  والدخول يف أسواق جديدة

 إمكانية تطوير اخلدمات واالرتقاء هبا للمنافسة يف جذب الزبائن  -4

 أهداف الدراسة:

 .رةتسليط الضوء على نظام حديث يف التجا1-

 مناقشة أمهية ودور التجارة االلكرتونية يف تنشيط عمل الوكاالت السياحية2-

 دراسة تاثري ذلك على الزبائن ومستهلكي اخلدمات السياحية  -3

كذا وكاالت   ميكن أن ننطلق من فرضيات تندرج ضمن دراستنا للتجارة اإللكرتونية و فرضيات الدراسة:

 يلي:اليت تتمثل فيما  السياحة والسفرو

 فرضيت أن التجارة اإللكرتونية جمال واسع ال ميكن حتديده ال جغرافيا وال سياسيا1-

اخلدمات االلكرتونية املتعلقة بوكاالت السياحة والسفر ميكن ان تكون سالحا ذو تعدد وإختالف 2-

 حدين .
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ة وال ميكن مهما كانت املخاطرة فان خدمات وكاالت السياحة عب االنرتنت تظل ذات فعالية كبري -3

 االستغناء عنها.

، على املنهج الوصفي لإلملام  هذه الورقة البحثية لقد مت اإلعتماد يف إجناز   : املنهج و أدوات الدراسة

مبوضوع الدراسة و تقدمي تفصيالت عن أهم جوانبه و هذا باستخدام األدوات و املراجع املكتبية املتوفرة 

الت اإلقتصادية و كذا املذكرات اليت سبق و أن تناول فيها من كتب و كذا اإلطالع على بعض املقا

 أصحاهبا موضوع الدراسة 

  مفهوم التجارة االلكرتونية .2
 :تعريف التجارة االلكرتونية  1.2

هيييي كيييل عمليييية واريييية تنطيييوي عليييى أن املشييياركني فيهيييا  ضيييرون للعمليييية التجاريييية يف السيييلع أو 
سيليم البضيائع واخليدمات باسيتخدام وسيائط إلكرتونيية اخلدمات من تسويق وتوزيع وبييع وشيراء وت

واليت يدخل اإلنرتنت ضمنها كواحد من أهم الوسائط ، والييت تقيدم طيرق جدييدة ألداء األعميال 
 (2004، وتؤدي إىل تقليص املسافة بني املنتجني واملستهلكني )اخلطيب واحلسيين ،

 
 أهمية التجارة اإللكترونية كأداة تغيير وتطوير 0.0.

 أن اإلنرتنت أداة ذات قوة يف عامل التجارة 
  أن اإلنرتنت هي القاعدة احلالية يف عامل للتجارة العاملية 
  التأثري احلقيقي لإلنرتنت ما زال مل يظهر بشكله النهائيأن 
 . العوامل المؤثرة على خدمة السياحة والسفر 3

ائهيا بالنسيبة لبياقي اخليدمات سيواء سهولة حتديد مزاياها وأعبسهولة اخلدمة والتعريف هبا :  3-1
اليييت تقييدمها الشييركة أو الشييركات املنافسيية ،فكلمييا كانييت اخلدميية سييهلة التعريييف والتقييدمي زادت 

 .(2003مهند سهاونه،)احتمالية قبوهلا
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 متغيرات الشركة السياحية :3-0
مكانييات كلما زاد حجيم الشيركة كيان مؤشيرا للسيائح عليى قيدرة الشيركة عليى تيوفري اإل  : احلجم-

وسيبل الراحية الييت يرييدها ،كمييا أن احلجيم مؤشيرا عليى تييوافر اخليربات وامليوارد واإلمكانييات للقيييام 
 بالدراسات السوقية وبالتايل تطوير اخلدمات وزيادة درجة اإلشباع لدى السياح .

 فقد تكون الشركات رائدة خالقة هلا اهتماميات كبيرية يف البحيوثدرجة االهتمام بالبحوث :   -
والتطييوير وقييد تكييون تقليدييية ال تقييوم بييذلك أو قييد تكييون تابعيية لغريهييا ،وهييذا يكييون لييه أثيير علييى 

 مدى تطور اخلدمة املقدمة وبالتايل زيادة اإلقبال عليها .
كلمييا زادت احلصية السييوقية للشييركة زاد منوهييا وتطورهييا وقييدرهتا علييى تقييدمي   الحصةةة السةةو:ية : -

ادة اإلقبيييال عليهيييا ،فمعرفييية السيييائح حلصييية الشيييركة السيييوقية خيييدمات أفضيييل للسيييياح ،وبالتيييايل زيييي
 تنعكس على حجم التعامل والتعاقد معها ،وبالتايل ضمان استمراريتها واستقرارها يف السوق .

كلما زادت خربة الشيركة وعمرهيا اليزمين زادت احتماليية قيدرهتا عليى تقيدمي اخليدمات   الخبرة : -
داد ثقييتهم هبييا وبرباجمهييا وخييدماهتا وقييدرهتا علييى حتقيييق اإلشييباع اليييت  تاجهييا السييياح ،وبالتييايل تييز 

 .(2003)عبد العال،السياحي املطلوب 
 إدارة الشركة : -4

املتمثلييية يف القيييائمني عليهيييا وميييدى اتسييياع خيييرباهتم وميييؤهالهتم العلميييية ودرجييية عالقتهيييا بالعميييل 
 السياحي .

 متغيرات السوق السياحي 4-5
  ففييي حيياالت الييرواج االقتصييادي تعمييل الشييركات السييياحية علييى ة : الحالةةة ات:تصةةادية العامةة

تقييدمي خييدمات وبييرامج سييياحية جديييدة لتغطييية الزيييادة يف الطلييب عليهييا وذلييك بعكييس حيياالت 
 الكساد .

  : لكل جمموعة سيياحية رببيات وأذواق وقيدرات وحاجيات  تليف عين ا موعيات طبيعة السياح
 معها والتعامل مع السياح على أساسها . األخرى ،لذا يتعني دراستها والتكيف

   : تتعليييق بعيييدد الشيييركات وحجمهيييا وحصيييتها السيييوقية وطبيعييية ونوعيييية اخليييدمات الييييت المنافسةةةة
تقدمها ،وأثر ذلك على مدى تقبل السياح واقتناعهم هبا ورضاهم عنها وحجيم اجلهيود التسيويقية 

 والرتوجيية اليت تقدمها وأثرها على اجلذب السياحي .
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   : تعرب الفرص التسويقية املتاحة عن الطلب مقدار الفرص التسويقية في السوق السياحي
السياحي الكامن يف السوق ،ومعرفة ما إذا وصل السوق إىل درجة اإلشباع ،أو عن وجود فجوة 
ما بني الطلب والعرض السياحي ،وبالتايل حتديد هذه الفجوة واالستفادة من الفرص التسويقية 

 ،وحتتاج هذه الفرص إىل برامج سياحية خصيصاً هلا .املتاحة 
وباألخييييذ بعييييني االعتبييييار األمهييييية  :الء السةةةةياحة والسةةةةفرالتجةةةةارة اإللكترونيةةةةة فةةةةي  ةةةةناعة وكةةةة-5

االقتصادية للسيياحة للعدييد مين اليدول الناميية ،وخصوصيا دورهيا يف خليق فيرص العميل وكوهنيا مصيدر 
فظيية علييى التنافسييية وزيييادة هييذا التنييافس ميين خييالل تبييين رئيسييي للعمليية األجنبييية ،فيي ن احلاجيية للمحا

 التطبيقات األمثل للتجارة اإللكرتونية هو أمر ضروري جدا هلذه الدول .
وميكن اجلزم بأن القطاع السياحي يعترب من أنسب القطاعات اخلدمية اليت ميكن أن يطبيق عليهيا جميال 

 :(2003اخلدمات اإللكرتونية لألسباب التالية )حامد ،
  أن املنييتج السييياحي منييتج مركييب يتكييون ميين أكثيير ميين عنصيير ،نيييث ميكيين حتويلييه إىل منييتج

حتتوي على عنصير النقيل واإلقامية ،واإلعاشية   Package Tourشامل أي رحلة شاملة 
 ،ومزارات سياحية ،وإرساله إىل العميل عن طريق استخدام شبكة اإلنرتنت.

 لتسويق له يف املقام األول ،على إبرازه يف صورة جيدة يعتمد املنتج السياحي يف عملية بيعه وا
تتالءم مع رببات العميل ،كذلك إبراز القيمة املضافة له لتشجيع العميل على الشراء 
وبالتايل ف ن القيمة املضافة تعترب من أهم العناصر اليت تعتمد عليها املشروعات السياحية  

من املنتجات اليت تقدمها املشروعات متيز منتجهم السياحي عن بريه كميزة تنافسية 
 السياحية املنافسة .

 : يتوقع العديد من اخلرباء سرعة انتشار أهمية التجارة اإللكترونية في القطاع السياحي
وجناح تطبيق التجارة اإللكرتونية يف ا ال السياحي بصورة كبرية ،وان ا ال السياحي سوف 

يث تطبيق التجارة اإللكرتونية ،حيث يتوقع أن يسبق العديد من ا االت األخرى من ح
بليون  23إىل  2002تصل حجم املبيعات السياحية عن طريق التجارة اإللكرتونية يف عام 

 (2003دوالر ،ويرجع ذلك إىل عدة عوامل أمهها )حامد ،
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  أنه أصبح ب مكان املستهلك السياحي احلصول على مجيع البيانات واملعلومات اليت  تاج
ا عن مواعيد رحالت الطريان وأسعارها ،وعن الفنادق وأسعارها ،وكذلك أماكن تأجري إليه

 السيارات وأسعارها ..اخل ،وكل ذلك من خالل اإلنرتنت .
  أن املنتج السياحي يعترب منتج ذو تكلفة مرتفعة إذا ما قورن باملنتجات األخرى املعروضة

فال ...اخل( ،وبالتايل ف ن املستهلك على شبكة اإلنرتنت )الكتب ،الزهور ،ألعاب ،األط
 تاج إىل إجراء العديد من املقارنات بني املواقع السياحية املختلفة من حيث السعر واخلدمة 
املقدمة ،ومما الشك فيه أن شبكة اإلنرتنت أصبحت توفر له هذه اإلمكانية على نطاق 

 واسع جداُ دون أن  تاج إىل االنتقال من مكان إىل آخر 
 خلدمة السياحية تتميز بسهولة نقلها وتسليمها من املنتج إىل املستهلك عرب شبكة اإلنرتنت إن ا

  E-Tickets،فيمكن على سبيل املثال تسليم تذاكر الطريان باستخدام التذاكر اإللكرتونية 
عرب الربيد  Hotel Voucher،وكذلك تسليم قسيمة التبادل اخلاصة باحلجز بأحد الفنادق 

حيث أن السعر واخلدمات املقدمة للعميل أثناء عملية احلجز هي من العوامل ،وهكذا  اإللكرتوين
املهمة للتنافس ،إال أن منتجي خدمات السياحة والوسطاء يتنافسون وبشكل متزايد على الثقة اليت 

 quality of theموجودة يف ذهن املستهلك ، وذلك من خالل الرتكيز على جودة املعلومات 
Information   اليت يزودوهنا للمستهلك ،حيث أن صناعة السياحة أدركت أن اإلنرتنت تستطيع

أن تشبع احلاجة الضرورية للمعلومات يف املراحل املختلفة من دورة حياة السياحة أفضل بكثري من أي 
 . (2004)العالق وياسني ،تكنولوجيا أخرى

ي "إذا مل تكن تتعامل من خالل شبكة إن احلقيقة اليت يصعب إنكارها يف صناعة السياحة اليوم ه
اإلنرتنت ،فأنت لست ضمن عملية البيع" .وأن البعد املكاين لشركتك ليست مشكلة إذا ما كنت 
متتلك موقعا إلكرتونيا ميتاز باحلداثة واالبتكار والذي سوف ميكنك من الدخول إىل األسواق العاملية 

اليت جيب أن حتسب حساهبا ،وإمنا تكلفة  .وأنه ليست تكلفة وجودك ضمن الشبكة هي التكلفة
 .(2000 )مقابلة و السرايب ،عدم وجودك ضمن الشبكة
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شبكة اإلنرتنت تقودنا إىل أمرين مها )طرق جديدة ملقابلة السلوك املتغري :ان  ناعة السياحة في تغير -5
صر للمستهلكني ،حيث هم أقل والء وعلى استعداد ألخذ اإلجازات بشكل أكثر ولكن ملدة اق

،وأيضا أن املدة الزمنية بني ا اذ قرار الشراء واالستهالك يف تناقص( ،واألمر األخر هو )معلوماتية أو 
 معلمة قطاع السياحة( ،هذا األمر السرتاتيجيات أخرى أن تولد القيمة ملنتج السياحة :

: من خالل رفع الكفاءة أو الفعالية و فيض  value extraction_استخالص القيمة 
لتكاليف ،على سبيل املثال أمتتة عمليات معينة مثل إمكانية التحقق من احلجز يف الفندق من قبل ا

 املستهلكني أو التحقق من احلجز على اخلطوط اجلوية من قبل املسافرين .
: من خالل املعلومات حول املبيعات أو  value capturing_ استحواذ القيمة أو الفوز هبا 

املثال التنقيب عن املعلومات من اجل التنبؤ واملساعدة يف وضع اخلطط من قبل العمالء ،على سبيل 
 اإلدارة ودعم خطط التسويق .

: من خالل اجلمع بني املنتج واخلدمة خللق حزم من املنتجات  value adding_ إضافة القيمة 
ربط بني خدمات األبىن ،على سبيل املثال نوعية جديدة من اخلدمة املقدمة للمستهلك من خالل ال

 اهلاتف احملمول مع املوقع اإللكرتوين لتقدمي النصائح للسائح أثناء سفره.

 خاتمة: .4

يتبني مما سبق امهية التجارة الكرتونية يف تفعيل دور وكاالت السياحة والسفر و عليه ميكن ان نلخص 
 النتائج والتوصيات  التالية : 
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 : ملخص
للتكنولوجيا احلديثة، وانتشار وسائل االتصال املتطورة، تعاظم دور شبكات  يف ظل االنتشار الواسع

و نسبة تواجد أنية، سواء بالنظر إىل حجم مبيعاهتا ومواقع التواصل االجتماعي يف عامل التجارة االلكرتو 
ظهر التسويق د قو  الجتماعي وتفاعل املستخدمني معها،صفحات ومواقع التواصل ا العالمات التجارية على

للمنتجات واخلدمات عرب شبكات التواصل االجتماعي بعدما أدرك املسوقون قوة وسائل االتصال 
ت وبذلك أصبحت هذه املواقع أداة قوية يتم تطويعها لتطوير العمليااالجتماعية يف التواصل مع اجلمهور. 

 . االتشىت اجملالتجارية والتسويقية يف 
 .؛ األنرتنت ؛ التجارة االلكرتونية لتواصل االجتماعيا شبكات الكلمات المفتاحية:

 (: اإلطار النظري للتجارة االلكترونية وحماية المستهلك االلكتروني.5محور رقم ) المحور:
Summary: 

In the light of the widespread spread of modern technology and the spread of 

sophisticated communications, social networks and websites have become 

increasingly involved in the world of e-commerce, both in terms of their sales 

volume and the incidence of brand presence on social media pages and 

websites and their interactions with users. Marketing of products and services 

via social networks has emerged as the market has recognized the power of 

social media to communicate with the public. These sites have thus become 

a powerful tool that is being adapted to develop business and marketing 

operations in various areas. 

Key words: Social networks; e-commerce; Internet. 
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 مقدمة:. 5
 تكنولوجية وإعالمية بارزة، وذلك ملا هلا منلقد أضحت شبكات ومواقع التواصل االجتماعي ظاهرة 

تأثري يف حياة األفراد واجملتمعات، وتعد فئة الشباب الفئة األكثر استقطابا يف هذه املواقع. وقد تعاظم دور 
شبكات التواصل االجتماعي يف السنوات األخرية يف عامل التجارة االلكرتونية، سواء من حيث حجم 

اقع التواصل االجتماعي أو من حيث حجم اإلنفاق ملستخدمي هذه املواقع املبيعات اليت تتم عرب مو 
االلكرتونية. كما وأصبحت شبكات ومواقع التواصل االجتماعي تؤثر تأثريا هائال على التجارة االلكرتونية، 
وختطت بذلك هذه الشبكات واملواقع مفاهيم التواصل واالتصال بني مستخدميها، ومل تعد مقتصرة على 

واصل الشخصي فقط، بل أكثر من ذلك بكثري أصبحت أداة قوية وفعالة يستخدمها رجال األعمال الت
واملؤسسات، وأضحت وسيلة يتم تطويعها لتطوير العمليات التجارية والتسويقية وتسويق املنتجات واخلدمات 

 املشاريع التجارية. يف مجيع اجملاالت وباتت جزءا ال يتجزأ من جناح

الشبكات ووسائل االتصال والتواصل االلكرتوين يف بناء عالقات قوية متينة  قد أسهمت هذهو 
من هؤالء  %47ومباشرة بني املؤسسات أو الشركات والعالمات التجارية وبني املستهلكني هلا، فقد أصبح 

 %93املستهلكني يعتمدون على شبكات التواصل االجتماعي يف عملية التوجيه الشرائي واالستهالكي، وأن 
من مستخدمي موقع "فيسبوك" يعجبون ويتابعون صفحات العالمات التجارية للبحث عن املنتجات اليت 

كما أن هؤالء املستهلكني يعتمدون على شبكات التواصل االجتماعي  تليب احتياجاهتم االستهالكية.
دول العامل عرب  ضلتوجيههم يف الشراء، فعلى سبيل املثال؛ بلغ حجم اإلنفاق الشرائي للمستهلكني يف بع

" Instagram" و"Facebookمواقع التسوق االلكرتوين عرب منصات "السوشيال ميديا" املختلفة مثل "
. وتشري دراسات أن شبكات ومواقع 2102مليار دوالر مت تداوهلا يف التسوق االلكرتوين عام  924حوايل 

هم، ألنه بفضلها اجملتمعات وزيادة رفاهيت التواصل االجتماعي قد سامهت يف حتسني مستوى معيشة األفراد يف
أصبحت هناك إمكانية وحرية أكرب يف اختيار املنتج واخلدمة املناسبة ويف أي وقت ومكان، ألهنا سامهت 
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ن هذا املنطلق؛ مبطريقة أو بأخرى يف تسهيل عملية االتصال املباشر بني املستهلك والعالمة التجارية. و 
 ة إشكالية سجسدت يف السؤال الرئي  التايل:جاءت الدراسة احلالية ملعاجل

 ما مدى تأثير شبكات ومواقع التواصل االجتماعي على فاعلية التجارة االلكترونية ؟

 وقد مت سجزئة هذا السؤال الرئي  إىل األسئلة اجلزئية التالية:
 ما مفهوم شبكات ومواقع التواصل االجتماعي ؟ -
 ما هي التجارة االلكرتونية ؟ -
 إىل أي األبعاد تساهم شبكات ومواقع التواصل االجتماعي يف تعزيز التجارة االلكرتونية . -

 وهتدف الباحثتان من خالل هذه الدراسة إىل حتقيق مجلة من النقاط أمهها:
التعرف على مفهوم شبكات ومواقع التواصل االجتماعي ونشأهتا، أنواعها وخصائصها، تطور عدد   -

 ر والوطن العريب إضافة إىل إجيابيات وسلبيات استخدام هذه املواقع.مستخدميها يف اجلزائ
التجارة  وواقعها يف العامل، باإلضافة إىل أهم إجيابيات وسلبياتالتعرف على مفهوم التجارة االلكرتونية   -

 االلكرتونية.
معرفة الدور و  االجتماعي بالتجارة االلكرتونية،معرفة عالقة شبكات ومواقع التواصل  ذلك إضافة إىل  -

 .التواصل االجتماعي يف جمال التجارة االلكرتونية يف العامل العريبومواقع شبكات املتزايد ل

 وملعاجلة موضوع الدراسة؛ مت تقسيمها إىل ثالث حماور أساسية هي:
 مفهوم شبكات ومواقع التواصل االجتماعي. -أوال
 مفهوم التجارة االلكرتونية. -ثانيا
 ات التواصل االجتماعي على فاعلية التجارة االلكرتونية.تأثري شبك  -ثالثا

 التواصل االجتماعي:ومواقع مفهوم شبكات  .0
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مع األشخاص التواصل االجتماعي له شكالن: إما تواصل اجتماعي مباشر ويكون وجها لوجه 
دون أي حواجز، وتواصل اجتماعي غري مباشر والذي يكون عن طريق مواقع التواصل االجتماعي مثل: و 

الدراسة البحث  وسيتم يف هذه الفايسبوك، الواتساب، األنستغرام، سناب شات، تويرت، لينكدإن ... وغريها.
واقع ل شبكات وميف الشكل الثاين من أشكال التواصل االجتماعي وهو التواصل غري املباشر من خال

 .، واليت عرفت مؤخرا تطورا كبريا يف عدد مستخدميهاالتواصل االجتماعي

 التواصل االجتماعي:ومواقع شبكات ونشأة تعريف  5.0
 Sites)شبكات التواصل االجتماعي أو املواقع االجتماعية أو مواقع الشبكات االجتماعية 

Networking Social) ،وسائل اإلعالم االجتماعية... وغريها من ، مواقع التشبيك االجتماعي
ا السيد عبد 2.1املصطلحات اليت تعربر عن أحد تطبيقات اجليل الثاين للويب "ويب "، تعرفها الباحثة )هنه

املعطي( بأهنا: "املواقع اليت تقوم على إنشاء شبكات اجتماعية من املرتددين عليها من أحناء العامل، وتعتمد 
سي على االستفادة من تفاعلية شبكة األنرتنت كوسيلة اتصال، حيث تسمح هذه تلك املواقع بشكل رئي

وا عن آرائهم وأفكارهم لآلخرين، وبالتايل تعد مواقع الشبكات  املواقع ألعضائها أن يقدموا أنفسهم ويعربر
واقع موقع يصنف ضمن امل 211وهناك حوايل  االجتماعية وسيلة للتواصل والتقاطع بني العاملية واحمللية"

د لدى الباحثني جنأيضا ومن التعريفات األكثر شيوعا . ، موقع الكرتوين(2102)بوزيفي،  االجتماعية
دم املواقع والشبكات االجتماعية هي صنف من املواقع تقوهو أن " )بويدو أليسون(التعريف الذي اقرتحه 

بكة ات واإلطالع على ششبكات من العالقخدمات تقوم على تكنولوجيات الواب تتيح لألفراد بناء 
ويعرف الدكتور )راضي زاهر(  .(، موقع الكرتوين2107)جلويل،  عالقات اآلخرين )قائمة األصدقاء("

ع منظومة من الشبكات االلكرتونية اليت تسمح للمشرتك فيها بإنشاء موقواقع التواصل االجتماعي بكوهنا "م
الكرتوين مع أعضاء آخرين هبذا املوقع، ويشرتك هؤالء خاص به، ومن مثة ربطه من خالل نظام اجتماعي 

  .(01، ص2102)بلعيد،  واهلوايات " األفراد يف االهتمامات
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ذ يعد موقع إوقد ظهرت هذه املواقع بشكلها احلديث يف منتصف التسعينات من القرن العشرين، 
Classmates.com عارف وكانت عضوية هذا أول هذه املواقع، والذي أتاح االتصال مع األصدقاء وامل
والذي أتاح ملستخدميه تبادل  Six Degrees.comمت إطالق املوقع املشهور  0334املوقع جمانية. ويف عام 

أنشئ سنة  Facebookوقبل ظهور املوقع االجتماعي الشهري  الرسائل الشخصية ونشر امللفات والتعليقات.
األمريكي ومنا بسرعة كبرية، وأهم ما يقدمه هذا املوقع هو تفضيالت امللفات  My Spaceموقع  2119

ما يسمح للمستخدمني بإجياد خلفيات أصلية وتضمني عرض الشرائح ومشغالت الصوت الشخصية 
نشأت شبكة الفايسبوك على يد )مارك زكوبريغ( الطالب يف جامعة هارفارد  2117والصورة ...، ويف العام 

ة عدم ، ولكن واجه موقع الفايسبوك مشكلبريا وانضماما واسعا هلذا املوقعالذي القى ترحيبا كاألمريكية و 
. 2112وذلك يف العام  Youtubeإمكانية توثيق األحداث أو مشاركتها، لذلك جاءت فكرة إنشاء الـ 

فيما . ليتم (3زعالن، طالب والطائي، د.س، ص) Twitterظهر موقع آخر أطلق عليه  2112ويف عام 
 بعد ظهور العديد من مواقع وشبكات التواصل االجتماعي املوجودة حاليا.

مواقع التواصل  (Emmanuel, 2012)يقسرم إميانوال بلوش  أنواع مواقع التواصل االجتماعي: 0.0
 :(00، ص2102بلعيد، ) االجتماعي إىل أربعة أنواع

ذه توجد املهنيرة، كـ "لينكد إين"، و "فيا ديو"، وغري املهنية كالفايسبوك، وتعترب ه الشبكات االجتماعية: -
 املواقع وسيلة لتبادل املعلومات بني األفراد.

"، و"بيكاسا Dailymtionدايلي موشن "، و"Youtubeاليوتيوب "نذكر من بينها  شبكات الميديا: -
Picasa" غرام و"انستInstagram هذه املواقع على تبادل الوثائق صوتا وصورة." وفليكر، وتساعد 

وأقورافوك    Wikipideaهي مواقع يؤسسها اجلمهور على غرار ويكيبيديا  :crowdsourcingالـ  -
Agorafox  ذف حني تتعارض مع الواقع.و  ختضع املضامني املقرتحة من قبل اجلمهور للمراقبة وأحيانا حته

وهي مواقع . Freindfeed، وفرندفيد Twitterنذكر من بينها تويرت  الشبكات اإلخبارية والمدونات: -
 تتناول األخبار بطريقة مقتضبة.

 خصائص مواقع التواصل االجتماعي: 2.0
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تتميز مواقع التواصل االجتماعي بعديد اخلصائص واملميزات جعلتها فريدة ومنحتها الشهرة، مما زاد 
مليار مستخدم(، حيث تتيح للفرد العادي إيصال  2مستخدم )عدد مستخدميها والذي يفوق اليوم ملياري 

صايل بطريقة االسجاهات ولي  من أعلى إىل أسفل وفق النموذج االتيف الوقت الذي يريد  إىل من يريد رسالته
التقليدي، فضال عن ذلك حاالت التفاعلية والتشعربية وتطبيقات الواقع االفرتاضي وتعدد الوسائط وحتقيقها 

الفردية والتخصيص وسجاوزها ملفهوم الدولة واحلدود الوطنية. باإلضافة إىل ما سبق هناك خصائص مليزات 
أخرى لشبكات التواصل االجتماعي ومنها: التعريف بالذات؛ سهولة االستخدام؛ االهتمام؛ تبادل الصور 

؛ Statutتابة على احلائط ؛ كتابة التعليقات؛ الكLes Groupsوالرسائل؛ احملادثة الفورية؛ التواصل اجلماعي 
 .، موقع الكرتوين(2107)جلويل،  ... اخلEmotiqueالتعبري عن العواطف باستخدام اإلميوتيكات 

 العالم العربي:و الجزائر  مواقع التواصل االجتماعي فيعدد مستخدمي تطور  2.0
لقد وجد الفرد اجلزائري ضالته يف شبكات ومواقع التواصل االجتماعي، وخري دليل على ذلك هو 
زيادة مرتادي تلك الشبكات وهذا ما تفسره اإلحصائيات السنوية املتعلقة بعدد املستخدمني، حيث أشار 

اليني مستخدم، م 17أن قاعدة مستخدمي الفايسبوك يف اجلزائر تقدر حبوايل  2102تقرير عاملي يف سنة 
( 17حمتلة يف ذلك الرتتيب الرابع عربيا بعد كل من مصر، السعودية واملغرب. وخالل فرتة مل تتجاوز أربع )

 قد تضاعف، حيث كشف التقرير الصادر عن املوقع الرمسيسنوات جند أن عدد املستخدمني لعدد الوسائط 
 022.482.111يف أفريقيا يقارب أن عدد مستخدمي فايسبوك  2102جانفي  10لفايسبوك بتاريخ 
مليون  24.3وحسب الدول األفريقية فإن مصر هي األوىل بـ يف املغرب العريب،  % 24مستخدم، منها 

 2.2مليون مستخدم، وأخريا تون  بـ  01مث املغرب بـ مليون مستخدم،  02.0مستخدم تليها اجلزائر بـ 
  .(202-200، ص ص: 2108)يطو،  مليون مستخدم
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 (.2108)يطو، من إعداد الباحثتني اعتمادا على  المصدر:

كما شهد العامل العريب خالل السنوات األخرية، ارتفاع عدد مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي 
حيث ورد يف ، WhatsAppوالواتساب  Viberوالفايرب  Twitterوتويرت  Facebookال سيما الفايسبوك 

السلسلة السادسة للتقرير العريب ملواقع التواصل االجتماعي حول درجة مسؤولية املواطن واخلدمات العمومية 
، ليبلغ عدد مستعملي الفايسبوك 2100يف العامل العريب، أن هذه املواقع انتشرت بسرعة منذ سنة 

Facebook  فيما بلغ عدد مستعملي ليارم 0.28 ما يقدر بـ 2107شهريا بصفة مستمرة يف أواخر ،
مليون مشرتك، علما بأن عدد  911حوايل  LinkedInمليون، وسجرل موقع لينكد إين  222التويرت 

 Twitterفيما ارتفع عدد مستعملي التويرت  %73، بنسبة 2109مستعملي الفايسبوك ارتفع منذ سنة 

وختتلف مهام مواقع  .%(3، ص2102)بلعيد،  43وارتفع عدد مستعملي موقع لينكد إين بنسبة  27%
التواصل االجتماعي، فإذا كان اليوتيوب يعرض الفيديوهات فإن انستغرام اشتهر بعرض الصور أكثر من 

بة املهنية فهو ذو صبغة مهنية، باعتبار أنه يستعمل للتعريف بالتجر  "نعرضه للفيديوهات، أما موقع "لينكدإ
مو االنرتنت للبحث عن فرصة عمل، يف حني أن الفايسبوك جيمع بني كل للفرد ويلجأ إليه عادة مستخد
، ذلك أن هذه اجلماعات وشبكة العالقات االفرتاضية ما كان بإمكاهنا أن تنشأ هذه املهام يف إطار تفاعلي

وقد سبقت اإلشارة أن هناك ما . (00، ص2102بلعيد، ) إال بفضل وساطة مواقع التواصل االجتماعي
 موقع وتطبيق اجتماعي حول العامل، ميكن اإلشارة إىل بعضها فيما يلي: 211يقارب 
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ريقيا في شمال أف( فايسبوك)عدد مستخدمي موقع التواصل االجتماعي (: 1)شكل 
(2016جانفي )بالمليون ( الدول العربية)

(مليون)عدد املستخدمني 
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 0252 عام حسب إحصائيات (: مواقع التواصل االجتماعي األكثر استخداما حول العالم5جدول )
 اعاملي عدد املستخدمني حوله الرمز التطبيق
 فايسبوك

 Facebook 
نشر األصدقاء و األهم يف ميدان املراسالت والتفاعل بني  

 الصور والفيديوهات واملنشورات
مليار  232.2يتجاوز 

 مستخدم نشط شهريا
 يوتيوب

 Youtube 
مليار  13911أكثر من  حمرك البحث الثاين عامليا بعد غوغل وفايسبوك 

 مستخدم نشط شهريا
 واتساب

 WhatsApp 
مليار  13511أكثر من  حول العامل من أهم تطبيقات الرتاسل الفوري 

 مستخدم نشط شهريا
 فايسبوك ماسنجر

 
تيح ي تطبيق دردشة وتواصل فوري جماين من فايسبوك 

 الدردشة وإنشاء جمموعات وإرسال الصور والفيديوهات
مليار  13.11أكثر من 

 مستخدم نشط شهريا
 انستغرام

Instagram 
من أسرع التطبيقات االجتماعية، متخصص يف نشر  

 وقصص األنستغرام والفيديوهاتوتبادل الصور 
مليار  1أكثر من 

 مستخدم نشط شهريا
 تويرت

Twitter 
البوابة األوىل للتدوين املصغر، واملصدر األهم لألخبار  

 العاجلة يف العامل يف مكان احلدث 
مليون  5..أكثر من 

 شهريا مستخدم نشط
 لينكدإن

LinkedIn 
هين حول املأكرب شبكة اجتماعية متخصصة يف التواصل  

 العامل، ويوفر فرص متميزة للتواصل املهين
مليون  .1.أكثر من 

 شهريا مستخدم نشط
 ، من املوقع:13/02/2103، تاريخ االطالع: األكثر استخداما اليوممواقع وتطبيقات التواصل االجتماعي المصدر: 

 https://dolphinuz.com/blog/single/45/مواقع-التواصل-االجتماعي 

ات أكرب زيادة سنوية يف عدد مستخدمي مواقع وتطبيقعلى  المملكة العربية السعودية ستحوذوت
مقارنة  %04(، وهي زيادة بـنسبة %92) 2108جانفي  إىل 2104التواصل االجتماعي منذ جانفي 

مليون مستخدم  411والذي كان يقل عن  WhatsAppوبالنظر إىل موقع واتساب  باملتوسط العاملي.
وكان يـهَتوقع أن يرتفع عدد  2102مليون مستخدم يف نيسان  811، قد ارتفع إىل 2102مطلع العام 

وبالفعل واستنادا إىل بيانات  ، موقع الكرتوين(.2102)جنان،  مستخدمالناشطني يف هذا التطبيق إىل مليار 

https://dolphinuz.com/blog/single/45/الاجتماعي-التواصل-مواقع
https://dolphinuz.com/blog/single/45/الاجتماعي-التواصل-مواقع
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 .2108مليار مستخدم يف عام  0.211اجلدول أعاله قد ارتفع عدد مستخدمي الواتساب ليتجاوز بذلك 
 ( الئحة لبعض الدول العربية تظهر نسبة استخدامهم لتطبيق الواتساب:2ويظهر اجلدول )

 (WhatsApp) ض الدول العربية لتطبيق الواتساب(: نسبة استخدام بع0جدول )
 قطر السعودية لبنان اإلمارات ع.م الدول
 % 99 % 92 % 99 % 111 (%)النسبة 

 (.2102 ،جنانمن إعداد الباحثتني اعتمادا على ) المصدر:

، ويظهر من خالله Twitterدول يف العامل يف استخدام تطبيق  01( أكرب 9يظهر اجلدول )كما 
  دول يف العامل يف استخدام موقع التويرت. 01م.ع السعودية هي الدولة العربية الوحيدة من بني أكرب أن 

 )بالمليون( تطبيق التويتر عدد مستخدميدول في العالم من حيث  52أكبر ترتيب (: 2جدول )
 تركيا م.ع. السعودية اململكة املتحدة اليابان الو.م.أ الدولة

 1139 8.31 1931 5139 .923 عدد املستخدمني

 فرنسا اسبانيا املكسيك اهلند الربازيل الدولة
 931 .93 931 1131 1131 عدد املستخدمني

دول يف العامل يف عدد مستخدمي  01(، أكرب 2108من إعداد الباحثتني اعتمادا على: عبد اهلل، عبد احلق، ) المصدر:
 ، من املوقع:01/02/2103تويرت...، تاريخ االطالع: 

https://twitter.com/abdulkhaleq_uae/status/1020215099301269505?lang=fr 

يبقى مرتبعا على عرش أكثر املنصات  Facebookموقع فإن وحسب آخر اإلحصائيات.. 
االجتماعية استخداما يف الدول العربية، ويف العامل أيضا حيث فاق عدد مستخدميه ملياري شخص. وترتبع 

مث  مليون، 03بـ  تليها اجلزائرمليون مستخدم،  92مصر على هرم الدول األكثر استخداما للموقع بنسبة 
ويبقى فايسبوك حيظى  -( 0الشكل ) -مليون  07مليون، والعراق  02مليونا، املغرب بـ  08السعودية بـ 

" والذي استطاع هذا WhatsAppبقاعدة مستخدمني نشطني خاصة بعد استحواذه على "انستغرام" و"
مليار( مستخدم، وأصبح حيظى بإقبال كبري  0.2األخري يف مدة وجيزة من إطالقه أن جيذب إليه أزيد من )

https://twitter.com/abdulkhaleq_uae/status/1020215099301269505?lang=fr
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الجدول ، موقع الكرتوين(. ويوضح 2108خصوصا بلدان مشال أفريقيا )زينون،  من طرف العامل العريب
 عدد مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي يف بعض الدول العربية. (2)

 
أكثر...،  (، عربيا.. من يستخدم فايسبوك2108زينون، عبد العايل، )من إعداد الباحثتني اعتمادا على:  :المصدر

 ، من املوقع:01/02/2103تاريخ: 
https://www.irfaasawtak.com/a/social-media-arab-world-mena/425687.html 

 )الوحدة: مستخدم( والعالم مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي في بعض الدول العربية (:عدد2جدول )
 عدد املستخدمني عرب العامل باقي الدول العربية اإلمارات.ع.م م.ع. السعودية الدول

 مليون 811يتجاوز  مليون 0أقل من  مليون 2أكثر من  مليون 0أكثر من  انستغرام
 الدول العربية ككل اجلزائر واملغرب اإلمارات ع.م السعودية ومصر الدول

 مليون 04أكثر من  مليون 0.2أزيد من  مليون 9أزيد من  مليون 2.2أزيد من  لينكدإن
 عدد املستخدمني عرب العامل باقي الدول العربية ال تفضل استخدامه السعودية ومصر الدول
 مليون 991يتجاوز  - مليون 0.4 تويتر

 (2108زينون، إعداد الباحثتني اعتمادا على )من  المصدر:

 إيجابيات وسلبيات استخدام شبكات ومواقع التواصل االجتماعي: 1.0
 من أهم إجيابيات استخدام مواقع التواصل االجتماعي: اإليجابيات: •
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دول العربية في بعض ال( فايسبوك)عدد مستخدمي موقع التواصل االجتماعي (: 2)شكل 
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ة إىل طرح باإلضاف إمكانية احلصول على عمل وتطوير املهارات وإقامة املشاريع من خالل هذه املواقع ؛  -
، 2103ياسني، ) األفكار اخلاصة بنا حبرية ودون قيود، وتبادل اآلراء واألفكار املختلفة بكل شفافية

 ؛ موقع الكرتوين(
: تعترب شبكات التواصل االجتماعي أداة تسويقية وإعالنية كبرية (Marketing Tool)وسيلة تسويقية  -

ماعي أو كبرية إال وتروج ملنتجاهتا عرب شبكات التواصل االجتلكثري من املنتجات، فما من شركة صغرية 
 ؛ (217، ص2102)حممود،  املختلفة

توسيع دائرة املعارف والعالقات والتواصل مع األصدقاء ومعرفة أخبارهم، وبالتايل تقليل احلواجز اليت  -
 بطريقة سهلة ؛ تعيق أي اتصال بني األشخاص، ونقل األفكار واملعتقدات

تساهم مواقع وشبكات التواصل االجتماعي يف تطوير الفرد وحصوله على عمل أو وظيفة أو ميكن أن  -
 ( ؛وعرضها )فضاء للبحث عن فرص العمل LinkedInجمال عملي جديد مثل موقع اللينكدإن 

د الطالب والباحثني ، كما تساعتعترب فضاء واسع لتداول النقاش احلر وخمتلف القضايا ويف مجيع اجملاالت -
 جماالهتم العلمية والبحثية.يف 
، 2103، )ياسني من اجلوانب السلبية الناسجة عن استخدام مواقع التواصل االجتماعي السلبيات: •

 :موقع الكرتوين(
 ؛راستناقاتنا وسجعلنا نقصرر يف حق أنفسنا، عملنا أو دفتهدر أو  عند استخدامها دون تنظيميع الوقت تض -
تقلل من التواصل املباشر سواء مع األصدقاء واألقارب أو يف داخل أفراد األسرة، وبالتايل تضعف   -

 الروابط احلياتية اهلامة ؛
إمكانية القيام بأعمال خاطئة بسهولة ودون قيود أو معرفة من يقوم هبا، فال رقابة أو مسؤولية يف هذه  -

  ؛ االلكرتونية املواقع
بل صوصية األفراد، فنسبة كبرية من مستخدمي األنرتنت قلقني جدا على مستقمتثل األنرتنت هتديدا خل -

سرية املعلومات وخصوصية األفراد، يف ظل وجود القرصنة االلكرتونية واليت من خالهلا ميكن الدخول 
على احلواسيب الشخصية، والتعرف على حمتوياهتا والتغيري فيها إضافة أو حذفا، وهذا ما دفع بالكثري 
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، 2102حممود، ) ستخدمي األنرتنت إىل القلق على مستقبل اخلصوصية الفردية يف عصر األنرتنتمن م
 .(044ص

 مفهوم التجارة االلكترونية: .2
لقد تطور املفهوم التقليدي للتجارة يف العقود األخرية إىل مفهوم التجارة االلكرتونية، وهذا تزامنا مع 

يثة عرب خمتلف أحناء العامل، وأيضا بسبب غزو وسائل االتصال احلداالنتشار الواسع للتكنولوجيا املتطورة 
 .  )احلواسيب، اهلواتف الذكية، اللوحات الرقمية ... وغريها( جلميع املعامالت التجارية

 تعريف التجارة االلكترونية: 5.2
التبادل  ف باسمتعر  يعود ظهور النشاط التجاري االلكرتوين إىل الستينات من القرن العشرين وكانت

كات اقتصرت يف البداية على تبادل بيانات البيع والشراء بني بعض املؤسسات الكبرية على الشبو  االلكرتوين،
االلكرتونية خاصة، ويف أواخر القرن العشرين تطورت التجارة االلكرتونية إىل أن وصلت إىل ما هي عليه 

عريفها ت فهي تصب يف مضمون واحد، فيمكن تاآلن، وهناك عدة تعريفات للتجارة االلكرتونية وإن اختلف
بأهنا: "إجراء العمليات التجارية مبختلف أشكاهلا بني املتعاملني االقتصاديني عن طريق تقنية االتصال احلديثة 

 .(022-027، ص ص: 2108)بوعافية،  املتمثلة يف األنرتنت مبا يتضمن الفعالية والسرعة يف األداء"
عقد أو صفقة تشمل توزيع، ترويج، تسويق أو بيع املعلومات، السلع أو اخلدمات، كل وتعرف أيضا بأهنا: "
 عملية بيع: "التجارة االلكرتونية بأهنا OCEDوتعرف  .(072، ص2108ماين، ) بوسائل اتصال حديثة"

وشراء السلع واخلدمات اليت تقدمها الشركة، األفراد، أو هيئة حكومية عامة أو خاصة نفذت عن طريق 
مسعود ) بكة االلكرتونية كاألنرتنت أو اهلاتف أو قناة اتصال لتبادل األعمال والبيانات واملعلومات"الش

 .(909، ص2104ولعروس، 

 واقع التجارة االلكترونية في العالم: 0.2
مليون دوالر، وبلغت يف  2239بنحو  قدرت السوق العاملية للتجارة اللكرتونية 2112يف عام 

ومازالت منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا متأخرا ماليني دوالر،  9بنحو  2119املنطقة العربية يف عام 
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عن سائر مناطق العامل وأدى ذلك إىل ظهور الفجوة الرقمية يف املنطقة. وحبسب إحصاءات االحتاد الدويل 
، يف حني 0332عام  % 0كة العنكبوتية يف العامل مل يتجاوز لالتصاالت، فإن عدد مستخدمي الشب

وبلغ عدد  0383اخرتعت عام "الثورة الرقمية" كما يطلق عليها،  2111عام  %4بلغت هذه النسبة 
من سكان األرض. وحبسب معطيات  %79، أي ما يعادل 2102مليار شخص يف  9.2مستخدميها 
، ويف رابطة الدول املستقلة %22نت يف القارة األمريكية بلغ عدد مستخدمي األنرت  2102االحتاد يف 

، ويتوقع االحتاد %70، والدول العربية %72، آسيا واحمليط اهلادئ %43، أوروبا %22، وأفريقيا 22%
، أي 2121مليار شخص عام  7.0أن يصل عدد مستخدمي األنرتنت يف العامل إىل الدويل لالتصاالت 

من جمموع سكان العامل، كما يتوقع االحتاد ارتفاع عدد األجهزة اليت متتلك خاصية االتصال  %21ما يعادل 
 .(024، ص2108)بوعافية،  2121مليار جهاز يف  22باألنرتنت إىل 

 إيجابيات وسلبيات التجارة االلكترونية: 2.2
 :(290-291، ص ص: 2102)عبد الرحيم،  التجارة االلكرتونية مزايامن أهم  اإليجابيات: •
إىل حد   قارنة بأنشطة التجارة التقليديةأهم ما مييز أنشطة التجارة االلكرتونية هو اخنفاض التكلفة م -

كبري، حيث أهنا ال حتتاج إىل متاجر أو معارض أو خمازن أو جممعات تسويق، إذ يكفي وضع موقع على 
 نتجاهتا ؛وعرض ماألنرتنت للتعريف بنشاط الشركة 

، فعالية أكرب يف السوق؛ فتستطيع الشركة من خالهلا موقعها على األنرتنت حتقيق تسويق أفضل ملنتجاهتا -
ساعة  27وأكثر فعالية من خالل الوصول إىل عدد هائل من املستهلكني على مستوى العامل وملدة 

د عليها يف أو النهار والر  يوميا، حيث ميكنها تلقي طلبات املستهلكني يف أي ساعة من ساعات الليل
احلال، كما ميكن أيضا تلقي اقرتاحات املستهلكني أو التجار والعمل على حتسني منتجات الشركة وتاليف 

 ة تفاصيل املنتج وكيفية استخدامه ؛أية عيوب هبا. كما تستطيع الشركة أيضا شرح كاف
ون تزاحم منتج شركة ما يف أي وقت دسهولة احلصول على املنتج؛ حيث يستطيع العمالء احلصول على  -

أو انتظار مبجرد الضغط على لوحة املفاتيح، ميكن إرسال طلب الشراء وتقوم الشركة بإرسال املنتج يف 
 احلال فور قيام العميل بدفع مثنه عرب احدى وسائل الدفع االلكرتوين ؛
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ه فرصا االطالع شبكة األنرتنت، فلدي توفر التجارة االلكرتونية العديد من البدائل أمام املشرتي باستخدام -
على العديد من املنتجات اليت تعرض بواسطة العديد من البائعني يف أماكن خمتلفة من العامل، بدال من 
التقيد مبكان حمدد تعرض فيه جمموعة قليلة من املنتجات، كما ميكن للشركة عرض موسوعة معلومات 

 م الصور والفيديوهات اليت هتم املشرتي. عنها وعن منتجاهتا، كما ميكن أيضا استخدا
ماين، ) رغم اإلجيابيات اليت تتميز هبا التجارة االلكرتونية إال أن هلا بعض العيوب ومنها السلبيات: •

 :(072، ص2108
 صعوبة حتديد هوية املتعاملني، وهذا راجع لغياب العالقة املباشرة بني املتعاقدين ؛ -
 األنرتنت ؛فقدان الثقة يف التعامل عرب  -
غياب التعامل الورقي على مستوى املعامالت التجارية االلكرتونية قد مي  حبقوق املتعاملني نتيجة  -

 املمارسات غري املشروعة ؛
لعربية ولكن ود هبا اللغة امشكل اللغة خاصة بالنسبة للمجتمعات اليت تسود هبا األمية، ولي  املقص -

 ة... اخل ؛من فهم اللغات األخرى كاألجنليزية، الصينية، األملانياملتعاملني متكرن عدم 
التجارة االلكرتونية معرضة حلدوث عمليات النصب واالحتيال من خالهلا، وهذا نظرا لصعوبة التحقق  -

 ؛ موقع الكرتوين(، 2108)سلبيات التجارة االلكرتونية وكيفية التغلب عليها،  من شخصية املتعاملني
من اخلطري جدا التسوق عرب شبكة األنرتنت يف عصرنا احلايل، إذ جيب على املستهلك التفكري جيدا  -

التسوق الكرتونيا يف حال كان جاهال الستخدام طرق الوقاية من املخاطر االلكرتونية، حيث ظهر قبل 
حتيال وغش ات امع التجارة االلكرتونية وشبكة األنرتنت واستخدام احلاسوب واهلواتف الذكية، عملي

عبد الرحيم، ) وسرقة تعرف باجلرائم االلكرتونية، وهي متعددة قد ختص خصوصية املستهلك وهتدد أمنه
 . (299، ص2102

 تأثير شبكات التواصل االجتماعي على فاعلية التجارة االلكترونية .2
 عالقة شبكات ومواقع التواصل االجتماعي بالتجارة االلكترونية: 5.2
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تأيت أمهية التسويق عرب الشبكات االجتماعية مثل: فايسبوك، تويرت، يوتيوب، ... وغريها، من حجم 
ط ويعتمد جناح التسويق على تلك املواقع على كيفية رب التفاعل االجتماعي للجمهور مع تلك املواقع.

غرض عرض ل النشاط التجاري بتلك الشبكات بشكل صحيح واجتذاب أكرب عدد من اجلمهور املستهدف
املنتجات واخلدمات أو كسب الكثري من التواجد وإبداء اآلراء إلشهار سلعة أو عالمة سجارية، لذلك 
فالتسويق عرب مواقع التواصل االجتماعي خدمة هامة جدا لكل صاحب نشاط سجاري مهتم بتوسيع رقعة 

  . ، موقع الكرتوين(2102)اللبابيدي واحلوراين،  نشاطه على األنرتنت
وتقود كل املؤشرات اإلحصائية إىل أن دور شبكات ومواقع التواصل االجتماعي يتعاظم يوما بعد 

سواء بالنظر إىل مصادر مبيعات التجارة االلكرتونية وتواجد العالمات يوم يف عامل التجارة االلكرتونية، 
لى مواقع إلنفاق عالتجارية على صفحات التواصل االجتماعي وتفاعل املستخدمني معها مرورا حبجم ا

 التواصل هبدف زيادة أرباح مواقع التجارة االلكرتونية يف عامل سوشيال ميديا التجارة االلكرتونية.
ومن الواضح أن مسوقي التجارة االلكرتونية يدركون قوة وسائل اإلعالم االجتماعية للتواصل مع 

يبا. وبالنسبة إىل أنشطة يف كل مكان تقر  Instagramو Facebook ،Twitter ،LinkedInمجهور 
الويب؛ ميثل التسويق االجتماعي الفعال قيمة حقيقية، حيث تقدم الشبكات االجتماعية طرقا جديدة 

العالمة  فضل ما تقدرمهللوصول إىل العمالء ألول مرة والتفاعل مع العمالء احلاليني ومكافأهتم، وعرض أ
للتجارة،  أماكن للعثور على احملتوى وتوزيعه، إىل بواباتالتجارية. وقد تطورت الشبكات االجتماعية من جمرد 

حيث تستفيد الشركات اليت تدمج وسائل اإلعالم االجتماعية يف اسرتاتيجيتها التسويقية من اكتساب 
 .موقع الكرتوين(، 2103)زورزيين،  العمالء، إىل املبيعات، إىل محالت إعادة االرتباط

عن طريق شبكات التواصل قد متت  2109من مبيعات التجارة االلكرتونية سنة  %42أن  وجند
من مستخدمي الفيسبوك يعجبون  %93وأن   Pinterest.و Facebook ،Twitterمثل  االجتماعي

من املستهلكني يعتمدون على شبكات  %47بصفحات العالمات التجارية للبحث عن املنتجات، كما أن 
لتواصل ؛ ينفق املستهلكون يف أمريكا الكثري على مواقع افمثالوجيههم يف الشراء، التواصل االجتماعي لت
 01من  7. كما أن 2102مليار دوالر مت تداوهلا يف التسوق االلكرتوين عام  924االجتماعي، حيث أن 
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ا على همستخدمني للتواصل االجتماعي قاموا بالشراء من املتجر أو على االنرتنت لسلعة ما مث قاموا بنشر 
، كما أن زيادة املرور إىل مواقع التجارة االلكرتونية من خالل السوشيال ميديا Pinterestالفيسبوك، تويرت أو 

 .موقع الكرتوين(، 2102)كاملي،  2109من يناير إىل يونيو  %04.8أدت إىل زيادة الدخل بواقع 
لذلك؛ كان لشبكات التواصل االجتماعي دورا كبريا يف جناح عملية التواصل، وأصبحت التجارة 

العاملي اجلديد الذي يركز على االستخدام املكثف لالنرتنت وللتجارة االلكرتونية أحد دعائم االقتصاد 
دة بنماذج منظمات جديااللكرتونية، ما أدى إىل تغيري جوانب كثرية يف منظمات األعمال املوجودة، وإجياد 

انتشر  وقدإذ أصبحت التجارة االلكرتونية مسة مهمة من مسات عصر األنرتنت، أعمال وعمليات جديدة، 
بشكل كبري بالدول العربية، إذ بلغ عدد مستخدمي األنرتنت بالشرق األوسط عام استخدام األنرتنت 

، 2107ستخدم يف هناية شهر حزيران مليون م 31مليون مستخدم، بينما ارتفع إىل  9ما يقارب  2111
 وتتم هذه املبيعات عرب البوابات واملواقع االلكرتونية واليت احدى وسائلها هي شبكات التواصل االجتماعي

 .(8)زعالن وآخرون، د.س، ص

 الم العربي:العفي التجارة االلكترونية مجال في المتزايد شبكات التواصل االجتماعي ودورها  0.2
بوابة املدفوعات االلكرتونية الرائدة يف العامل العريب عام  PAYFORTقد أعلنت شركة بيفورت ل
" يف 2102، تقريرها السنوي حول "حالة صناعة املدفوعات االلكرتونية يف العامل العربية لعام 2102

ومها  - دية ومصرجماالت التجارة االلكرتونية و"املؤمترات والفعاليات" وخدمات السوق، أن أسواق السعو 
ليها مباشرة حتتالن املقدمة يف جمال التجارة االلكرتونية، ت -أكرب مركزين للتجمع السكاين يف العامل العريب 

القوي خلدمات األنرتنت. وتتوقع )بيفورت( أن تلك األسواق الثالثة الكربى اإلمارات صاحبة االنتشار 
تع السوق ارة االلكرتونية يف العامل العريب، وبينما يتمسوف تستمر يف قيادة عملية التطور يف جمال التج

املصري بأكرب عدد من املتسوقني الكرتونيا فإن اإلمارات والكويت تتمتعان مبستويات أعلى من املتسوقني 
رجال ، ويكشف التقرير أيضا أنه باستثناء األمر يف دولة اإلمارات، فإن الالكرتونيا بالنسبة ملعدل دخل الفرد
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سنة هي  92-22، كما تعد الشرحية العمرية ما بني األكثر تسوقا الكرتونيا على مستوى العامل العريبهم 
  .، موقع الكرتوين(2102)رشاد،  األكثر اعتمادا على التسوق االلكرتوين

أن شبكات التواصل االجتماعي تلعب دورا متزايدا يف جمال التجارة يكشف تقرير )بيفورت( كما 
 ،على الرغم من أنه ال توجد شبكة واحدة حتتل مركز الصدارة على مستوى العامل العريب ككل االلكرتونية،

 Instagramيف مركز الصدارة يف مصر واإلمارات، يلعب انستغرام  Facebookففي حني يأيت فايسبوك 

لينكدإن  ةالدور األكرب يف السعودية، غري أن الالفت لبنان تعتمد بشكل كبري على شبك Twitterوتويرت 
LinkedIn مركز الصدارة لبعض هذه املواقع االجتماعية يف بعض الدول العربية:( 2)، ويوضح اجلدول 

 (: تصدر مواقع التواصل االجتماعي في بعض الدول العربية1جدول )
 فايسبوك الدولة

Facebook 

 انستغرام
Instagram 

 لينكدإن
LinkedIn 

 تويتر
Twitter 

     مصر

     السعودية

     اإلمارات

     لبنان

 (2102رشاد، من إعداد الباحثتني اعتمادا على ) المصدر:

 خاتمة:. 1
، حيث فتحت تميزةم لقد أتاحت الثورة التكنولوجية واملعلوماتية بروز شبكة اإلنرتنت كشبكة عاملية

اجملال عرب خمتلف أحناء العامل أمام األشخاص واملؤسسات بإمكانية التواصل والتفاعل بينهم بغض النظر عن 
املعلوماتية ظهرت رة التكنولوجية و جنسياهتم، ثقافاهتم ودياناهتم...اخل. وتزامنا مع هذه الثو لغاهتم، أعمارهم، 

 ء(، واليت كان هلا تأثري كبري سوا2الثاين للويب )ويب  شبكات التواصل االجتماعي كأحد تطبيقات اجليل
على حياة األفراد أو اجملتمعات، حيث وفررت خدمات كثرية ومتنوعة وأصبحت معظم املعامالت خاصة 

مل يعد املكان و الزمان و  تالشي الذي نتج عنهو االفرتاضي، االلكرتوين التجارية منها تتم عرب هذا الفضاء 
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، وكل ذلك كان نتيجة سهولة استخدام هذه الشبكات واملواقع االجتماعية حدود اجلغرافيةلهناك أي اعتبار ل
 جلميع فئات اجملتمع، باإلضافة إىل سرعتها الفائقة يف توفري اخلدمة واملعلومة.

 وقد توصلت هذه الدراسة إىل جمموعة من النتائج أمهها:
ام خمتلف وسليب، إجيايب كوهنا تتيح الفرصة أمشبكات ومواقع التواصل االجتماعي هلا جانبان: إجيايب  -

فئات اجملتمع بالتعارف وتكوين الصداقات ونشر القيم الفاضلة، وجانب سليب، كوهنا تعد مكان يتخلى 
 فيه الكثريون عن قيمهم وثقافاهتم واستبداهلا بقيم خمالفة للدين اإلسالمي ؛

جارية األعمال ملمارسة نشاطاهتم وأعماهلم التتعترب شبكات ومواقع التواصل االجتماعي منربا ألصحاب  -
 ؛ صفروتسويق منتجاهتم وخدماهتم بتكلفة احلرة والرتويج هلا، 

إمكانية تعرض املواقع االلكرتونية لعمليات القرصنة، وبالتايل تعترب شبكات ومواقع التواصل االجتماعي  -
الع خصوصيات األشخاص واالط ية التجس  علىعاملني، إلمكانتفضاء افرتاضي ال يوفر األمان للم

 معلوماهتم الشخصية ؛على 
سهولة يف تطبيق ، حيث تساهم بتعترب شبكات ومواقع التواصل االجتماعي قوة دافعة للتجارة االلكرتونية -

 يفاسرتاتيجيات تسويقية فعالة دون احلاجة إىل تكاليف مرتفعة، فهي تتيح إمكانية الوصول إىل العميل 
 ؛ (اختزال عامل الزمان واملكانمن العامل ) أي وقت ويف أي مكان

إن توافر احلواسيب احملمولة، اهلواتف الذكية واللوحات الرقمية بكثافة ويف ظل انتشار األنرتنت ساهم  -
 بقوة يف دخول شرحية كبرية من املتعاملني إىل عامل التجارة االلكرتونية من بابه الواسع.

 جمموعة من التوصيات يف عدة نقاط أمهها:ويف ظل نتائج الدراسة؛ ميكن تقدمي 

تنظيم وتشريع نصوص قانونية حتكم نظام التجارة االلكرتونية، تكون موضوعية ومستقلة بذاهتا يف هذا  -
 ؛ كرتوين()حقوق املتنافسني أو املستهلك االل اجملال، تتضمن آليات محائية للمتعاملني االلكرتونيني

االجتماعي دراسة جيدة واختيار أنسبها وأكثر جناعة يف تسويق  ضرورة دراسة شبكات ومواقع التواصل -
 منتجاتنا والرتويج هلا )من حيث التكلفة، السرعة، السهولة يف الوصول للعميل، عامل األمان،...( ؛



 

 :الملتقى الوطني العلمي حول 
 وسبل حماية املستهلك الالكتروني ةالتجارة الالكتروني

19 

تساهم شبكات ومواقع التواصل االجتماعي يف تسهيل تعامالتنا اليومية بقدر ما تساهم يف تعقيدها،  -
 ننجر وراء سلبياهتا ؛حاجة ملحرة إليها شرط أن ال  وبالتايل فنحن يف

تزامنا مع الثورة التكنولوجية والغزو الواسع لشبكات ومواقع التواصل االجتماعي للواقع، فإنه ال ميكن  -
بأي حال من األحوال منع األشخاص من استخدام هذه املواقع ودخول العامل االفرتاضي، وإمنا يتعنير 

الفاضلة  عن قيمهاسالمية اإلو  العربية تتخلى جمتمعاتناايف، الديين واألخالقي حىت ال علينا نشر الوعي الثق
 وراء قيم منحطة للعامل الغريب.تنجر و 

 قائمة المراجع:. 1
، استخدام شبكات التواصل االجتماعي يف تعزيز العملية التعليمية، تاريخ االطالع: (2102) ،وهيبة، بوزيفي .0

 ، من املوقع:14/02/2103
https://jilrc.استخدام-شبكات-التواصل-االجتماعي-في-تع/ 

، استخدام مواقع التواصل االجتماعي يف اجلزائر: دراسة ميدانية لعينة من الطلبة املستخدمني ملوقع (2107) ،خمتار ،جلويل .2
 ، من املوقع:14/02/2103جبامعات سعيدة، مستغامن وتلمسان، تاريخ االطالع:  الفايسبوك

https://platform.almanhal.com/Reader/Article/67411 
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https://www.irfaasawtak.com/a/social-media-arab-world-mena/425687.html
https://dolphinuz.com/blog/single/45/الاجتماعي-التواصل-مواقع
https://www.akhbaralaan.net/technology/2015/05/03/most-commonly-used-arab-countries-whatsapp-application
https://www.akhbaralaan.net/technology/2015/05/03/most-commonly-used-arab-countries-whatsapp-application
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 : ملخص
لتسويقي اجلزائري ملمارسات التضليل اهتدف هذه الدراسة إىل قياس مدى إدراك املستهلك اإللكرتوين 

 ( مستخدم ملواقع التواصل  االجتماعي،68عرب مواقع التواصل االجتماعي، من خالل دراسة عينة من )
د ادراك للمستهلك وجو  وقد مت استخدام املنهج الوصفي التحليل، وبينت نتائج حتليل فقرات االستبانة

وجود فروق دم ع تسويقي عرب مواقع التواصل االجتماعي، وكذاااللكرتوين اجلزائري ملمارسات التضليل ال
مدى إدراك املستهلك االلكرتوين اجلزائري ( يف متغري α≤0.0.ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )

 ما عدى متغري يف اجلنس، العمر واألجرلدى أفراد عينة الدراسة تعزي ملتغريات ملمارسات التضليل التسويقي 
 املؤهل العلمي0

 املستهلك اإللكرتوين، التضليل التسويقي، مواقع التواصل االجتماعي0الكلمات املفتاحية: 
 )األول( االطار النظري للتجارة االلكترونية المحور:

 
Abstract: 

This study aims to measure the extent of the Algerian electronic 

consumer perception of marketing disinformation practices through social 

networking sites, through the study of a sample of (86) users of social 

networking sites. Marketing via social media, as well as the absence of 

statistically significant differences at the level of significance (0.05≥α) in 

the variable of the extent of the Algerian electronic consumer's awareness 

of marketing misleading practices among individuals of the study sample 



 

 أميرة عبد الباقي، خولة زياني
 قياس مدى إدراك المستهلك اإللكتروني الجزائري لممارسات التضليل التسويقي عبر مواقع التواصل االجتماعي 

 

2 

attributable to gender, age and wage variables in Except a scientific 

qualification variable. 

Key words: electronic consumer; misinformation; social media. 
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 amiraabdelbaki@yahoo.frيميل: ، اإلأمرية عبد الباقي: المؤلف المرسل

 مقدمة:  .1
يشهد العصر احلايل العديد من التغريات املستمرة والسريعة واليت فرضتها بيئة أعمال تتميز باملخاطرة 

ع  وظهور التجارة اإللكرتونية أصبح املستهلك االلكرتوين أمام تنو االنفتاح العاملي ويف ظل وعدم التأكد، 
ة هذا ما زاد من اقباله على اقتناع البضائع واخلدمات بشكل متزايد، خاص كبري يف السلع واخلدمات املعروضة

 يف ظل السهولة والسرعة اليت توفرها املواقع االلكرتونية0
ته د من أساليب الغش واالحتيال والتضليل يف معامالبات عرضة للعديإال أن املستهلك اإللكرتوين 

ية، من خالل استخدام اعالنات مغشوشة عرب مواقع التواصل االجتماعي اليت تعترب من أكثر التسويقية اليوم
املنتجات اإللكرتونية انتشارا، وبالرغم من أهنا أنشئت للتواصل بني األفراد إال أهنا أصبحت وسيلة لالحتيال 

 ميها0على مستخد
 "ما مدى إدراك المستهلكوبناءا على ما سبق ميكننا صياغة وطرح اإلشكال الرئيسي التايل: 

 اإللكتروني الجزائري لممارسات التضليل التسويقي عبر مواقع التواصل االجتماعي؟"
 فرضيات الدراسة:

 من أجل اإلجابة على إشكالية الدراسة السابقة قمنا بصياغة الفرضية االحصائية التالية: 
0H:  إدراك املستهلك اإللكرتوين اجلزائري ملمارسات التضليل التسويقي عرب مواقع التواصل ال يوجد

 0االجتماعي
1H:  واقع التواصل عرب مإدراك املستهلك اإللكرتوين اجلزائري ملمارسات التضليل التسويقي يوجد

 0االجتماعي

mailto:amiraabdelbaki@yahoo.fr
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 أهداف الدراسة:
إدراك املستهلك اإللكرتوين اجلزائري ملمارسات مدى العدف الرئيسي من هذه الدراسة هو معرفة  

 ة:، ويتفرع عن هذا اهلدف األهداف الفرعية التاليالتضليل التسويقي عرب مواقع التواصل االجتماعي
 لكرتوين؛معرفة األسس النظرية للمستهلك اإل -
 معرفة ماهية املمارسات التسويقية التضليلية عرب مواقع التواصل االجتماع وسبل احلماية منها0 -

 منهج الدراسة:
من أجل امتام هذه الدراسة والوصول إىل مجلة من النتائج والتوصيات، مت االعتماد على املنهج  

 وحتليل البيانات اجملمعة0 الوصفي التحليلي من خالل وصف املفاهيم الواردة يف الدراسة
  هيكل الدراسة:

لدراسة خمتلف جوانب هذا املوضوع قسمنا الدراسة إىل حمورين حمور خصص لدراسة النظرية والثاين 
 للدراسة التطبيقية0

  الدراسة النظرية.0
من تلفة يف معامالته اليومية يف سبيل إشباع حاجاته ورغباته ألنواع خماملستهلك اإللكرتوين  تعرضي

أساليب الغش واالحتيال سواءا كانت بطرق تقليدية أو مستحدثة، ومواقع التواصل االجتماعي أصبحت 
 أهم الوسائل املساعدة على التضليل التسويقي للمستهلك0

 :مستهلك اإللكتروني في ظل الممارسات التسويقية التضليليةال 5.0
الل طويلة ويف أزمنة خمتلفة، وهذ من خمتتد معاناة املستهلك من أساليب الغش واخلداع لفرتات 

السلع واخلدمات املقدمة له، واليت كانت تبدو يف ظاهرها السعي حنو خدمته واشباع حاجاته ورغباته، ولكن 
يف حقيقتها كانت هتدف إىل استغالله وحتقيق أكرب قدر ممكن من األرباح، وقد استفحل هذا األمر إىل 

ماعات واهليئات الريمية منها أو غري الريمية إىل ما يعانيه املستهلك من درجة نبهت الكثري من األفراد واجل
استغالل فاحش وغش تسويقي كبري، وما يرتتب على ذلك من أضرار مادية ومعنوية، كما دفع ذلك املهتمني 



 

 أميرة عبد الباقي، خولة زياني
 قياس مدى إدراك المستهلك اإللكتروني الجزائري لممارسات التضليل التسويقي عبر مواقع التواصل االجتماعي 

 

4 

بالتسويق إىل لعب دور هام يف هذا الشأن مبا قدموه من توجيهات وتوصيات تكفل محاية املستهلك يف 
 0(3.02)الداوي الشيخ، مله مع منتجي وموزعي السلع واخلدماتتعا

"املستهلك االلكرتوين  2الفقرة  8املشرع اجلزائري كما جاء يف املادة  واملستهلك االلكرتوين حسب
هو كل شخص طبيعي أو معنوي يقتين بعوض أو بصفة جمانية سلعة أو خدمة عن طريق االتصاالت 

 0(000-001، ص 3.02)بعجي أمحد، رتوين بغرض االستخدام النهائي"االلكرتونية من املورد االلك
ميكن تقسيم املستهلكني وفقا ملقياس طبيعة االستهالك أو االستخدام والذي يعترب املقياس األكثر و 

 :(812، ص 3.06)بركات سارة، رحال اميان، عيساوي سهام، شيوعا واستخداما إىل
وهو املستهلك الذي ينتمي إىل ما يعرف بسوق األسر  المستهلك النهائي أو األخير: -

والعائالت، فهو فرد من العائلة ويقوم بشراء السلع واخلدمات بغرض استخدامها أو استهالكها 
 ومعظم مشرتياته تكون إما فردية شخصية أو ختص العائلة؛

ت افهو املشرتي الذي ينتمي إىل السوق الصناعية أو سوق مؤسس المستهلك الصناعي: -
األعمال، وقد يكون فردا أو مجاعة، ويقوم بشراء أو اقتناء السلع واخلدمات ذات الطابع اخلاص 

 اليت تستخدم إلنتاج سلع أخرى، كاملواد نصف املصنعة أو املواد اخلام؛
حيث يقوم هذا النوع من املستهلكني بشراء سلع وخدمات  الموزع أو الوسيط أو التاجر: -

 ق منفعة معينة، غالبا ما تكون تتمثل يف حتقيق األرباح0   بغرض إعادة بيعها لتحقي
يعرف الغش واخلداع اإللكرتونيان على أهنا "كل سلوك غري مشروع أو غري أخالقي أو غري يف حني 

مصرح به يتعلق باملعاجلة اآللية للبيانات "، فيشمل غش وخداع املستهلك اإللكرتوين يف كل تصرف يصدر 
من خالله إظهار الشيء حمل التعاقد على غري حقيقته، مما يوقع مقتين املنتوج من شخص حمرتف، يهدف 

 ( 220،ص 3.06كسيوم عيالم رشيدة، يف الغلط من أجل احلصول على مصلحة غري مشروعة)أ
إذ ميكن أن يكون  ، يتعرض هلا املستهلك اإللكرتويناليت صور الغش واخلداع عرب األنرتنتومن بني 

ضحية تطبيق صور الغش واخلداع التقليدية عرب األنرتنت، كما ميكن أن يكون ضحية غش أو خداع ينحصر 
 (: 221-222، ص ص 3.06وروده يف العامل اإللكرتوين وميكن حصرها يف )أكسيوم عيالم رشيدة، 
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داع يف العامل اخلتتعدد صور الغش و  تطبيق صور الغش والخداع التقليدية عبر األنترنت: -
 املادي، إال أهنا ميكن تقييمها وتقدميها يف:

 :وخداعا  يعترب غشا الغش والخداع الذي ينصب على بيانات المنتوج وخصائصه
 جتاريا عرض احملرتف اإللكرتوين ملنتجات أو بيعها عرب األنرتنت مع تعمد تغيري البيانات
اليت تتعلق بطبيعتها، كإحداث تغيري يف املعلومات اليت تتعلق بطبيعة السلعة، أو  

 كميتها، مما يتسبب يف انتفاء الصفات أو اخلصائص اجلوهرية للمنتوج؛
 يع يعتمد بعض احملرتفني القيام بعرض وب خالل تقليد المنتج: الغش والخداع من

منتجات للمستهلك اإللكرتوين غري أصلية، حبيث يتم تقليد ووضع عالمات جتارية 
مشاهبة لعالمات أخرى مشهورة، أو عرض سلعة يف منوذج أو تصميم مشابه لنموذج 

 أو تصاميم لسلع أخرى0
واخلداع  يتخذ الغش المستحدثة عبر األنترنت:صور الغش وخداع المستهلك اإللكتروني  -

يف إطار التجارة اإللكرتونية العديد من األشكال يف ظل البعد التعاقدي واعتماد الوسائل 
االلكرتونية يف التعاقد عن بعد، مما يعزز وقوع املستهلك االلكرتوين ضحية الغش واخلداع، حيث 

ها من خالل تكنولوجيا االتصال واليت يستغليستعني احملرتف اإللكرتوين يف نشاطه املهين ب
التالعب يف املواقع االلكرتونية اليت يتم فيها عرض منتوج مغشوش أو ال جيوز أصال التعامل فيها 
عن بعد، وذلك بإنشاء مواقع رقمية احتيالية تتضمن بيانات مزورة سواءا املتعلق بالشخص أو 

 خاصية من خصائصه0  نشاطه التجاري أو املتعلقة باملنتوج ذاته أو
 مواقع التواصل االجتماعية كأحد أهم العوامل المساعدة على التضليل التسويقي  0.0

تعترب مواقع التواصل االجتماعي نوعا من أنواع اجملتمعات االفرتاضية، حيث تتيح التواصل بني األفراد 
د، جامعة، مدرسة، لأو املعنويني( يف بيئة جمتمع افرتاضي جيمعهم اهتمام أو انتماء مشرتك )ب الطبيعيني)

من خالل التواصل املباشر يف احملادثات أو مع املعلومات اليت يضعوهنا للعرض، حيث تتميز  منظمة000اخل(،
تشارك األطراف اهني أين يمواقع التواصل االجتماعي بالتفاعلية بني املرسل واملستقبل، أي رسالة ذات اجت



 

 أميرة عبد الباقي، خولة زياني
 قياس مدى إدراك المستهلك اإللكتروني الجزائري لممارسات التضليل التسويقي عبر مواقع التواصل االجتماعي 

 

6 

آرائهم كما تتميز أيضا بإعادة تنظيم جغرافيا األنرتنت وسهولة االستخدام وتنوع النشاطات التعبري عن 
اح حممد، سعداوي ) شبوالتعريف الشخصي وتوفري البيانات وتزويد طرق جديدة لتجسيد جمتمع املعلومات

بالرغم و من أكثر املنتجات االلكرتونية شعبية، مواقع التواصل االجتماعي ف ،(322، ص 3.02موسى، 
ثل إال أهنا تعدت ذلك ليكون الفرد فيها )بنية اجملتمع اإللكرتوين( ميمن أهنا أنشئت للتواصل بني األفراد 

مؤسسة معينة، أو شكل من أشكال اإلعالم كالصحف، أو ما ميثل نسق اجتماعي معني سياسي أو 
اجتماعي أو اقتصادي أو ديين، ومتيز هذه األدوات بسهولة التعامل بيها واخنفاض تكلفتها، جيعل هناك 

ون خدمي مواقع التواصل االجتماعي يزداد إىل مليتعدد املستخدمني هلا، فاملالحظ أن مسيف زيادة سريعة 
 0(.8، ص 3.01ميسون،  عز الدين برهومه)شخص كل شهر

واقع تعمل على تشجيع الزوار الستخدام هذه املواقع وتقليب صفحات املحيث أن العديد من 
تعزز  زيد منها ومتكينهم من تكوين وجهات نظرالشبكة للتعرف على املعلومات اليت تشجعهم لطلب امل

عض هذه بتعاملهم التسويقي مع الشبكة عرب املتاجر االفرتاضية املعروضة على شبكة األنرتنت، كما أن 
مهدي  )املواقع تقوم بتقدمي اهلدايا لكي تشجع املستخدمني من التعامل معها وحتفيزهم للمشاركة يف براجمها

 0(05، ص 3.06لطيفة، 
أهم مواقع التواصل االجتماعي جند الفايسبوك حيث قام بإنشائه مارك زوكربريغ عام ومن بني 

، لتسهيل عملية التواصل بني طلبة جامعة هارفارد، لتسع استخدامه فيما بعد خارج نطاق اجلامعة 1..3
، بن عمور ةيف كل مكان، ويعترب الفايسبوك من أكثر مواقع التواصل االجتماعي استخداما) مالك خدجي

، إال أن الكثري من مستخدمي هذه املواقع يستعملها ألغراض تضليل املستهلك  (080، ص 3.06مجيلة، 
من القانون  1.اإللكرتوين رغم أن املشرع اجلزائري أكد على حق املستهلك يف االعالم من خالل املادة 

فية اللتزام بتزويد املستهلك بكياملتعلق بالقواعد العامة حلماية املستهلك، وذلك من خالل ا 3./62
ح ليت يبتغيها من اقتنائها، أو البو ااستعمال السلعة بالشكل الذي حيقق له أقصى مدى من األهداف 

للمستهلك بكل ما جيعله على بينة من عيوب الشيء املباع وادراك خصائصه، وكذا إبراز االحتياطات اليت 
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-138، ص 3.06تعماله املنتج)عبايدة فرحية حفيظة، جيب على املستهلك اختاذها عند حيازته أو اس
1300) 

ى حيث ومن أجل أن يباشر التسويق اإللكرتوين عمله سواء على مستو أساس التعاقد الثقة واالئتمان ف
الفرد أو على مستوى املؤسسات جيب أن تستطيع كل األطراف أن تتقيد مبستوى ثقة يكون على األقل 

بركات سارة، رحال )أن  لقة بأشكال املعامالت التجارية التقليدية، وهذا يعينمساوي لتلك املستويات املتع
 (:.80، ص 3.06اميان، عيساوي سهام، 

 البائع واملشرتي املشاركان يف املعاملة االلكرتونية مها اللذان من املفروض أن يكونا وليس غريمها؛ -
 املعاملة؛أن يكون للبائع احلق يف بيع السلعة أو اخلدمة حمل  -
 جيب أن يتوفر لدى املشرتي املوارد املالية اليت تضمن له تسديد قيمة املشرتى؛ -
 آليات التعامل والتسديد جيب أن تكون متوفرة مشروعة وأمنة؛ -
 خصائصها وتستجيب للطلب؛السلعة أو اخلدمة املباعة توافق  -
 السلعة أو اخلدمة املشرتات هلا امكانية التسليم إىل املشرتي؛ -
  ترتقب األطراف املشاركة يف العملية جين فوائد من املعامالت0أن  -
ة األخالقية جتاه عمالئهم ينبغي عليهم محاية املعلومات اخلاص التزاماهتمإن املسوقني ويف إطار  -

، وكذا االلتزام بسالمة املعامالت االلكرتونية لضمان حتقيق الثقة يف عملية هبؤالء العمالء
 0(00، ص 3.06بومدين، معراج هواري، )بوداود التسويق

 الدراسة التطبيقية .3
 منهجية الدراسة 5.3

ب على املنهج الوصفي التحليلي، كونه األنس ت الباحثتانمن أجل حتقيق أهداف الدراسة، اعتمد
 0يف مثل هذا النوع من البحوث

 مجتمع وعينة الدراسة  0.3
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رب مواقع التواصل ع التسويقية اإلعالناتمن خدمات  نيتمثل جمتمع الدراسة يف املستهلكني واملستفيدي
االجتماعي، ونظرا لتعذر استخدام طريقة املسح الشامل يف مجع البيانات، سنعتمد يف هذه الدراسة على 

مت اسرتداد  هلكنيعلى بعض املست إرسال استبيانات الكرتونية حيث مت طريقة العينة العشوائية البسيطة، 
 ا يلي حناول تقدمي وصفا للخصائص الشخصية لعينة الدراسة وفقا ملا يأيت: ، وفيماستبانة( 68)

 
 : توزيع عينة الدراسة حسب البيانات الشخصية5الجدول

 النسبة املئوية التكرار فئات املتغري 

 الجنس
 %28 20 ذكر

 %81 00 أنثى

 السن

 %5008 80 سنة .2أقل من 

 %0608 08 سنة 20-10
 %006 0 سنة .10-0

 %. . سنة .0أكرب من 

 المستوى التعليمي

 %. . متوسط

 %300 3 ثانوي

 %2201 25 جامعي

 % .0 15 دراسات عليا

 مستوى الدخل

 %0501 01 دج ...06اقل من

 %208 2 دج ....2-0..06من 

 %0206 02 دج ....0-0...2من 

 %0.08 .0 دج 0...0أكثر من 

 %..0 68 اجملموع

 أداة الدراسة  3.3
قامت الباحثتان بتصميم استبانة كأداة جلمع البيانات األولية واليت مت استخدامها كأداة للدراسة، 
حيث روعي يف تصميمها الدقة وإتباع األصول والقواعد الالزمة لصياغة أسئلتها، وقد مت تقسيمها إىل قسمني 
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فقرات )اجلنس، العمر، املؤهل العلمي،  0ن تضمن األول اخلصائص العامة جملتمع الدراسة وتكون م
ات مدى إدراك وتقبل للمستهلك االلكرتوين اجلزائري ملمارسالتخصص، اخلربة(، أما القسم الثاين فقد ضم 

 فقرة080واملتكونة   التضليل التسويقي عرب مواقع التواصل االجتماعي
تقابل ال  0درجات )الدرجة  0وقد مت تقسيم درجات املقياس حسب مقياس ليكرت اخلماسي إىل 

 1فتقابل أوافق، والدرجة  1تقابل حمايد، أما الدرجة  2تقابل ال أوافق، الدرجة  3أوافق بشدة، الدرجة 
 تقابل أوافق متاما(0

 فحص صدق وثبات األداة3.3
 صدق المحكمين 5.3.3

قبللل توزيع االسللللللللللللللتبللانللة على العينللة، مت حتكيمهللا من قبللل جمموعللة من األسلللللللللللللللاتللذة احملكمني ذوي 
ها ومدى انتمائها للمحاور اليت أدرجت حتتاالختصلللللاص وذلك إلبداء آرائهم حول األداة بالنسلللللبة لعباراهتا 

ذلك مت ووفقا لوالتأكد من سللالمتها اللغوية، ودرجة صللياغتها ومدى مالءمتها لقياس ما وضللعت من أجله 
 تعديل وإلغاء بعض عبارات االستبانة، وبذلك خرج االستبيان يف صورته األولية ليتم تطبيقه على العينة حمل

 0الدراسة
 ثبات أداة الدراسة0.3.3

ثبات االستبانة هو أن تعطي هذه االستبانة نفس النتيجة لو متت إعادة تطبيقها أكثر من مرة حتت 
وهو ما يعين االسلللللتقرار يف نتائج االسلللللتبانة وعدم تغيريها بشلللللكل كبري فيما متت نفس الظروف والشلللللرو ، 

إعادة توزيعها على أفراد العينة عدة مرات خالل فرتة زمنية معينة، ومت التحقق من ثبات استبانة الدراسة من 
 ، وذلك كما يوضحه اجلدول التايل:امل ألفا كرونباخاستخدام طريقة مع خالل

 معامل ثبات والدراسة ككل )ألفا كرونباخ( :0الجدول
 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات البيان

 02.2. 08 الدراسة ككل
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 .08. وزالكلي جتا، حيث أن معامل الثبات ألف كرونباخ كمعامل للثبات الكليمت حساب معامل 
مما يدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات، وهذا ما يطمئن الباحثان من  0205.بلغ  حيث

 تطبيقها على مجيع أفراد عينة الدراسة0
 تحليل فقرات الدراسة واختبار الفرضيات 1.3

( فقرة، حيث قامت الباحثتان 08يتضمن هذا اجلزء حتليل مفصال لفقرات االستبانة واليت بلغ عددها )
باسللللتخدام النسللللب املئوية واملتوسللللطات احلسللللابية واالحنرافات املعيارية يف التحليل، وقد مت تقسلللليم درجات 

درجات، ومن مث يتم حسللللاب املتوسللللط احلسللللا 0 حيث  0املقياس حسللللب مقياس ليكرت اخلماسللللي إىل 
دول ليكرت جب نعمل على حسللللللاب املتوسللللللطات احلسللللللابية للعبارات وإلمجايل احملاور الثالث، وباالسللللللتعانة

 اخلماسي حنصل على االجتاهات للمحاور الثالث0
 . تحليل نتائج الدراسة1-5

دراك إلإلجابة على هذا السؤال مت احتساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للمتغري )
كما يراها أفراد  (املستهلك االلكرتوين اجلزائري ملمارسات التضليل التسويقي عرب مواقع التواصل االجتماعي

 (20عينة الدراسة، أنظر اجلدول رقم )
 : المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمتغير معايير التقويم الذاتي 3الجدول 

 املعايري
املتوسط 
 احلسا 

االحنراف 
 املعياري

مستوى  الرتتيب
 اإلدراك

المستهلك االلكتروني الجزائري  إدراكمدى 
لممارسات التضليل التسويقي عبر مواقع 

 التواصل االجتماعي
 مرتفعة ---- 2.111 3.10

إدراك مدى  متباينة بشكل كبري فيما خيصتكن تشري نتائج اجلدول أعاله أن إجابات أفراد العينة مل 
، ل الدراسةحم اجلزائري ملمارسات التضليل التسويقي عرب مواقع التواصل االجتماعي املستهلك االلكرتوين

ة ومنفردة جاء جمتمع إلدراك املستهلك اإللكرتوين فيما خيص هذا املوضوعحيث يتضح أن املستوى العام 
 (،  مما يشري إىل أن تصورات أفراد0805.( واحنراف معياري )2003بدرجة متوسطة مبتوسط حسا  )
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قي عرب مواقع اجلزائري ملمارسات التضليل التسوي إدراك املستهلك االلكرتوينمدى عينة الدراسة لدرجة تطبيق 
 0واجيابية رتفعةكانت م  التواصل االجتماعي

 . اختبار فرضيات الدراسة1-0
يدرك المستهلك االلكتروني الجزائري لممارسات التضليل التسويقي عبر مواقع التواصل "ال 
 ".االجتماعي

تقوم الفرضلللللللية على مقارنة الوسلللللللط احلسلللللللا  لإلجابات عن مدى التزام اجلامعات اجلزائرية بتحقيق 
(، حيث اسلللللللتخدم لذلك اختبار )ت( يف حالة عينة 2مبدأ البحث العلمي مع الوسلللللللط احلسلللللللا  ل داة )

 .(One sample t-testواحدة أو ما يعرف )
 ة واحدة: اختبار )ت( في حالة عين3الجدول 

 البيان

 3( =Test Valueقيمة االختبار )

عدد 
 المشاهدات

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

( tقيمة )
 المحسوبة

درجة 
 الحرية 
Df 

مستوى 
 الداللة

 2.222 61 1.353 2.111 3.10 61 فقرات الفرضية األولى

ك ادر إمدى  حيث نالحظ من اجلدول أعاله أن الوسللللللللللللللط احلسللللللللللللللا  إلجابات العينة فيما خيص
( 2003لغ )باملسلللتهلك االلكرتوين اجلزائري ملمارسلللات التضلللليل التسلللويقي عرب مواقع التواصلللل االجتماعي 

 ( ذات داللة إحصللللللللائية مبسللللللللتوى50221(، وأن قيمة )ت( احملسللللللللوبة )0805.وباحنراف معياري قدره )
الفرضللللللية  قبولو الفرضللللللية الصللللللفرية  رفضبني املتوسللللللطني الفعلي والنظري وبذلك يتم  ...0.معنوية بلغ 

واصل يدرك املستهلك االلكرتوين اجلزائري ملمارسات التضليل التسويقي عرب مواقع الت" البديلة القائلة بأنه "
 "0االجتماعي
حول إدراك المساااتهلك   α≤2.21توجد فروق ذات داللة إحصاااائية عند مساااتوى داللة "ال 

اإللكتروني الجزائري لممارسااااااااات التضااااااااليل التسااااااااويقي تعزى إلى المتغيرات الديمغرافية )الجنس، 
 ".العمر، المستوى التعليمي، الحالة االجتماعية، األجر(
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واليس على اعتبار أن التوزيع   ANOVAحتليل التباين الختبار هذه الفرضلللية مت اسلللتخدام اختباري 
يمرنوف الذي أوضلللللللللللح بأن قيمة مسلللللللللللتوى  –و األمر الذي تأكد من خالل اختبار كوجملروف طبيعي، وه

(، األمر الذي يدل على Sig≤0.0.) 0.0.من   أكربالداللة لكل قسللللللللم من نتائج االختبار )احملاور( 
 أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي، والذي ميكن توضيحه يف اجلدول املوايل: 

 (One- Sample Kolmogorov-Smirnov Testالتوزيع الطبيعي ):  اختبار 1الجدول
 مستوى الداللة Zقيمة  البيان

 0000. 003.3 مجيع الفقرات

توى املس اجلنس ملتغري العمر، اتبالنسبة ملتغري  ANOVAحتليل التباين حيث استخدما اختبار 
 0.00.اخلربة وهنا ترفض الفرضية إذا كان مستوى الداللة أقل من أو يساوي  األجر العلمي و

 ANOVAحليل التباين ت:  اختبار 1الجدول
 مستوى الداللة Fقيمة  البيان
 0221. 5..0. اجلنس

 0.62. 30282 العمر

 0..0. 000216 املستوى العلمي

 0012. 0252. األجر

( α≤0.0.يتضح من اجلدول أعاله عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )
فراد عينة الدراسة لدى أمدى إدراك املستهلك االلكرتوين اجلزائري ملمارسات التضليل التسويقي يف متغري 

محور كانت بالنسبة لل، وهذا راجع إىل أن مستوى الداللة لالختبار اجلنس، العمر واألجرتعزي ملتغريات 
، وهو α=0.05وهي قيم أعلى من مستوى الداللة  ( على التوايل0012.و) ،(0.62.، )(0221.)

هلك مدى إدراك املستخبصوص  عمرهم وأجرهم  ما يعين عدم تأثر اإلجابات بنوع جنس املستجيبني
 االلكرتوين اجلزائري ملمارسات التضليل التسويقي0

ى معنوية ذات داللة إحصائية عند مستو أما بالنسبة ملتغري املستوى التعليمي فنالحظ وجود فروق 
(.0.0≥α يف متغري ) دى أفراد لمدى إدراك املستهلك االلكرتوين اجلزائري ملمارسات التضليل التسويقي
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ستوى الداللة ( وهي قيمة أقل من م0..0.، وهذا راجع إىل أن مستوى املعنوية كان )عينة الدراسة
α=0.050 

 خاتمة: .3
 من خالل وهذا خمتلفة أزمنة ويف طويلة فرتات منذ التسويقي اخلداع أساليب املستهلك من يعاين

 يف ورغباته، ولكن حاجاته وإشللباع خدمته حنو السللعي ظاهرها يف تبدو واليت له املقدمة واخلدمات السلللع
 األرباح0 من ممكن قدر أكرب وحتقيق استغالله إىل هتدف كانت حقيقتها

األمر اليوم بشلللكل أكرب عرب شلللبكات االنرتنت، باعتبارها أصلللبحت الوسللليلة  هذا اسلللتفحل وقد 
أن  درجة األسلللللللهل واألسلللللللرع للرتويج ملنتجات خمتلف املؤسلللللللسلللللللات باختالف أحجامها وأنشلللللللطتها،  إىل

املشتتة اليت   الذهنية أو اإلدراكيةهو مزيف بفعل الصورة  هو أصلي وما املستهلك اليوم مل يعد يفرق بني ما
 واهليئات واجلماعات األفراد من الكثري كانت نتيجة ملختلف املمارسلللات اإلعالنية عرب الشلللبكات، مما نبه

 من ذلك على يرتتب وما كبري تسلللويقي وخداع اسلللتغالل املسلللتهلك من يعانيه ما إىل الريمية وغري الريمية
 الشلللللأن هذا يف بذل جمهودات أكرب إىل املهتمني بالتسلللللويق ذلك دفع األمر الذي .ومعنوية مادية أضلللللرار
 .واخلدمات السلع وموزعي منتجي مع يف تعامله املستهلك محاية تكفل وتوصيات توجيهات لتقدمي

 
وسنوضح فيما يلي أهم نتائج الدراسة املتوصل إليها، مع حماولة تقدمي بعض التوصيات اليت ميكن 

 االستفادة منها0
 ج النتائ

اجلزائري  إدراك املستهلك االلكرتوينيف ضوء ما سبق ميكن أن نلخص نتائج الدراسة حول واقع 
 التالية: ، واليت سبق حتليلها يف النقا ملمارسات التضليل التسويقي عرب مواقع التواصل االجتماعي

  مدى إدراك املستهلك االلكرتوين اجلزائري ملمارسات التضليل التسويقي أظهرت نتائج الدراسة أن
 20030حيث بلغ املتوسط احلسا  عرب مواقع التواصل االجتماعي مرتفع 
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  وفقا لنتائج الدراسة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستهلكني االلكرتونيني جمال الدراسة
نس، زائري ملمارسات التضليل التسويقي وفقا ملتغريات اجليف مدى إدراك املستهلك االلكرتوين اجل

 العمر واألجر0

  توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستهلكني االلكرتونيني جمال الدراسة يف مدى إدراك
املستهلك االلكرتوين اجلزائري ملمارسات التضليل التسويقي وفقا للمستوى التعليمي عند مستوى 

، وبالتايل فالفروق وفقا إلدراك مفردات الدراسة دالة إحصائيا بني 0.0. معنوية أقل أو يساوي
 حمل الدراسة0 املستهلكني االلكرتونيني

  التوصيات واالقتراحات
التوصيات واالقرتاحات  تقدمي جمموعة من ميكن يف هذه الدراسة، من نتائج وفقا ملا مت التوصل إليه

 فيما خيص الدراسة تتمثل فيما يلي:
 دور مجعيات محاية املستهلك من أجل القيام بدورها املنو  يف محاية املستهلك االلكرتوين  تفعيل

 من كافة أشكال التضليل التسويقي وخاصة عرب مواقع التواصل االجتماعي0
  بأبعاده املختلفة0 التضليل التسويقيإجراء املزيد من الدراسات املتعلقة مبوضوع 
  بسن اللوائح تعلق فيما ي محاية املستهلك االلكرتوينالرائدة يف ميدان  العاملية بالدولضرورة االقتداء

 والقوانني0
 . قائمة المراجع:1

(، حتليل آليات محاية املستهلك يف ظل اخلداع والغش التسويقي "حالة 3.02الداوي الشيخ) 00
 http://www.pcp.ps/article/501 (consulté leاجلزائر"، املوقع 

05/12/2019). 
(، فعالية محاية املستهلك االلكرتوين من الشرو  التعسفية، جملة الدراسات 3.02أمحد، )بعجي،  30

 ؛000-001، ص 0، العدد 1والبحوث القانونية جامعة املسيلة، اجمللد 
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(، محاية املستهلك يف حميط التجارة 3.06بركات، سارة، رحال، اميان، عيساوي، سهام، ) 20
ظمة التعاون االقتصادي والتنمية والتجوبة الكندية كنموذجا، االلكرتونية باالشارة إىل مبادئ من

، 0، العدد 0جملة الدراسات املالية واحملاسبية واالدارية جامعة العر  بن مهيدي أم البواقي، اجمللد 
 8120ص 

(، التسويق االلكرتوين عرب وسائل التواصل االجتماعي 3.02شباح، حممد، سعداوي، موسى، ) 10
لوك الشرائي للمستهلك" دراسة عينة من مستخدمي شبكات التواصل وتأثريه على الس

االجتماعي يف اجلزائر"، جملة االصالحات االقتصادية واالندماج يف االقتصاد العاملي املدرسة 
 ؛322، ص 0، العدد 02العليا للتجارة، اجمللد 

ث تماعي، جملة الباح(، اجملتمع املدين يف مواقع التواصل االج3.01عز الدين برهومه، ميسون، ) 00
 ؛.8، ص 2، العدد 0، اجمللد 0للدراسات األكادميية جامعة احلاج خلضر باتنة 

(، أمهية الدكاء التسويقي يف تطوير املزيج التسويقي اإللكرتوين باملؤسسة 3.06مهدي، لطيفة، ) 80
 ؛005ص ، 3، العدد 1.اخلدمية بريد اجلزائر، جملة البشائر االقتصادية جامعة بشار، اجمللد 

(، استخدام مواقع التواصل االجتماعي وعالقته 3.06مالل، خدجية، بن عمور، مجيلة، ) 50
، 0، العدد 3بالتكيف لدى الطلبة اجلامعيني، جملة روافد املركز اجلامعي لعني تيموشنت، اجمللد 

 ؛080ص 
 ية حلماية(، االلتزام باإلعالم ما قبل التعاقد االلكرتوين كآل3.06عبايدة فرحية، حفيظة، ) 60

، العدد 2املستهلك، جملة البحوث يف احلقوق والعلوم السياسية جامعة ابن خلدون تيارت، اجمللد 
 ؛ك138-130، ص 3

(، مسامهة تبين هندسة املعرفة التسويقية يف تعزيز 3.06بوداود، بومدين، معراج، هواري، ) 20
الية اسات االقتصادية واملاخالقيات االتصاالت التسويقية من وجهة نظر املستهلك، جملة الدر 

 ؛00، ص 3، العدد 00جامعة الشهيد محه خلضر الوادي، اجمللد
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       :ملخص
ة يف شبكات التواصل واملتمثّلهتدف هذه الورقة البحثية إىل دراسة أحد التقنيات الرقمية املستعملة يف االعالن التسويقي        

 .راإلجتماعي، والوقوف على مدى استخدامها من طرف مؤسسة رونو اجلزائ
توّصل البحث إىل عدة نتائج أمّهها أّن رونو اجلزائر تعتمد على شبكات التواصل االجتماعي يف االعالن والرتويج ملختلف        

 تقو  الشبكات تفضيال،وهذا ما مّت مالحظته من خالل املمارسات التسويقية اليتمنتجاهتا وخدماهتا، ولكن يعترب الفايسبوك أحد 
 .هبا هذه املؤسسة عرب صفحاهتا الرمسية على الفايسبوك، وكذا العدد الكبري ملتتبعيها عرب هذه الشبكة

ات التواصل الرتوجيية عرب شبكعددا من االقرتاحات والتوصيات اليت من شأهنا تعزيز جهود مؤسسة رونو ا البحث هذ قّد        
االجتماعي، اذ تلّخصت يف جمملها على أنه من املفيد ضرورة استغالل مجيع املزايا اليت تٌتيحها هذه الشبكات من أجل التعريف 

 على أوسع نطاق وليس اقتصارها على الفايسبوك فقط.املختلفة  مبنتجاهتا وخدماهتا
 رونو اجلزائر. ،الفايسبوك  ،االعالن عرب شبكات التواصل االجتماعي، التسويق االلكرتوين :الكلمات المفتاحية

Abstract 
       The research aims at studying one of the numerical techniques used in the 

marketing advertising which is social networks to assess the extent of its application by 

the economic enterprise Renault-Algeria.  

        This research has revealed several results, the most import of them is that Renault-

Algeria depends on social networks in the aim of advertising and promoting different 

products and various services but Facebook is regarded as the most favourite and 

efficient social network and it has been observed through the commercial practices 

effectuated by the aforementioned enterprise via its official pages on Facebook, in 

addition to the largest number of internet users subscribing to this network. 

       The study provided a number of suggestions and recommendations that would 

strengthen the promoting efforts of Renault via social networks, summarised in 

exploiting all the advantages offered by theses networks in order to define, as widely 

as possible, its different products and services and not merely Facebook. 

Keywords:E- marketing ; Advertising via social networks; Facebook; Renault-

Algeria. 
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 مقدمة:  .1
رّيت من مضمون غ أحدثت التطورات التكنولوجية احلديثة يف منتصف تسعينيات القرن العشرين، نقلة نوعية

ة شبكة االنرتنت واملواقع اإللكرتونيالرقمية، املتمثلة يف  ظهرت جمموعة من املفاهيم وشكل اإلعال  احلديث، حيث
تقنيات تكنولوجيا اإلعال   أحدث من واملدونات الشخصية وكذا شبكات التواصل االجتماعي هذه األخرية اليت تعدّ 

على الصعيد العاملي، وهذا ملا متتلكه من خصائص متّيزها عن باقي الوسائل  انتشاراشعبية و  وأكثرها واالتصاالت
 إىل االلكرتوين. األمر الذي أدى إىل حتول شكل التجارة العاملية من الشكل التقليدي ،الرقمية

ر التسويق ا من عناصأصبح التسويق من خالل شبكات التواصل االجتماعي يف الفرتة األخرية عنصرا هامّ 
توليفة من كل االسرتاتيجيات وهو  ،أحد أبرز النشاطات احلديثة وذلك الرتباطه بالعامل الرقميوين، وهو االلكرت 

والتكتيكات اليت ميكن استخدامها من طرف املؤسسات االقتصادية لزيادة رواج أعماهلم والتعريف هبا على أوسع 
 نطاق.
باعتبار اإلعالن عرب شبكات التواصل االجتماعي أحد وسائل اإلتصال التسويقي االلكرتوين اليت تستخد         

وكذا حتقيق  ،العامل االفرتاضيعرب  تصال والتواصل مع العمالءااليف التسويق ملنتجات وخدمات املؤسسات وكذا 
 قي الرقميت الستغالل هذا األسلوب التسويسارعت املؤسسات االقتصادية يف خمتلف القطاعا أهدافها التسويقية،

  وقامت بإنشاء صفحات هلا عرب خمتلف شبكات التواصل االجتماعي.
أجل معرفة واقع استخدا  االعالن عرب شبكات التواصل االجتماعي من  حيث جاءت هذه الورقة البحثية من      

 وتطبيق هذا األسلوب الرقمي احلديث منوالوقوف على مدى مالئمة طرف املؤسسات االقتصادية يف اجلزائر، 
 مؤسسة رونو اجلزائر للسيارات. طرف

 طرح االشكالية.5.5
يف شبكات  املتمثلةديثة و مؤسسة رونو للتقنيات الرقمية احل مدى استخدا من أجل التعّرف على  

التصال والتواصل  مع اكذا التواصل االجتماعي يف عملية التسويق ملنتجاهتا وخدماهتا عرب العامل االفرتاضي و 
  ׃مت طرح اإلشكالية اآلتية، زبائنها 
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 مؤسسة رونو اجلزائر  من طرفعرب شبكات التواصل االجتماعي  التسويقي واقع استخدا  االعالنما
 ؟ للسيارات

 الدراسة ة.فرضي0.5
 :تقو  هذه الدراسة على فرضية أساسية متت صياغتها كمايلي 

   مؤسسة رونو مجيع شبكات التواصل االجتماعي يف اإلعالن عن منتجاهتا وخدماهتا تستخد
 كثر.أولكنها تركز جهودها على الفايسبوك 

 . أهداف الدراسة3.5
 ׃هندف من خالل هذه الدراسة إىل

  لتسويقي؟اباإلعالن اجلزائر للمفاهيم الرقمية احلديثة املتعلقة مؤسسة رونو ما مدى تبين  
  والوقوف على مدى مالئمتها وتطبيقها  املسامهة يف دراسة بعض التقنيات التسويقية اإللكرتونية
 .اجلزائر مؤسسة رونومن طرف 
  اجلزائر.مؤسسة رونو التعّرف على واقع استخدا  شبكات التواصل االجتماعي من طرف 
  جلزائرا ن ملؤسسة رونواالعالإبراز أمهية شبكات التواصل االجتماعي يف زيادة كفاءة وفعالية. 

 أساليب وأدوات البحث .1.5
لذي يقو  ا املنهج الوصفي التحليليمت االعتماد على ملعاجلة اإلشكالية املطروحة يف موضوعنا هذا، 

ات اعتمدنا على أدو  كما،اإلعالن عرب شبكات التواصل االجتماعيعلى دراسة وحتليل واقع استخدا  
 البحث التالية:

  من أجل تكوين القاعدة النظرية ملوضوع البحث، اعتمدنا على عدة مراجع  ׃الدراسة املكتبية
املراجع  جمالت متخصصة وبعض، مقاالت، ملتقيات، رسائل جامعية، باللغة العربية واألجنبية من كتب

 االلكرتونية اليت هلا صلة مبوضوعنا.
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اعتمادا  ألولية د مّت مجع البيانات املعاجلة اجلوانب التحليلية ملوضوع البحث، فق  ׃الدراسة امليدانية 
 ةاملشاهدة املستّمرة والتّتبع الدائم للمشاركات والتعليقات املنشورة على صفح من خالل املالحظة على

 .خاصة على الفايسبوكو  عرب شبكات التواصل االجتماعي ة رنو للسيارات ؤسسم

ة ىل واقع اإلعالن عرب شبكات التواصل االجتماعي من طرف مؤسسإسنتطرق يف هذه الورقة البحثية 
 :وفق اخلطة التالية ،رونو اجلزائر
 .مقدمة5
 .التسويق االلكتروني 0
 .االعالن عبر شبكات التواصل االجتماعي3
 –الجانب التطبيقي  -واقع االعالن عبر شبكات التواصل االجتماعي لمؤسسة رونو .1
 .خاتمة1
 .قائمة المراجع1

 

  التسويق االلكتروني .0
الفعال  ا  والتطوير بأنهععملية االستخدميكن تعريف التسويق االلكرتوينتعريف التسويق االلكتروني:.5.0

ق واألدوات املتاحة على االنرتنت من أجل حتقيق ميزة تنافسية يف سو  والكفؤة للموارد التسويقية الرقمية
 .1(543،ص 4002جنم عبود جنم،  )عاألعمال االلكرتوين 

ه يعتربه على أنه ععملية استخدا  االنرتنت والتقنيات الرقمية املرتبطة هبا كما ورد تعريف آخر ل       
عوتدعيم املفهو  التسويقي  2(.91، ص 4004)بشري عباس العالق،  لتحقيق األهداف التسويقية ع

ري، تكنولوجيا التغي لذا فالتسويق االلكرتوين هو.(29ص ،4002حممد عبد العظيم أبو النجا،)3احلديث ع
 وذلك ملا أحدث من حتوالت جوهرية يف مسار وفلسفة وتطبيقات التسويق.

ف عن مجيع املفاهيم املتعلقة بالتسويق االلكرتوين ال ختتلواملالحظ من خالل التعاريف السابقة أن 
عترب  تلك املتعلقة بالتسويق التقليدي إال يف نقطة وحيدة واملتمثلة يف التقنيات الرقمية على االنرتنت واليت ت
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  كوسيلة اتصال حديثة، سريعة وأقل تكلفة، مقارنة بالوسائل األخرى واليت يعتمد عليها التسويق االلكرتوين
 كجوهر للممارسات واألنشطة واإلسرتاتيجيات التسويقية.

 :اإلعالن االلكتروني .0.0
يعترب اإلعالن على املواقع االلكرتونية أحد وسائل اإلتصال التسويقي االلكرتوين فهو يساعد على        

قاعدة عريضة من العمالء باإلضافة إىل جين املزيد من األرباح ، وسنستعرض ذلك من خالل  الوصول إىل
 الفروع التالية: 

لتحديد معىن اإلعالن االلكرتوين سنورد جمموعة من التعاريف توضح مفهوم اإلعالن االلكتروني : 1.2.2
 مضمونه وخصائصه.

)بشري  "كل فضاء مدفوع الثمن على املوقع الشبكي أو على شكل بريد إلكرتوين  "اإلعالن االلكرتوين ميثل -
فهو عبارة عنعأي رسالة ذات حمتوى جتاري موضوعة على االنرتنت ،  4(992،ص 4005عباس العالق، 

  ".أو خدمة معنية وهتدف إىل إعال  املستهلكني حول سلعة

5 )2005, p 251Irvine clarck and Theresa Flaherty,). 

إذن من التعريفني السابقني ميكن تعريف اإلعالن االلكرتوين على أنه أحد الوسائل التسويقية اليت 
تستخد  لالتصال بني العمالء واملنتجني عرب شبكة االنرتنت من أجل التعريف وإقناع املستهلكني مبنتجات 

 وخدمات شركة ما.
 : ايليم استخدا  االنرتنت يف جمال اإلعالن يفميكن حصر مزايا مزايا اإلعالن االلكتروني: 2.2.2

)2001,p 42, Traver Carol Guercio, (kenneth c laudon6  
 مما اإلعالن مع مباشرة للمستهلك بالتفاعل تسمح فهي تفاعلية وسيلة االنرتنت شبكة تعترب -

 مستقبال. املستهلكني مع عالقات إقامة من ميّكن
تقدمي  من متّكن اليت الوحيدة الوسيلة اجلمهور، فهي من هائل عدد إىل الوصول االنرتنت تتيح -

 . العامل يف مكان أي يف الشراء عمليات إمتا  معلومات، أو
 من غريها يف امليزة هذه تتوفّر املستهلك، وال قبل من الفورية االستجابة االنرتنت شبكة تتيح -

  .Feed backللمعلن  عكسية سريعة تغذية توفّر املباشر، كما البيع باستثناء اإلتصال األخرى وسائل
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  احملتملني املستهلكني إىل الوصول بسهولة املسّوق يستطيع بدقة، حبيث املستهدفة السوق حتديد -
 عن تفصيلية معلومات تقّد  االلكرتونية ومنتجاهتا، فاملواقع الشركة عن هامة معلومات تقدمي -

 املواقع هلذه زيارته خالل من يريدها اليت املعلومات كل يعرف أن الزائر يستطيع املنتجات واخلدمات، حبيث
  :االنرتنت أشكال كثرية نذكر أمههاتتخذ اإلعالنات على شبكة أشكال اإلعالن االلكتروني:3.2.2

ة نشر رسالة إعالنية خاص وجود على صفحة الويب يستخد  يفمعوفه الشريط اإلعالني:1.3.2.2.
 (٫3112, claire breeds (p98ةيعترب مبثابة وصالت مرجعية حنو موقع هذه املؤسسما، كما مبؤسسة 

نصوص هتدف و املوقع، حتتوي على صور ورسومات  رسالة تروجيية يف شكل شريط داخل كما يقو  بعرض.7
لق خخللق الوعي لدى املتصفح )املشرتي احملتمل( ، ويعد من أكثر األشكال استخداما لقدرته احملدودة على 

مسر ( وميكن تلخيص مزاياها يف السطور التالية،انطباع ذهين مؤثر عن املؤسسة وهذا لصغر حجم الشريط
 . 8  )920، 971،ص ص  4001صربة ، 
 .زيادة معدل تذكر املنتج من قبل العمالء 
 .تعزيز اسم املنتوج أو العالمة التجارية للمنظمة  يف ذهن العمالء 
  املنظمة مبجرد النقر على الشريط اإلعالين.الدخول بسهولة ملوقع 
 .اخنفاض تكاليف الشريط اإلعالين 
 .حتسني مستويات املبيعات حيث يزيد الشريط اإلعالين بزيادة عدد الزبائن املستخدمني للمنتج 

يعترب أحد أنواع اإلعالن االلكرتوين الفّعالة وهو بدوره ينقسم إىل أنواع اإلعالن ضمن المواقع:2.3.2.2
 : 9دة تتمثل أساسا يفع

 يعترب هذا الشكل من أكثر اإلعالنات استخداما وينقسم إعالنات الرعاية الرسمية باالنترنت :
 إىل:
 مبقتضاه يعهد البائع ملؤسسة متلك موقع على االنرتنت  كراعي رمسيإعالنات الرعاية االعتيادية : 

 وقع.املساحة اليت حيتلها اإلعالن على املباإلعالن عن منتجاته على صفحات موقعها، ذلك بأجر مقابل 
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 :يقو  مبقتضاه الراعي الرمسي باإلعالن عن منتجات البائع على االنرتنت  إعالنات رعاية احملتوى
 يف صياغة حمتوى الرسالة الرتوجيية. دخلوي

  :10(253ص،0340 ،طارق طه)تأخذ شكلني رئيسيني مهاإعالنات االنترنت المفاجأة: 3.3.2.2
 وهو إعالن يظهر مفاجئة أثناء تصفح املوقع، أو أثناء حماولة الدخول البداية املفاجأة إعالنات :

 فحةصعلى موقع معني وعادة ما يتخذ شكل مربع أكرب حجما من الشريط اإلعالين، فبالضغط على ال
 اإلعالنية يتم االنتقال مباشرة إىل موقع املعلن )املؤسسة( .

 إعالن يظهر بصورة مفاجأة أثناء اخلروج من موقع على شبكة : هو إعالنات النهاية املفاجأة
 االنرتنت أو بعد االنتهاء من نسخ برنامج معني.

 االعالن عبر شبكات التواصل االجتماعي .3
 تعريف شبكات التواصل االجتماعي ومفهومها.5.3 

بكات التواصل لشهناك تباين كبري يف وجهات نظر الباحثني وهذا من أجل حتديد املفهو  الدقيق 
االجتماعي لذا قد يكون من الضروري استعراض بعض التعريفات املتداولة هلذا املفهو ، واليت رأينا أهنا األكثر 

 تعبريا ومشوال هلذا املصطلح.
  تعّرف شبكات التواصل االجتماعي:ععلى أهنا منظومة من الشبكات اإللكرتونية اليت تسمح

ه، ومن مث ربطه عن طريق نظا  اجتماعي إلكرتوين مع أعضاء آخرين للمشرتك فيها بإنشاء موقع خاص ب
 .11( 45ص، 4005،زاهر راضي) لديهم االهتمامات واهلوايات نفسهاع

عّرف شبكات التواصل االجتماعي على أهنا عخدمات الويب اليت متّكن مستخدميها من هناك من و    
املستخدمني الذين ميكن التواصل واالتصال إنشاء ملف شخصي يف إطار غري حمدد، لتحديد قائمة من 

 .  and others, 2007 danah(boyd.)12  معهم عرب الصوت، الفيديو والنشر معهم
ومن مجلة التعاريف السابقة ميكن أن خنلص إىل عناصر مشرتكة حتدد لنا مفهو  شبكات التواصل  -

 االجتماعي واليت ترّكز يف جمملها  على أهنا: 
 االنرتنت هتدف إىل التواصل االجتماعي بني األفراد فيما بينهم، أو بني األفراد  مواقع رقمية على

 واملنظمات.
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 .تقو  على عملية احلوار التفاعلي وتبادل احملتوى عرب شبكة االنرتنت 
 .تربط بني األفراد واملنظمات وتوفّر هلم اإلتصال والتواصل املرئي، الصويت والنشر مع بعضهم 
 ات والربامج الرقمية وآليات تكنولوجيا اجليل الثاين للويبجمموعة من التطبيق. 

شبكات التواصل االجتماعي أصبحت يف اآلونة األخرية من الركائز األساسية واجلدير بالذكر هو أن 
 .p 9 Economist,The (13,2010) عاليتعتستعملها املؤسسات يف إطار تسويقي

  نشأة وتطور شبكات التواصل االجتماعي0.3
حيث كانت  9170ظهرت البدايات األوىل لشبكات التواصل االجتماعي يف سنوات السبعينيات  

أوىل اجملتمعات االفرتاضية مكونة من العلماء فكانوا يقومون بتبادل املعلومات ومشاركتها فيما بينهم لينّسقوا 
التطرق ألهم سنحاول ،p21)Paul Cordina ( 14 ,2012 ,اأعمال حبوثهم وهذا يف جمتمع افرتاضي

  :شبكات التواصل االجتماعي يف النقاط التالية
  الفايسبوكFacebook  :  يف هذا الصدد ورد تعريف للفايسبوك يف قاموس اإلعال  واالتصال

وقد ، يتيح نشر الصفحات اخلاصة،4002 يعتربه على أنه :ع موقع خاص بالتواصل االجتماعي أّسس عا 
  ألشخاصعا هيئة التدريس واملوظفني لكنه اتسع ليشمل كلوضع يف البداية لطالب اجلامعة و 

2009.p117). (Marcel15  . 
 اليوتيوبYoutube : قا  ثالث موظفني قدامى من نفس املؤسسة تدعى  4003يف سنة

PayPal وهي عبارة عن بنك إلكرتوين عاملي، بإنشاء موقع ،youtube  الذي يسمح ملستخدميه
، *1Alexaموقع اين حمرك حبث يف العامل وهذا حسببإرسال ومشاهدة مقاطع الفيديو، وبذلك أصبح ث

                                           
Alexa  * :  أليكسا هو عبارة عن موقع متخصص يف إحصائيات وترتيب مواقع االنرتنت عرب أحناء العامل وكذا كل التطورات احلاصلة

 يف شبكات التواصل االجتماعي.
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ماليري دوالر، وبلغ عدد مستخدميه لنفس السنة  2ب  4092حيثع قّدر رقم أعمال اليوتيوب يف سنة 
 من كافة أحناء العامل.2 16 مليار مستخد ع9ب 

 التويتر: Twitter ظهر املوقع  االجتماعي للتدوين املصغر   4002يف سنةmicroblogging 
األمريكية استخدا  هذه اخلدمة العامة للناس يف أكتوبر  obvious، حيث أتاحت شركة  twitterيدعى 

حرف كحد  920من نفس السنة وأخد املوقع باالنتشار، فهو يسمح بإرسال رسائل قصرية مكونة من 
دمة تلقي يّوفر تويرت ملستخدميه خدات، واختذ املوقع من العصفورة رمزا له، ، كما بالتغري تسمىأقصى 

األخبار اهلامة واجلديدة فور وقوعها وكذا احلصول على خالصة ملا نشرته املواقع اإللكرتونية األخرى اليت 
عدد  ركما يقدّ وكذا يسّهل عليهم عملية البحث عن عناوين أشخاص، أصدقاء وأفراد. .يرتبطون هبا

  .مليون مستخد  422بـ  4093مستخدميه لسنة 
بوجود وتزايد استخدا  شبكات التواصل االجتماعي وخاصة الفايسبوك،  :الفايسبوكاإلعالن عبر 3..3

أصبحت املؤسسات االقتصادية تعتمد على هذه الشبكات يف اإلعالن والتسويق ملنتجاهتا وخدماهتا، وفيما 
 يلي سرد إلسرتاتيجية اإلعالن عرب شبكات التواصل االجتماعي األكثر استخداما من طرفهم.

 ن عبر الفايسبوكمراحل اإلعال5.3.3 
 :17(50، 41ص ص ، 4092حسا  درويش،)ملراحل نوجزها يف النقاط التايليتم عرب جمموعة من ا

والضغط على زرع إنشاء http: //www.facebook.com/Advertising الذهاب إىل -
 إعالن ع. 
 املسّوق اإلعالن عنه . اختيار الصفحة أو التطبيق أو املوقع الذي يودّ  -
 يسمح الفايسبوك للمسّوق بكتابة اإلعالن ومعاينته مباشرة حيث أن :  -
  حرفا. 50إىل 40العنوان: جيب أن يتكون من 
  حرفا. 10الوصف: عبارة عن 
 .الصورة الشخصية أو العالمة التجارية 

                                           
 

http://www.face/
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لي اخليارات وفيما يخيارات االستهداف: تتمتع إعالنات الفايسبوك بقدر كبري من االستهداف -
 املتاحة: البلد /املدينة / املنطقة / الرمز الربيدي .

 .(مكان العمل/التعلم/اللغة/الة االجتماعيةاحل /اجلنس) : حسب إستهداف فئة معينة -
 خيارات التسعري وامليزانية: جيب ضبط إعداد احلملة وقت تفعيلها وسعر النقرات واملشاهدات كما يلي:-
: الذهاب إىل التقارير الكاملة للحمالت/يزانية اليومية أو الكلية للحملةاختيار امل/للحملةاختيار اسم )

 .( Full reportsأو الضغط على وتوليد التقارير   Reportsميكن الضغط على تبويب 
 عبر الفاسيبوكشروط إنجاح اإلعالن 0.3.3

الفايسبوك  يف محالته االعالنية عرب الشروطجمموعة من مراعاة  وجب على املسوق يف العامل االفرتاضي
 : وامللخصة يف النقاط التالية

 . االهتما  باستخدا  الصور احليوية واملعربة عن املنتجات 
 . احلرص على حتديث الصفحة وأن يكون عنوان احلملة ملخصا ومفهوما 
 .استخدا  العروض الرتوجيية كالتخفيضات، املسابقات، األلعاب 
  اإلعالن على اجلانب األمين من صفحة الفايسبوك .حماولة إظهار 
 .أن تكون صفحة املؤسسة مالئمة ومتطابقة على اهلاتف أيضا 
 .نشر كل ما هو جديد فيما خيص املنتجات واخلدمات وكذا الفيديوهات 
 .اإلتصال والتواصل مع املستخدمني وحماولة بناء عالقات طويلة األمد 
 جلمهور ملتمّثل يف: كتابة وإنشاء حمتوى ذو قيمة واهلدف منه جذب االرتكيز على احملتوى التسويقي ا

 إىل شراء السلعة ما  أو خدمة أو إعجاب بصفحة ما.
وجب على املؤسسة أن يكون هلا حضور قوي على الفايسبوك من خالل صفحتها الرمسية  لذا

حماولة تزويدهم ومنتجات املؤسسة، و واجملموعات اليت هلا عالقة خبدمات ى مديري صفحاهتا والتعّرف أيضا عل
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بكل حمتوى جديد هلا، من أجل احلصول على أكرب عدد ممكن من التعليقات واملشاركة، وهذا من أجل 
 تقوية صلة املؤسسة مع املعجبني.

 ا فیالعديد من املميزات نلخصه عالن عرب الفايسبوكلإلإن :الفايسبوك  مميزات االعالن عبر3.3.3
  :18(943ص،4092،النقاط التالية )واضح فواز شني اخلثري 

تيار امللف اخ-بسهولة شديدة  –للمؤسسة املعلنة إن واجهة استخدا  إعالنات الفايسبوك تتيح -
الدميوغرايف ألي مجهور تستهدفه، مبا يف ذلك العمر، اجلنس، املكان، املستوى التعليمي، وكذلك 

  .االهتمامات
احلمالت عكما أن معظم املعلنني الذين يأتون إىل الفايسبوك بالعقلية الدعائية التقليدية، اليت تقول   -

  .، فإن هذا ال يتناسب مع احلمالت اإلعالنية للفيس بوكعالكثرية أفضل يف اإلعالن
 آالف مرة من احلصول على 90إنه من األفضل احلصول على ألفني من الناس املستهدفني أفضل  -

أقوا  من الناس الغري مهتمني مبا تعلن. ولذا، أن حتصل على عدد قليل من الزوار املستهدفني، أفضل بكثري 
الف بال قيمة. مثال،، إذا كنت تستخد  إعالنات الفايسبوك لرتويج حدث ما، أو اآل على من احلصول

م أولئك الذين وك، وهلشيء مومسي، من األفضل استهداف املعجبني احلاليني يف صفحتك على الفايسب
 .يستجيبون بشكل أفضل مع العروض الفورية اليت تقدمها، لكوهنم حقا، من املهتمني مبا تعرض

 –الجانب التطبيقي  -واقع االعالن عبر شبكات التواصل االجتماعي لمؤسسة رونو.1
 السيارات الرائدة في قطاع ةتحديد المؤسس.5.1

اسة على حيث رّكزت الدر . رملحوظا من مجيع اجلوانب يف اجلزائمنوا وتطورا قطاع السيارات  يعرف
تائج املوقع كما اعتمدنا على ن،  يف اجلزائر السياراتقطاع عينة من املؤسسات االقتصادية اليت تنشط يف 

املتخّصص يف تقدمي اإلحصائيات املختلفة حول استخدا  شبكات التواصل  SocialBakersااللكرتوين 
عدد  قطاع السوقي،، الاالجتماعي من طرف املؤسسات االقتصادية أو األفراد وهذا حسب: البلد املختار

  ومتت الدراسة حول املؤسسة الرائدة يف هذا القطاع.،...اخل، الوسيلة املستخدمة، املستخدمني
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ل عبر شبكات التواص الناشطة في قطاع السيارات متتبعي صفحات المؤسسات االقتصادية :عدد5الجدول 
 االجتماعي 

 القطاع السوقي
طاع قالمؤسسات االقتصادية الناشطة 

 السيارات
عدد متتبعي صفحات المؤسسات 

 الفايسبوكاالقتصادية عبر 
 قطاع السيارات

 
Renault Algérie 446588 

Peugeot Algérie 683344 

Citroën Algérie 343583 

 (، يف: 92/99/4093من إعداد الباحثة اعتمادا على معطيات مستخرجة يو ) : المصدر
"Free Social Media Statistics",in :www.social bakers.com. 

 ميكن استخالص النقاط التالية:من اجلدول أعاله 

  يتضح من اجلدول أعاله التطور املذهل الذي عرفه عدد متتبعي صفحات املؤسسات االقتصادية
د أعاله بالنسبة حيث بلغ العد، باجلزائر عرب شبكات التواصل االجتماعي قطاع السياراتاليت تنشط يف 

 683344ب:  Peugeot Algérieبيجو اجلزائرلينخفض بالنسبة لمتتبع،  446588بـ:  رونو اجلزائرملؤسسة 
ما يفسِّر  بأقل عدد من املتتبعني، وهذا 343383بـ:  Citroën Algérieمتتبع لتأيت سيرتوان اجلزائر 

اإلقبال الكبري للجزائريني على صفحات املؤسسات االقتصادية الناشطة يف قطاع السيارات عرب شبكات 
 يف هذا اجملال. التواصل االجتماعي وخاصة مؤسسة رونو اجلزائر اليت تعترب الرائدة

مؤسسة مت اختيار هذه ، Social Bakersمن الطرح السابق ومن النتائج املتحّصل عليها من موقع
 .لتكون حمل الدراسةالسيارت يف اجلزائر يف قطاع  الرائدةو Renaultرونو

من أجل معرفة تواجد هذه املؤسسات على شبكات التواصل االجتماعي التالية: الفايسبوك، تويرت و 
ا موّضحة يف ، والنتائج املتحّصل عليهقارنة فيما بينهم من حيث مدى تواجدهم عربهاامل واليوتيوب، متت

 .اجلدول أدناه
 
  

http://www.social/
http://www.social/
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 واليوتيوب التويتر، : الفايسبوكالتالية لشبكات التواصل االجتماعيمؤسسة رونو  مدى استخدام:  0جدول ال
عدد المشاهدين على 

 اليوتيوب
عدد المتتبعين 

 تويترعلى 
عدد األعضاء المنضمين على 

 االقتصادية  ةصفحة المؤسس الفايسبوك

4406 4453 44343443 Renault Algérie 

 ( .05/12/2019على معطيات مستخرجة يوم ) اعتمادا باحثةمن إعداد ال: المصدر

www.renault.dz 

mobile.twitter.com 

ل االقتصادية حمل الدراسة تنشط عرب شبكة التواص ةمن خالل اجلدول أعاله أن املؤسس يتضح جلّيا
 يةمن أجل ممارسة خمتلف األنشطة التسويق، وهذا االجتماعي األكثر استعماال عامليا أال وهي الفايسبوك

 ، فقد بلغ عدد األعضاء املنضمني يف هذه الشبكة أقصاه واالتصال والتواصل مع زبائنها
يف حني يوجد هناك اختالف واضح من حيث استخدامها لباقي شبكات التواصل ، عضو  44343443بـ 

سبة ليبلغ العدد ادناه بالن ،التويرت متتبع فقط على 4453العدد اخنفض ل االجتماعي، حيث نالحظ أن 
 مشاهد على قناة املؤسسة . 4406ب  يوتيوبلل

الذي عرفه استخدا  شبكات التواصل االجتماعي من  وميكن تفسري هذه النتائج بالتطّور الكبري
 Alexaحيث كشفت إحصائيات أخرية نشرها موقع ، طرف  اجلزائريني

حيتل املرتبة األوىل  الفايسبوك أن، *
أخذ املراتب األخرية، وهذا ف التويتر يف املرتبة الثانية، أما اليوتيوب من حيث استخدا  اجلزائريني له، ويأيت

الدراسة على صر لذلك سنقت، العدد الكبري لألعضاء املنظمني على صفحة املؤسسة عرب الفايسبوكما يربّر 
يني عرب الفايسبوك فقط، باعتباره الوسيلة األكثر استعماال من طرف اجلزائر  مؤسسة رونو اجلزائرهذه  ةصفح

 .املؤسسة االقتصادية حمل الدراسة عامة وكذا
 مؤسسة رونو الجزائرالتعريف ب.0.1

لسوقية قمنا بدراسة وصفية حتليلية للشبكة ا، االقتصادية حمل الدراسة ةمن أجل التعريف باملؤسس
الرتوجيية اليت ترّكز  إلسرتاتيجياتاىل اإلعالن و إباإلضافة للتطرق ، فتطرقنا لتقدميها املستخدمة يف  الدراسة

 بق.الفايسبوك، وفيمايلي عرض ملا سعليها املؤسسات يف عملية االتصال والتواصل مع العمالء عرب 

http://www.renault.dz/
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 Renault رونو تقديم مؤسسة.5.0.1
، على يد كل من 1911فيفري  32السيارات تأّسست يف  إلنتاجرونو هي عبارة عن جمموعة فرنسية 

 Fernandوفريناندرونو  Marcel Renaultومارسل رونو  Louis Renaultلويس رونو

Renault ، وس مبدينة بولوجنا بيالنكوريت غرب باريس بفرنسا، ويرأسها حاليا كارليقع املقر الرئيسي هلا
 جبنوب  Renault Samsungورونو سامسونغ ، DACIAغصن. متتلك جمموعة رونو كل من داسيا

 % 32من أسهم نيسان اليابانية، وهو ما يّوفر هلا فرصة إدارة نيسان، وكذلك  % 4234كوريا، إضافة إىل 
من أسهم جمموعة داميلر األملانية.كما يعترب حتالف مؤسسة رونو مع  % 1,2وسية، من أسهم أتوفاز الر 

الرابع يف ترتيب املنتجني للسيارات يف العامل، وميتد جناح املؤسسة  1111عا   Nissan Motorsنيسان 
يف تنوع خط إنتاجها من: سيارات/ حافالت /شاحنات، وكذلك عامل رياضات احملركات سواءا من خالل 

 لسباقات  أو البطوالت العاملية كفورميال رونو التابعة هلا أو كفريقها الناجح يف عامل الفورموال.ا
من أسهم املؤسسة، ومتثل أيضا  % 24متلك املؤسسة الوطنية لصناعة السيارات رونو اجلزائر نسبة        

  .من حصة املؤسسة الفرنسية رونو % 41ومن الصندوق الوطين لالستثمار  % 11
ويوجه هذا ، يف مرحلة ثانية 12111إىل أن يصل إىل  السنة سيارة يف 32111قا  مصنع وهران بإنتاج 

، حيث قا  فعليا بتسويق 19االنتاج بالدرجة األوىل لتلبية احتياجات السوق احمللية واخرتاق األسواق اإلفريقية
تعلق ملرتبة العاشرة عامليا فيما يسيارة خالل الثالثي األول من السنة، حيث جاءت اجلزائر يف ا 41119

، وحققت رونو اجلزائر هذه من حصة السوق % 93,21وكسب  % 9,8باسترياد سيارة رونو بنسبة 
عحيث زاد الطلب عليها من طرف اإلدارات والشركات العمومية سمبول الجزائرالنجاحات بفضل سيارة ع

 .20خالل شهر ماي % 113وخاصة شركة سوناطراك، حيث ارتفعت مبيعاهتا بـ
  Renault لمؤسسة رونو الجزائر  اإلعالن عبر الفايسبوكسياسة .3.1

ل األكثر استخداما لشبكات التواص، من املؤّكد أن تكون رونو اجلزائر الرائدة يف قطاع  السيارات
عملية االتصال والتواصل مع   باعتبارها تقنية رقمية حديثة فعالة وناجحة يف، االجتماعي وخاصة الفايسبوك
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 .والرتويج ملنتجاهتا وخدماهتا عرب صفحتها الرمسية، وإعال  متتبعيها بكل اخلدمات والسيارات اجلديدة الزبائن
 وفيمايلي أهم املعلومات املتوفّرة على صفحتها يف الفايسبوك.

 Renault Algérie:  اسم الصفحة -
 (  12/0443/ 46) مستخرجة بتاريخ املعطيات 44343443 : عدد املشرتكني يف الصفحة -
 2010أوت   4:  تاريخ إنشاء الصفحة  -

 : صفحة مؤسسة رونو على الفايسبوك 5الشكل 

 
 www.facebook.dz (03/94/4091. )  الصفحة الرمسية لرونو اجلزائر على الفايسبوك:المصدر

 مايلي: الفايسبوكية اليت مت نشرها على صفحتها الرتوجيية بني أهم اإلعالنات من       
 : من أجل االحتفال بعيد ميالد األول لسيارة مسبول صنع جزائري0446ديسمبر  5بتاريخ  -

لكل سيارة مشرتاة يهدى  –سلسلة حمدودة  miladiع رونو تقد  لزبائنها سيارة Symbol miladiع 
 لكم مسند الذراع، عتبة األبواب وامللصقة اخللفي.

بلون مميز ووحيد، سلسلة جديدة  Renault Clio Ivory: إعالن عن  0446ديسمبر  5 -
 وحمدودة اكتشفوها حبلتها اجلديدة ولوهنا العاجي، سقفها املزجج مينحكم منظر بانورامي الذي يزيد أناقة

 سوف تغويكم. 

http://www.facebook.dz/
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كما تقو  إدارة صفحة رونو بتصميم منشورات ذات وقع على نفسية الزبائن، من أجل هتنئتهم   -
 ،مبناسبة عيد األضحى املبارك والفطر، واملناسبات الدينية كعاشوراء واملولد النبوي الشريف و...إخل

 :فبتاريخ
 . مباركةعاشوراء تتمىن لكم  Renault Algérie:  0443 سبتمبر 52-
 .مولد نبوي شريف: رونو تتمىن لكم 0443 نوفمبر 08-
كل عا  سنة هجرية سعيدة. االمة املسلمة تتمىن لك Renault Algérie:  0443 وتأ 34-

 نتم خبري.أو 
  وكل عا  وانتم خبري. مبارك ضحىأ تتمىن لكم عيد Renault Algérie: 0443 وتأ 52-
 للجميعرمضان كرمي.تتمىن مبناسبةشهر رمضان رونو اجلزائر : 0443 ماي 46-
 رونو اجلزائر تتمىن لكل العمال اجلزائريني عيد سعيد .:  0443 ماي 44-
  قامت إدارة صفحة رونو اجلزائر بدعوة مشرتكيها لتتبعها على شبكيت التواصل االجتماعي -

Linked In وTwitter باقي الزبائن على صفحاهتا عرب، وهذا من أجل استقطاب عدد أكرب من 
 ، وكما تقو  بتقدمي الشكر هلم لوفائهم الدائم هلا. شبكات التواصل االجتماعي

انظموا   Linked In: رونو اجلزائر حاضرة على شبكة التواصل االجتماعي 0446أكتوبر  8 -
 إلينا بدون انتظار.

 : أنت من مستعملي تويرت؟ ميكنك متابعتنا على صفحتنا عربه. 0448جوان  55 -
 معجب على صفحتنا، شكرا على والئكم وثقتكم.  9113111: أنتم 0446جويلية  40 -

تنّظم مؤسسة رونو اجلزائر جمموعة من املسابقات وألعاب الذكاء والرتكيب على صفحة الفايسبوك كما 
ا جو من املرح والتسلية يف روح املتسابقني والفوز جبوائز وهداي وهتدف من خالهلا إىل خلق، اخلاصة هبا

 تشجيعية فففي التواريخ التالية مت نشر مايأيت:
 .؟كم  يوجد من فرق بني الصورتني.أصحاب دقة املالحظة :0443كتوبر 45-
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 ؟  لعبة  Puzzle، ؟ن سيجد القطعة املفقودةم :0443 سبتمبر43-
 ؟  Renault 12: من بني هاتني السيارتني من هي 0446نوفمبر  44-
مارس، هل عرفتموه؟  39-19: من سيكون جنم الصالون الدويل للسيارات باجلزائر 0446مارس  44-

KADJAR . 
يضمن اإلعالن للمؤسسة التعريف مبنتجاهتا وخمتلف خصائصها، ويعترب وسيلة لنقل املعلومات وحماولة 

ز عليه بكثرة الفايسبوك تركّ د صفحة مؤسسة رونو اجلزائر على خدماهتا، هلذا جناقناع واستمالة الطلب على 
 .يف كل سياسياهتا الرتوجيية

 خاتمة.1
 السوق يف احلاصلة التغريات أوجبتها حتمية ضرورة شبكات التواصل االجتماعي عرب يعترب التسويق

ها من كما يعترب فرصة تسويقية جّيدة جيب اقتناصتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،   يف املستمرة والتطّورات
توقعاهتم وكذا  مستوى إىل واالرتقاء العمالء احتياجات تلبية أجل من وهذا طرف املؤسسات االقتصادية، 

 االتصال والتواصل معهم عرب العامل االفرتاضي، وحماولة كسب وفائهم ووالئهم.
  للتسويق أّن املؤسسات االقتصادية أصبحت تويلجند  ه الورقة البحثيةهذ يف تقّد  ما خالل ومن
ملتمثلة الدراسة وااالقتصادية حمل ة ، كما أن املؤسسالتواصل االجتماعي أمهية كبرية  عرب شبكاتواإلعالن 

قيق استغلت هذه التقنية يف بناء إسرتاتيجياهتا االتصالية وخططها التسويقية وحتيف مؤسسة رونو اجلزائر 
 وق سىل حتسني وضعيتها التنافسية يف بالربح وكسب عمالء جدد، وهذا ما أدى هبا إ أهدافها املتعلقة

 اجلزائري.  السيارات 
رب عخاصة االعالن و أيضا هذا النمط من التسويق وكذا االتصال التسويقي  يأخذ أن املتوّقع من لذا 

 به يتمّتع ملا اجلزائرية، وذلك رجال التسويق واملؤسسات املزيد من االهتما  من طرف هذه التقنية الرقمية
 خصائص متّيزه عن النمط التقليدي للتسويق. من

يف  تتمثل النتائج من جبملة والتطبيقي النظري بشقيها ورقة البحثيةال خرجت هذه .نتائج الدراسة:5.1
 :تاليةال النقاط
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هو عملية استخدا  االنرتنت والوسائط االلكرتونية من  Electronic Marketing التسويق االلكرتوين-
طرف املؤسسات االقتصادية هبدف حتقيق األهداف التسويقية املتعلقة بالرحبية وكذا كسب وفاء ووالء الزبائن، 

الذي يعتمد على االنرتنت فقط يف  Web Marketing وهو مفهو  أوسع من التسويق عرب االنرتنت 
 التسويقية.ممارسة خمتلف األنشطة 

شبكات التواصل االجتماعي هي عبارة عن مواقع رقمية حديثة تسمح ملستخدميها واملشرتكني هبا -
)األفراد،املنظمات( إمكانية اإلتصال والتواصل)املرئي، الصويت، النشر( والتفاعل وغريها من التطبيقات اليت 

 .ن العاملتساعد على توطيد العالقة فيما بينهم يف أي وقت ويف أي مكان م
االجتماعي على جمموعة من اخلصائص متّيزها عن باقي الوسائل الرقمية  التواصل شبكات لتوفّر نظرا-

املؤسسات االقتصادية  من العديد قبل من توظيفها إىل األخرى)مواقع االنرتنت،...اخل(، األمر الذي أدى
والتواصل مع  على أوسع نطاق، اإلتصالجاهتم وخدماهتم املختلفة تيف جمال التسويق، هبدف التعريف مبن

 العمالء وحتقيق الربح وكذا حماولة كسب وفائهم ووالئهم.
سسات ، حيث أصبحت املؤ تعترب شبكات التواصل االجتماعي من أهم أساليب التسويق االلكرتوين-

 . ألغراضها التسويقيةتوليها أمهية كربى وتستعملها يف اآلونة األخرية االقتصادية 
الكثري من املؤسسات االقتصادية يف اجلزائر ويف خمتلف القطاعات السوقية، على شبكات التواصل  تعتمد-

 .االجتماعي يف عملية اإلتصال والتواصل مع زبائنها
اجلزائر على الفايسبوك يف اإلتصال والتواصل مع زبائنها وهذا ما مّت مالحظته من خالل  رونو ةؤسسم ترّكز-

ها عرب هذه ليت تقو  هبا عرب صفحاهتا الرمسية على الفايسبوك، وكذا العدد الكبري ملتتبعياملمارسات التسويقية ا
الشبكة، واجلدير بالذكر هو أن هذه النتائج تتوافق مع ترتيب استخدا  شبكات التواصل االجتماعي يف 

 وينلكرت اجلزائر والذي تبنّي من خالله احتالل الفايسبوك املرتبة األوىل وهذا وفق املوقع اال
www.alexa.dz 3 

 ، ميكن تقدمي االقرتاحات التالية:على ضوء النتائج املتوّصل إليها:.اقتراحات الدراسة0.1
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أمهية إدراك املؤسسات االقتصادية يف اجلزائر للدور الفّعال الذي تلعبه شبكات التواصل االجتماعي يف -
 .حتقيق الكفاءة والفعالية التسويقية هلا

االقتصادية يف اجلزائر بإنشاء صفحاهتا الرمسية عرب شبكات التواصل االجتماعي  املؤسسات قّيا  املفيد من-
املختلفة وليس إقتصارها على الفايسبوك فقط، وهذا من أجل التعريف مبنتجاهتا وخدماهتا على أوسع نطاق، 

هلم هبدف كسب وفائهم  متمّيزة اتخدم وحتسني عملية االتصال التواصل مع الزبائن وتقدمي وكذا تسهيل
 ووالئهم.

واصل التسويقي عرب شبكات التعالن ضرورة وجود نظا  فّعال من املوارد البشرية املؤهلة لتنفيذ اال-
 ذا فنامتالك املكّلفني بالتسويق ملهارة إتقان اللغات املختلفة وك حتميةو .االجتماعي بكفاءة وفعالية تامة

  .والتأثري على اآلخريناالتصال، التواصل 
التسويقي عرب شبكات التواصل  بسياسة اإلتصال املتعّلقة األنشطة واملها  بتنفيذ متخصصة إدارة إحداث-

 .االجتماعي، ويكون هدفها األساسي هو ختطيط وتنفيذ احلمالت الرتوجيية عرب هذه الوسيلة الرقمية
زبائن االجتماعي هبدف حتقيق الربح والزيادة يف عدد الاستغالل املزايا املقّدمة من طرف شبكات التواصل -

 .بأقل التكاليف وبالتايل حتقيق الكفاءة والفعالية التسويقية معا
زيادة معرفة ووعي القائمني بصفحات املؤسسات االقتصادية على شبكات التواصل االجتماعي بتقنيات -

بالتسويق على استخدا  شبكات التواصل االجتماعي تأهيل املكلفني و  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 .وتدريبهم وإقناعهم بالبقاء على اتصال دائم مع اجلمهور خارج أوقات العمل الرمسية

 . قائمة المراجع:1
 اض.ي( ،اإلدارة االلكرتونية:اإلسرتاجتية والوظائف واملشكالت، دار املريخ للنشر، الر 4092جنم ،عبود جنم، )1 
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 .(، التسويق االلكرتوين:آليات التواصل اجلديدة مع العمالء ،اإلسكندرية4002أبو النجا، حممد عبد العظيم،) 3
 .والتوزيع، األردن االنرتنت،دار املناهج للتسيري(، اإلسرتاتيجيات التسويقية يف 4005العالق،بشري عباس، )4  

5 Clark Irvine and Flaherty Theresa,(2005),Advances in Electronic 

Marketing, Idea Group Publishing, USA. 
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 : ملخص
الدراسةةةة  لت ال علف ما  تا ه الد الدلن الةاتن  تط ت تاواذ لمذا تعله  اهع ااع ااذ الا ه ال  ا هتدف هذه 

اثةاء هتونق ال جارة االلكرتلنن  تط خالن دراسةةةةةةةة  نملت  ام ادذ ما  ااداهنع اتدلن  اا عاة  لكندن  هتونق تلناذ ال جارة 
لاد خاصة   الع ا  لهكة ل لنا ااعا تاذ احلدتث  لاا صةاد اللاا  ااعارةلااللكرتلنن  لتع ا  ا يف ظل ح ان  الا هدلضة ا 

اللكرتلنن  لمذا اان تسةةةةةةةةةة  لا لحدال راال  دللن  هعال  ها  تا ه تاود الدلن الةاتن  يف ةان ال جارة  هذه الدراسةةةةةةةةةة  لت
لط ه حد اتمناط هبدف لضع اسس لشل هدعنل ال شلتعاذ ما  ااس  ى الدليل لحىت ااس  ى احملا  لادلن الةاتن , لذلك 

لني مل الداماني يف ةان هتوق ال جارة االلكرتلنن , لاتضةةةةةةةةةةةا لضةةةةةةةةةةةع تلناذ تلهوت  ن تاواذ ال جارة االلكرتلنن  هده ا ه  
 .هسني اداء لال عاتل نصداان 

 الةاتن , الدلن  ت تاواذ ال جارة االلكرتلنن , تع ااذ ال جارة االلكرتلنن الكاااذ ااد احن : 
Abstract: 
This study aims at identifying the requirements of developing countries as well as the most important 

obstacles faced during the application of electronic commerce through the study of a theory based 

on literary concepts on how to apply the mechanisms of electronic commerce and its impediment 

under the inevitability imposed by globalization and modern information technology and the 

contemporary digital economy. This study concluded that it is necessary to establish effective 

international control that protects the requirements of developing countries in the field of electronic 

commerce as well as activating the legislations at the international level and even the local level of 

developing countries, with a view to laying the foundations and conditions for D patterns among all 

actors in the field of application of electronic commerce, as well as the development of mechanisms 

linked to the requirements of electronic commerce aimed at improving the performance and deal 

with credibility 

Keywords: E - commerce requirements, constraints of electronic commerce, developing countries 
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 مقدمة:  .1
هعد ال جارة االلكرتلنن  تط ال سةةةاال اددتدة لااعارةةةلة الا ه انل هبا الوني  احلدتث  لكل ا, اعاذ, 
حنث ه اج الوادان الةاتن  لت تسةةاتلة ال ت راذ احلارةةا  يف ةان ال جارة االلكرتلنن , ماا دخا  ال جارة 

العاةةل  ع د لت تةةا اةةد هةةدثةةد يف تسةةةةةةةةةةةةةة ةوةةلااللكرتلننةة  لت حنةةاهةةةا لة ة حنةةث ان االه اةةاة هبةةذه اتخ ة ت
ال جاري, لن نج  العا ل  لدخ ن العامل نا تعلف لاا صةةةةةةةةةةةةةةاد اللاا , لماند هان الدلن الةاتن  ه اج لت 
ت تاواذ اسةةةةةةةةاسةةةةةةةةن  يف ظل لني  ال جارة االلكرتلنن  لماا ه الد هذه اتخ ة الكث  لالعدتد تط ااشةةةةةةةةامل 

 ارة االلكرتلنن  لص رة لاضح  داخل حمنت ا ادغلايف.لااع ااذ ه ن هدلن هوين ال ج
 ض ء تا سوق نتلح اإلشكالن  ال الن : ليف
 تاه  ااع ااذ لاآللناذ اا عاة  ن تاواذ هتونق ال جارة االلكرتلنن  يف الدلن الةاتن ؟ 

 ا :تحىت نس تنع اإللال  ما  اإلشكالن  اللانس  سةة ة جتلا  ا لت مدة اسيا  هلمن  ماا 
  تاه  ت تاواذ هتوق ال جارة االلكرتلنن  لالةسو  لادلن الةاتن  لتلتة  هعال  للاضح ؟ 
 هل ت لد تع ااذ ه الد الدلن الةاتن  يف ظل لني  ال جارة االلكرتلنن ؟ 

 فروض الدراسة: 
 الدلمن  رنغ  هلضناذ الدراس  ما  الةح  ال ايل: اتسيا يف ض ء 

 توق ال جارة االلكرتلنن  لالةسو  لادلن الةاتن .هةاك العدتد تط اا تاواذ ل  
 . ت لد العدتد تط تع ااذ ه الد الدلن الةاتن  يف ظل لني  ال جارة االلكرتلنن 

 أهداف الدراسة: 
 هسع  هذه الدراس  لت ال ر ن لت ةا م  تط اتهداف ن لل امه ا هناا تا :

 اتخ ة لت: تعله  ت تاواذ ال جارة االلكرتلنن  حنث هةةسع هذه 
  . ت تاواذ العات 
 . ت تاواذ خار 
 . تعله  تع ااذ ال جارة االلكرتلنن 



 

 :الملتقى الوطني العلمي حول 
 وسبل حماية املستهلك الالكتروني ةالتجارة الالكتروني

3 

  لطار نملي ح ن تع ااذ لتلناذ ت تاواذ هتونق ال جارة االلكرتلنن  يفاخلللج لة ااج لاارتاحاذ ح ن 
 الدلن الةاتن .

 الدراسة: أهمية
 هةوع امهن  هذه الدراس  تط خالن:

 تحد اا ض ماذ اهلات  لااعارلة. هةالهلا 
  س  كشف مان ا هذه الدراس  لال  رناذ الا س ةرتح يف ض ء الة ااج اا  رل هلا. الاالة ااج 

 محاور الدراسة:
 اإلطار الةملي لا جارة االلكرتلنن .المحور األول: 
 .يف الدلن الةاتن تع ااذ ال جارة االلكرتلنن  المحور الثاني: 

 .تلناذ ت تاواذ هتونق ال جارة االلكرتلنن  يف الدلن الةاتن : الثالثالمحور 
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 اإلطار النظري للتجارة االلكترونية .0
 :تعريف التجارة االلكترونية 5.0

تع رب هعو  ال لرالح ال جارة االلكرتلنن  تط ااصتاحاذ اددتدة الا اس خدت  تلن تلة يف 
ال التاذ اا حدة,لمةدا,لإلشارة لت مجنع اتماان ال جارت  لتا ه عاق لد مااناذ لنع لشلاء الساع لاخلدتاذ 

ال مرب شاشاذ   E-mailااللكرتلين لنةل ااعا تاذ اللاان ,لالص ذ لالص رة للالكاا  ااك  ل  مرب الربتد 
 Down Loadingالا هساع لص رة تادت  ال ل حانل  Soft Wareالكاون هل ال تط خالن الرباتج اداهلة 

 (71)ااتاا، ردح   ما  ل از ااس  اك.
حبنث  تةت ي ما  هعاتل اتطلافمتثل ال جارة االلكرتلنن  شكال تط اشكان ال عاتل ال جاري الذي 

 (43)دتنش، ردح   تك ن ال وادن الكرتلننا لدال تةد تادتا ال تادتا تواشل
 أهداف التجارة االلكترونية 0.0

 هسع  ال جارة اإللكرتلنن  لت هةنق مدد تط اتهداف، لالا ميكط حصلها ماا تا :
  نتاق الس ق، لجتالز احلدلد ادغلاهن  لاإلاانان  اتاة الساع؛العال ما  زتادة 
 السع  حن  زتاداذ تعدالذ ال ر ن لت الللااط لال  ارل تع ع للةاء مالااذ ا ت  تع ع؛ 
  ال ةانل تط هكالنف اإلن اج، ال سةةةةةةةةةةةةة تق لال  زتع، لتةارن  ال جارة اإللكرتلنن  لال جارة ال ةاندت  ليف ضةةةةةةةةةةةةة ء

 لكرتلنن ؛طونع  ال جارة اإل
  هةنق السةةةلم  يف اداء اتماان يف ضةةة ء ال ح ن حن  اسةةة ثاار هكة ل لنا ااعا تاذ لاالهصةةةاالذ لاسةةة ثاار

 هت راهتا له الهتا ااعارلة لاإلم ااد مان ا؛
   الوحث مط ماالء لدد لال رةةةةةةةةة ن للن ع، للذهبع لاشةةةةةةةةةلاء ام اادا ما  طونع  ال عاتل لاالاتا الا هعل

 الكث  تة ع؛ مان ع لجت ذب
  ، الةناة لعااناذ ال دال ، ال سةةةة تق، الونع لالشةةةةلاء للللاءاذ الدهع لال سةةةةدتد تط خالن شةةةةوك  اإلنرتن

 لتا هةدتد تط هس نالذ يف مل هذه العااناذ لاإلللاءاذ؛
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 تهةدمي لهسةةةةني اخلدتاذ ااةدت  لاعاالء، لهسةةةةني الصةةةة رة الذهةن  لااةشةةةةلة لااةارن  تع ال جارة ال ةاند ، 
 (121-111)اسات  ل مجان، الصدحاذ  لالص رة الا رمس  ا لهلمس ا مةد الكث  تط الللااط

 التجارة االلكترونية حجم قياس تحديات 2.0
 ما  االا صةةةةادت  السةةةةناسةةةةاذ رةةةةانع  تط مل ت الد هدتا االلكرتلنن  ال جارة حجع اناس ثلمي
 اخلارةةة ، لالةتاماذ اتماان ارةةةحاب تسةةة  ى ما  االسةةة ثاار الاراذ لت خذي احلك تاذ، تسةةة  ى
 تؤشلاذ حجع لهةدتل لةناس ااعةن  اإلحصااناذ لتلامل تصاحل تس  ى ما  هةنا هدتا تشكل لمذلك
 هسةة خدة الا لااؤسةةسةةاذ الةتاماذ امداد يف ااسةة ال الةا  تع ال حدي هذا لتربز االلكرتلنن ، ال جارة
 ال جارة ةان يف هدخل الا لاخلدتاذ السةةةةةةةاع لهعدد هة ع تع لمذلك ال جارت ، تعاتالهتا يف االنرتن 

 تد  ة ل حدتد ت عاق تا تة ا م اتل، مدة لت االلكرتلنن  ال جارة اناس رةةةةةةةةةةع ل  لهللع .االلكرتلنن 
 ان لت لاإلضةةةةاه  هلا، ااصةةةةاحا ال كة ل ل  لال ت ر من ها سةةةةلم  لمذلك لتك ناهتا، االلكرتلنن  ال جارة
 .لاحد تن يف ال ةاندت  لال جارة االلكرتلنن  لال جارة هة ة ال جارت  ااؤسساذ تط العدتد

 اترااة حنث تط س اء االلكرتلنن  ال جارة حجع اناس اسالنا هإن لغ ها، الع اتل هذه للسوا
 لاحلدتث الثالث الدصةةل يف للند سةةة عل  تا لهذا ( لاا ث ان  الدا  لت هد ةل سةة مل ال ةدتلت  ال الدعان 
 لالةامجني االلكرتلنن  ال جارة لعااناذ ااصةةاحوني الضةةلتي ال حاسةةا لمذا لاإلتلاد االمرتاف تشةةامل مط
 لعض هةشةةةلها الا االلكرتلنن  ال جارة لحصةةةااناذ هإن للذلك ،)لاا ث ان  الدا  لت االه ةار تشةةةكل مط

 اسةةالنا يف الةصةة ر تط للاللغع احنانا، مو  حد للت ت واتة ، هم ل اخلارةة  لالةتاماذ الوح ل تلامل
 إلجياد اناس للاتج لنشةةةاء ما  هعال اخلارةةة  الةتاماذ لمذلك الدلن ان لال االلكرتلنن ، ال جارة اناس

 الةتاماذ ما  اثلها اناس هبدف لذلك االلكرتلنن  ال جارة انشةةةةةةةةةت  لهت ر طونع  هعكس تؤشةةةةةةةةةلاذ
 .الدلن خم اف لني لتةارن  ا من ها، لاناس االا صادت ،

 االلكترونية للتجارة شامل قياس نموذج 2.0
 )احلصل ال ااثان سونل ما ( اا حدة لألتع لاالل اام  االا صادي ا,اس تةما  اتان  اارتح 

 :  ال الن  االاحل تط ت ك ن االلكرتلنن ، لا جارة شاتل اناس من ذج
  االلكترونية التحتية البنية أو( االلكترونية الجاهزية. 5.2.0

 .اإللكرتلنن  ال جارة لدمع الالزت  لاالل اامن  لال جارت  الدةن  ال ح ن  الوىن لمداد
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 االلكترونية الكثافة. 0.2.0
 .ااعاتالذ لطونع  لانا  ا لحجا ا االلكرتلنن ، ال جارة اس خداة حال  
 االلكتروني التأثير. 2.2.0
 الثللة تصةةادر للنشةةاء لكداءة ت عاق هناا االلكرتلنن  ال جارة احدث د الذي الدلق نةاتنس لت عاق 
 .الكا  ال ادلا  االا صاد تس  ى ما  ال دال  هذه هك ن لاد اددتدة،

 االلكترونية التجارة عن إحصائيات 1.0
 تتلدا من ا هعلف اهنا لال االلكرتلنن ، ال جارة حجع اناس هدتاذ مط سالةا ذملناه مما اللغع ما 

 هااا ، للسةةةلم  تسةةة ال هلاتد يف حجا ا ان ما  ال ةدتلاذ تعمع له دق اا ةدت ، الدلن تسةةة  ى ما 
 هبا، ال عاتل نسةةةةةةا مط لدا تشةةةةةةجع  لارااة لحصةةةةةةااناذ هعت  الا لا,الذ اا ااع تط العدتد هةجد
 19 ب  2013 ل 2010 سةةةةةة  لني ادر هت را االنرتن  طلتق مط لااونعاذ اإلمجايل ااعدن ملف هاثال
 تعدن يف ال لاتد هذا لمان اتلتك  دلالر تانار 963 لت اتلتك  دلالر تانار 572 تط سةةةةةةةةةة تا لاااا 

 االلكرتلنن  االهصةةاالذ لال لة االنرتن  اسةة عاان ثةاه  ان شةةار لدضةةل طونعنا اتلا االنرتن  مرب ااونعاذ
 اح ا  الا هلنسةةةا ذلك ما  تثان لخ  لاتتان احلاات  شةةةللط للهضةةةل االلكرتلين الدهع لسةةةاال له ه 
 ال جارة ةان يف السة ق تط حصة  امرب ام سةاح تخ هناا ماانا لالسةادسة  الرللنا الثالث  االهو  2013 سةة 

 Fevad La )لعد مط لالونع االلكرتلنن  ال جارة لهاد لنشةةةةةلهتا هبا اات  دراسةةةةةاذ هحسةةةةةا االلكرتلنن 
Fédération du e-commerce et de la vente à distance ،  مرب مت  الا ال عاتالذ سجا 

 تةارن  2013 سة  تاح ظ هت ر تثا  لالا ، 2013 سة  هعاتل تان ن 600 مط تلتد تا االنرتن 
  2013 سةةةةةةة  الة  ما  زل ن تان ن 33.8 ب الللااط مدد ادر للذلك ، % 17.5 ب ادر  2012 ب

 الة  ما  لالشةةةلاء اات ا الدلنسةةةنني تط % 59 ان ترتلع تا لهذا ،  2012 ب تةارن   5  %ادرها للتادة
  انا د تا حةق الذي االلكرتلنن  ال جارة لةتاع لاخلدتاذ السةةةاع سةةة ق تط مل يف لهذا ،  2013 ماة

 الونع اة اذ مل هضةةةةةع لالا لعد مط ااونعاذ حةة  لنةاا ، 13.5%ادرها للتادة اي الرل تانار 51.1
 ت عاة  الرل تانار  5.1 تة ا % 12 ادرها للتادة اي الرل تانار 55.8 (للتد هاهف، ، انرتن ( لعد مط
 ااةلن جت نلاذ لنةاا ال جلا ، س ق تط % 12 لةسو  اي هلا ال الع  لاتمسس اراذ لاتحذت  اااللس لونع

 تط %3 لةسةةو  الرل تانار 4.1 ب الغذاان  اا اد لادرذ السةة ق تط % 18 لةسةةو  الرل تانار 3.8 حةة 
 .  الس ق
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 تةداره تا 2014 سةةة  تط اتلن الثالث  هنات  تع هلنسةةا سةةجا  ، 2014 سةةة  لحصةةااناذ خيص هناا اتا
 مرب ااونعاذ يف زتادة تع رب تا االلكرتلنن ، ال جارة يف الدلنسةةةةةةةةةنني اول تط اندة  الرل تانار 13.4%
 اإلطار هذا يف ال عاتالذ مدد ارهدع  لمذا 2013 سة  تط اتلن لالثالث  تةارن  11  % لةسو  االنرتن 

 2014 سةةة  الرل 491 الة  ما  الدلد اول تط ااةدق ااواغ ت  سةة  للرةةل ، 2013 ب تةارن  % 15 ب

 تانار 2.7 ااةللن  ال ج نلاذ تونعاذ حةة  2014 سةةو ارب هنات  تع اتا 2013 سةةة  الرل 467 ب تةارن 
 شةةةةة دذ هةد السةةةةةاع، تط الة ع هذا خيص هناا احملةق الكا  اتماان راع تط % 19 تثا  لالا الرل
 يف لذلك ااونعاذ ل ةخدض % 06 ب ادرذ لالا 2014 السةةةةةةةة  لودات  تةارن  تاح ظا ارهداما لذلك
  % 1.4 لةسو  احملالذ
  هلنسةةةا يف الةاشةةةت  ال جارت  لاا ااع تع رب من  رةةةاحود االلكرتلنن  ال جارة اعاتالذ ااضةةةتلد الةا  لهذا

        لت ل صةةل  2012 لسةةة  تةارن  % 17 ادرها زتادة مله  لالا 2013 سةةة  جتاري ت اع  138.000
 لرةةا  للتادة 2013 يف ماتل 87000 ب هةدر ا,ان هبذا العاتاني مط اتا  2014 سةةة  ت اع 144.000

 لدتدة مال تةارةةةا ه ح الةاشةةةت  اا ااع تط % 70 ادرذ ماا ، 2012 ب تةارن  ماتل 12000 لت
 (02-71)خدجي ، الصدحاذ  2014. يف
 في الدول الناميةمعوقات التجارة االلكترونية  .2

دلد, تط لدلرها هلا العدتد تط العن ب لاحل ه  اللغع تط لا جارة االلكرتلنن  العدتد تط االاتا  ما 
 .يف الدلن الةاتن  لصد  خار  جناح اشاهنا ان هدد تدى 

 مزايا التجارة االلكترونية5.2
 :ه ا ع ال جارة االلكرتلنن  نجا م  تط االاتا ميكط هاخصن ا يف الةةاط اآلهن 

تط خالن ماانةةةاذ الونع االلكرتلين مرب  ه لةةةد ال جةةةارة االلكرتلننةةة  مةةةااةةةدا لةةةدتةةةدا اةماةةةاذ اتماةةةان -
  ؛الشوك 

 هسةةة ع ال جارة االلكرتلنن  يف ضدنض هكاد  الونع,ه كاد  ت اع ااةما  ماةدذ لاونع لاإلمالن االلكرتلين -
الن اال مث ا تط هكاد  ااةاظلة يف ال جارة ال ةاندت ,اا اثا  يف هكاد  لةاء لهشةةةةغنل تةاهذ الونع ااادت ,لاإلم

 ؛الصحف لال ادلت ن  يف
 ؛جتذب ال جارة االلكرتلنن  اتاماذ لدتدة تط العاالء لااةما ,لهع تس خدت  شوك  االنرتن  -
  ؛هؤدي اللتاراذ اا كلرة ا اع ااةما  لت زتادة درل  لالء العاالء اة جاذ ااةما  -



 

  الدينوريعيدة, سالمي محمد  أنور
 إطار نظري حول معوقات وآليات متطلبات تطبيق التجارة االلكترونية في الدول النامية 

 

8 

  ؛ميثل ت اع ااةما  ماةدذ لنع الكرتلين غ  هةاندي -
  ؛  تط طلح ن مناذ تو كلة تط ااعا تاذ الا هع اد ما  هةةناذ ااعا تاهن متكط ااةما -
ه نح ااشةةةةةرتتط حلت  االخ نار اتاة ااشةةةةةرتتط,حنث ارةةةةةوح لإتكان مل تا تة ي الشةةةةةلاء اسةةةةة علا  ماه   - 

غ ط ضةةاا ارةةداذ اخلارةة  لااة جاذ لااةارن  لنة اا,لاخ نار العدتد تط الوااعني لامثل تط تة ج دلن اي 
تط الوام  ال لضةةةةةةةةةةةةةةام  ال ا  لسةةةةةةةةةةةةةةوا ال ةةل تط تكان آلخل تط الل تةارن  لضةةةةةةةةةةةةةةااع مل شةةةةةةةةةةةةةةلم  

  ؛للخلى,لالوحث مط السعل اتال
سةةةةةةةام  ت تنا,لما  تدار العاة,لتط اي  22متكط ااشةةةةةةةرتي تط ال سةةةةةةة ق للللاء الصةةةةةةةدةاذ ما  تدى  -

  ؛تكان
ااشرتتط لتكانن  احلص ن ما  اسعار تةخدض  لالةسو  لهشجنع ما  ااةاهس  لني الشلماذ مما تؤدي لت  -

 (052-032)ر نن ، الصدحاذ  تةارن  للسعار اا الل ال ةاندت 
  عيوب ومعيقات التجارة االلكترونية في الدول النامية 0.2

 لا جارة االلكرتلنن  مدة من ب امه ا:
ال ميكط حبان ان هدخل ال جارة االلكرتلنن  هاثال اتغذت  سلتع  ال اف لاترةاف لعض انشت  اتماان  -

 ؛مالن  ال كاد  تثل ا, هلاذ لهذا رالع لت مدة متكط اللل ن تط هحص ا لتعله  تدى رالحن  ا لل دهتا
ا ااعاتالذ يف ااا  ال م  الثةايف لدى ااس  اكني, لالتونعن  الةان نن  لا جارة االلكرتلنن , لعا  اغ -

  ؛ال جارة االلكرتلنن  لني الشلماذ لااس  اكني
غناب طلق ماان  لتتة  لا  انع االلكرتلين لمحات  شوكاذ ااعا تاذ لت ااع االنرتن  اخلار  ن ااع  -

 لتاااذ رااةاااذ الارة  احلاس ب لاالنرتن  لحمالل  ال للتل لال ةصنا لسلا  تط هجال جارة االلكرتلنن  
هعلال  للرسان الد لساذ لالا اد ه سوا اضلار هادح , لاداالم ااد لاالا اان لللااط ال جارة االلكرتلنن  

  ؛مال هذه اا ااع ما  الشوكاذ
عا تاذ الدللن  يف الدلل  لمدة ادرهتا ما  ت امو  ت تاواذ هةةناذ  اا ذلالهصاال  ضعف اهلنكا  ال ح ن -

الا هشال ما  االهصاالذ لتا تلهو  هبا تط جت نلاذ لللاتج لانما , س ف حيدد تط اتط الشوك  ااالن  
 ؛لتعنق سلم  نةل الوناناذ يف الشوك  ال جارت  للال ايل هشل يف لاات  ال جارة الدللن 
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سوق ذمله لت ان ال جارة االلكرتلنن  هع رب تم ل تط تماهل الع ا  االا صادت , لذلك ل جالزها نس خاص مما 
 (72-2)ادي ل الوحلي، الصدحاذ  يف دتج اا صادتاذ العاان  احلدلد ااكان لاللتان لتسامه  

 في الدول الناميةآليات متطلبات تطبيق التجارة االلكترونية . 2
اذ مةةاتةة  لت تاوةةاذ لت تاوةة  هم ل ت تاوةةاذ ال جةةارة االلكرتلننةة  يف اا تاوةةاذ الةةةان ننةة  لال ةمنانةة

 خار .
 ةالعام متطلبات5.2

ات , يف هاك ت تاواذ احلك ت  االلكرتلنن  لص رة مه اثل ت تاواذ ال جارة االلكرتلنن  العات  
 له جا  يف: 

 متطلب الدعم. 5.2.5
ل ةةن  ا اإلطاراذتط السةات  السةناسةن , لل لس اتت ان لاسة  اد ال كة ل لنا  لدمع طلف  تطدمع 
 لا ك تط اا خصص يف ال جارة االلكرتلنن  للضع اطل 

 . البدء ببرامج ومشروعات الكترونية 0.2.5
 لإحدال لني  تةاسو  االمو لدءا لالوسنت  مث االن ةان لت ااشللماذ 

 قانونية وسياسية. متطلبات 2.2.5
انني هةمع ال جارة االلكرتلنن , اي رناغ  لسط ا   الوةاء ال شلتع  لاإلدارة السناسن  لادلن يف هوين

احلةل ال جاري االلكرتلين لااساتل لا ت ر ال ت ر ال جاري االلكرتلين, تط الل ت ارا  هذا احلدل لمحات  
ن  لدض للساال ال عااد لهدتد الشللط لاهلنياذ ااعةلاحة ق لحلتاذ اتطلاف اا عاتا  , له ه  تلناذ 

 .ااشامل الا تط شاهنا ان هتلح 
لمذلك هةمنع طلق لإلثواذ ل حدتد اتدل  اادما  لالدماءاذ لااتالو  لاحلة ق ال جارت  

اللكرتلنن  ا, للضع محات  لاااكن  الدكلت  اا عاة  لال جارة االلكرتلنن , لال ةصنص مط ادلااع االلكرتلنن 
لوناناذ, لتط ا تم ل يف اضن  ان  اك احلة ق الدكلت  لهالف لحمالل  هدتدها للضع للاءاذ هلا, لهذا تا
 اتثا  تا جيا هةمناد اضن  ال  انع االلكرتلين.

 . متطلبات فنية وتكنولوجية2.2.5
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 تط خالن ال ك تط لاس عاان ال كة ل لنا لشنك  االهصاالذ اي:
 لال  نمع اخلدتاذ ه 
  هدتد اا اراذ لالكداءاذ لالعنةاذ ال الا ه اهلها يف احلك ت  االلكرتلنن 
  هدرتا لهك تط للهع تسةةةةةةةة  ى ال لط  الوشةةةةةةةةلي هن ا, ل  ه  الك ادر الوشةةةةةةةةلت  اا خصةةةةةةةةصةةةةةةةةني لال ةةنني يف

 ااعا تاهن  ليف اس خداتاذ االنرتن  
 حل مشكالت الواقع الحقيقي . 1.2.5

ما  خماداذ ال جارة ال ةاندت  لساوناهتا, تند تط الغ  اااكط االن ةان لت ال جارة  اي الةضاء 
 االلكرتلنن  تط خماداذ لمدة لرالح ال جارة ال ةاندت  

 متطلبات حكومية . 1.2.5
 لذلك لةةة:

  ؛لنشاء للحدال ر ت  الكرتلنن  
  ؛رناغ  لسرتاهنجن  ال غن  
  ؛ااعا تايته هل اتتط  
   ؛لجياد انما  راو  ل حدظ السلت 
  حل تشكالذ اان نن  ال وادالذ ال جارت. 

 
 

 متطلبات بشرية ونفسية. 1.2.5
 :له اثل يف ال ايل

  ؛اتهلاد اإلطاراذ لالكداءاذ العةان 
 ؛اا خصصني لالدةني لال ةةنني اا  اني  
   ؛ال جارة االلكرتلنن ه ه  اد  ااةاسا لالدمع ااس ال اي ه ه  لني 



 

 :الملتقى الوطني العلمي حول 
 وسبل حماية املستهلك الالكتروني ةالتجارة الالكتروني

11 

 ه ه  لانا ت ع تط الثة  لااصداان  لالشداهن  لني مل اطلاف ال عاتل ال جاري االلكرتلين.  
 تنظيمية. متطلبات 8.2.5

 اساسا يف:له اثل 
  ؛الوةاء ال ةمنا   
 ؛لمادة هةدس  له زتع اا اة  
 ؛لمادة هةدس  الرتمنا ال ةمنا  الةاهج مط ال ت ر  
   اإلللاءاذ اإلدارت لمادة هةدس.  

 اقتصادية ومالية . متطلبات 5.2.5
 صادا هال جارة االلكرتلنن  ه تاا اا لدارس  العااد لال كاد  لااخاطل لت تاواذ ر لس اتت ان

ت ت را لس ال لت ة ما, ت ااشنا تع االا صاد العاا  تط الل الةناة لال صدتل لاالس  اد يف خم اف ااة جاذ 
 ال ساال االلكرتلنن . ةلاالس خدا
 تسويقية وترويجية . متطلبات 52.2.5

ه ا د احلك ت  االلكرتلنن  ت اثل يف ادااه  لخار  الةتاع اخلاص, لمالا د لاا اطط, لذا ما  
ةاه  ان هلام  لم  اا اطط لهتاعاهد ل ت تل ثةاه د للمند لاه ااتاهد لد ل د ا ا لث احلك ت  االلكرتلنن  

 .لتا تلتده لدماد ال اامنااا اطط 
 
 

 البنية التحتية االلكترونية . متطلبات 55.2.5
االهصاالذ ل , لاا اثا  يف اتاع هةةن  ااعا تاذ  له  الوةن  الةامدت  اا اثا  يف شوك  االنرتن

 لهشال شوكاذ االهصان ااخ اد  تط ساكن  لال ساكن  لالدامس لاهل اهف الثال   لاحملا ل  لاحل اسنا
 لللاتج ال شغنل لال تونةاذ
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هذه الوةن  هتدف لت ان شار ال اسع الس خداة االنرتن  الا ه  اسا ب ال عاتل لال كاتل ال جاري 
 لام وارها نثال  ارضن  ال س اا الكرتلنن  الا مت هند خم اف ال عاتالذ لال وادالذ ال جارت  

  توفير المجتمع المعلوماتي. 50.2.5
االس عداد االلكرتلين تط خالن ااةشاذ لاهلنامل لااعاهد لااداس لللاتج ال عانع لال ك تط اي ذلك 

لالا هلهو  اتضا لالوةن  ال ح ن , تط شاهنا ثواذ ال ك تط الةامدي لاالس الارت  يف ال ك تط لاعاتاني 
 لاا عاتاني يف ال جارة االلكرتلنن .

 الخاصة متطلبات0.2
 :اخلار  يف هاك اا عاة  لال جارة االلكرتلنن  يف خد ذاهتا له جا  يف اآليته اثل اا تاواذ 

   ت ر ااةاسةةةةةةةةةو  لصةةةةةةةةةناغ  ا الا اان نن  دللن  للطةن  ه ااشةةةةةةةةة  لالهدتد اإلسةةةةةةةةةرتاهنجن  ال جارة االلكرتلنن 
 ؛احلارل

 ؛احلداظ ما  سلت  لاتط اا عاتاني  
  ؛ام ااد ااةاهس  احللة لشداهن  لنصداان 
 ند العالا  تع اهلنياذ لااةمااذ الدللن  ااعةن  لاا رةةةةةةةةةةداذ الدةن  لعالت  اد دة ما  تة جاهتا لا لمد ه ط

  ؛تط ان تة جاهتا تصةع  لهةا لااعات  لاا ارداذ الدةن , لام وار ذلك تط ت تاواذ الس ق ال جارت 
 ااعا تاذ سةةةةةةة خداة االنرتن  لمحاتهسةةةةةةةني الةدراذ لاإلتكانناذ اسةةةةةةةاتلة ال ت ر ال ةين ال كة ل ل  يف ا  

  ؛ال جارت 
  ؛ت الع  اتنشت  ال جارت  االلكرتلنن  
  ؛اإلميان لةجاح اسا ب ال جارة االلكرتلنن , لذلك لني ااؤسساذ س اء ما  ااس  ى الداخا  ال اخلارل   
  ؛ه وع ااؤشلاذ االا صادت  لالةشلاذ االا صادت  ااالن 
  ؛لن اج الساع الا ه اة  او ال تط ااس  اك نحالل  ال تاع اا حي الد 
  ه اهل سجل الكرتلين لألنشت  الشلماذ لااؤسساذ ال جارت  اعله  خم اف العااناذ تط لنع لشلاء لامساء

 ؛العاالء
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  ل ةاضةةةة  تط الل الضةةةةع تلناذ لهةةناذ لإلثواذ ال جاري االلكرتلين لهدتد اهلنياذ الةضةةةةاان  للللاءاذ
)سع دالي ل  .هةدمي حا ن لااشامل الا تط شاهنا ان هدل لان ضل لد ااد لاهداف ال جارة االلكرتلين

 (72-1رحان، الصدحاذ 
 خاتمة .1

انتالاا تط طلتة  ااعاد  الةملت  لادراسةةةةة  ه رةةةةةل الواحثني لت ةا م  تط الة ااج ن لل امه ا هناا 
 تا :

 
 ؛تع رب ت ض ع ال جارة االلكرتلنن  تط اهع اا اضنع ااعارلة, لذاذ حساسن  مو ة لذاذ نةاش لاسع 
 تط العدتد هسةةةةةةةةع  الا ال حدتاذ تط ةا م  تدل  ظاهلة مكل االلكرتلنن  لا جارة السةةةةةةةةلتع ال ت ر 

 ؛ل ذلنا ا الكدنا  السول إلجياد لالعاان  ال طةن  لااةمااذ اهلنياذ
   الت  تشةةةةةكل هدي مو  هلا, حنث ان هذه اتخ ة تان ام ااد ال جارة االلكرتلنن  يف العدتد الدلن الةاتن

د تط االاتا اا عاتاني, تهنا متةح العدتل تونق لنشةةةةةةل هذا الة ع تط ااعاتالذ ال جارت  اددتدة يف السةةةةةةاط 
 لتط اللز هاك االاتا نذمل تاتا :

 هسةةة ع ال جارة االلكرتلنن  يف ضدنض هكاد  الونع,ه كاد  ت اع ااةما  ماةدذ لاونع لاإلمالن االلكرتلين -
ذ الونع ااادت ,لاإلمالن هاال مث ا تط هكاد  ااةاظلة يف ال جارة ال ةاندت ,اا اثا  يف هكاد  لةاء لهشةةةةغنل تةا

  ؛يف الصحف لال ادلت ن
 ؛جتذب ال جارة االلكرتلنن  اتاماذ لدتدة تط العاالء لااةما ,لهع تس خدت  شوك  االنرتن  -
  ؛هؤدي اللتاراذ اا كلرة ا اع ااةما  لت زتادة درل  لالء العاالء اة جاذ ااةما  -
 ؛احلنت  لاحلذر يف ظل لني  ال جارة االلكرتلنن  راللد لادلن الةاتن  اتخذ لعني االم وا 
  لحدال راال  دللن  ها  تا ه تاود ال جارة االلكرتلنن , لذلك تط خالن ال  هنق يف ت ازتط الة ى لني  ةضةةةةةةةةةةةةةةةللر

 ؛الدلن الةاتن  لالدلن اا ةدت 
 ؛ار ت تاواذ خ ه  ي ال جارة  االلكرتلنن  ما  ةا م ني تط اا تاواذ تة ا ت تاواذ مات  لتة ا 
  د اتمناط شةةللط هبدف ه حن الاحللص ما  لضةةع هشةةلتعاذ دللن  للطةن  هةمع خم اف اد انا سةة ى مان اسةةس

  ؛تط لني  ال جارة االلكرتلنن  طلني مل الداماني لااس دندت
 اساال للطةن  للاانان  ماان  هغتن دلن  الةاتن  الوادان يف لهس ال هةا  ان االلكرتلنن  لا جارة ميكط لال

 .يلاإلدار  لال لهنا  لال ةين الةان ين الوةاء
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 ملخص
ملالية  اجلزائرية اهتدف هذه الدراسة إىل تقييم نظام الدفع اإللكرتوين يف اجلزائر وإبراز سعي املؤسسات 

زال يف مراحله يأن نظام الدفع اإللكرتوين يف اجلزائر الإىل توصلت الدراسة  حيث، إىل تطوير آليات عملها
اإلضافة إىل ب أنظمة ووسائل الدفع اإللكرتوين  سياسة واضحة لدعم تطبيقعدم توفر وهذا نتيجة األولى

 جمموعة من املعوقات البشرية والتنظيمية والقانونية. 
 الدفع اإللكرتوين، اجلزائرنظام التجارة اإللكرتونية، لكلمات المفتاحية:ا

Abstract: 

The study concluded that the electronic payment system in Algeria is 

still in its early stages, as a result of the lack of a clear policy to support the 

application of electronic payment systems and means, in addition to a set of 

human, organizational and legal constraints. 

Keywords: e-commerce, electronic payment system, Algeria. 
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 مقدمة: .5
 احلديث يالتكنولوج التقدم أفرزها اليت االبتكارات أهم من واحدة اإللكرتونية الدفع وسائل تعد

 ذهه استخدام يف املضطرد النمو الوسائلهذه  واكبت وقد واالتصاالت، املعلومات جمال يف السيما
ووسائل  خاصة، ويف اجلزائر حظي قطاع البنوك االقتصادية والنواحي عامة احلياة أوجه كافة يف التكنولوجيا

حل، إال أن االدفع بعدة تغيريات وحتديثات لتسهيل وحتفيز التعامالت عرب االنرتنت، وكان ذلك عرب عدة مر 
يام التجارة إىل املستويات املطلوبة من أجل ق ىمستوى التعامالت والوسائل اليت تستعملها اجلزائر مل ترق

االلكرتونية باملعايري العاملية، إذ قلما جتد تعامالت يف هذا الصدد، بالرغم من اجلهود املبذولة، لكن اجلدير 
كة موقع الدفع االلكرتوين عرب االنرتنت املطور من طرف شر  بالذكر هو أن ما مت اإلعالن عنه مؤخرا خبصوص

 جزائرية حملية حديثة، قد جيعل من الفرتة احلالية بداية تاريخ التجارة االلكرتونية احلقيقية يف اجلزائر.
بناء على ما تقدم ميكن صياغة السؤال الرئيسي الذي تتمحور حوله إشكالية هذه .إشكالية الدراسة:5.5

 كما يلي:الدراسة  
 لتجارة االلكترونية في الجزائر ؟ما مدى كفاءة نظام الدفع االلكتروني في تفعيل عمل ا

 ولإلجابة على إشكالية الدراسة يتم طرح التساؤالت الفرعية التالية:
 .ما املقصود بنظام الدفع االلكرتوين وفيما تتجلى أمهيته؟ -
 زائر؟.ما هو واقع نظم ووسائل الدفع اإللكرتوين يف اجل-
 ماهي معوقات تطوير نظام الدفع اإللكرتوين يف اجلزائر وماهي متطلبات جناحه؟. -

 لقد مت صياغة فرضية الدراسة الرئيسية على النحو التايل: يساهم نظام الدفع اإللكرتوين.فرضية الدراسة:0.5
 بكفاءة عالية. يف تفعيل عمل التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر

 نظام الدفع اإللكرتوين الذي يساهم يف تسهيل أمهية من أمهيته بحثال هذا يستمد :الدراسة أهمية.1.5
عى تطبيق وتبين هذا تستد ع خصائص التجارة اإللكرتونية اليتمبا يتوافق م العمليات البنكية املالية وذلك 

هم يف ساطويره سيهذا النظام وتحنو تطبيق ـ وبالتايل فإن توجه املؤسسات املالية اجلزائرية النوع من األنظمة
 . ة التجارة اإللكرتونية يف اجلزائرطتعزيز أنش
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 هتدف هذه الدراسة إىل حتقيق مجلة من األهداف أمهها ما يلي:أهداف الدراسة:.1.5
 حتديد مفهوم نظام الدفع االلكرتوين باإلضافة إىل وسائله وأهم مزاياه وعيوبه. -
 لدفع االلكرتوين يف تفعيل عمل التجارة االلكرتونية يف اجلزائر.حماولة إبراز مدى كفاءة نظام ا -
 .حماولة تقييم أنظمة ووسائل الدفع االلكرتونية املستعملة يف اجلزائر 
 .توضيح معوقات تطوير نظام الدفع اإللكرتوين يف اجلزائر ومتطلبات جناحه 

 لطبيعة الئمةم أكثر كونه التحليلي الوصفي املنهج على االعتماد على الدراسة تقوم.منهج الدراسة: 1.5
وين، النظرية للتجارة اإللكرتونية ونظام الدفع اإللكرت  األبعاد خمتلف بدراسة وذلك الدراسات، من النوع هذا
 اإللكرتوين يف اجلزائر. عحتليل وواقع أنظمة ووسائل الدف حماولة وكذا
 :ماهية التجارة اإللكترونية.0

خالل  من يالتجار  النشاط ممارسةعرفت التجارة اإللكرتونية بأهنا :" اإللكترونية:مفهوم التجارة .5.0
 خصائصه لىع والتعرف املنتج الختيار التصفح ذلك ويتضمن شبكة الويب على أكثر أو منشأة موقع

 الشحن وترتيبات املخزون من واالستنزال اإللكرتونية املشرتيات عربة يف البضاعة وجتميع الشراء أمر وإصدار
، 6002)احليايل، حسني، و الكسب، املعاملة" لتسوية إلكرتونية لنقود دفع بوسائل واحملاسبة واإلخطار
شكل متطور من التجارة وتشمل كل األنشطة التجارية وإبرام الصفقات ، كما عرفت بأهنا : "(831صفحة 

االقتصاديني سواء أفراد أو مؤسسات أو حكومات باستخدام تقنيات والعقود اليت تتم بني املتعاملني 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وعرب شبكة االتصال الدولية اإلنرتنيت سواء متت على املستوى احمللي أو 

 .(1، صفحة 6082)صراع، الدويل"
ميكن القول أن التجارة اإللكرتونية تشري إىل مجيع التعامالت واملبادالت التجارية  ما سبقل الومن خ 

 اليت تتم بواسطة استخدام تكنولوجيا املعلومات واليت حتقق سرعة إجناز تلك العمليات.
، 6001)إبراهيم، يةالتال اخلصائص موعةمبجتتميز التجارة اإللكرتونية :خصائص التجارة اإللكترونية .0.0

 :(850صفحة 
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ة يف إجراء حيث تتميز بعدم وجود أية وثائق ورقية متبادل :ق الورقية يف املعامالت التجاريةاختفاء الوثائ -
 املعامالت.

 تتيح شبكة اإلنرتنيت للمنشآت التجارية إدارة معامالهتا:حيث عدم إمكانية حتديد هوية املتعاقدين -
 .التجارية بكفاءة من أي مكان يف العامل

تسليم شبكة اإلنرتنيت تسليم بعض املنتجات إلكرتونيا أي ال تتاحأحيث  :تسليم املنتجات إلكرتونيا -
 إىل جانب بعض اخلدمات مثل االستشارات الطبية أو اهلندسية. نوي للمنتجات، مثل برامج احلاسوباملع
ففي التجارة اإللكرتونية ال يكون هناك جملس للعقد باملعىن  :اقدةغياب العالقة بني األطراف املتع - 

التقليدي، فقد يكون البائع يف مكان واملشرتي يف مكان وبينها بعد يف املسافات ويف الزمن، وقد يغيب 
 العنصر البشري متاما وتقوم أجهزة الكمبيوتر بالرتاسل فيما بينها.

 ط اإللكرتوين هو جهاز الكمبيوتر واملتصل بشبكة االتصاالتحيث أن الوسي:وجود الوسيط اإللكرتوين -
الدولية اليت تقوم بنقل التعبري عن اإلرادة إلكرتونيا لكل من الطرفني املتعاقدين يف ذات اللحظة رغم انفصاهلم 

 مكانيا.
 السرعة يف إجناز الصفقات التجارية. -
جتماعي نيت إمكانيات بال حدود للتفاعل االالتفاعل اجلماعي بني عدة أطراف، حيث توفر شبكة اإلنرت  -

 غري مسبوق يف أي أداة تفاعلية سابقة. يءشبني فرد وجمموعة وهو 
 كما يلي:  ميكن توضيح أمهية التجارة اإللكرتونية :التجارة اإللكترونية أهمية .3.6

 زيادة لزيادة حجمها يف التسوق، ومن مث مؤسسةة أحد املداخل الرئيسية ألية تعترب التجارة االلكرتوني -
 .املزايا التنافسية هلا

سويق املشاركة يف حركة التجارة العاملية بفعالية وكفاءة مبا تقدمه من ختفيض لتكاليف الت ساهم يف تعزيزت -
 وترويج وتوفري يف الوقت واملكان املطلوبني ألداء املعامالت.

 لشرحية امنتجاهت وعرض جديدة أسواق إىل النفاذ على الشركاتيساعد  وفعال ناجح تسويقي برنامج-
 .لزبائن من كبرية
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 الدورة هذه اراختص املستثمر باستطاعة مؤسسةلل موقع إنشاء مبجردوذلك  يف عملية اإلستثمار السرعة -
 .واملال واجلهد الوقت وتوفري

 السوقية خباراتاالست عمليات يف ملحوظ حتسن إىل يؤدي ملؤسسةا طرف من اإللكرتونية التجارة تبين إن-
 .اإلسرتاتيجي والتخطيط

تقدم التجارة اإللكرتونية الكثري من اخليارات للمستهلك، بسبب قابلية الوصول إىل منتجات وشركات  -
 ، كما أهنا تساهم يف ختفيض الوقت واجلهد واألسعار.ك تكن متوافرة بالقرب من املستهل مل
 :االلكترونينظام الدفع ماهية .1

املتعاملني  كنمت النظم اليت:"  االدفع اإللكرتوين بأهن منظعرف ت:تعريف نظام الدفع االلكتروني.5.1
بتطبيقات التجارة اإللكرتونية من التبادل املايل الكرتونيا بدال من استخدام النقود املعدنية والورقية أو 
الشيكات الورقية، حيث يقوم البائعني عن طريق اإلنرتنت بتوفري طرق سهلة وسريعة وآمنة للحصول على 

التعامل بوحدات رقمية :" ارف بأهنتعكما ،  (871، صفحة 6080)الطائي،  أمثان منتجاهتم من الزبائن
إلكرتونية يتم انتقاهلا بطريقة معينة من حساب شخص إىل حساب آخر، هذه الوحدات إما أن تتحدد 
بذاكرة الكمبيوتر صغري ملتصق ببطاقة حيملها املستهلك، حبيث يستخدمها يف الوفاء أو اخلزن بذاكرة 

، 6087)عريوة و خاوي، بيوتر الشخصي للمستهلك، حبيث يستخدمه عن طريق هذا الكمبيوترالكم
 .(828صفحة 

ومن هنا ميكن استنتاج تعريف ألنظمة الدفع االلكرتونية، فيمكننا القول أهنا تلك األنظمة االلكرتونية  
عاملني يف السوق االلكرتونية أو القيم املالية عرب الشبكة اليت تضم املتاليت تسمح بتسيري وحتويل تلك النقود 

 االلكرتونية من أجل تسوية خمتلف التبادالت.
ومتطلبات  تالءمت أشكاال واختذت االلكرتونية الدفع وسائل تعددتأنواع وسائل الدفع االلكترونية:.0.1

 .(816-876)محدي باشا و عبد الرحيم، الصفحات  :، حيث تتجلى أمهها فيما يليااللكرتونية التجارة
 بنقل أو سحبب حلاملها تسمح بطاقة بأهناتعرف البطاقة البنكية البطاقات البنكية وأنواعها:.5.0.1
 إصدارو  بوضع هلا مرخص مصلحة أو مالية مؤسسة أو قرض هيئة طرف من إال تصدر أن ميكن وال األموال،
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 تلك من أفضل مميزات تقدم حديثة دفع وسيلة فهي الربيد،  ومصاحل العامة واخلزينة كاملصارف البطاقات
هذه  تستخدم ماك،  العامل دول خمتلف عرب استعماهلا انتشر ولذلك التقليدية، الدفع وسائل تقدمها اليت

 خدمات، على واحلصول السلع شراء ويف ATMاآليل الصراف آالت من النقدي السحب يف البطاقات
 العمليات، متامإ يف أقل األمان وتكلفة من أكرب لسداد،وقدرا يف املرونة منا كبري  قدرا حلاملها تعطي حيث

 املالية. التسويات إمتام يف أكرب وبسرعة
،  الدفعة الشيكات، بطاق بطاقة ،السحب اآليل يلي:بطاقة ما أمهها لعل البطاقات هذه من أنواع كعدة هناو 

 ، ماسرت كارد.، بطاقة اإلمتانبطاقة الصرف البنكي، بطاقة االنرتنت
 على اخلهاد يف حتتوي قياسي حجم ذات بالستيكية عن بطاقة عبارة وهيالبطاقات الذكية:.0.0.1

 اليت تلك من ثريبك أكرب للبيانات ختزينية بطاقة يزودها كومبيوتر بواسطة ميكرو تعمل للذاكرة شرائح
 من لعديدا البطاقة هذه وتقدم تكلفة، منها أعلى ولكنها املمغنطة الشرائط ذات البطاقات تستوعبها

 صرفية،امل الشخصية حساباته عن ومعلومات حباملها الشخصية اخلاصة البيانات بعض اخلدمات،منها
 من لنقودا من معني مببلغ شحنها للعميل ميكن اآليل أجهزة الصراف يف الذكية البطاقة وباستخدام

 .املصدرة جلهةا أو املصرف حاسوب مع االتصال على لتعتمد وعليه البيانات كافة عليها حسابه،وختزن
 نقدية قيمة أهنا ىعل االلكرتونية النقود تعريف ميكنلكترونية والمااف  االلكترونية: النقود اال.1.0.1

احملافظ ، أما لدفعل كأداة وتستعمل بنكي، حبساب مرتبطة وغري مقدما مدفوعة الكرتونية وسيلة على خمزنة
مباشر يتم  غري أو باشرم بشكل القيمة قليلة سداد املبالغ يف تستخدم افرتاضية دفع فهي وسيلة االلكرتونية
 استخدام من دحي العمل،وهذا موقع يف الثابت القرص على وختزن رقمية، سلسلة إىل النقد حتويل من خالهلا

 .االنرتنت شبكة على تتم اليت عامالتملا يف النقود
 عبارة بأنه رتوينااللك الشيك حيث يعرفالشيكات االلكترونية والتاويالت المالية االلكترونية:.1.0.1

ا حيتويه اليت البيانات ذهه وتتضمن املؤمن، االلكرتوين الربيد طريق عن البائع إىل املشرتي يرسلها بيانات عن
 عن التوقيع هذا ويكون وتوقيعه، الشيك أصدر من واسم املستفيد واسم الشيك مبلغ حتديد البنكي الشيك
 والتسويات دفوعاتامل وتعجيل تسهيل إىل فهي هتدفالتحويالت املالية االلكرتونية أما خاصة،  رموز طريق
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 هلذه يتيحس إذ للعمالء، أفضل خدمات تقدمي قدرة احمللية للمصارف النظام هذا وسيكفل املصارف، بني
 وتوفري املركزية املصارف لدى اجلارية حساباهتا عرب األموال وتلقي مندفع الفورية التسوية إمكانية املصارف

 االلكرتوين نظاموال املدفوعات شبكة طريق عن املدفوعات تسوية النظام هذا يتيح كماا  لعمالئه فوري دفع
 .الشيكات ومقاصة األسهم لتداول
 :(2)هادف، صفحة  ما يليميكن تلخيصها فيااللكتروني:مزايا وسائل الدفع .1.1

 االستخدام،كما رويس سهولة أمهها عديدة مزايا حلاملها االلكرتوين الدفع وسائل حتقق: لااملها بالنسبة -
 االئتمان لىع احلصول فرصة حلاملها أن والضياع،كما السرقة وتفادي الورقية النقود محل بدل األمان متنحه
 .البطاقة رقم ذكر مبجرد فوريا صفقاته إمتام من متكنه حمددة،كذلك لفرتات اجملاين

 متابعة ءعب أزاحت أهنا كما املبيعات زيادة يف البائع،تساهم حلقوق ضمان أقوى تعد :للتاجر بالنسبة -
 .املصدرة والشركات البنك عاتق على يقع العبء أن طاملا الزبائن ديون

 املالية. املؤسسات حتققها اليت األرباح من والغرامات والرسوم الفوائد تعترب: لمصدرها بالنسبة -
 :(5)هادف، صفحة  تلخيصها فيما يليميكن عيوب وسائل الدفع االلكتروني:.2.3

 جاوزيت مبا االقرتاض واإلنفاق زيادة الوسائل هذه استخدام عن النامجة املخاطر من :لااملها بالنسبة -
 .السوداء القائمة يف امسه وضع عنه يرتتب احملدد الوقت يف قيمتها البطاقة حامل سداد املالية، وعدم القدرة

 يلغي نكالب جيعل بالشروط التزامه عدم أو جانبه من املخالفات بعض حدوث جمرد إن : للتاجر بالنسبة -
 .شاطهن يف مجة صعوبات التاجر تكبد يعين ما وهو السوداء القائمة يف امسه ويضع معه التعامل

 ليهمع املستحقة للديون البطاقات حاملي سداد مدى هو مصدريها يواجه خطر أهم : لمصدرها بالنسبة -
 .ضياعه نفقات املصدر البنك حتمل وكذلك

 دراسة وتاليل واقع أنظمة ووسائل الدفع اإللكترونية في النظام البنكي الجزائري .1
زائر سيؤدي إن تبين نظام الصريفة اإللكرتونية يف اجللصيرفة اإللكترونية في الجزائر:أهمية العمل با.5.1

ائري خصوصا، اجلز إىل حدوث العديد من التغريات اإلجيابية على اإلقتصاد بصفة عامة والنظام املصريف 
 :(825، صفحة 6082)قرومي و ضحاك، وميكن توضيح ذلك كما يلي
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 ما يلي:كحيث ميكن إبراز أمهيتها  تأثير الصيرفة اإللكترونية على اإلقتصاد الجزائري: .5.5.1
ى زيادة حتسني اإلدارة ونية علاإللكرت  تعمل الصريفة تأثري الصريفة اإللكرتونية على املؤسسة اإلقتصادية: -
 قتصاد الوقت والتكلفة واإلستفادة من اخلدمات جبودة عالية وبتكلفة وجهد أقل.او 
عتماد الصريفة اإللكرتونية وإقامة أنظمة دفع إلكرتونية سوف يسهل دخول احماربة اإلقتصاد املوازي: إن  -

اإلقتصاد  سوق املصرفية وبالتايل املسامهة يف التخفيف من حدةالنقود املتداولة يف السوق املوازي إىل دائرة ال
 غري الرمسي والسوق املوازية باألخص يف ظل توفري بيئة مناسبة لذلك.

إجياد وتطوير التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر: أساس ظهور وتطور التجارة اإللكرتونية يعود يف األصل إىل  -
جيب تدعيم الصريفة  نهة الصريفة اإللكرتونية، لذلك فإلكرتونية وفعالينتشار استخدام وسائل الدفع اإلامدى 

 ووسائل الدفع اإللكرتونية إلجياد وسط مناسب هلذا النوع من التجارة.
إعطاء دفع للحكم اإللكرتوين يف اجلزائر: لقد أصبحت فكرة إنشاء احلكومة اإللكرتونية أمرا البد منه يف  -

مها ، وهذا املشروع يتطلب توفري بنية أساسية لإلنطالق أحد دعائقتصاد العاملياح اجلزائر على اإلظل انفت
 هي الصريفة اإللكرتونية.

بناء اإلقتصاد الرقمي يف اجلزائر: إن تبين نظام الصريفة اإللكرتونية يكون القاعدة حنو اإلنطالق يف مشاريع  -
 رقمية أخرى، تنقل اإلقتصاد الوطين حنو اقتصاد رقمي.

كرتونية يف إن اعتماد الصريفة اإلل تأثير الصيرفة اإللكترونية في النظام المصرفي الجزائري: .0.5.1
 النظام املصريف يف اجلزائر سوف حيقق عدد من املزايا اليت تتمثل فيما يلي:

 .فيض النفقات اليت تتحملها املصارف يف أداء اخلدمات وإنشاء فروع جديدة يف مناطق خمتلفةخت -
يف هبذه لتعزيز الشفافية وذلك من خالل التعر ارف اجلزائرية يشكل نافذة خدام اإلنرتنت يف املصإن است -

رتويج خلدماهتا وتطورات املؤشرات املالية لوضعها حتت تصرف الباحثني وسائر األطراف األخرى الاملصاريف و 
 املعنية باألمر.

ع إلكرتوين لكرتونية وإقامة أنظمة دفإة سوق مالية قيم املنقولة باجلزائر من خالل إقامتفعيل دور بورصة ال -
 تساهم يف تطور أدائها وترقيتها.



 

 :الملتقى الوطني العلمي حول 
 وسبل حماية املستهلك الالكتروني ةالتجارة الالكتروني

9 

مواكبة املصارف اجلزائرية للتطورات العاملية يف ميدان اخلدمات املصرفية اإللكرتونية وهي تستعد لإلندماج  -
 يف اإلقتصاد العاملي وتبحث عن جلب اإلستثمار األجنيب.

ام مبشروع سعت اجلزائر يف السنوات األخرية بالقينظام الدفع اإللكتروني في الجزائر: مشروع تطوير.0.1
تطوير وحتديث طرق معاجلة وسائل الدفع اإللكرتونية وتبين إجراءات حتد من حاالت الغش والتزوير هلذه 

)كون، احيث قامت مبجموعة من اإلجراءات أمهه 6002من سنة  ءسائل، حيث دخل حيز التنفيذ ابتداالو 
 :(377، صفحة 6087
املي مبشروع قام بنك اجلزائر مبساعدة البنك العتطوير البنية التاتية للنظام المصرفي الجزائري: .5.0.1

مليون دوالر  82.5 قدرها ة، ويف هذه اإلطار استفاد من إعانتطوير البنية التحتية للنظام املصريف اجلزائري
 أمريكي منحت له من طرف البنك العاملي، وكانت أهداف هذا املشروع فيما يلي:

إنشاء بنية حتتية تسمح برفع كفاءة العمليات داخل البنوك والسوق املايل، خاصة تطوير نظام الدفع  -
 للمبالغ الكبرية.

 ورها.رية احلجم، حيث يعترب شرط ضروري لتطتطوير املقاييس واملعايري لنظام املقاصة للمبالغ صغ -
تطوير نظام املعلومات لبنك اجلزائر، والذي يعترب ضرورة مكملة وحتمية لنظام الدفع وعمليات السياسة  -

 النقدية، تغطية الصرف.
يف إطار مشروع حتديث وتطوير وسائل الدفع مت وضع برنامج أعمال من وضع برنامج أعمال: .0.0.1

اجلزائر يتكون من أربعة جمموعات تعمل على مستوى البنوك وحبضور مستشاري البنك العايل طرف بنك 
من أجل دراسة املشروع، حيث جتتمع بصورة منتظمة على مستوى البنك املركزي ملناقشة األعمال احملققة 

 وطريقة العمل، وهذه اجملموعات هي:
رتوين، البنوك ومركز املقاصة اليت تتم بشكل إلكتتكفل باملبادالت بني  جمالية:مجموعة الهندسة اإل -

وتتكفل هذه اجملموعة بكافة النقاط املتعلقة بتطوير الشيك واملقاصة اإللكرتونية، واإلعتماد على الدعائم 
 اإللكرتونية بدال من الورقية.
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ب من ة للسحية، باإلضافتقوم بتحليل نوعي ملختلف وسائل الدفع الكالسيك مجموعة وسائل الدفع: -
لية للنقود والدفع بالبطاقة، مع حماولة معرفة اإلجيابيات والسلبيات من وجهة نظر البنك املركزي، اآلاملوزعات 

 .البنوك التجارية والعمالء، مع حماولة إجياد احللول
تعمل هذه اجملموعة على دراسة القواعد الرئيسية لوضع نظام ما بني البنوك حول  المجموعة النقدية: -

 ع والسحب بالبطاقة البنكية، مع مناقشة املواضيع املتعلقة بأنواع البطاقات الوطنية والدولية، العراقيل اليتالدف
 ..إخل.تواجهها النقدية يف اجلزائر، طبيعة بنية البنوك..

يرتكز عملها على واقع معاجلة حوادث عدم الدفع من وجهة النصوص القانونية،  مجموعة القانون: -
 ية احلالية لعملية توحيد خمتلف وسائل الدفع اليت ال تتميز بتماثل وطمي.وكذلك الوضع

جلزائر يف إطار ا بادر بنك القيام بإصالحات تشريعية )إصدار لوائح وتشريعات قانونية جديدة(:.1.0.1
طار قانوين حيكم املعامالت املالية، حيث قام بإصدار لوائح إلى حتديث عظمة الدفع نحتديث وتطوير أ

، قبل الشروع يف تنفيذ مشروعه حول حتديث وسائل الدفع، 6005-6000وقوانني جديدة خالل فرتة 
 وكان من أبرزها مايلي:

، والذي يسمح يف تسوية 6005سنة  02-05إنشاء نظام املقاصة اإللكرتونية والذي حدد بالنظام رقم -
 ك املركزي.املعامالت ما بني البنوك واملؤسسات بصورة آلية حتت إشراف البن

وضع نظام كشف اهلوية البنكية: وهذا النظام أجرب اجلهاز البنكي بإعادة تسجيل كل زبائن البنوك هبوية  -
 نقدية من أجل التحكم يف املبادالت اإللكرتونية بني البنوك وحماربة التزوير والتدقيق يف هوية الزبائن.

زائر، حيث يلة دفع رمسية يف نظام الدفع البنكي اجلباإلقتطاع: حيث مت إدراج أمر باإلقتطاع كوس أمرضبط -
م إىل حويل أموال العمالء من حساهب، وهي تشبه التحويل، حيث تسمح بتاستعملت حديثا يف اجلزائر

 مة.إلقتطاع من حسابه دائما ويف تواريخ منتظ خر، فو تصريح مستمر يعطيه املدين إىل دائنهآحساب 
 إدخال اجلزائرية البنوك باشرت لقد: SATIM البنكية والنقدية إنشاء شركة لتألية الصفقات .1.1
 اجلزائري الشعيب لقرضا كان حبيث الثمانينات، هناية منذ اإللكرتونية الصريفة عليه يصطلح ما أو اآللية النقود

CPA السحب بطاقة طرح إىل السباق 1989 سنة La carte De Retrait اآللية املوزعات من 
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 مع التعامل يف إعطاء املرونة هبدف وذلك األخرى العمومية البنوك بقية بعد فيما ،وتلتها DAB للنقود
 :أمهها لعل عوامل دةلع النجاح  املنتظر تعرف مل العملية ولكن الشبابيك، أمام االنتظار من والتقليل الزبائن

 .نقدا التعامل ويفضل الدفع بوسائل يتعامل ال جمتمع يف املصرفية الثقافة غياب -
 .قنياتالت هبذه واجلهل الثقة لعدم نظرا اإللكرتونية الدفع وسائل استخدام على اإلقبال ضعف -
 للبنوك. بالنسبة اإللكرتونية والتجهيزات اآلالت وصيانة تركيب تكاليف إرتفاع -

 شركة أنشأت أن  أمهها الضرورية،كان اإلجراءات من مبجموعة اجلزائرية البنوك قامت السبب وهلذا
 مابني النقدية الشبكة بإنشاء قامت بدورها ،واليت SATIM املشرتكة والنقدية البنكية الصفقات تألية

)العايب،  CIBكةاملشرت  البنكية البطاقة مشروع إىل البنوك،باإلضافة بني ما املعامالت  لتسويةRMI البنوك
 .(827، صفحة 6081

ن جياد وسيلة متكنهم مي اجملتمع البنكي اجلزائري إىل إنتيجة سع SATIM تأسيس شركة مت
طوير لية، حيث متثل اهلدف الرئيسي من تأسيسها هو السعي إىل تاملزايا املكتسبة من النقدية اآل استغالل

أت هذه الشركة نشوتسيري نظام النقدية اآللية كي تساعد يف عملية إصالح النظام البنكي اجلزائري، وقد أ
مليون دينار جزائري، وهي تضم وهي نضم  627وهي شركة ذات أسهم رأس ماهلا قدر ب 8555سنة 

، وقد (BADR-BDL-CNEP-CPA-BEA-BNA-BARAKA)البنوك التالية: 
متثل أهم متعامل للقطاع املايل املختص يف الرتقية وأداء اخلدمات ذات الصلة  SATIMأصبحت شركة 

 الدفع من حيث تنظيمها ومعاجلة التحويالت النقدية لكا بني البنوك.بتحديث وسائل 
 أساسيتني، حيث تتمثل املهمة األوىل يف تطوير مبهمتني  SATIMحيث تقوم شركة 

 يصالبنوك، أما املهمة الثانية فتتمثل يف ختص مابني للعمل خمطط ووضع  )االلكرتونية املالية املعامالت( النقدية
 عن ذلك ويتم.سري رمز خالل من منهما كل وخصوصية سرية يضمن مبا الذكية والبطاقات الشيكات

 :ما يلي طريق
 دفعو  سحب كوسيلة البالستكية البطاقات إدخال خالل من نظمها وحتديث الدفع وسائل عصرنة -

 البنوك. بني الكرتوين
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 البنوك. بني املشرتكة االلكرتونية النقديات نظام تسيري تطوير -
 املصرفية. التقنيات وحتديث البنوك بني املعاجلة ترقية -
 .البنكي اجملال يف التكنولوجيات تطوير -

 الصكوك مراكزو  البنوك قطاع يف االلكرتونية النقدية تطوير يف فعال بشكل الشركة هذه تساهم
 :وهي عليها تشرف اليت األعمال خالل من وذلك الربيدية

 يازةح برامج إجناز يف املالية،واملشاركة واملؤسسات املصارف يف DAB للنقود اآللية املوزعات إدماج -
 .GAB البنكية األوتوماتكية الشبابيك

 .)املقاصة عمليات الصيانة،مراقبة( املنشأة اآللية ت والشبابيكاملوزعا تسيري -
 دوليا. هبا املعمول املقاييس حسب )السحبو  الدفع( املصرفية البطاقات صناعة-
 -(X25 DZ  االتصال شبكة بواسطة SATIM بإدارة اآللية واملوزعات الشبابيك الربط بني عملية -

(PAC  حمولة. أو داخلية كانت سواء السحب بعمليات بالقيام يسمح حيث 
 .املصرفية الصكوك إصدار على اإلشراف -

 ومشروع RMI وكنالب مابني النقدية الشبكة مشروع ساتيم، شركة من قبل املنجزة ملشاريع أمها ومن
، صفحة 6081)العايب، الوطنية الدفع بطاقة ومشروع البنوك، من عدد بني CIB املشرتكة البنكية البطاقة
821). 
 البنوك بعض رتبادإللكترونية في البنوك الجزائرية:واقع استخدام الشبكات ووسائل اإلتصاالت ا.1.1

 عدم لكن الوطين، الرتاب من حمدودة نقاط يف منتشرة والتسديد للدفع الكرتونية شبكات بتطوير اجلزائرية
 هذه تماداع بسبب وذلك خدماهتا، أداء عن يتوقف بعضها جعل وتسيريها فيها التحكم على القدرة

بني هذه ، ومن .اجلزائر يف البنكية السوق وخصائص متوافقة وغري مستوردة وأنظمة حلول على املؤسسات
 :(25، صفحة 6081)كرمية و طلحي، الشبكات والوسائل ما يلي

 باستعمال يةحزم لتحويل اجلزائرية لالتصاالت البيانات حتويل شبكة : هيDZ-PACالشبكة اإلتصالية-
 ،وهي 1993  عام منذ أطلقت اليت والالسلكية السلكية لالتصاالت العاملي لالحتادX25 اآليتيو معيار
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 أصناف تلفخم يف الشبكة هذه استخدام جماالت تتمثل حيث االتصالية والشبكات األجهزة بربط يسمح
 البنوك. بني االتصاالت يف املستخدمة الربامج

 بني املالية لالتصاالت عاملية مؤسسة بواسطة الشبكة هذه إنشاء : متSWIFTالشبكة البنكية  -
 املالية االتلالتص واحد نظامل خال من البنكية والعمليات املالية التحويالت اجناز خالهلا من البنوك،يتم

 .وصية،واألمانالسرية،اخلص لتحقيق الكرتونية واحدة  أيضا حيث تعتمد نظم تشفري ولغة البنوك، بني
 نقدي نظام وضع مشروعSATIM شركة  أطلقت لقد: RMIالشبكة النقدية املشرتكة ما بني البنوك  -

 واليت املشرتكة، البنكية االلكرتونية الشبكة النقدية رساءا إعنه ،نتج 1996 سنة البنوك بني ما مشرتك
 لشبكة املستعملة ةوالربيدي البنكية الوكاالت كامل على النقدية املوزعة لألوراق اآللية املوزعات حظرية تتضمن

 وكذا عضاءاأل بالبنوك املرتبطة السحب عمليات مبعاجلة املوزعات ، حيث تقوم هذه DZ-PACنقل 
 .السحب عن الناجتة املقاصة بعمليات املرتبطة املالية التحويالت

 شبكة على واقعم اجلزائرية البنوك معظم حيث متتلك اجلزائرية املصارف يف االنرتنت استخدام إن :نرتنتاإل-
 إالاملصريف، عملال يف دور من هلا ملا آلخر بنك من للمطلعني املقدمة املعلومات حيث من متفاوتة االنرتنت

 للقيام فعلية أداةك وليس للمصرف وتسويقية تعريفية كأداة استخدامها يتعدى ال املواقع هذه من الغرض أن
 .واملصارف العمالء بني املتداولة املصرفية واإلجراءات بالعمليات

 تقتصر والاجل اهلاتف عرب لزبائنها اجلزائرية البنوك طرف من املقدمة اخلدمات تزال ال :اهلاتف استخدام-
 لبنكا وكاالت داخل آخر إىل رصيد من األموال حتويل وكذا الصكوك، وطلب األرصدة على االطالع على

 اهلواتف تستخدم ال اجلزائرية البنوك أن القول ميكن لذا اخلاصة باملتعامل، الفواتري دفع إمكانية إىل إضافة
 .الرتاب الوطين كافة على وانتشاره تطوره رغم خدماهتا تقدمي يف النقالة
سنة  إن نظام الدفع يف اجلزائر بدأ يشهد منة في البنوك الجزائرية:واقع أنظمة الدفع اإللكتروني.1.1

تكافل اجلهود الوطنية والدولية مبساعدة البنك العاملي من أجل تطوير وحتديث وسائل الدفع، ومن  6002
 إطار حتديث نظام الدفع يف اجلزائر ما يلي:أهم ما طرح يف 
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 Real Time Gross Settlement الفورية االجمالية التسوية نظام.5.1.1
system(RTGS).: نظام التسوية اإلمجالية الفورية هو نظام تسوية املبالغ اإلمجالية يف وقت حقيقي

ا أنه يعترب على أساس إمجايل، كمو يتم فيه سري التحويالت بصفة مستمرة و على الفور بدون تأجيل و 
نظام مركزي إلكرتوين يعمل على أساس فوري إمجايل هنائي و مستمر لتنفيذ أوامر التحويل الدائنة و يوفر 

، 6082د اهلادي، )عبنقطة تسوية ألنظمة التصفية العاملة يف بلد ما من خالل احلسابات املركزية للمصارف
 .(821 صفحة

 :(850، صفحة 6082)عبد اهلادي، ويهدف هذا النظام إىل حتقيق األهداف التالية
وضع بنية أساسية ذات فعالية كبرية يف معاجلة العمليات ما بني البنوك والسوق املايل، وخدمات تطوير  -

 نظام املدفوعات للمبالغ الكبرية.
 معايري ومقاييس النظام املستقبلي لتعويض التحويالت ذات املبالغ الصغرية.تطوير  -
حتديث وعصرنة نظام املعلومات لبنك اجلزائر كعنصر ضروري من أجل فعالية الرقابة املصرفية، وحسن  -

 تسيري وإدارة السياسة النقدية.
 ألخرى.تسوية عمليات البطاقة املصرفية يف وقت حقيقي ، وكل وسائل الدفع ا -
 . تلبية خمتلف إحتياجات املستعملني بإستخدام نظام الدفع اإللكرتوين  -
 تقليص آجال التسوية و تشجيع استعمال النقود الكتابية. -
 . خفيض التكلفة اإلمجالية للمدفوعات -
 . جعل نظام الدفع اجلزائري يتمتع باملقاييس الدولية يف تسيري خماطر السيولة  -
 ات بني املصارف اجلزائرية وتشجيع إقامة املصارف األجنبية.تقوية العالق -

 :ظامالن هذا خالل ت منمت اليت املعامالت خمتلف عن معلومات توضيح ميكن املوايل اجلدول ويف
 0251-0221 الفورية االجمالية التسوية نظام خالل من المعامالت:25رقم الجدول

 7002 7002 7002 7007 7000 7000 7002 7002 7002 السنوات



 

 :الملتقى الوطني العلمي حول 
 وسبل حماية املستهلك الالكتروني ةالتجارة الالكتروني

15 

 نسبة توفر
 ℅النظام

- 33.99 33.99 33.39 33.99 33.99 33.33 33.33 111 

عدد 
 المعامالت

199311 139199 619999 611991 699911 693999 631912 919999 999993 

المبلغ 
 مليار دج

919999 919192 993991 929999 921169 999699 992169 996939 699191 

 .(22، صفحة 6081)كرمية و طلحي، المصدر:

  6002ة منالفرت  خالل مستمر تزايد يف ومبالغها املالية املعامالت عدد أن يتضح اجلدول خالل من
 منظا جمال يف املبذولة اجلهود يثبت ،مما 2015 سنة % 100 النظام توفر نسبة بلغت حيث6085إىل 

 .الفورية اإلمجالية التسوية
يعرف بنظام الدفع الشامل للمبالغ الصغرية، :ATCI للمدفوعات  االلكترونية المقاصة نظام.0.1.1

حبيث تتم من خالله املقاصة اإللكرتونية فيما بني البنوك لتسوية خمتلف املعامالت اليت تتم عن طريق 
 بطاقاتالب اآليل، وكذا العملياتالشيكات، التحويالت واألوراق التجارية وعمليات السحب واإلقطاع 

توى القسم الثاين من أنظمة الدفع املتطورة وفقا للمعايري الدولية، بقصد حتسني مس البنكية، وميثل هذا النظام
 .(850، صفحة 6087)عريوة و خاوي، اخلدمات املقدمة للزبائن

 :(318، صفحة 6087)كون، األهداف التاليةحيث يهدف هذا النظام إىل حتقيق 
 اكتساب نظام مقاصة آيل وعصر ناجح. -
 أن تكون التبادالت واملعامالت بني البنوك جد آمنة. -
 عصرنة وسائل الدفع ما بني البنوك. -
 البنوك.حتسني حلقات التداول املادي للقيم، وختفيض تكلفة املبادالت بني  -
 حتسني نوعية وصحة املعلومات. -
 ضمان تسوية عمليات املقاصة يف ظرف يومي عمل )ختفيض آجال التحصيل بني البنوك(. -

 واجلدول التايل يوضح تطور عدد العمليات وحجم املبالغ املسجلة يف النظام :
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 0251-0221: تطور نظام المقاصة اإللكترونية في الجزائر خالل فترة 20 الجدول رقم
عدد  السنوات

العمليات 
المسجلة 

 ATCIفي

معدل 
 النمو

℅ 

حجم 
المبالغ 
 المسجلة

معدل 
 النمو

℅ 

عدد 
العمليات 
 بالشيك

نسبة 
العمليات 
 بالشيك

℅ 

عدد 
العمليات 
 بالتاويالت

نسبة 
العمليات 
 بالتاويالت

℅ 

عمليات 
بطاقة 
الدفع 

 )باأللف(

نسبة 
العمليات 
بالبطاقة 
 البنكية

℅ 
6119 9.999    6.116  6.162  19.962 - 

6119 9369 99 9996.12 - 9911 21.9 1.111 19.9 - - 

6112 3961 99.9 9122.6 91.2 9.911 91.9 1.991 19.9 1.191 16.9 

6113 11193 13.9 2999.9 12.9 9.169 99 6.111 12.3 1.915 19.6 

6111 19212 69 2292.1 9 9.696 96.9 9.929 69.9 3.758 61 

6111 19196 69.9 11921.9 13.6 9.999 99.3 9.919 69.9 4.848 62.9 

6116 19929 99.9 11999.1 11.6 2.199 99.6 9.669 91.1 3.953 66.9 

6119 13991 16 169919 9.9 2.611 96.6 9.993 96.9 9.991 69.9 

6119 61991 9.9 19393 11.9 2.931 91.3 9.991 99 9.991 66 

6119 61999 - 19236 19.9 2313 96.3 2.992 96.19 9.123 19.3 

 .(825، صفحة 6087)عريوة و خاوي، المصدر:

 6002نالفرتة م خالل مستمر تزايد يف ومبالغها املالية املعامالت عددمن خالل اجلدول يتضح          
الدفع بإستخدام الشيكات  متثل أعلى نسبة مقارنة بعمليات الدفع عن طريق  أن، كما يتضح 6085إىل 

 الوسائل األخرى.
 :الجزائرية البنوك في االلكترونية الدفع أدوات .واقع1.1

 القطاع البنكي تتوفر البنوك الناشطة يفتطور استخدام البطاقات المصرفية في البنوك الجزائرية: .5.1.1
 البطاقات البنكية الوطنية وكذا دولية اإلستعمال ومن بينها ما يلي:اجلزائري على عدد من 

: هي توفر خدمات الدفع والسحب ما بني البنوك للزبائن حمليا وفقا (CIB)البطاقة البنكية الكالسيكية  -
 للمعايري املعمول هبا من طرف كل بنك، إذ متنح يف الغالب لألفراد من ذوي الدخل الضعيف أو املتوسط.
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البطاقة البنكية الذهبية: هي بطاقة توفر خدمات الدفع والسحب النقدي للزبائن حمليا، حبيث تعطي  -
يازات يني، سواء كانوا أفراد طبيعيني أو معنويني، مع تقدمي امتالعالية، أو املتعاملني اإلقتصادلذوي الدخول 

 تفضيلية فيما يتعلق مببلغ السحب أو الدفع...إخل.
 : هي وسيلة سحب ودفع الكرتوين تسمح بإجراء العملياتVISA CARDولية بطاقة فيزا الد -

ول لية لألموال ونقاط البيع اإللكرتونية، وعلى شبكة اإلنرتنت يف مجيع دبالعملة الصعبة على املوزعات اآل
 العامل، وهي تصدر إىل أي زبون، لديه حساب جاري وحبوزته العملة الصعبة.

 ساعة. 62دفع والسحب تستعمل يف اخلارج طيلة أيام األسبوع ولفرتة بطاقة ماكس: هي بطاقة لل -
 بطاقة ماسرت كارد: هي بطاقة دولية تسمح بعمليات السحب والدفع يف اخلارج أيضا. -

إن عمليات السحب أو الدفع بواسطة البطاقة البنكية هو جزء من عملية حتديث نظام الدفع 
خدامها أهنا تسهل عملية احلصول على األموال يف أي وقت، كما أهنا اإللكرتوين يف اجلزائر، ومن فوائد است

تساهم يف اخنفاض تداول النقد الورقي أو املعدين مما يؤدي إىل اخنفاض خطر ضياعه أو سرقته كذلك 
 .(822، صفحة 6087)عريوة و خاوي، اخنفاض خطر استالم األوراق النقدية املزيفة

لقد شهدت شبكة املوزعات اآللية : ATMالنقدية ونقاط نهائي البيع  قالموزع اآللي لألورا.0.1.1
 وظا وهو ما يبينه اجلدول التايل:ملح اوهنائيات الدفع اإللكرتوين يف اجلزائر تطور 

 0251-0222الجدول رقم: عدد الصرافات اآللية وطرفيات البيع لدى التجار خالل الفترة 
 7002 7002 7002 7007 7000 7000 7002 7002 السنوات

 991 993 999 999 999 999 999 999 عدد الصرافات اآللية

 9199 6999 6329 6399 9199 6239 6993 1329 عدد طرفيات البيع

 .(27، صفحة 6081)كرمية و طلحي، المصدر:
 التجار دىل البيع طرفيات وأجهزة اآللية املوزعات عدد يف معتربة زيادة اجلدول خالل من نالحظ

 .6085-2008 الفرتة خالل
ات الدفع اإللكرتونية ائيهنية يف اجلزائر ضعيف مقارنة بعدد لإلشارة يظل عدد هنائيات الدفع اإللكرتون

 هنائي دفع والذي ميثل ضعفني ونصف العدد 86727حوايل  6083املوزعة يف تونس حيث بلغ سنة 
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بعض  باملتوفر يف اجلزائر، وهو ما يعود إىل تأخر استعمال هذه الوسائل احلديثة يف اجلزائر، فضال على هتر 
هذه الوسائل بسبب عدم رغبتهم يف التصريح الكلي برقم األعمال عرب هذه  ءالتجار واملؤسسات من اقتنا

عريوة و خاوي، )التهرب الضرييب العمليات من خالل هنائيات الدفع اإللكرتونية املستعملة وهو مايعين
 .(827، صفحة 6087

 معوقات تطور أنظمة الدفع اإللكتروني في النظام البنكي الجزائري ومتطلبات نجاحها. .1
هود املبدولة رغم اجمل :معوقات تطور وسائل وأنظمة الدفع اإللكترونية في النظام البنكي الجزائري.5.1

لتحديث نظام الدفع اإللكرتوين يف اجلزائر إال أنه مل يرقى إىل املستوى املطلوب كباقي الدول األخرى، ولعل 
ريوة و خاوي، )عمن بني معوقات تطور وسائل وأنظمة الدفع اإللكرتونية يف البنوك الناشطة يف اجلزائر

 :(850، صفحة 6087
 البنوك، مما ينعكس دارية يفمعوقات تنظيمية: مرتبطة بالبنوك يف حد ذاهتا وتتمثل يف ضعف الكفاءة اإل -

ين مليات العصرنة لوسائل وأنظمة الدفع اإللكرتونية، وكذا خمصصات التكو يف املخصصات املالية املرصودة لع
لبنوك وخاصة إلستثمار لتطوير الصناعة املصرفية يف اوالتأهيل لإلطارات املصرفية، وكل ما يتعلق مبشاريع ا

 العمومية منها.
ة معوقات اجتماعية وثقافية: تتمثل يف انتشار األمية يف جمال املعلوماتية بصفة عامة، ويف جمال املصرفة بصف-

 خاصة، بسبب نقص التعريف باخلدمات املصرفية املعتمدة على وسائل وأنظمة الدفع اإللكرتونية، فضال
على انتشار ثقافة التحايل الضرييب لدى فئات عريضة من زبائن البنوك وغريهم مما يدفعهم باإلبتعاد على 
استعمال وسائل الدفع اإللكرتونية، أو حىت من فتح حسابات بنكية، وكذا عدم اإللتزام مببدأ السرية واألمان 

راء عمليات البنوك يف حد ذاهتا من ج لدى بعض املستخدمني بالبنوك، باإلضافة إىل ترسخ أزمة الثقة يف
 اإلفالس لبعض البنوك يف اجلزائر.

 معوقات تقنية فنية: تتمثل يف ضعف البىن التحتية التقنية مما أدى إىل عدم اإلستقرار يف شبكة املعلومات -
 ووسائل اإلتصاالت املتاحة يف اجلزائر، وأيضا ضعف استخدام التكنولوجيا املتوفرة.
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من الضروري  لقد أصبحتطوير نظام الدفع اإللكتروني وتعزيز استخدامه في الجزائر:متطلبات .0.1
  يمعلومايت حقيق عمة اجلزائري حتديدوتنفيذرؤيةمستقبليةومقاربةعملية من أجل جتسيد جمتمعلى احلكو 

، 6088زايد، )والتوجه حنو اإلقتصاد الرقمي، وعليه من ابرز اإلجراءات اليت تساعد يف حتقيق ذلك ما يلي
 : (831صفحة 

 واإلتصال اإلعالم تكنولوجيا فإستخدام : الشركات يف واإلتصال اإلعالم تكنولوجيا إستعمال تسريع -
 من إلستفادةا من ومتكينها الشركات لدى التنافسية القدرة ورفع األداء حتسني أجل من ضروريا أمرا أضحى
 الزبائن عم العالقات حتسني من وميكن جديدة دخل مصادر يوفر ،كمابيئة العمل تتيحها اليت الفرص

 .التكنولوجيات هذه متلك اإلقتصادي القطاع على وجب الغرض وهلذا .والشركاء
 جيب اليت األساسية يزاتمن امل : السرعة والفائق السريع التدفق ذات لإلتصاالت األساسية البنية تعزيز -
 عرب الضرورية القدرات توفري على قادرة السرعة وفائق سريع تدفق ذات اإلتصاالت شبكة عليها تكون أن

 التدفق ذاتت إلتصاالل حتتية بنية إجناز ذلك يتطلب وعليه العاملية قاييسامل بنوعية الوطين الرتاب كامل
 .اجلودة عالية خدمات وذات مؤمنة السرعة والفائق السريع

 التحتية يةبالبن فقط يتحقق ال واإلتصاالت اإلعالم تكنولوجيا إىل النفاذ إن : البشرية الكفاءات تطوير -
 يتالئم مبا وينوالتك العايل التعليم برامج يف النظر إعادة خالل من البشرية الكفاءات بتطوير كذلك وإمنا

 .التطور هذا مقتضيات
 املصرفية للخدمات حديث نظام وتشغيل إقامة : الشركات إجتاه اإللكرتونية اخلدمات عرض تطوير -

 اإلمكانية إىل ضافةباإل الشركات السيما لزبائنها إلكرتونية خدمات بتوفري هلا يسمح لزبائنها اإللكرتونية
 .بينها فيما اإللكرتونية املعامالت إلجراء البنوك هلذه املتاحة

 املرتتبة ةالقانوني املسائل كل تغطي ال احلالية القانونية الرتسانة إن : الوطين القانوين اإلطار مستوى ضبط -
 مع متاشيا وينالقان اإلطار مستوى ضبط من البد وعليه، اإلتصالو  اإلعالم تكنولوجيا وتطوير إستخدام عن

 .املعلومات جمتمع ومتطلبات الدولية املمارسات
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وين يف نظام الدفع اإللكرت من خالل هذه الدراسة اليت هدفت إىل التعرف على مدى فعالية الخاتمة: .1
 تعزيز التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر فقد مت التوصل إىل جمموعة النتائج والتوصيات التالية:

 من خالل هذه الدراسة مت التوصل إىل جمموعة النتائج التالية:النتائج:
ى استخدام وسائل قائم علإن جناح التجارة اإللكرتونية وتعزيز عملياهتا يتطلب وجود نظام مصريف متطور  -
ني اإلدارة تعمل على زيادة حتس ظمة دفع إلكرتونية  تتماشى مع  خصائص هذا النوع من التجارة، واليتنوأ
 قتصاد الوقت والتكلفة واإلستفادة من اخلدمات جبودة عالية وبتكلفة وجهد أقل.او 
 أنظمة الدفع والتوجه حنو تبين زائري إصالح النظام املصريف اجل لقد قامت اجلزائر بعدة جمهودات هبدف  -

عوائق إال أن هناك جمموعة من الستوى اخلدمات املصرفية املقدمة، اإللكرتونية احلديثة هبدف حتسني م
قدمة ب الذي جيعل اجلزائر يف موازاة مع اجلدول املتستوى املطلو ئص اليت حالت دون وصوهلا إىل  املوالنقا

ق عدم توفر سياسة واضحة لدعم تطبيو حىت بعض الدول العربية، ولكل من أبر ز تلك املعوقات هو أ
 أنظمة الدفع اإللكرتوين  باإلضافة إىل جمموعة من املعوقات البشرية والتنظيمية والقانونية. 

باإلضافة صريف  ملإن التوجه حنو تبين أنظمة الدفع اإللكرتونية  يؤدي إىل إحداث تطور يف بيئة العمل ا -
لنوع جيا شبكة املعلومات مما يستلزم وجود ضوابط وعوامل تساهم يف جتاح هذا او ولنإىل اخلصائص الفتية لتك

 من األنظمة وتعمل على التصدي والتخفيف من املخاطر النامجة عنها.
 من خالل النتائج املتوصل إليها ميكن تقدمي جمموعة التوصيات التالية: التوصيات:

التحتية للجهاز املصريف وذلك من خالل زيادة اإلنفاق اإلستثماري يف جمال تكنولوجيا تطوير البنية  -
 فية احلديثة.تقدمي اخلدمات املصر املعلومات، والتوسع يف استخدام شبكة اإلنرتنيت لزيادة كفائتها يف 

يات احلديثة بكفاءة ولوجخدام التكنبنوك لتمكينهم من  استوضع برامج فعالة لتأهيل اإلطارات العاملة يف ال-
 عالية. 

 الكفيلة واملالية شريةالب سواء الضرورية اإلمكانيات توفريو للنقود  اآللية املوزعات شبكة توسيع العمل على -
 .اآللية املوزعات وخاصة االلكرتونية لألجهزة واملراقبة الصيانة بضمان
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الل احلاصلة يف جمال العمل املصريف، وذلك من خت للتطوراوالتشريعي والقانوين ر ضرورة مسايرة اإلطا  -
 اخلاصة بالتعامالت اإللكرتونية و اجلرائم اإللكرتونية. ننيوضع وضبط القوا

 جبائية فيزحت ومنح االئتمان، وبطاقات السحب، كبطاقات اإللكرتونية الدفع بوسائل التعامل تشجيع-
  .االئتمان ببطاقات التعامل يقبلون الذين للتجار جبائية وشبه

حماولة حمكاة جتارب اجلدول املتقدمة الرائد يف جمال  تطبيق نظم الدفع اإللكرتوين واإلستفادة منها يف  -
 تطوير اجلهاز املصريف اجلزائري.

 قائمة المراجع:.1

(. استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال واالهتمام 6081بن صاحل كرمية، و فاطمة الزهراء طلحي. )
 (.3)إلقتصاد والتجارةجملة مناء لبالكفاءات البشرية كمدخل لعصرنة البنوك اجلزائرية يف ظل االقتصاد املعريف. 

 دراسات اقتصادية،يف اجلزائر.  (. واقع وسائل الدفع اإللكرتوين6082محيد قرومي، و جنية ضحاك. )
86(6.) 

حيزية هادف. )بال تاريخ(. جناح وسائل الدفع االلكرتوين والتحول اجلوهري إىل عمليات التفاعل مع التجارة. 
 .2-5، جملة املدية

 اإلسكندرية: دار الفكر اجلامعي. لوجيستيات التجارة اإللكرتونية.(. 6001خالد ممدوح إبراهيم. )
لة علوم جماشا، و وهيبة عبد الرحيم. )بال تاريخ(. تطور طرق الدفع يف التجارة االلكرتونية. رابح محدي ب

 .876-816، االقتصاد والتسيري والتجارة
(. ، أثر التجارة 6002صدام حممد حممود احليايل، سطم صاحل حسني، و على ابراهيم حسني الكسب. )

 (.3 )لة تكريت للعلوم اإلدارية واإلقتصاديةجماإللكرتونية على جودة املعلومات احملاسبية. 
جمللة اجلزائرية ا(. نظام املقاصة اإللكرتونية كآلية لتطوير وحتديث وسائل الدفع باجلزائر. 6087فتيحة كون. )

 (.7)لإلقتصاد واملالية
إلقتصادية ا . كلية العلوممذكرة ماجسرت(. واقع وآفاق التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر،. 6082كرمية صراع. )

 وعلوم التسيري والعلوم التجارية: جامعة وهران.
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 : ملخص
م إىل اإللورتوين وملل  عه لل  مم علمعللم م ةوملل ععللم واةلل د الت لل    اللل ولعلل يف اجمللل  التقلل ا التولولو    يف ظلل  

الوثري مم  عللل  حعللن ةت الت لل    اإللورتوةعللم اللل ولعللم الل عقوا عة  البللللللللللللللفعللم يف إ فاا ال قو  وعل علل  لل  
واجلل ئعم،  الق ةوةعم وأسلللللللللة املبللللللللل ولعم امل ةعم  واةب امل  مالت  ني األففا  ومله  التأثري اله لغ عة  املفاكز

عة   وعةع  فإن   د الو قم هت ا اىل عبلللةعل ال لللو اإللورتوةعم،  وةشلللأ ةتع م ل لا م  ف فا   مل  مالت
      ض األمثةم عم الت   ب ال ولعم يف   ا اجملم  فبم    لتحوعم الفقم  وكع عم عطهعق  مع ذكف  

 التحوعم الفقم ، الت     االلورتوةعم، عبوفم املل زع تالوةم ت امل ت حعم: 
 العاشر المحور:

Abstract:  
n the light of technological advances in the electronic field and the 

subsequent development of information and the direction of international 

trade to international electronic commerce, which is based on the speed in 

the conclusion and implementation of contracts, which resulted in many 

aspects of transactions between individuals, including a significant impact on 

legal centers and the foundations of civil and criminal responsibility, and a 

consequence arose. This paper aims to shed light on the so-called digital 

arbitration and how to apply it with some examples of international 

experiences in this area. 

Keywords: electronic justice, electronic commerce, dispute settlement. 
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  : مقدمة .1
شلللللله  ال  م العوا و شللللللو  ق  ةئريد عطو ا   ئال ومتبلللللل  ع  يف ع م االعللللللل الت ح  أ للللللهح  وسلللللل ئ  
االعللل   البللفف م تا، عل، التةوة، ال  كة، األةرتة ا وسلل ئ  ال روم ألففا  اجملتمع اال فن االسللت ل   

 طةم م علم وكوهن  قعع   عله  فأ لللهح  الوسلللعةم املثة  يف االعلللل   وةق  امل ةوم ت ألسللله ب مله  ع ا الت
 ا7،   حم 4004تال ة وين،  س عم فومع   ع   وشت  ا وسفف م االفكم واإلجن ز 42ةفي 

وةتع م ، د التطو ات التولولو عم وم   لللللللللللللل حهه  مم عطو  يف الومهعوعف واالعللللللللللللللل الت ظهفت الت     
امل ةوم ت، وو لللللللة  شلللللللهوم اإلةرتة  إىل امللز  أو املت ف أو الشلللللللفكم ح  االلورتوةعم كإح ى  واف  ثو   

أ للهح  ال مو  ال قفي يف ال و  املتق مم لةم  مالت االقتللل  فم وال الق ت امل لعم وعق  الللل ق ت وإ فاا 
و للللعم لللللومم أ م م  رعز الت     اإللورتوةعم عم الت     التقةع فم أو م  جي   ،  خ… ال قو  اإللورتوةعم

عم الت     مب هومه  التقةع ي  و الوسللللللللعةم الل  ف    أو عم حففقه ، حعن عتم مم خال   عنم إلورتوةعم 
، اللللل ح ت 4000تف  ي حمم ،  عبلللت  ا فعه  وسللل ئ  االعلللل   اال فثم وعة   أسللله  شلللهوم اإلةرتة 

 ا01-01
عئهف ف لللأ   للل  كللل ةللل  ولعللل  املفاحللل  امل تة لللم الل مفت  للل  ثو   االعللللللللللللللللل الت  والت للل    اإللورتوةعلللم م

وامل ةوم ت. وروم ع ففل الت     اإللورتوةعم  أهن  ك فم امل  مالت واللللل ق ت الت   فم الل عتم   سلللت  اا 
ه  الت تالتقلع ت ووسللللللللللللل ئ  االعلللللللللللللل   اال فثم الل وففهت  عولولو ع  امل ةوم ت وشلللللللللللللهوم اإلةرتةع  ع  ال

 .اإللورتوةعم لعتم   لا كبف ح  زي الزم ن واملو ن
إن عطو  التقلع ت ووس ئ  االعل الت ق  س ع  يف اةتش   وعوملم اجلفرم وإةت ج  فائم ا تم ععم واقتل  فم 
مبلللللللتح ثم فق  اسلللللللت   ت ال لللللللل   ت اإل فامعم يف ا الت عوظعل التقلع ت واالعلللللللل الت يف اللشللللللل   

مث  التلللللل  واالحتع   عة  املللللل  فل واعرتا   ط ق ت االئتم ن وسللللفقته  واسللللت  امه  ال ري  اإل فام 
مشلللفوو، واال تزاز والبلللطو عة  الهلوو إلورتوةع  والتزفعل والتزوفف، والتهفب ال لللففل واالحتع     ال سلللب، 

ت األملعم الو للللللللللو  لةم ةوم وسللللللللللفقم أ ق ا ا،واعل وا،واعل املزو   واملقة  ، وع مري اال سلللللللللله ت الهلوعم، و 
االبللل سلللم وسلللفقته  و ع ه ، واألسلللفا  الت   فم وال بلللوففم، واسلللت  اا  فاع ت التشللل ري الم فم اللشللل ح ت 
اإل فامعم، وعة  سلللللللللللللهع  املث   فق  ذكفت إ ا   مو فحم امل   ات األمففوعم أن إح ى ال لللللللللللللل   ت ق  

و عم خ  للم    وك  عةا اجلفائم املبللتح ثم    مةعون  وال  إلةشلل   ق ع   عولول 100اسللتثمفت حوا  
 ا1،   حم 4002تحمم  امح ،  ةتع م التطو ات الت  جيعم الست  اا شهوم االةرتة 
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اة  الت وري حنو عبوفم مل زع ت الت     اإللورتوةعم مم خال  آلع ت عقوا عة  ذات التقلعم املبت  مم يف 
  د امل  مالت، ولتوون التبلللللللوفم   لت   إلورتوةعم، ع تم   لللللللل م أسللللللل سلللللللعم عة  شلللللللهوم االعلللللللل   إ فاا 

االلورتوةعم  ون ح  م عوا   أحفاا املل زعم يف مو ن واح ،   سلللللللللت  اا الوسللللللللل ئ  التولولو عم لتبلللللللللوفم 
 .املل زع ت ع  اخلل

 ا م  ع ف   مله  اإلحت   األو يب،   لقع  فوف  ح  املل زع ت اإللورتوةعم ع  اخلل قهوال مم حفا  و 
يف م  ع  األوىل الل حن فعه   و  األع لللللللللللللل   البللللللللللللللم    4000ل  ا  10ةة  مم خال  التو ع   قم 

ملو  ي خ م ت امل ةوم ت واملت  مةني م هم  تبلللوفم مل زع هتم   ع ا عم ام كم، ذلا عم حففس اسلللت  اا 
  الوس ئ  التولولو عم لتبوفم فض املل زع ت

وأم ا ع ز الق لللللللللللللل   عم الةح رت   لط ف  اإللورتوةعم وعوفري وسلللللللللللللل ئ  سللللللللللللللفف م ل ض مل زع ت الت     
اإللورتوةعم، إن غ ت اال  م مةحم لةهحن عم سه  أكثف جن ح  ل ض مل زع ت عتال ا واآللعم الل جنم  

رتوةعم الق ئمم عة  لوعله  اخلالف ت  ني املت  ق فم عة  اال  ظ يف ذات الوق  عة  متطةه ت الت     اإل
البلللللفعم والثقم  ني أحفافه ، فو ة  ةتع م  هو    التحوعم اإللورتوين. وق  ك ة  ال وف  يف إةشللللل   مفكز 

 Cybersettle ، عل م  ق ا مفكز حتوعم0221مت للللللللمل ل ض املل ع ت  واسلللللللطم االةرتة  يف ع ا 
  تأسعة موقع إلورتوين ، د ال  ف ت

 أة  يف فض املل زع ت الل شللللللللنم عم الت  مالت اإللورتوةعم إال الفقم مهعم التحوعم وعة  الفغم مم ف  لعم وأ
وكأي ةئ ا ح فن ع رتضلللللل  مشلللللل ك  ث ةوفم فقع عة  ع عس      الق ةون ة وز    شللللللو  فتال ا وفواكب 

للللللللللللللو  فوا   حت ف ت ع ف   خب الفقم   ا التطو  امل    يف ثو   االعللللللللللللللل الت. و  عته   أن التحوعم 
 :روم حف  اإلشو لعم الت لعم س، وعة  ضو  م  سهح   والقواع  الق ةوةعم الل ظمم ل اإل

 اإلشكالية المطروحة: 5.5
تحوعم اإللورتوين أا أن عة  ال عطهعقه  رومالتقةع ي عبلت  ا يف التحوعم  القواةني والتشلفف  ت الل   
عم اسللللللتع  ب املشلللللل ك  الل عرتعب عم اسللللللت  اا التقلع ت اال فثم يف إ فا   القواةني والقواع  ع  ز   د 

م ى   مالتحوعم؟ و   ا اللوو مم  لتطهعقه التحوعم؟ أي    حنم حب  م إىل قواع  وعشللللللللللللللفف  ت   ف   
 اةطه رت الشفو  الوا ب عوافف   يف التحوعم التقةع ي عة  التحوعم اإللورتوين

 األسئلة الفرعية: 0.5
 ؟ لتحوعم اإللورتوين وم     مزاف د وععو  ؟ وم     اآللعم الل فبري وفقه   املقلو م   -
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 الوضع اال   لةتحوعم االلورتوين؟ وم    كعل فتم عل ع  االوم الل    إلورتوةع ؟  -
 :لإلجابة على هذه التساؤالت سيتم تقسيم البحث إلى المحاور التالية

 .ونطاق تطبيقهمفاهيم أساسية حول التحكيم االلكتروني  -
 .التحكيم اإللكتروني وشروطه في إطار التجارة اإللكترونية آليات -
 .مزايا وعيوب التحكيم اإللكتروني -
 .الوضع الحالي للتحكيم اإللكتروني -
 :مفهوم التحكيم اإللكتروني ونطاق تطبيقه. 0

 :اإللكترونيمفهوم التحكيم  5.0
أو أكثف  املبلللألم حم  اللزاو وف ه    د املبلللألم إىل شللل مل ف فا التحوعم  أة  وسلللعةم فتم مبو هه  عبلللوفم

شلللللللللففطم اعلللللللللل فهم   الع  ، وفقوا امومني  تبلللللللللوفم املبلللللللللألم حم  اللزاو وفس  فبلللللللللم  اموم أو امومني
الت للللل     وحعلللللن عقوا ،حفااامل ا  علهم و ني امتومني، وفوون حومهم هنللللل ئعللللل ل ومةزمللللل ل لأ االع للللل رت

اإللورتوةعم عة  البللللللفعم يف إ فاا ال قو  وعل ع   ، وال فتم شلللللل  ذلا مع  ل  إ فا ات الق لللللل   ال   ي، 
ن ال فةزا ومفوةم ال عتوافف يف الق للللل   ال   ي، حع  سلللللفعم عئهف أمهعم التحوعم اإللورتوين مل  فتمعز    مم

ل او أو اال للو  امل  ي أم ا امومني    روم ع عهم ع  وسلل ئاةتق   أحفاا اللز  يف التحوعم اإللورتوين
   ا2،   حم 4002تحمم  امح ،  االعل   اإللورتوةعم ع  األقم   اال طل ع 

ظهفت فوف  التحوعم اإللورتوين كأسةوب حلفي البم املل زع ت الل علشأ ةتع م است  اا اإلةرتة  يف 
امل  مالت اإللورتوةعم مق  ةم   ألسلللللللللللللل لعب األخفى ال  املل زع ت ك مل  وضلللللللللللللل ت اإللورتوةعم والوسلللللللللللللل حم 
اإللورتوةعم وال ي فبلللللللللللما   سلللللللللللت  اا التقلع ت اإللورتوةعم  ون ح  م إىل اةتق   أو عوا   األحفاا يف 

 .مو ن التحوعم
ه فةم ل ض فوالمه  وسللللللللعةم مم وسلللللللل ئ  الال خيتةل التحوعم اإللورتوين يف  و فد عم التحوعم التقةع ي 

اللزاعلل ت والتحوعم اإللورتوين  و ذلللا االع لل رت اللل ي مبقت للللللللللللللل د فت هلل  األحفاا  للأن فتم ال لللللللللللللللل  يف 
املل زع ت الل شللللللللللللنم  علهم أو امتم  ةشللللللللللللو    مم خال  التحوعم وفوون اع  رت التحوعم  ولع  إذا ك ة  

ي وق  عفف  سللللللل م  عه  اله ق  أ و  للللللل ر أة  ذلا التحوعم ال املل زع ت عت ةس مبلللللللل ر الت     ال ولعم. 
فت س مبو ه  األحفاا عة  إخ للللللللل و مل زع هتم الل شلللللللللنم عم  للللللللل ق ت أ فم  يف ال  لب األعم  وسللللللللل ئ  
إلورتوةعم إىل شلللللللللل مل ث لن ف للللللللللل  فعه  مبو ب سللللللللللةطم مبللللللللللتل   ومبللللللللللتم   مم اع  رت أحفاا اللزاو 
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ولع  ت عم الوسلللل ئ  التقةع فم املبللللت  مم يف التحوعم التقةع يو  سللللت  اا وسلللل ئ  اعللللل   ح فثم  تةل 
   ا4000-4000الطةل، 

 

وعة  ذلا إن التحوعم اإللورتوين  و عه    عم ةئ ا ق لللللللللللللل ئ  مم ةوو خ  ، فلشللللللللللللللأ مم االع  رت  ني 
م اختع  ي ل ض اللزاو الق ئم  علهاألحفاا ومم خال  الوسلللللللللللللل ئ  اإللورتوةعم عة  إح لم اللزاو و شللللللللللللللو  

الع سلللللللني، ت واملت ةس يف ال  لب   لت     اإللورتوةعم وفلللللللل   االوم   سلللللللت  اا وسللللللل ئ  االعلللللللل   اال فثم
ك ن التحوعم اإللورتوين فتم ع  وس ئل إلورتوةعم فإة  ال فو   م  رلع مم   وإذا  ا422،   حم 4007

أن فتم  للأكمةلل  أو يف   ض مفاحةلل  إلورتوةعلل ، ويف مفاحلل  أخفى  لل لطفرت التقةعلل فللم الل عتمثلل  يف التوا لل  
 ا02،   حم 4002تاله ق ،  امل  ي ألحفاا ال مةعم التحوعمعم

ومم املبللللللللل ئ  الل فتم  شلللللللللأهن  التحوعم اإللورتوين، عة  سلللللللللهع  املث   ال االللللللللللف، املل زع ت الل  م عم 
اإلخال   هلو  ال قو  اإللورتوةعلللم، وحقورت والتزامللل ت كللل  حفا، ومبلللللللللللللل ولعلللم مزو ي خللل ملللم اإلةرتةللل ، 

 .وةزاع ت أع   اللط رت، وحقورت الطهع، واخلالف ت حو  الب ا  اإللورتوين
 ك لوان إلورتوين TOYOTA التطهعق ت الق للل ئعم ة كف مله  عبللل ع  ال المم الت   فم الشلللهري  مم

www.toyota.com    مم قه  ش مل ال رةا االس يف   د ال المم و   الق عم الل ةئف   مفكز
 يف ال لوان اإللورتوين  ADIDASالوافهو لةتحوعم والوسللللللللل حم، وعبللللللللل ع  ال المم الت   فم املشلللللللللهو  

.www.pepsicola.com  ، وقفا  مفكز التحوعم والوسلللللللل حم   ا421،  لللللللل حم 4002تموسلللللللل
 العت ائ  عة  ال المم الت   فم املشللللللللللللهو   www.sheel.com الوافهو  شللللللللللللطب ال لوان اإللورتوين

Sheel  ل ى املبلللللللللت  ا ق  فلقة  إىل املوقع اجل ف  ال ي ق  ف ع  مم شلللللللللهف    د  إذ إن اخلطأ الطه ع
 (WIPO, 2003) ال المم يف   ب الزوا  مب  فتأك  م   سو  اللعم يف التب ع 

 

للللللللللللللل أو وفه ا التحوعم اإللورتوين إىل علقعم وعأمني  عنم ال م  اإللورتوين وم  فتل     مم خال  عبوفم 
ح  املل زع ت اإللورتوةعم الق ئمم، وعق مي اخل م ت االسللتشلل  فم، الل مم شللأهن  ملع ح وز املل زع ت مم 
أ للل  اتمع  قم  م للل ك، وذللللا مم خال  عقللل مي خللل مللل ت التحوعم عم حففس حمومني خللل   عني ع  

  ةوةعم ذات ح  عأو ح  املل زع ت الل شللللللللللللنم عم عالقم ق-وسلللللللللللل ئل االعللللللللللللل الت اإللورتوةعم لتبللللللللللللوفم و
ث  م اقتللل  ي، سللوا  ك ة  عالقم عق فم أو غري عق فم، سللوا  ك ة  يف القط و ال  ا أو اخل   أو  علهم 

ظ   ملفا  م أحو ا عق  م ني يف االسللللللللت   م لطةب  ه ت لتومةم عق  م ني      ض أو   اللقمل، أو
 ةوم ععم واالوسهم   فم يف اللئم والتقلعم املاخل   االستش ظفوا م علم ق  ةشأت     إ فام ، ف الل عم عق مي

http://www.pepsicola.com/
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لةمح كم  الق ةوةعم، مث  ام كم امل تة م تعة  غفا  م  عق م  مو عب ام سللهم واملفا  م التطهعقعم لة ه ت
    ا4002تسةعم ن،  الهحتم مم خ   حم سهعم يف اللزاع ت امللئو   أم مه  ذات الله م ام سهعم

 واالقعقم أةل  ال منع  إىل عبمعم التحوعم ال ي فتم   ست  اا الوس ئ  التقلعم اال فثم ومله  شهوم اإلةرتة 
  إللورتوين، ألهن  ع ط  اةطه ع  ف ع   وون عمةعم التحوعم عتم  لللللو   آلعم  ون ع خ  ال للللللف الهشللللفي، 

ون لعب عقةع فم، مع ف  رت  و في فتمث   ومع أن الواقع  و إ فا  عمةعم التحوعم  و  م  فعه  مم أسللللللللل 
روم أن  ة التحوعم ع  اإلةرت  الواسلللللطم الل فتم ع       شلللللهوم اإلةرتة  ال ولعم، و، ا فإن مللللللطةا

فوون أكثف  قم يف الت هري عم حقعقم املقللو ، وفلل رت القو  ذاع ، عة  الت  و  ع  اإلةرتة  والوسل حم 
 ا07،   حم 4002تحمم  امح ،   ع  اإلةرتة 

اع  رت التحوعم  و اع  رت ف خ  يف أح   الق ةون اخل   فه ا إىل إح از أثف ق ةوين م ني فتمث   إةش   
التزاا عة  ع عس أحفاف   إح لم اللزاو ال ي فلشللللللللللللللت  علهم  إىل التحوعم والتل ز  عم حقهم    لة و  إىل 

م عمالل م أخفى ف   التحوعالق للللللل  ، فهو يف الواقع عللللللللفا ق ةوين فلللللللل   عم إ ا عني أو أكثف ومم ة حع
ق لل ئع ل حعن فقوا اموم   ات الوظع م الل ف للطةع    الق ضلل  الوحا و   ال للل  فعم  فثو  أم م  مم 

 ا200،   حم 4002تاله سل و حمم ،  فعه مل زع ت  إ  ا  حوم 
ع فف   عم  يف التحوعم اإللورتوين وأسلللللل ه قع م ، وال خيتةلع   اع  قعم التحوعم اإللورتوين اخلطو  األوىل 

اع  قعم التحوعم التقةع ي سللوى أة  فتم عم حففس وسلل ئل إلورتوةعم ع  شللهوم االعللل الت ال ولعم، ل لا 
ف ا عبللللوفم املل زع ت واخلالف ت ع  شللللهوم االةرتة   ون ح  م إىل التوا   امل  ي لأحفاا أثل   عمةعم 

األمف ال ي أث   إشو الت ق ةوةعم ع ف   مم حعن إمو ةعم عطهعس  ا4000تموس  و ا فا عم،   التحوعم
ف القواع  الق ةوةعم اخل  للم   ع  قعم التحوعم  لللع ت  التقةع فم عة  اع  رت التحوعم اإللورتوين مم حعن عوف

 ا4002تمم و  و ا فا عم،  الشفو  الشوةعم واملوضوععم الالزمم للحت 
  ا وفطف  التحوعم اإللورتوين مشوةم عت ةس  شو  االع  رت، فه  جيب أن فوون اع  رت التحوعم خطع ؟ 
و   ع ت  التشلللفف  ت   ا الشلللأن ك فعم أا أة  فقت للل  ع  فةه  أو سلللم عشلللفف  ت   ف   لةقهو    ل ع مم 

 لالع  رت؟اإللورتوةعم كلع م خطعم 
خيتةل األمف  ني  ة  وآخف  شللللللأن إلزامعم االع  رت اخلط  يف م    التحوعم  لللللللو   ع مم. فةعة  م موقل 
موح   ني خمتةل ال و   شللأن كت  م اع  رت التحوعم. فه ض ال و  عتطةب للللحم   ا االع  رت، أن فوون 

لللللللللللللحت . ولوم االع  رت ولعة ل ث  ت    لوت  م، واله ض اآلخف فتطةب الوت  م فقل، كشللللللللللللف  إلثه ت   ا
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فت ةس   لتحوعم اإللورتوين،  و ق    التشلللللللللفف  ت عة  أن حتعل مب هوا شلللللللللو  عق   فعم األ م مم ذلا 
   ا022،  لللللل حم 4001تموسلللللل  ا.،  التحوعم اإللورتوين، واعتم   ال ع مم اإللورتوةعم كمبللللللتل  خط 

التحوعم  طففقلللم إلورتوةعلللم عة  موقع املفكز اإللورتوين وفتم خال   للل د اإل فا ات  زفم وعتم إ فا ات 
الهع ة ت واملبللللتل ات والوث ئس املت ةقم   لق للللعم وعل م  فت س األحفاا عة  الة و  لةتحوعم لتبللللوفم م  ق  

م إىل ح  ةزاعهم إ ا هتفثو   علهم مم خالف ت فمم املألوا أن ف ملوا عق  م  ل ال فشريون فع  إىل اة د 
 .مم خال  التحوعم وفبم    ا الشف   شف  التحوعم

وق  فتم إ فاا   ا االع  رت يف عق  مبلللللتق  عم ال ق  األ لللللة  وق  فوون سللللل  ق ل أو الحق ل للشلللللوب اللزاو 
 .ف الل عم أن اع  رت التحوعم فت مم ال  ف  مم الت لعالت الل ال روم أن فشمةه  شف  التحوعم

هو مشللللللللللللللفوععم ف التحوعم،أم  ةقطم اإلختالا  ني التحوعم اإللورتوين والتحوعم ال   ي يف ا   إع  رت 
إع ل رت التحوعم امل ا إلورتوةعل  خل  للللللللللللللمل وأن م ئم القواةني عتطةلب الوتل  لم يف إع ل رت التحوعم و ل ا غري 

إللورتوين يف ةط رت ال  م ا الل عتم  شلللو  ك م  اإللورتوةعم،مو و  ال سلللعم  يف عقو  خ م ت امل ةوم ت 
،  لللللللل حم 4004تة  للللللللعل،  ، ولعة فعه  أي كت  م عة   ع مم م  فم    عوون  شللللللللو  إلورتوين فقل

 ا17
ال ولعم اخل  للللللللللللللم   لتحوعم عة  حففم األحفاا يف اختع   الق ةون الوا ب  علمل ال  ف  مم اإلع  قع ت

التطهعس عة  التحوعم وك لا حففتهم يف اختع   حمومم التحوعم. وذلا مع األخ    ني اإلعته   التح ظ 
   للبللللللللللللللهم لةلئ ا ال  ا فعم  جيوز    التحوعم، ومفاع   اختع   األحفاا لةق ةون الوا ب التطهعس وإختع  

 ا4007تمق  ةم،  امومم، وك لا حت ف  ةط رت وم مون ا   التحوعم
وجيب أن فت مم اع  رت التحوعم الق ةون الوا ب التطهعس عة  إ فا ات التحوعم والق ةون الوا ب 

 .التطهعس عة  موضوو التحوعم وك ا اختع   امومني
فتم اختعلل    عنللم التحوعم كملل  يف التحوعم ال لل  ي، حعللن إن لأحفاا االس يف اختعلل   امومني  ف   
م ئم ال قو  فت س األحفاا عة  التحوعم ضللللللللللللللمم  لو  ال ق ، وق  فوةل حفف  اللزاو حفف ل ث لث ل الختع   

ىل اختع   ومم حتوعم عتو امومني ووضلللللللللللللع إ فا ات التحوعم، وق  فت س األحفاا عة  إح لم اللزاو إىل حم
ةلللللللللل  التشلللللللللفف  ت عة  أن فوون اموم واح ال، وإن ع   وا جيب أن فوون ع   م وعفال.  امومني وق 

وفتم يف التحوعم اإللورتوين إعه و إ فا ات التحوعم ال   فم، وف لل ا إلعه    ع  رت األحفاا قواع  إضلل فعم 
هوم توا للللللل   ني املت   لللللللمني وامومني عم     ع  شلللللللخ  لللللللم   لتحوعم اإللورتوين ل   أ فز   كع عم ال

 اإلةرتة ، وكع عم عق مي املبتل ات إلورتوةع ل وأمهعم اال  ظ عة  سففم امل ةوم ت الت   فم واللل ععم الل هتم
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األحفاا موضللللللللللللللوو اللزاو عة  أةللل  جيوز لأحفاا حتللل فللل  إ فا ات التحوعم اإللورتوين ضللللللللللللللمم اع للل رت 
وغ له ل م  عشللللللللللرت  مفاكز التحوعم ع للللللللللمني حةه ت التحوعم   ا20،  لللللللللل حم 4000تةهع ،  التحوعم

الهع ة ت اآلععم: أع   األحفاا وحهع م أعم ،م وعل وفلهم ال ف فم االلورتوةعم .حت ف  حهع م اللزاو وظفوف  
شلللللللللللللف   الثهوععم والوث ئس واملبلللللللللللللتل ات. ةمل.ال ف  مم الطةب وحهع م التبلللللللللللللوفم املطةو م. ق ئمم   أل لم 

 ا01،   حم 4002تحمم  امح ،  التحوعم أو مش  حم التحوعم وأي م ةوم ت أخفى ة ف م
و    عةق  مفكز التحوعم حةب الة و  لةتحوعم ف عو األحفاا إىل حت ف  موع  اجلةبللللللللللللللم األوىل وف تا 

املوقع االلورتوين وال فبلللللللللما   ل خو  إلع  إال   سلللللللللت  اا امل ت   البلللللللللفي ال ي  مةل خ     للزاو عة 
ففسللللل  لة للللللوا وألع للللل    عنم التحوعم وفقوا مفكز التحوعم االلورتوين     ذلا  إخط   الطفا األخف 
املطةوب التحوعم ضلللللللللل د عة  ال لوان االلورتوين ال ي وضلللللللللل   الطفا األو  ح لب التحوعم وجيب عة  

ب ك لتحوعم ضلللللل د     عةقع  اإلخط     لة و  إىل التحوعم أن فهةغ مفكز التحوعم  ف د عة  حةب املطةو 
 :التحوعم مت مل ل املب ئ  اآلععم

 .اسمه وعمله وعنوانه البريدي وااللكتروني - 
 .مالحظاته حول طبيعة النزاع وظروفه - 
 .موقفه من الغرض من طلب اللجوء للتحكيم والتسوية المطلوبة - 
 .قائمة بأدلة اإلثبات التي يقوم عليها رده وأية معلومات أخرى قد تكون نافعة - 
،  للللللل حم 4001تحمم ،  أي طلبات مقابلة يرغب في إيرادها في نفس الوقت الذي يقدم دفاعه - 

 ا042
 اجلو ففم لالع  رت مث  حم  ال ق  مم حعنأي أن اع  رت التحوعم اإللورتوين فشللللللللللللللم  حت ف  ال ل  للللللللللللللف 

مشلللللللفوععت ، ومم حعن االلتزام ت املت ةقم    مم عبلللللللةعم وضلللللللم ن، واملق    مم حعن كع عم الوف  ، وةوو 
ال مةم، مل  فلطوي عةع  البلللللل ا  اإللورتوين مم م  لط ت، إضلللللل فم إىل ك  الشللللللفو  املت س عةعه ، واالقورت 

املبللللللللللللللتل ات الل عوون  ز ال مم ال ق  مث  الفسلللللللللللللل ئ  اإللورتوةعم وااللتزام ت، وال للللللللللللللم ة ت، وحت ف  
 ا402،   حم 4002تةهع  ز.،  واملطهوع ت املته  لم  ني األحفاا الل أف   إىل الت  ق 

 :االلكترونيالشروط الشكلية والموضوعية للتحكيم  ـ 3
 د أحو ا التحوعم  لللللو   ع مم شللللوةعم يف اع  رت التحوعم وعتمث   عشللللرت  م ئم التشللللفف  ت الل علئم 

الشللللوةعم   شللللرتا  أن فوون اع  رت التحوعم موتو  ل عةم ل أن   د التشللللفف  ت غري مت قم حو  ال و  ال ي 
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ع  ف  الشللللوةعم يف اع  رت التحوعم فمله  م  ع   الوت  م شللللفح ل الة ق   اع  رت التحوعم مث  ق ةون التحوعم 
ي ومله  م  ع   الوت  م الزمم إلثه ت   ا االع  رت وعةع  ف لوت  م ع   الشلللللللف  الوحع  مم الشلللللللفو  املللللللللف 

الشوةعم الوا ب عوافف     لتحوعم ال   ي تالتقةع يا أم  التحوعم االلورتوين فهبهب ع ا و و  ةلو  
و   عوافف الشو  ا ضف ق ةوةعم خ  م    خي ع إىل األحو ا الل عبفي عة  التحوعم  لو   ع مم و  ا ف 

ال ي فشلللللللللللرتح  الق ةون يف اع  رت التحوعم ، فإذا ك ن الشلللللللللللو  املطةوب  و الوت  م فال   مم التطفرت إىل 
، 4002مل  امحل ، تحم مل  علم الوتل  لم أوالل ب الهحلن يف مل ى عوفف ل  يف اع ل رت التحوعم االلورتوين ثل ةعل ل 

 ا02  حم 
ومم  الشللا فع  أن اختالا التشللفف  ت الوحلعم يف مبللألم م ى حتقس شللف  الوت  م يف الفسلل ئ  االلورتوةعم 
مم شأة  أن فثري الوثري مم الل و  ت يف ح   عل ع  أحو ا التحوعم االلورتوةعم يف  ة  ال فأخ    لت بري 

ت بللللري إ لللل ا  االع  ق ت الل عأخ    لاملوسللللع لشللللف  الوت  م األمف ال ي  فع امللئم ت ال ولعم إىل حم ولم 
املوسلللللع لةوت  م ومله  مشلللللفوو عطوفف ق ةون التحوعم الت   ي ال و  امل   مم قه  جللم األوةبلللللرتا    ألمم 
املتح   وال ي ةمل عة  اة  تفت ني أن فوون اع  رت التحوعم كت  ع ل وعشللم  الوت  م أي شللو  فوفف سلل الل 

املتل و  عة  حنو آخف  لللللللل ت   سللللللل لم  ع ة ت حبعن روم اسلللللللت م ل  يف  مةموسللللللل ل لالع  رت أو أن فوون يف
أشلللللللللللللل    الحقم. و و م  ف   عة  أن اع  ق ت التحوعم روم أن ع ا  وسللللللللللللللعةم أخفى لعة ،  شللللللللللللللو  

 ا4004تاس  ،  املبتل ات الو قعم ك العل الت االلورتوةعم
اإللورتوين فه  ال  تةل عم التحوعم ال   ي سلللوا  مم ضلللفو   عوفف الفضللل  وام  أم  عم أ ك ن التحوعم 

والبللهب لوم   عته   أن األمف فت ةس  تحوعم اإللورتوين يف إح   الت     اإللورتوةعم   ا ف ا أن الشللفو  
 . يف   د اال لم   ع خللو عم م علم خ  م فعم  فت ةس  وع عم الت هري عم اإل ا   إلورتوةع

جيب أن عتوافس إ ا   الطففني عة  القهو    لتحوعم االلورتوين كوسلللعةم ل ض اللزاو الل شلللت  الرضــا:  5.3
أو امتم  اللشو  يف املبتقه  وال  لب أن فوون الت هري عم اإل ا    شو   ففا ومه شف وفشرت    إل ا   

  ال واالستم ال  حش أن عوون حف     قم س ملم مم ععلللللللللللللوب اإل ا   ك إلكفاد وال ةل والت ففف مع ال هللللللللللللل
 ا4000تعو  ن، 

ومل  ك ن إ فاا اع  رت التحوعم االلورتوين فتم ع  الوسللللللعةم االلورتوةعم و   شللللللهوم االةرتة  فأن الت هري عم 
 لللللع عاإل ا   فوون مم خال    د الوسلللللعةم حعن فتم عو ع  اإلجي ب مم خال،  وعةق  القهو  ع    مثالل 

شلللللفكم ة  فم يف موق ه  عة  شلللللهوم االةرتة  شلللللفو  الت  ق  الل مم ضلللللمله  شلللللف  التحوعم ومم ففغب 
  لت  ق  م  عةع  سوى ال  ل عة  م ت   القهو  أو املوافقم عة  الت  ق  إل فاا ال ق  مع عةا الشفكم وةق  
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اعلل  ال لل مللم عتعا حففس االةرتةلل ، فلل لقو إ ا علل   لل لقهو  إلعهلل  و للل  فوون الت هري عم اإلجيلل ب والقهو    عم 
الت هري عم اإل ا        وسلللللللللللللل ئ  ف لت هري عم اإل ا   روم أن فوون   لة ظ وروم أن فوون   لوت  م أو 
  إلشللللللل    امل هو   عفف ل ولو مم غري األخفه أو امله  لم ال  ةعم ال الم عة  الرتاضللللللل  أو     ذ أي مبلللللللةا 

 ا117،   حم 4007تح عئم البع ،  يف  اللت  عة  الرتاض  أخف ال ع و ظفوا اال   شو ل 
أث   ع هري  ض  األحفاا   لة و  إىل التحوعم اإللورتوين ع  شهوم اإلةرتة  إشو ال آخف فت ةس   إلثه ت، 

 امله ي ل ، ل لا اشرتح مم  أو ب وضع إ فا ات عقلعم مم  أ   ضم ن ع ا اة ل   الفض  عم الطفا 
اع  قعم التحوعم اإللورتوين مم  يف ا00،  للللللل حم 4004تاسللللللل  ،  التشلللللللفف  ت و و  التوقعع اإللورتوين

أ    للحت  وإثه ت  ضلل  الطفا  ت بللع  التحوعم اإللورتوين كللعم ال  مل زع هتم، مب  يف ذلا مم حت عز 
 .الثقم يف امل  مالت اإللورتوةعم

 ع ت  مبلللألم التحقس مم أ ةعم املت  ق  يف ال قو  اإللورتوةعم مبلللألم فلعم  قعقم. مبلللألم فلعم :األهلية 0.3
مم زائفي املواقع عة  شلللللللللهوم اإلةرتة  ف م ون إىل عق مي  %42 قعقم. إذ عشلللللللللري اإلحلللللللللل ئع ت إىل أن 

م ةوم ت خ حنم عم  وفتهم الشلل لللعم، ل ا عم  التقلعون إىل حففقم وإن م عوم ف  لم إال أهن  عبلل  م يف 
قعم يف امف ات ة ت حقععأكع  أ ةعم املت  ق  واجملبلللللللللللللل     السللللللللللللللت  ةم  طفا ث لن مهمت  عأمني ع فس  ع 

،  للللللل حم 4001تجنوى،  وال ي ف ع  مق ا خ مم التلللللللل فس االفرتاضلللللللعماإللورتوةعم الل عهن يف الهعنم 
و و عه    عم ش مل أو  هم م تم   أو م رتا    عقوا  إ  ا  شه  ات عل فس إلورتوةعم أو  ا247

 .و  لتواقعع اإللورتوةعمأفم خ م ت مت ةقم    
ففى اله ض أة  مم أ   عأكع  أ ةعم األحفاا املتل زعم يف التحوعم اإللورتوين جيب عللللمعم املوقع  شلللو  
فةزا الطفا ال ي فلوي االع  رت إلح لم اللزاو اال   أو املبللللللللللللللتقهة  ألح  املفاكز الل عوفف خ مم التحوعم 

 عمفد ويف ح لم إغ  ل  لم فت   ل   ت ع  امل لللللللللللل  ق م  يفاإللورتوين الوشللللللللللللل عم  وفت  واإلفللللللللللللل   عم 
 (Thibault, 2005) االع  رت. األمف ال ي سع    عة  األحو ا الل     املل اقعم وال   لعم

قعقم  فتم يف ال ق  اإللورتوين و للل امللت  أو اخل مم ع  عقلع ت االعللل   اال فثم  لللو    :المحل 3.3
وك مةم مع ةلب اإلعالة ت اخل  عم وامل للللللللللللةم. وال خيفج اع  رت التحوعم اإللورتوين   عته  د عق ا مم   د 
القواع  فمح  اع  رت التحوعم فتمث  يف اللزاو ال ي ففا  حة  وفشللللللرت  أن فوون ق  ال لةتبللللللوفم عم حففس 

 .التحوعم اإللورتوين
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لعم  لةتحوعم واأل لللللللللل  أن املت  ق فم   ل ات يف الت     ال و وفشللللللللللرت    للزاو حم  التحوعم أن فوون ق  الل 
فتمت  ن حبففم كهري  يف حت ف  املبلللللل ئ  الل   للللللع لةتحوعم ومع ذلا ف ن   ض التشللللللفف  ت ع ف  قعو ال 

 .عة  حففم األحفاا يف إخ  و اللزاو لةتحوعم فتلمل عة  ع ا ق  ةعت  لةتحوعم
لورتوين  مح فم املبلللتهةا مم أكثف القعو  عأثريال عة  حم  التحوعم االوع   القعو  امللللللو  عةعه  يف قواةني

حعن  لع الللللللو  املت ةقم حبم فم املبللللتهةا االع  رت ال ي ف ا  ني الت    واملبللللتهةا خبلللللو  حت ف  
  ف الق ةون الوا ب التطهعس عة  عق مه  أو اللزاو ال ي فث    شللللأة  الن حهع م ال قو  الل ع ا عم  ت   ع 

ع    لل و  ت ة ةم عم ع ا اال للو  امل  ي ألحفاا ال ق  حعن فللل ب عة  أي مم املت  ق فم التحقس 
مم أ ةعم اآلخف و  ت  يف الت  ق  عالو ل عة   غهم املشفو يف عوفري االم فم الق ةوةعم لةمبتهةا ألن األخري 

تعري،  تةوه  الت  ف  ال لعم الل رفت  ق  مع ع  ف حمرتا فعوون مبفكز ع  ق ي ضللللللل عل ل  ا امتالك  اخل  
  ا017،   حم 4007

 :وعيوب التحكيم اإللكتروني . مزايا4
 :التحكيم التجاري اإللكتروني مزايا 5.4

فتمعز التحوعم االلورتوين   لبللللفعم يف حبللللم املل زع ت و  ا م   :المنازعاتالســـرعة في فض   5.5.4
ألن إ فا ات التق ضللل  حوفةم ةبلللهع ل   ا07،  للل حم 4004تاسللل  ،  مع حهع م الت     االلورتوين فتال ا

فعه  ال  ف  مم الشللللوةع ت وامل   الزملعم الل جيب عة  اخللللللوا التقع     والبللللهب يف عوفري الوق  فف ع 
إىل أن التحوعم االلورتوين ال فشرت  اةتق   أحفاا اللزاو أو ح و  م امل  ي أم ا امومني    روم ع و 

ق  كم  روم لة لوا عه    األ لم واملبتل ات يف ذات الو   االلورتوةعم،  املت   مني ع  وس ئل االعل 
 ا4007تع   ،  ع  ال ف  االلورتوين أو أفم وسعةم الورتوةعم أخفى

ال ع و  سللللللللللللللفعم ال للللللللللللللل  يف اللزاو الل فتمعز    التحوعم اإللورتوين فقل إىل الهعنم الل مم خال،  عتم 
إ فا ات التحوعم    أف لللل  إىل لوائا املفاكز امللئمم ل  والل ع للللع لةمحوم سللللق   زملع  البللللم اللزاو كم  

  (ICANN)  و اال   يف الئحم ح  اللزاع ت الل     عم م سبم االةرتة  لأع   واأل ق ا امل للم
م االةرتة  والل ةعم عة  شلللهوواخل  لللم   لتحوعم يف املل زع ت الل شلللنم عم عبللل ع  عل وفم املواقع اإللورتو 

 ا4002تخ ل ،  فوم  مم ع  فخ عق مي حةب التحوعم 10عةزا اموم  أن فل   حوم التحوعم خال  
 لب وذلا فتل سللب مع ح م ال قو  اإللورتوةعم امل مم الل ال عوون يف ال  عقةع  كتةل وة ق ت التق ضلل  

متواضللللل م وعبلللللت  ا أحع ة ل ةئم الوسللللل ئل املت     الل عتعا اسلللللت  اا الوسللللل ئ  البلللللم عم األعم كهري     
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والهلللللففم يف عق   ةبلللل ت التحوعم عة  اخلل امله شللللف لأحفاا ولة  ا ، و  ا فقة  مم ة ق ت البلللل ف 
 .واالةتق  
 ومن   ةرتة حعن عقوا ا،عنم   ق  اجلةبللل ت ع  شلللهوم اال :إجراء جلســات المحاكمة عن بعد 0.5.4

التقلل   ملل  ي لةهعنللم وامتومني لتوفف  لل لللا عللل   ة قلل ت األعملل   ملولل ن التحوعم حعللن فتم ح للللللللللللللو  
 ال  ت  ةب ت ام كمم مم أي مو ن يف ال  م ع  ش شم اال سب املتلةم   ملوقع اإللورتوين امل   ل لا

 ا00،   حم 4001عه  املطةب، 
و و  اع  قعم  ولعم خبلللو   إن : التخلص من مشــكلة تنازع القوانين واالختصــاق الق ــائي 3.5.4

جيلللب األحفاا الفاغهللم   0212االعرتاا وعل علل  أحولل ا امومني و   اع لل قعللم ةعوفو و اللللللللللللللللل     علل ا 
  خل لللوو لةتحوعم مم الت ف  ملشلللوةم عل زو القواةني واالختلللل   الق للل ئ  عة  اعته   أن ال قو  امل مم 

فعم االلورتوةعم  لللو   خ  للم    عقو   ولعم ال حت     فاعم حففس االةرتةع   لللو   ع مم وعقو  الت     
للللللو  الت     فةو ةشلللللأ ةزاو  ني حففني خب  شلللللهوم م توحم ع ملع ل و،  إقةعمه  اخل      ف ألةرتةع م علم 

االلورتوةعم وأ ا  أح  املت   لللللللمني الة و  إىل ق للللللل  د الوحا ع ز مشلللللللوةم امومم امل تللللللللم  لئف اللزاو 
الوا ب والتطهعس عةع    إلضللل فم إىل ع ا و و  قواع  موضلللوععم موح   عةتزا فعه  ال و  يف ا   والق ةون 

 الت     االلورتوةعم كم  ال عو   قواعلللللللللل  موح   حت   االختللللللللللل   الق  ئ  ملل زع ت الت     االلورتوةعم
 ا401،   حم 4002تاال  ف قوب، 

 
دقة الوثائق والتســـــــــــجيالت المقدمة من المحتكمين والمحفوظة إلكترونيا مع أقل تدخل  4.5.4

 .أدمي مباشر
إلكترونية آمنة قابلة للتطبيق على شـــــــبكة االنترنت وتســـــــمد للمحتكمين الدخول إليها  بيئة 1.5.4

 .وتبادل الوثائق والبيانات والطلبات بعيدا عن أعين المتلصصين
و و اخل  لللللللم ةعوف اع  قعمو    ،المحكمينوتنفيذ أحكام  االعترافية بشـــــأن دول اتفاقيةوجود  1.5.4
وذلا عة  خالا أحو ا الق لللل   حعن ال فو    ا،0212 أحو ا امومني وعل ع    ل  ا ت   العرتاا

إقةعمعم وثل ئعم    قع تاعةعوفو و مع أن  ل و  اع  قعموالتل ع  ال و  مث   االعرتااح  اآلن إع  قعم حتوم 
 لتل ع   
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ال ف تم  الق    الوحا إال عة       الق ةون املت للني لة ل  يف املل زعم املطفوحم  :الكفاءة 1.5.4
 .أم مهم والل ق  عشم  عة  أمو  فلعم عتطةب  لل ت خمتة م و قعقم
 ةوةع . فق  فوون اللزاو أن فوون قغري أن أةئمم التحوعم اإللورتوين ال عشرت  يف اموم امل ني لة ل  يف 

مهل سللللللللل  أو حهعه  أو     أعم   ممم عتوافف ل فهم اخل   الواسللللللللل م واإلمل ا مب    املل زعم امل فوضلللللللللم عة  
التحوعم اإللورتوين و و ملل  ف للللللللللللللمم مواكهللم أحولل ا التحوعم عطو  الت لل    اإللورتوةعللم يف اجمللل   ال ا 

 .والق ةوين
 :لكترونيمساوئ التحكيم اإل 0.4

خيشللللل  األحفاا وخ  لللللمل الطفا ال للللل عل يف ال ق   :واآلمف  االم فمع ا عطهعس اَموم لةقواع   0.4.2
مم الة و  إىل التحوعم  لللل م ع مم، والتحوعم اإللورتوين  لللل م خ  لللم، وذلا  بلللهب اخلشلللعم مم ع ا 

املللو  عةعه  يف الق ةون الوحا ل ، خ  مل إذا ك ن   ا الطفا مبتهةو ل،  واالم فمعطهعس القواع  اآلمف  
مملل  فرتعللب عةعلل   طالن حوم التحوعم، وعلل ا إمولل ةعللم عطهعقلل  وعل علل د عة  أ   الواقع، وكلل لللا عللل  
اختعلل   القلل ةون الوا للب التطهعس غري قلل ةون املبللللللللللللللتهةللا الوحا لعحوم اللزاو، فللإن  اَموم لم فطهس  لل د 

لقواع  االم ئعم املللللو  عةعه  يف ق ةون املبللتهةا الوحا  ألة  ال فطهس إال الق ةون امل ت  ، وذلا ألة  ا
لعة ق ضللللللللع ل فال فةتزا  تطهعس القواع  اآلمف ، ح  يف ال ولم الل فو   فعه  مقف حمومم التحوعم، ل ا فق  

ل عوون  ائم ل مم خال  القواع  اآلمف  الع    كثريون الة وَ  إىل التحوعم ألن مح فَم الطفا ال لللللللل عل 
ف لل ه  مشللفعو ال ولم الم فم ح ئ م خ  للم أو مللل ر   ععم، وال فهتم اَموم إال حب  اللزاو  ني األحفاا 

 ا402،   حم 4007تمق  ةم،  مم  ون اللئف إىل مل ر البع سم التشفف عم ال ةع  لة و 
إن م  لةتطو  البللللللففع اال  لللللل  يف ا   الت     اإللورتوةعم عدم مواكبة النظم القانونية الحالية. 4.4.2

عوم   د اللئم ال عشللللفو   د امل  مالت والت     اإللورتوةعم يف قواةعله  إضلللل فم إىل  و  القواع  الق ةوةعم 
إ فا  والتحوعم التقةعلل ي مم االعرتاا  للاملو و   يف كثري مم  و  ال لل م املت ةقللم  للإ فا ات التقلل ضلللللللللللللل  

ومم  ل   لورتوةعم،اإلالتحوعم  وسللل ئ  إلورتوةعم وع ا ع  ف  التشلللففع املو و  لالعرتاا  أحو ا التحوعم 
م  وم ى االعرتاا   الوم التحوع اإللورتوةعم،ث   التبلل    عم م ى  للحم إ فا ات التبللوفم   لوسلل ئ  

 .اإللورتوين
مم مبللل ول التحوعم االلورتوين  و إمو ةعم اخرتارت سلللففم عمةعم  التحكيم:ضــمان ســرية  عدم  3.0.4

التحوعم مم قه  قفا للللللم شلللللهوم االةرتةع  مم  فه   سلللللففم ال مةعم التحوعمعم  فمته . ف ال  ظ عة  سلللللففم 
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فك ت شلللللللاللزاو وال لللللللل  فع  ف   مم ال وافع األسللللللل سلللللللعم لة و  إىل التحوعم  ون الق للللللل   الن الت    وال
الت   فم عب   لةمح فئم عة  م  خيلهم مم م ةوم ت سففم وأسفا  ة  فم مللع كش ه  مم قه  الشفك ت 
الت   فم املل فبلللم. فإذا ك ن ام فئم عة  البلللففم فتحقس   لتحوعم ال   ي عة  اعته   أن  ةبللل ع  عقتللللف 

 ل ئعم يف   ض اال الت االسلللللللللتثعة  اخلللللللللللوا فقل خالف ل لةق للللللللل   ال ي عوون  ةبللللللللل ع  عةلعم  ائم ل إال
 ا4000ت ش ا، 

فإن ضلللللم ن   د البلللللففم ال فتحقس  ائم ل   لتحوعم االلورتوين ألن إ فا ات   ا التحوعم عتم ع  شلللللهوم 
االةرتةع  حبعن فوون لو  خللللم كو  خ   ت قم سلللفيا، رول  مم ال خو  إىل املوقع اخل     ل عوى 

لوث ئس واملبلللتل ات ا فعةتق    موم أو   خلللللم اآلخف وفتموم مم االللللو  عة  فعه ،الل جيفي التحوعم 
املت ةقم   للزاو. إال أن حلو  أحفاا اللزاو عة  األ ق ا البففم فتطةب ع خ  أش    فلعني ال عالقم ،م 
  للزاو لتبهع  حلو،م عة  األ ق ا البففم و  ا ف ا أن م ففم األ ق ا البففم م ع   مقلو   عة  اخللوا 

 (66، صفحة 2002)محمد ابراهيم،   وعموح  م و و م  ق  فه   سففم إ فا ات التح
 الوضع الحالي للتحكيم اإللكتروني.1
ل روم مم اإلمو ة ت الل عتعحه  شللهوم اإلةرتة  والوسلل ئ  اإللورتوةعم ال االسللت    الت وري  غهم يف  أة 

وسلللل ئطه  إىل إجن ز إ فا ات الطفرت التقةع فم لتبللللوفم املل زع ت مث  الت  و  والوسلللل حم  واسللللت  ااةعري   
والتوفعس والتحوعم مم خال    د الشهوم ، وق  و  ت عبوفم املل زع ت ع  الوس حم والتوفعس اإللورتوين 

ذلللا مم خال  و والتحوعم اإللورتوين عطهعقلل ت ف ةعللم ومتلوعللم وشللللللللللللللل مةللم ملللل زعلل ت الت لل    اإللورتوةعللم، 
   ا اجمل   والل املهلعم ال   لم يف واالحت  اتواإلقةعمعم  االقتلل  فممه   ات خ  لم عهلته    ض التلئعم ت 

 هتتم مبواكهم التطو  اإللورتوين البففع ومم   د امللئم ت وا،عن ت :
 األوروبي: . االتحاد 5.1

ف  هت  و ويب  تو ع  ال و  األع للل    أال ع لللع يف عشلللف ومم أمثةم ذلا اجله  امله و  ال ي ق ا    اإلحت   األ
ال اخةعم عقه ت ق ةوةعم حتو   ون إسلت  اا آلع ت عبلوفم املل زع ت إلورتوةع ل   ع ال عم الق ل   ةمل امل    

اخلللل    ه ض املئللل  ف القللل ةوةعلللم خلللل ملللم اتمع امل ةومللل ت  10/4000ا مم التو عللل  األو ويب  قم 0ت
م عة  " عبلللللللما ال و  األع للللللل   ملو  ي خ م ت امل ةوم ت واملت  مةني م هم  تبلللللللوفم والت     اإللورتوةع

 إسللللللللللللللت  اا الوسلللللللللللللل ئ  التولولو عم يف ال  م اإللورتوين ، ويف اتمع  مل زع هتم   ع ال عم أ وقم ام كم و
م  الل عتم عكم  أ للل  ت الة لم األو  عم امل تللللم  تبلللوفم املل زع ت ال سللل،امل ةوم ت يف فض املل زع ت " 
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سةبةم مم التو عه ت خبلو  ح  املل زع ت عة  اخلل تالطففس اإللورتوينا    عتم   – ني املبتهةوني 
 : مله 
 وال  ك فم مل زع ت املبللللللتهةا األو ويب اخلل،عأسللللللعة شللللللهوم أو  عم لتبللللللوفم املل زع ت مه شللللللف  عة   -

 ا4002تاالأحت  ،  خ  م يف قط و اخل م ت
امله  ل الوا ب مفاع هت  مم   ةب ال و  األع للللل   عل  عبلللللوفم مل زع هتم ع  اإلةرتة  ، و  ا   د  -

، و   ع للع خطوح ل إ شلل  فم لتوفري أف لل  مح فم ممولم  417/422التو للعم سلل  اللقمل يف التو للعم  قم 
 لةمبتهةا األو ويب يف م  مالع  ع  اإلةرتة .

 Wipo " (WIPO, 2019)المنظمة العالمية للملكية الفكرية " . 0.1
" إسلللللللللله م ت كهري  يف  Wipoك لا ك ن لة و  الوهري ال ي    سلللللللللل  امللئمم ال  ملعم لةمةوعم ال وففم "

عطوفف وع  ع  ةئ ا التحوعم اخل     لت     اإللورتوةعم، لتلئعم املل زع ت اخل  للللللللللللم   إلةرتة  ال سللللللللللللعم  
 وال الم ت الت   فم. وروم مم خال    ا اللئ ا الت ةب عة  ال ومني،وأع    ال وففم،املت ةقم   ملةوعم 

زا   غم وفت لللللللمم وح   اجل التطهعس،الق ةون الوا ب  حعن فبلللللللما حبففم إختع   اللللللللل و  ت،ال  ف  مم 
 .اجللبع ت ك لا وض   ملئمم الوفهو ةئ م ل لةتحوعم البففع تامل   ا اختالا

 

  االفتراضيالقاضي  .3.1
ومع أمهعم التو لللللللع ت والقفا ات اللللللللل     مم  ه ت اإلحت   األو ويب ، واجلهو  الوهري  الل   لته  ملئمم 

، إال أن الت ف م ال مةعم األوىل لتبلللللللللللوفم مل زع ت الت     اإللورتوةعم  إسلللللللللللت  اا شلللللللللللهوم اإلةرتة   الوفهو
تالتحوعم اإللورتوينا عتمث  يف  فة م  الق ض  اإلفرتاض  ، و و فوف  أمففوعم   إ س    ع ئمه  يف م  ه 

 villa Nova Center For Law and)مم قه  أسلل ع   مفكز الق ةون وأمم امل ةوم ت  0221
Information Policyا 

 

 Cyber space، وم هلل  قلل ةون ال  للللللللللللللل    (AAA)و عم  لل ا اللئلل ا   عللم امومني األمففوني 
Law Institue    واملفكز الوحا ألحب ز امل ةوم ععم األمففو   وا، ا الفئعبلللللللل  ، ا املشللللللللفوو إعط ،

حةو  سللللللللللللفف م لةمل زع ت املت ةقم   إلةرتة  عم حففس وسللللللللللللعل م تم  مم املفكز عوون ل  خ   ق ةوةعم يف 
ت الت لل  فللم ملل التحوعم والقواةني الللل ظمللم لةت لل    اإللورتوةعللم وعقو  لل  وقلل ةون اإلةرتةلل  ومللل زعلل ت ال ال

واملةوعم ال وففم ، وغري   مم املواضعع املتلةم   د الت     .وفقوا الق ض  اإلفرتاض  املت لمل   لتح و  
مع أحفاا اللزاو ال فم حةهوا اخل لللوو ألحو ا   ا اللئ ا عم حففس ال ف  اإللورتوين ، عة  أن ف لللل  يف 
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قفا  ال ي فللللللللل  د الق ضلللللللل  فوون اف ال مم القعمم ا سلللللللل عم .وة   اإلشلللللللل    إىل أن ال74اللزاو خال  ت
 الق ةوةعم إال إذا قهة  األحفاا ، وفق ا   ا املفكز ح  اآلن خ م ع   ون مق   

 اCybertribunal ،4002ت  Cyber Tribunalالمحكمة الف ائية  .4.1

ووفق ل للئ ا   د امومم ،  0221ةشللأت   د امومم يف كةعم االقورت م م م موةرتف    ول ا يف سللهتم  
عتم ك فم اإل فا ات إلورتوةع ل عة  موقع امومم اإللورتوين ،   افمل مم حةب التبللوفم ، ومفو ال   إل فا ات 

 للبللللللهم ومم .وفلطهس ةئ ا امومم سللللللوا ل  وإةته  ال  إ لللللل ا  االوم وعبلللللل عة  عة  املوقع اإللورتوين لةمح
 غهم و  لةتحوعم اإللورتوين أو الوسلللللللل حم اإللورتوةعم عة  قط ع ت األعم   اإللورتوةعم والت     اإللورتوةعم

مم امومم  هن الثقم يف ةئ مه  أ لللل  ت شلللله  ات مللللل  قم عة  املواقع اإللورتوةعم الل عت  م    لت     
  ويف شلللللللللللفو  امومم املطةو م وذلا ع هريال عم إلتزاا   د املواقع أو املبلللللللللللنولني علهاإللورتوةعم والل عبلللللللللللت

  تبوفم مل زع هتم مع املبت  مني وفق ل للئ ا وإ فا ات   د امومم .

وعتمعز   د امومم  تق مي خ م ت عبلللللللللللوفم املل زع ت   لة تني اإلجنةعزفم وال فةبلللللللللللعم ، وذلا لو و    يف 
مق ح م ذات حهع م ل وفم خمتةطم مم   عني الة تني، وك لا فه  ةمع  ني اللئ ا الالععا واإلجنةوسوبوين 

 لت لل    ةوةعللم متهلل فلللم فعملل  فت ةس  لل، مملل  ف  ي إىل عوحعلل  القواعلل  القلل ةوةعللم  ني أةئمللم ذات ثقلل فلل ت قلل 
اإللورتوةعم وسه  فض اللزاع ت املت ةقم    .وم ع      د امومم     عل فم خ  م فعم  فت ةس   ملل زع ت 
الل فوون أح  أحفافه  مم املبتهةوني ، فه  ةته  مم أ   ع بري ال قو  حم  اللزاو لل ر املبتهةا ، 

ا و ق ةون املبللتهةا ، وفبللتطعع اموم أن جيته  لتق مي مح فم أف لل  لةمبللتهةوالق ةون الوا ب التطهعس  
  ، وذلا مم خال  م ةوم ت عومعةعم وأ لم إثه ت

 :خـــاتـــمـــــة 

ل   إقه   املت  مةني يف ا   الت     اإللورتوةعم عة  التحوعم اإللورتوين كوسللللللللللللللعةم ال  مل زع هتم مق  ةم 
 وا  ت  خللللو للعم افرتاضللعم مل زع ت الت     اإللورتوةعم الل عبللت للل  عة    لوسلل ئ  األخفى مم  هم،

مل    الق ةون ال و  اخل   مواكهته  مم  هم أخفى. و و م  ف ك  األمهعم القلللللللللللللللوى الل فوتبللللللللللللللعه  
 .التحوعم اإللورتوين
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حت ف د يف ح لم  فف ن  مإن اآلث   الل عفعهه  القواع  امل كو   عة  حت ف  مو ن التحوعم عتطةب حبن كع ع
التحوعم ع  شلللللهو ت االعلللللل   االلورتوةعم و  ملث  فإن حهع م   د الشلللللهو ت عثري التبللللل    حو  املو ن 
والوق  الة فم ف ت  حوم التحوعم ق      فعهم  وعة  ال موا فإن االست  اا اآلمم وال     لشهو ت 

  علئعم اجلواةب املفعهطم  إ فا ات املفاف  تاالعلللللللللللللل   االلورتوةعم سلللللللللللللوا  ت ج اىل   اسلللللللللللللم ومم ب اىل
واإلثه ت خللللو للل ل عق مي املبلللتل ات وعه  ،  مم حعن سلللالمته  وعوثعقه  وح عته  وحبن املوضلللوو ال ي 
فثري اجل   الواسللع و و  للالحعم الوت  م االلورتوةعم أل ا  وظ ئ ه  سللوا  فعم  فت ةس  إ فاا ال ق  وإثه هت  أو 

 .مل زع هت فعم  فتل   تبوفم 

إن التحوعم اإللورتوين وال ي ةشلللللأ ح فث ل وم  زا  يف حو  التح فن والتلئعم الق ةوين والتقا م زا  حب  م 
إىل ع خ  مم قه  امللئم ت ال ولعم وال و  لوضللللللللع إح   شلللللللل م  فتحقس    تولعم االعرتاا والتلئعم ، ا 

 .اللوو اجل ف  مم أةواو التحوعم

م اإللورتوين ةئلل ا ف لل   فوفف ال لل فلل  مم املزافلل  الل ال فوفف لل  التحوع إن التحوعم يف األخري روم القو 
التقةع ي وجيبللللللللللللل  ك  األحو ا والقواع  الل علئمه  التشلللللللللللللفف  ت ال اععم   لتحوعم وال فقل أم ا عطو د 
وف  لعت  أكثف سلللللللوى و و  إح   ق ةون  و  خ        إلضللللللل فم إىل إقفا  التشلللللللفف  ت الوحلعم   مل  مالت 

 .إللورتوةعم و  ألخمل خبلو ع ت التحوعم اإللورتوينا
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فد هذه هلدمفدللة هل ىهلتطرق هل ىهلعإلما هللاتتورن يهنونه ه يهامية هلدمتطلة هللاتتورن يههت:ملخص
،كونهأنهلدمتطلة هللاتتورن يهلاهمية هلدمعةوميتهنلعإمتينيتهلتولقعي هتةطعق هلمالهمقحة هقبلهلتطعيقفده

خمطةفهلتتةعهنمفدىهصماحيطليهقبلهلبقل هلتعقفدهلربهشبتيتهلتطولصلهللاجطميليهنخمطةفهنسيئلههلةىهه
ههللاتصيلهلحلفدةث .

هلدمفدللة هبيتطرق هأنلاهبطحفدةفدهأذمهلدمفيذهههههه هميسنطرق هلتيههمنهلمالهذه  يدموضوعههيمهلدمطعةق هبنذهل
لدملينهتعقةفهنهه،نأةضيهمفلو هلتطجيهةهللاتتورنني كمفلو هلعإلما هللاتتورن يهنمفلو هلدمتطلة هللاتتورن يه

ههللاتتورن ي همن هكل هنمعىن هللاتتورن ي هنهنلدمتطلة  هللاتتورن ي هلعإلما  هتنفيه هيعإلما بللاتطزل 
 للالما هللاتتورن يه يهلتطولي هلتغهلئي هتنصلهل ىهلقضهلذمهلتنقيطهلتضقنهة هلقضهلمهي همث،للاتتورن ي

لاقورلحيتهتطفعيلهن يهللالريهنقفد هلذمهلهلالما هلدمتطلة هللاتتورن يهبيدمعةوميتهلخليص هبيحملور هللاتتورن ي
هلكثقهتفدنههللالما هللاتتورن يه يهامية هلدمتطلة هللاتتورن ي.

 .لعإلما هللاتتورن ي،لدمتطلة هللاتتورن ي،هلتطجيهةهللاتتورنني هالكلمات المفتاحية:ههه
 ( دور الهيئات الحكومية وغير الحكومية في حماية المستهلك 55)رقم المحور:

        Abstract:This intervention aims to address the electronic media and its 

role in protecting the electronic consumer,Electronic during the pre-

contracting stage,since the electronic consumer does not have the actual 

information and capabilities to identify the various commodities and their 

suitability before entering into the contract through social networks and 

various means of communication. 

     And this is what we will address through this itervention by touching first 

by defining the most important concepts related to the topic. The concept of 

electrnic media and the concept of electronic cosumer and also the concept 
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of electronic commerce,the definition of electronic professional definition 

and electronic consumer and the meaning of both the implementation of 

electronic media and commitment to electronic media information,then 

display the importance of electronic media in nutrition education,display the 

most important points necessary the electronic consumer of the information 

related to the electronic professional.finally,we offer the important 

suggestions for activation.the role of the electronic media in protecting the 

electronic consumer. 

 Keywords:Electronic media,electronic consumer,electronic commerce. 
__________________________________________ 
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 مقدمة:  .1
تعفدهشبت هللانورنتهمنهلحفدثهلفدميتهلتطقفد هلتطقينهلتيتهتعطمفدهلةىهتفيللهلدمتطلة همعهجليزه

لحليسوبهلدمطصة همعيهبشبت هللانورنتهفمنهلماهليهميتنهلتوصولههأجلزةلحليسوب،نتطأتفهمنهلآللا همنه
بيجلفدةفدههنلةيههميثلهلتطروههلتطقينهنلقعيهلةمييهةأيتهكلهحلظ  لتعفدةفدهمنهلتتةعهنلخلفدميتهبرقةق هسلة .هل ى

هأولءه هأفضل هلةى هنلدمتطلة ههبفد هلحلصول هبنيهلدمزنو هلتطجيهة  هل ىهحتتنيهلتقنلبط هةقوو هأن هةنبغي ممي
هللاتتورنني .هتةمميهسيتهلتطجيهة 

نلمهي هلخلفدميتهللاتتورنني هلدموجووةهلةىهشبت هللانورنتهتزةفدهمنهلقبيلهلدمتطلةتنيهلةىهذه ه
لخلفدميته،نجتعلهمنهذه هلخلفدميتهحموههطةبهتةتثريهمنهلدمتطلةتنيه،نمنهذنيهكينتهلحليج هتةبحثهلنه

 امية هلدمتطلة هبشتلهمةحهنضقنهي.ه
لي هذوهلألقفدههلةىهمميهس هونه ه يهلتطثقيفهنلتطوهمتؤنتي هنهسيت هنههللاتتورن يهعإلما ةشتلهنهه  ههه

هنلقضهلدمعةوميتهبشفيفي  ه،نكشفهلحلقيئق هتنقل هنيفهة هلتهيهجيعةه دمتطلةتنيهلهلنشغيلاتلألمق
عيوهلنهلدمتيمه هلابطنمتيلفدهتمه يهحفظهحقوقلمهنلهدمشقنل هأمي لحطييجيهتمهنبيينهحقوقلمهلنهنآهلئلمه

هليههحيلاتهلتغشهنلخلفدلعهنلتطضةيلهلتيتهمنهلدممتنهأنهةطـعقضبلهلةيههأنهةـتشفهكله يهتضةيةلم،
ه.لدمتطلةتون

mailto:berouis.w@gmail.com
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تطلة هللالما هللاتتورن يه يهامية هلدمهآتييتهلذمنلةيههجيءتهذه هلتوهق هلتبحثي هدمعيجل هموضوعههه
هطقحهلتطتيؤلهلتقئيتيهلتطييل:لنرماقيهمنهللاتتورن يهلمالهمقحة هلتطعيقفده

 ن يهحلمية هلدمتطلة هللاتتورن يهلمالهمقحة هلتطعيقفد ميذيهآتييتهلعإلما هللاتتوره -
هلتطجيهةهههههه - هكطعقةف هللاسيسي  هلدمفيذيم هلذم هل ى هبيتطرق  هلدموضوع هذهل همعيجل  هنسططم

ه هنتعقةف ههنلعإلما هلعإلما للاتتورنني  ههنأةضيللاتتورن ي هتعقةف هلدمليننطنينل هللاتتورن يهتعقةف
هل ىمثهنعقجه،ن يللاتتورههبيعإلما للاتطزل هتنفيههلعإلما هللاتتورن يهنهنلدمتطلة هللاتتورن يهنمعىنهكلهمنه

نصلهل ىهتهللالما هللاتتورن يه يهلتطولي هلتغهلئي نلقضهلمهي هلقضهحمل هتيهخي هحولهامية هلدمتطلة ه
 يهللالريهنههلما هلدمتطلة هللاتتورن يهبيدمعةوميتهلخليص هبيحملور هللاتتورن يلقضهلذمهلتنقيطهلتضقنهة هلا

 نقفد هلذمهللاقورلحيتهتطفعيلهلكثقهتفدنههللالما هللاتتورن يه يهامية هلدمتطلة هللاتتورن ي.

 االطار المفاهيمي: .0    
 تعريف اإلعالم: 1.1

ةفته يهلدمضمونهنلتشمولهحتبهلدمفلو هلدمعيصقهنذت هطتقفدهتعفدوتهتعيهةفهلعإلما هلصرماحيهنللههههههه
نذكر و لألفتيه،نتضيوهلألذفدل هلتيتهأنيرتههبهلهلتعةمهننسيئةههلدمعيصقةهلحلفدةث .لالطما هلتطصوهلتهنتبيةنه

 من بين هاته التعاريف ما يلي:
ههقةي همعربلهتعبريلهموجزلهنشيمماهدمعىنهلعإلما هبأنه:لتطعبريهلدموضوليهتعأتوجورت  جيءهتعقةفهلألدمي ي

هلجلميذريهنهنحليهنميوهليهنلجتيذليه يهنفسهلتوقته.
فقفدهلق هلعإلما هلةىهأنهه:ةعينهتزنةفدهلجلميذريهبيعإلبيههلتصحيح هنلدمعةوميتهنلحلقيئقهإبراهيم  يهأمهههه

لتثيبط هنلتتةيم هنلتيتهتتيلفدهلةىهتتوةنههأيهصيئبه يهنلقعههمنهلتوقيئعهأنهمشتة همنهلدمشتماتهحبيثه
ه.(4-3،هلتصفحيته1112)صبري،ههةعطربهذهلهلتقأيهتعبريلهموضولييهلنهلقةي هلجلميذري

نني هلتعفدةفدهمنهلترقنحيتهلتيتهتنينتتهتعقةفهلتطجيهةهللاتتورهذنيكهتعريف التجارة االلكترونية: 0.0       
 نهكقهمنهبينليهميةةي:
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ه)هههههههه هلتفدنيل هلتطجيهي هتةقينون هلدمطحفدة هللامم هجلن  هللاتتورنني هUnictralحتب هلتطجيهة هفين )
ه:لتنقلهللاتتورن يهبنيهجليزةنهتةتمبيوتقهتةبيينيتهلتطجيهة هبيسطخفدل هنظي همطفقهلةيههلالفدلوهلدمعةوميت.ذيه

(هةنصق هل ىهكلهلسطعميلاتهلدمعةوميتهللاتتورنني ه يهلتطجيهةهنذوهميةرةقهلةيههUnictralنتعقةفههه)
ييتهجتيهة "ه هلتطجيهةهلتنقلهدمعرلتطجيهةهللاتتورنني .نتهت هفمنهنسيئلهللاتصيلهلتيتهتطمهلنهطقةقليهذه

بيينيتهنلقنض"همنهكمبيوتقهل ىهكمبيوتقهآلق،نفقيهتنظي هلقضهموحفده)شتلهموحفد(ه،نكهتطهنقلهلتقسيئله
للاتتورنني هبيسطعميلهقوللفدهليم هأنهقوللفدهقييسي ه،نكهت هلتنقلهبيترقةقهللاتتورن يهتةنصوصهبيسطخفدل ه

ه هللاتتورنني  هلتطجيهة هتطم هتقنييتهللقىهكيتطةتسهنلتفيكسللانورنته،بل لماةفي ،ه)هلنهطقةقهلسطخفدل 
ه.(1111

تقفدهلطةقهلتفقههلتعفدةفدهمنهلدمصرةحيتهلةىهلترق هلتثي يهلدمطعيقفدهمعهتعريف المهني االلكتروني: 2.0
لهمنهحيور هبأنه:كلدمتطلة ،فمنلمهمنهلضفىهلةيههنصفه"لتطيجقهللاتتورن ي،نلقفههلةىهذهلهللاسيسه

مزلنت هللالميلهلتطجيهة هبيمسههنحلتيبههنةطعيملهمعهلدمتطلة همنهلمالهلتوسيئلهللاتتورنني )(.حيثهلوىه
لتطفينته يهلدمتينلةهبنيهلدمتطلة هنلتطيجقهللاتتورن يهل ىهلفقلوهذهلهللالريهبصييغ هشقنطهلتعقفدهننضعليه يه

غطهنلقطصيههونههمنهةقةفدهلبقل هلتعقفدهمعههلةىهجمقوهلتض،وذجيهنطقحههلةىهموقعههللاتتورن يصيغ هلقفدهمن
ةقو هبيهسيلههسيت هنههبيدمولفق ه يهلخلينيتهلدمخصص هتهت ،بعفدهمةئهلتفقلغيتهلدمطعةق هبيدمعةوميتهلخليص ههبي

ل ىهبقةفدهلتطيجقهللاتتورن يهتطضمنهقبوتههلتطعيقفدهبطة هلتشقنطهوننهلنهتطيحهتههلمتيني هلدمنيقش هنلتطعفدةله
ه.(33-31،هلتصفحيته1112)شققي،ههووهذهلهلتعقفدهلتنموذجيتبن

لدمطعةقهه14/11لدمتطلة همبوجبهلتقينونههقملق هلدمشقعهلجلزلئقيه:تعريف المستهلك االلكتروني 2.0
فدمتهتةبيعهلنهةتطفيفدهقبيتقوللفدهلدمربق هلةىهلدمميهسيتهلتطجيهة ،بينههكلهشخصهطبيعيهمعنويهةقطينهسةعيه

هملين) هطيبع همنهكل هلفدميتهلقضتهنجمقوة ههمن ه1112)مخيخم، هصفح  ه(13، هتطعقةفه. نبيتنتب 
لدمتطلة هللاتتورن يهفلوهةقو هلةىهلسيسهلتوسية هلدمتطخفدم ه يهلشبيعهلحليجيتهنلتقغبيته،لذهلنهلدمتطلة ه

نهورن يهمقتبطهبشبت هللانورنتهةعينههلةىهحبثهلتتةع هلنهلخلفدم هلتيتهةقةفدذيهنمةقو هبيسطخفدل هجليزههلتت
مثهةقفد هلةىهطةبليهنتعبري هبيتقبولههليهنمنهمثهلتتريه يهلجقلءلتهلتطعيقفدهبيترق هللاتتورنني هنمنهمثهلحلصوله
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يهلدمتطلة هفدهةشورهلةىهلتتةع هلنهلخلفدم هلميهبشتلهلتتورن يهلةضيهلنهلنهطقةقهللاسطما هلتيفدنيه.فمثماهق
بقنيجميهلتتورننييهدمتيفح هلتفرينسيتهنحيمةههلةىهجليز همبيشقةهوننهلنهتمامسهةفد هتهت هلتربنيمج،|نقفده
ةشوريهسةع هنةطمهلهسيهليهتههلربهلتربةفدهلهنلنهةتطةمليهمبيشقةهمنهلتبيئع.فيتعربةهذنيهتتمنه يهطقةق هللطييهه

ة هللاتتورن يهلتطنفيههفقفدهةطمهلتتورننييهنقفدهةطمهبشتلهتقةيفدي)لدمتطل،لميهلدمنطجهلنهلتتةع هنطقةق هلبقل هلتعقفده
 (roohalqanon.blogspit.com://httpمنهلتنيحي هلتقينوني ه

 :االلكتروني اإلعالميف تعر 2.0/
لنهلفد هلتطتينيه يهلدمعقف هبيدمعةوميتهبنيهلدمطعيقفدةنهبشأنهحملهلتطعيقفدهنلتشقنطهلدمطعةق هبههحيطلهههههه   

هلانهلترق هلتضعيفهةطعقضه هلتقينوني  هتولزنهلتعقفدهبتببهللطما هلدمقلكز هلفد  هلتيتهحيطةلي نفسهلدمقتب 
ههلألقوىلاسطغمالهلترق ه هلحملور همنهذهل نيهلدملينهبه يهلدمعقف هلللالماهلدمنرةقهننطيج صيحبهلخلربة

هلهلوةىتهتتطنريهتفدةههمنهبيينيتهتطعةقهبيتعقفدهحهل ىهلدمتطلة هبتلهميهلعإفضيءنلدمتطلة هةطعنيهلةىهلتطيجقه
     . يهلتطعيقفدهأمهيطليبتلهلدمعةوميتهطيدميههليههلعإولاءلدمطعيقفدهفيجبه

لتعقفدههلبقل ةىهلتطزل هقينو يهسيبقهلهبأنهةعقفههلتبعضهااللكتروني: باإلعالمااللتزام تعريف  2.0        
بطقفدميليههبقلمهلللاتتورن يه،ةةطز همبوجبههأحفدهلترقفنيهلتهيهمية همعةوميتهجوذقة هفيميهخيصهلتعقفدهلدمزمعه

ةمههبيهبوسيئةههميتنههلتعهتةرق هلآللقهلتهيهلاهنأمين بوسيئطهلتتورنني ه يهلتوقتهلدمنيسب،نبتلهشفيفي ه
ه.(12-12،هلتصفحيته1113)لمفدلتوهنحلتن،ههلخليص .

ترقفنيهلتهيهلتعقفدهللاتتورن يه،ةةطز همبوجبههأحفدهلهلبقل لتطزل هقينو يهسيبقهلةىههبأنهعقفههلتبعضهة كمي    
سب،نبتلهبطقفدميليهبوسيئطهلتتورنني ه يهلتوقتهلدمنيهلبقلمهمية همعةوميتهجوذقة هفيميهخيصهلتعقفدهلدمزمعه

-361،هلتصفحيته1112)ليما ،هه ميتنههلتعةمههبيهبوسيئةههلخليص هتةرق هلآللقهلتهيهلاهنأمين شفيفي ه
ه..(361
ه االلكتروني: اإلعالمتنفيذ تعريف .2       هللانورنت هلرب هلدمتطلة  هبيلاتطةعطرب هولئني هبيعإلما زل 

تهمنهحيثهمعقف هلتطفينههلوهلكللاتتورن ي،بينميهةقعهلبءهتنفيه هلةىهلحملور هللاتتورن يه،نذت همنهأجله
تتورن يهتقفدميهلحملور هللاهبيعإلما لهلوةهلدمتطلة هللاتتورن يه،ةطرةبهتنفيههللاتطزل ههنلنيهةتفيصيلهلدمنطوجه

ه بيقطنيئهه يهلدمنطوجهلتهيهقي هلشتيللتهيهميتنهلدمتطلة همقلجعطهه يهحيت ههلألمق،ةوميتهلخليص هبهتةمع
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.نةطرةبهللاتطزل هبيلالما هللاتتورن يهلتتيبقهلةىهلتطعيقفدهلنه(361-361،هلتصفحيته1112)ليما ،ه
هلتماحقهتههتولفقهشقطني:

ببيينيتههي يلتتنهملنييهلبريلهلةىهحنوهةتمحهتههبيتعةمهلتشيملههلنهةتونهلحفدهلدمطعيقفدةناالول:الشرط ه-
لذيهل ىهلتعةمه،نلاةقطصقهلةىهلدملينهبيدمعةوميتهلدمطعةق هبيدمنطجهبلهةطعفدحملهلقفدهللاسطلماكنمولصفيتهلدمبيعه

هبيمهيطليهنبفدنهذيهلدمؤثقهنلتفعيله يهتتوةنههضيهلدمتطلة .
:أنهةتونهلدمتطلة هجيذماههله هلدمعةوميتهحيثهلنهلجلللهذوهلتهيهجيعلهلدملينه يهلقووهانيالشرط الث -

للاسطلماكهللاتتورنني همفدةنهبيلالما هتةمتطلة ،غريهلنهجللهلدمتطلة هلابفدهلنهةتونهمشقنلي،بيلطبيهه
هلدملين هحفدنو،حيثهلاةطعفدىهميجيلةه هته هلدملين هليتق هلةى هلتهيهةقع هبيلالما  هللاتطزل  هنلاهشهلن خصيي

ه(112-116،هلتصفحيته1111)لةيفي،هههبيهمهةلدمعةوميتهلتيتهةعةمليهلدمتطلة ههلنهةفورضهل
 حة تاريخية حول حماية المستهلك:مل -2  ههه

منههلكثقهمنهققنهمضىه،بفدلتهحقك هامية هلدمتطلة هنطيج هتةظةمهنلتطعتفهلتهيهكينهمييهسههلدمنطجونههههه
ننسريئلمهضفدهلدمتطلةتنيه يهلتتو هبعيفدلهلنهلتقيمهللاجطميلي هنلتضولبطهللالماقي .منهذنيهنشأتهفتقةه

ه ه يهلجملطمعيتهلدمطقفدن  هلدمتطلة هنتوسعتهحقكطلي هلتضغطهلتهيهامية  هلدمتطلجقلء ةتونهلةىهميهسه
تهت ه،نههجيلهلتصنيل هنلأللميلهنلتطجيهحتوميهتمهمنهأجلهلتطفدللهنفقضهلتقولننيهحلميةطلمهم

فدةه يهلتعي هلتولاةيتهلدمطحهميتنهلتقولهمنهلتنيحي هلتطيهخيي هأنهأنلهقينونهحلمية هلدمتطلة هصفدهه ي
ريهمنهلعإجقلءلتهمنهقبلهلتتثه،مثهتول ىهبعفدهذت هصفدنههلتقولننيهننضعهلتطعةيميتهنلختيذ1223

ونلهلتعيملهبغي هامية هلدمتطلة هنحقوقهه يهلدمعقف هنلألمينهنللالطييههنلتطثقيفهنلتطعوةضهنللاسطميعه
همجيلي هكبريةهبعفدميه ل ىههأةههنحقهلحلييةه يهبيئ هصحي .لنهامية هلدمتطلة هنحقوقههتتطةز هجلووًل

لهلتفدلية ه،بلهولةته يهصقلعهمعهنسيئو هتنيزعهلتبقيءطليكيتهنصيهتهلتيتعقضتهل ىهلتمامبيلاةهنللان
نلعإلمان،هفمعهضقنهةهذه هلتوسيئلهنأمهيطليه يهتعقةفهلدمتطلةتنيهبيدمنطجيتهلجلفدةفدةهنمزلةيذيه،ه
فأهنيهمتيهسه يهكثريهمنهلألحيينهلمةي هتضةيلهنلضح هتةمتطلةتنيهلتهةنهقفدهةقبةونهجقلءهذت هلةىه

هلاتتونهبيدمولصفيتهلتيتهألةنهلنليهمميهةؤويهل ىهنقوعهلدمتطلةتنيهلسطلماكهسةع همعين هنتتنليهقفد
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 يهفخهتضةيلهلعإلمانهلتهيهقفدهةةحقههبمهأضقلهلًهصحي هأنهلقطصيوة هنةؤويهل ىهذفدههمولهوذمهلدميتي ه
،همقيبلهذت هكينتهذه هلتعمةي هسببًيه يهحتقيقهلدمزةفدهمنهلألهبيحهتةمنطجنيهنلدمتوقني.هنلذلهكينته

بنيهلجلليتهلتيتهةقعهلةيليهلبءهمتؤنتي هامية هلدمتطلة همنهمجيعهلألضقلههلتيتهقفدهتةحقههلتفدنت همن
بههفأهنيهتطحملهذت هبشتلهمبيشقهلنهطقةقهلتقولننيهلتيتهتشقلليهمؤستيهتيهلتققيبي ،هنمنهذنيهميتنه

ل هنلدمققنءة(هونهلًهوهأنهمتيهسهنسيئلهلعإلما هلتطيبع ههليهنلدمتطقة همنليهبأشتيهليهلدمخطةف )لدمقئي هنلدمتم
همةموسًيه يهتثقيفهلدمتطلةتنيهننشقهلتوليهبينلمهنتعزةز هنحتهةقذمهمنهبعضهلتتةعهلتقوةئ هنتفعيل
هبنيه هلتوثيق  هلدمنيسب همنهحيثهلتعماق  هنلألسعيه هلتعيتي  توجليهتمهحنوهلتتةعهلأللقىهذلتهلجلووة

عإلما هبأشتيهليهسيئلهللنهطقةقهنهه-غيتبيًهه-لعإلما هنلعإلمان،فيتفدلية هدمنطوجهمعنيهنلعإلمانهلنههةطمه
ذت هأنهلتفدلية هنلعإلمانهبيتنتب هتةشقكيتهلدمنطج هذيهتتيتيفهتطحمةليه يهسبيلهلتورنةجهلدمخطةف ،

هأهبيه هذي هتإللما  هبينمي هلةقلولهتي،دمنطجيهتي همصيوه هأحفد هنبيتطييل هنلعإح هلتفدلية  هأن هةعين لمانهنذهل
مي هلمامقلليةهلدمؤستيتهلعإضقنهةهنمعهه.ماهليهل ىهلدمتطلةتني هتنفههمنهلتتطخفد هلعإلما هكوسية

نيهلاهنقةفدهتإللما هفهت هألننطج هنشقلئحهلجملطمعهلدمتطلةت ،لتشقكيتهلدمتتماهلترقفنيه يهذهلهلجلينب،
نقفدهضةيةلم،شيهكه يهغشهلدمتطلةتنيهنتأنهخيتقهزبيئنههمنهلدمعةننيهلنهمنطجيهتمهكميهلاهنقضىهأنهة

هلدمع هذه  هميتنهتتون هلا هضقنهة هلدمتطلة  هامية  همتؤنتي  هنتتن هتإللما  هبيتنتب  هصعب  يوت 
نلتفققهه دمتطلة هةعي يهبيسطمقلههمنهلألزميتهللاقطصيوة هنللاجطميلي همثلهلتبريتليص هلنهلجتيذةلي،

همولقعهلنتفد يهلدمتطوىهلدمعيشي. هلتيتههلي هلدموضوعهلتيو هلتشبتيتهلعإلبيهة هنغريذي ةىهنةقتبطههبهل
هـشبت هلعإنورنتهحبيثهسيمهتهذه هلتشبت هبطبةوههمفلو هجفدةفدهحلمية هلدمتطلة ه،هصيههةُعق هب

شهنلخلفدلعهغ(همنهأجلهلحلفيظهلةىهحقو هلدمتطلة هناميةطههمنهلت)لحلمية هلعإتتورنني هتةمتطلة 
يهقه،ميهقي هبههنشريءهمصقةونهلنفدميهذفدونلهمبقيطع همنطجهمصنأققبهمثيلهذنينللاحطييلهنغريهذت ،

بعفدميهللطربنلهأنهطقةق هلعإلمانهلنهه يهلتطةفزةونهلدمصقيهختفدشهلحلييء،هنقفدهجلأنلهل ىهلعإنورنتهنقيموله
بإهسيلههسيئلهل ىهلتشقك هلدمنطج همريتبنيهبوقفهلعإلمانهأنهقييملمهحبمة هدمقيطع همنطجيتهلتشقك ،ه
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هنللا ههةنلطهلههتنشريءهلعإنورنتهلتميهحفدلهبقئيسهلتشقك هلدمتؤنت هلنهلعإلمانهبوقفهلعإلمانهفوهًل
لبفدهلتعزةزه). هلدمصقة هحتور همشيلقهلدمشيذفدةنهلسةو هلةىهبقةفد هلعإتتورن يهنلتطأكيفدهلةىهأنهلتشقك

ه(./pcp.ds/article/767لثمين،
 توعية الغذائية:االعالم االلكتروني وال .2

تغهلءهلتفيسفدهلتطولي همبخيطقهللتصحيف هللاتتورنني همنههميةققبهمنهسنطنيهثوهةهذيئة ه يهجميلهشلفدته     
توهتبنطلي هصماحيطههنذهلهميجعلهلتتثريننهممنهةقومونهمثلهذه هللالميلهمنهللاحجي هلنهلسطريلوذيهنلةضيه
هلتنوعهمنهلتصحيف هسو هنشلفد هنلضحيه يهلزم هلتتييهلتهلتيتههبيهليوبه يه توههأةنيهمفدىهلتطيثريههلهل

نني همنهلمالهلتصحفهنلدمنطفدةيتهل ىهوفعهلتتثريهمنهشقكيتهلتصنيل هنمفدىهميهلحفدثطههلتطولي هللاتتوره
لتتييهلتهل ىهسحبهمجيعهتشغيماهتيهمنهلتتييهلتهنلليوةهتصنيعليهنذهلهلنهلوىهل ىهشيءهذوهبيتضقنهةه
جعلهلتتثريننهممنهةظنولهأهنمهببعيفدهلنهلتتشفهسو هةفتقننهلتفهمقةهأنهذنيكهمنهةقو هبفضحلمهحىته

هنهبةفد هنذهلهمميهجيعلهتةصحيف هللاتتورنني هذهلهلتفدنههنلدمتين هلتيتهشغةتهلتتثريهمنبفدننهلنهةعقفولهذوةطههأ
ه(./pcp.ds/article/767هلبفدهلتعزةزهلثمين،لتقأيهلتعي )

 :اعالم المستهلك االلكتروني بالمعلومات الخاصة بالمحترف االلكتروني .1
،،نمنهحتفدةفدهبيحملور هللاتتورن يهةطضمنهللاتطزل هبيلالما هضقنهةهتقفدميهمعةوميتهمتتنهمنهللاتصيل

ه.نشيطهلحملور هللاتتورن ي.
 المعلومات التي تمكن من االتصال بالمحترف خارج االنترنت: 5.5.1       
،نهقمهتيملليهجهللانورنتهنفيهللاسمهلتهتطمثلهلدمعةوميتهلتيتهمتتنهلدمتطلة هبيلاتصيلهبيحملور هههههه

ه5لجلزلئقيهلةىهضقنهةهتقفدميهذه هلدمعةوميت،لةنهنصتهلدميوةههلهليتف،نلنولنهلتشقك ه،حيثهنصهلدمشقع
هلتهيهحيفدوهلتشقنطهنكيفييتهللما هلدمتطلة هلةىهأن:"بغضهلتنظقه322-13منهلدمقسو هلتطنفيهيههقمه

لنهلحتي هذهلهلدمقسو ه،تربقهلةىهلدمنطوجيتهلدمعقنض هتةبيعهلنهطقةقهتقنييتهللاتصيلهلنهبعفد،لتقوللفده
هلآلتي :
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هه-ههه هلدمنصوص هللاجبيهة  هلتبيينيت هصماحي هتقفد  همبفدة هلدمطعةق  هتة  ه:بيسطثنيء هلدمقسو  هذهل ه ي لةيلي
،قبلهلمتي هلتشقلءهنتظلقهلةىهوليم هلتبيع،لنهبعفد،حيثهتقسلهبييهطقةق هللقىهمنيسب هنحمفدوةهلدمنطوجيت

ه"بوضوحهمنهطق هلدمطفدللهلدمعين.....
ه2متقههه111لدمطعةقهحبمية هلدمتطلةتنيهلنهبعفدهنلدميوة)ه12-72منهلتطوجيهههقمهه4نصتهلدميوةهههههههه

ه(همنهت.ل.فقنتيهلةىهضقنهةهتقفدميهلدمعةوميتهلتيتهمتتنهبيلاتصيلهبيحملور هليهجهللانورنت.11فققةه
لشيههلدمشقعهلجلزلئقيهل ىهلتطزل هلحملور هللاتتورن يهبيلما هلدمتطلة هبشخصي هلةىهغقلههذكقهلسمهلحملور ه

نلتيتهتتمحهبطحفدةفدهلةنهمييهسهنشيطههنلنولنههلذلهتعةقهللامقهبيتشخصهلدمعنويهفيجبهههلخليص ،نمعةوميت
ذكقهلنولنهشقكطههنمققذيهنلنولنهلدمؤست هلدمتؤنت هلنهلخلفدم هلذلهكينهمقفد هلدمنطوجهشخصي،نذه هلدمعةوميته

ورلضي هلتيتهقفدهةةجأهوة هللافملم هجفدلهقيهحتفدةفدهلهلوة هلحلقيقي هتةمحور هللاتتورن يهمبيهةتفلهلسطبعيوهلهل
هنلتطنصلهمنهمتؤنتيطلمه هحييلهلتغشهنلخلفدلعهنلتنصبهنللاحطييلهلةىبعضهللاشخيصهللالطفيءهنهلئلي

ه.(361-361،هلتصفحيته1112)ليما ،ههلدمتطلة هللاتتورن ي
 التزام بتقديم معلومات تمكن من االتصال بالمحترف عبر االنترنت: 0.5.1هههه

عهنشيطهملين،بصف هحصقة هلربهللانورنت،مميهجيعلهلنولنهلدموقهةةجأهبعضهللاشخيصهدمزلنت هنلحورل هههههه
للاتتورن يهلتهيهةعقضهمنهلماتههمنطوجيتههلةىهمجلوههلدمتطلةتنيهنةطعيملهمعلمهمنهلماته،كيسمهلدموقعه
هنلتطولصله هللاتصيل همن هللاتتورن ي هلدمتطلة  همتتن همعةوميت هللاتتورن ي هنبقةفد  هتةمحور  للاتتورن ي

هبيتشخصهلحملور .
جيبهلةىهلحملور هلتهيهةزلنلهنشيطههلربهللانورنتهأنهةهكقهلنولنهموقعههللاتتورن يهنلنولنهبقةفد ههههههههه

هلنهلقه،نمعيمماته،نمقلسماتهه همعنوي،حبيثهةضعهذت هلةىهمجيع للاتتورن يهسولءهكينهشخصهطبيعيهلن
شتلهنلضحهلةىهةنبغيهكطيبطههبهنكهت نههسولءهلتوهقي هلنهللاتتورنني ه،نلحملقهلتهلتيتهتصفدههلنلدمتطنفدلته

هلتشخصهلحملور ه همبقلسة  هللالري هةتمحههلهل هللاطماعهلةيه،،ممي هلدمتطلة همن هميتن لدمنطوجيتهبشتل
هصيحبهلدمنطوجهلدمعقنضهلنهلتهيهمتهلقطنيؤ هلربهللانورنت.
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قلههغةطمهغيتبيهلةىهلتنصهلةىهلضيف همعةوميتهتماتصيلهبيتشخصهلحملور هليهجهللانورنتهلةىهههههههه
نهللاتصيلهلةىهذه هلدمعرييتهنلدمعةوميتهلتيتهمتتنهمةطرق هلدمشقعهلجلزلئقيهتةنصههلتعنولنهنهقمهلهليتفه،مل

نلدميةهه14نلدميوةهه11فققةهه13بيحملور ه يهلتعيملهللافورلضيهللاهلنههلشيههلتيليهبصف هغريهمبيشقةهحبتمهلدميوةه
تيتهلدمتطلة هلهبإلما تشقنطهنلتتيفييتهلدمطعةق هلتهيهحيفدوهله322ه-13منهلدمقسو هلتطنفيهيههقمهه15

هحيفدوهشقنطهنكيفييتهللما هلدمتطلة .
  معلومات تمكن من تحديد نشاط المحترف: مقديت 2.5.1      
ةطرةبهللاتطزل هبيلما هلدمتطلة هضقنهةهتقفدميهلحملور هبغضهلتنظقهلنهطقةقهلتوسية هلدمتطعمة ه يههههههه

ه13فققةهه32نه6فققةهه11لقضهلدمنطوجهتماسطلماكهلتطتمي هلتطجيهة هنلتعمام هلدمتجة هحبتمهنصهلدميوةه
هلما هلدمتطلة ه،ننصه يلتهيهحيفدوهلتشقنطهنلتتيفييتهلدمطعةق هبيه322-ه13منهلدمقسو هلتطنفيهيههقمه

.لةىهلتزلمي هلتنصهلةىههقمهلتقيفده يهلتتجلهلتطجيهيهلنه يهسجلهلتصنيل هلتطقةيفدة ه3نه1فققةهه55لدميوةه
هنلحلق همعهضقنهةهحتفدةفدههقمهنتيهةخهلتقلص هنلسمهنلنولنهلتتةر هلتيتهسةمطليهبيتنتب هتةنشيطيتهلدمقنن 

ه.(364-363،هلتصفحيته1112،ه)ليما 
 اعالم المستهلك االلكتروني بالمنتوج:  0.1       

ةطضمنهللاتطزل هبيلالما هنلجبهتقفدميهلحملور هبيدمعةوميتهلتيتهحتفدوهلتصفيتهللاسيسي هتةمنطوجهنلتعنيصقههههه
هللاسيسي هلابقل هلقفدهللاسطلماك.

 تحديد الصفات األساسية للمنتوج: 5.0.1     
ه322-13منهلدمقسو هلتطنفيهيههقمهه14لةىهلتزل هللما هلدمتطلة ه يهلدميوةهنصهلدمشقعهلجلزلئقيهههههههه

ةمنطوجهطبقيهلاحتي هتهلألسيسي بطقفدميهلخلصيئصه،لدمتطلة هبإلما لتهيهحيفدوهلتشقنطهنلتتيفييتهلدمطعةق ه
ه هذلته،لةنهلصصهلتفصلهلتثيتثهمنه همنهلدمقسو  هلتهه ألحتينصوصهلتعفدةفدهمنهلدمولو هلتغهلئي  يهلدمولو

ه هلتغهلئي ،لتبيينيت هلدمولو هبطقفدمي هتماتطزل  هلتعيم  هتماحتي  هفيلي هتعقض هلقتي  هلشقة هعإتزلمي لةطضمن
تةصماحي هنلتطيهةخههلألوىن،لتتمي هلتصيفي ،لدمتونيته،تيهةخهلتصنع،لتطيهةخهتتمي هبيعهلدميوةهلتغهلئي تةموسم،
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هللاسطعميلهنللاوليءلتهنةتطثىنهمنهلتطزلللاقصىهتماسطلماك،تيهةخهلتطجميفدهنلتطجم  هيفدهلدمتثفه،طقةق 
هتقفدميهذه هلتبيينيتهلربهللانورنتهتة هلدمطعةق همبفدةهصماحي هلدمنطوجيت.

ه  لعقد االستهالك: ةاإلعالم بالعناصر الجوهري 0.0.1    
هنفدهتنظيمي لماكهللجلزلئقيهلةىهضقنهةهللما هلدمتطلة هبيتعنيصقهلجلوذقة هتعقفدهللاسطهنصهلدمشقعهههههه

لتهيهحيفدوهلتشقنطهه322-13لدمقسو هلتطنفيهيههقمهه55ه،53،54ألحتي هتقفدميهلخلفدميته يهلدمولوه
نلتتيفييتهلدمطعةق هبيلما هلدمتطلة ه،لةنهلنجبهحتفدةفدهتتيتيفهلتنقلهنلتطتةيمهنلتوركيب،كيفييتهلتفدفعه

ه هتةعقفد هلتفدنيي هلتعقضهنسعق ،لدمفدة هصماحي  ه،مفدة هونههنلتطنفيه هلن همتطمقل هتزنةفدل هةطضمن ةيهلدمقورحهلنفدمي
   .(366-365،هلتصفحيته1112)ليما ،ههتةخفدم ،لتبنووهلدمطعةق هبيتضمينه،معهحتفدةفدهشقنطهلتفتخ

 تجارب رائدة:   .1
 هفمثماه يهللاتتورن يهننسيئةههلدمخطةف يهمجيعهونلهلتعيملهلتيتهلسطخفدمتهللالما هذنيكهجتيهبههلئفدةهههههههه

ونت هلهلنفدهلنهللاهونهن يهحقبهمنهمجعي هامية هلدمتطلة هللاهوني هبقييوةهلقلبهلدمتطلة هلتعقيبهلتفدكطوهه
حممفدهلبيفدلتهنذت ه يهمولجل هلهتفيعهلسعيههلتةحو هلتيتهشلفدذيهللاهونهلمالهلتعيمنيهلدميضينيهنلتيتهتيسه

فقفدهقيمتهلجلمعي هللاهوني هبيبقلزهسماحهلدمقيطع هنلتيتهقيمتهبنشق همنهلمالههليهمربههسوىهجشعهلتطجيهه
 هللانورنتهنلةىهمولقعهلتتورنني هكثريةه،ن يهجتقب ههلئفدةهشلفدلههليهلجلميعهبونهلسطثنيءه،نجيبهلنهنعطربهلتطجقب

ههنلةىهمتطوىهلتعيملهبللاهوني هنلسطغينطليهبيتصحيف هللاتتورنني ه يهتولي هلدمتطلة هللاهو يهمنوذجيهحيطهىه
لتعقيبهن يهلهلنفدهجنفدهحقنبهشفدةفدةهمثل:لحطجهلدمتطلةتنيه يهبنغيتوههضفدهمضخيتهلتبنزةنهتيو هنلحفدهلنه

هسببهلهتفيعهلسعيههلتبنزةنهبشتلهمطتقه.
كينتهذنيكهلحطجيجيتهلدمتطلةتنيهضفدهلدمشقنبيتهلتغيزة ،نلنفدميهههه1116ل ىههه1113لةضيه يهلتعي ههههه

هلدمبيفدلته يهلدمشقنبيت،نكهت هلدمميهسيتهلتطجيهة ههمتهللالمانهلن تقيهةقهمقكزهلتعةو هنلتبيئ هبشأنهبقيةي
تنقصه يهلفدم هنوكييهلنهمنهلجلهلصماحههBSNLلتطقييفدة ه،نةبفدنهلنهلحليت هلدميفدلني هتةمتطلة هضفده

ه(./pcp.ds/article/767ه،عبد العزيز العثمان)ليوهبي
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هتزةيوة:. اقتراحات 1     هميةةيهميةنقصني هلتطولي  ه ي هللاتتورن ي هللالما  عبد العزيز  ونه
ه:(/pcp.ds/article/767:العثمان

هلتعملهلةىهزةيوةهللفدلوهلدمولقعهلتيتههتطمهبيتطولي هللاسطلماكي .ه-
لتعملهلةىهسنهقينونهةفقضهلةىهكلهموقعهجلقةفدةهصحفي همتة هموقعهلتتورن يهلنهتقو هبيتطنتيقهمعهه-

هلدمتطلة هنلظليههلتنشقلتهلتطولوة .مجعييتهامية ه
نقلهلدمعةوميتهلةىهللانورنتهننصوهليهل ىهلكربهلفدوهمنهلدمتطلةتنيهبيتعملهلةىهه للاسطفيوةهمنهسقله-

هنشقهلدمعةوم هللاسطلماكي هنلتطولي همبخيطقهلتتةعهنلدمنطجيتهلدمغشوش ه.
هلتصيحلهنلتفيسفدهلجييوهضولبطهتةنشقهللاتتورن يهتتمحهبطقصيهلدمعةوم هحىتهلاةضيهه-
هلتتةعهلتفيسفدةهنلدمغشوش .هلتزل همجعييتهلدمتطلة هبعملهموقعهلتتورن يهتنشقهمنهلماهليه-
لبقلزهونههلتطيجقهلجليفدهنلتصيحلهنةتونهمبثيب همتيفيأةهتههلةىهمسعطههلجليفدةهنبيدمقيبلهلبقلزهلتطيجقهلتفيسفدهه-ه

هنلتعملهلةىهلتطولي همنه.
لدمقيطع هكتماحهفعيله يهحميهب هلتغماءهنكينهذت همنهلذمهفولئفدهللالما ههتقفدهلسطخفد هلدمتطلةتونهسماحه-

هللاتتورن يهنتتنهلابفدهمنهتفعيةههبصوهةهلفضلهنلقوى.
هميسه يهزةيوةهه- همثلهلتربةفدهللاتتورن يهنللاسهل همنهنسيئلهللالما هللاتتورن يهلدمخطةف  ميتنهللاسطفيوة

هلتطولي هنسقل هلةصيلهلدمعةوم .
ه خاتمة: .8            

ةىهلوةقتهحبتم هفتو هتعووهبيتفيئفدةهلتتبريةهلهللاتتورن يهننشق هتةطولي هتوهلعإلما قضي ههلنهههههه
تتورن يه،نجيبهلتعملهلةىهتنمي هونه ه يهامية هلدمتطلة هللاتتورن يهنظقلهدميهةطيحههةومييهلدمتطلة هللا

روهته يهلسعيههلتتةعهنلخلفدميتهنمنهنلةىهمفدلههلتتيل همنهللاطماعهلةىهآلقهلدمتطجفدلتهنلتط
مهنحىتهةطمهتفعيلهونههللالما هللاتتورن يهنجبتهتنظيهلمتينيتهلتطتو هنلتشقلءهلربهشبت هللانورنت.

ونهلتهونهلتهتفدهةبي هتطنمي همليهلتهلتتولوههلتشقة همنهلجلهتولي هلدمتطلة هللاتتورن يهنتشجيعهلمله
ههتطمهبتةوكهنثقيف هللاسطلماك.هههمولقعهلحورلفي هختصصي هلةىهشبت هللانورنت



 

 :الملتقى الوطني العلمي حول 
 وسبل حماية املستهلك الالكتروني ةالتجارة الالكتروني 

13 

هقائمة المراجع:.ه7هههههههههه
ه:هاألطروحاتههههههههه

هليما  - ههلبحه،)1112(،هشيفدة،لكتيو  هنتفد هلقةويل هللاتتورن ي،لشقل  هتةمتطلة  هلتقينو ي لتقكز
صيفي ،لطقنح هوكطوهل هقينونهليصهوللةيه،قتمهلحلقو ،كةي هلحلقو هنلتةعةو هلتتييسي ،جيمع ه

ه.نزنهمعمقيهتيزيموتووه
ه،لمفدلتو - هتيةى،نحل،سلي  هللاتتورن ي،،)1113(تن هلدمتطلة  هميسورهامية  هفيتح،،مهكقة هبةويل

هنلتعةو ه هلحلقو  هتمالميل،كةي  هلتعي  هللاقطصيويهتمالميل،ختصصهلتقينون هلتقينون هفقع حقو 
 لتتييسي ،جيمع هلبهلتقامينهمريةهجبية ،لجلزلئق.

ه - ه(،و1111(،كقمي،لماةفي  هلةو هنه ه ي هميسور هنللاقطصية ،مهكقة هلتطنمي  ه ي هللاكورنني  لتطجيهة
لتطتيري،لشقل هلتتعيفدهبقةت ،قتمهلةو هلتطتيري،كةي هلتعةو هللاقطصيوة هنلتعةو هلتطجيهة هنلةو ه

ه.لتطتيري،جيمع هلتعقيبهبنهمليفديهأ هلتبولقي،
هحممفد) - هللا1112مخيخم هلتطجيهة هلقوو ه ي هتةمتطلة  هلجلنيئي  ه(،لحلمية   هوهلس-تتورنني 

مقيهن ،لشقل هقةفيطهشتقي،وكطوهل ه يهلتقينونهلتعي ،كةي هلحلقو هنلتعةو هلتتييسي ،جيمع هليبه
هلجلزلئق.ه،بتقهبةقيةفدهتةمتين

هصوني ،) - هحبيهةه1112شققي هلتطعتفي ،لشقل  هلتشقنط همن هللاتتورن ي هلدمتطلة  (،امية 
هلحل هللميل،قتم هقينون هختصص هحقو  هميسور هنلتعةو هفولحتي ،مهكقة هلحلقو  قو ،كةي 

هلتتييسي ،جيمع هلتعقيبهبنهمليفديهل هلتبولقي،لجلزلئق.

 :مجالت       
للاتةزل هبيلالما هللاكورن يهنشفيفي هلتطعيمله يهجميلهلتطجيهةهللاتتورنني ،جمة ه)1111(لةيفيهمقمي -

هوفيتقهلتتييس هنلتقينون،لتعفدوهلتقلبع،جينفي.
هعإنتيني ل(،ضقلته يهمقييسهللالما هنتتنوتوجييهلتوربي هنلتطعةيم،كةي هلتعةو ه1112صبريهلبيفدة) -

 نللاجطميلي ،جيمع هحممفدهليضقهبتتقة،لجلزلئق.
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هلدمتطلة ،)دس(عبد العزيز العثمان)ه:مواقع االنترنيت    هتولي  هللاتتورن يه ي هللالما  نقماهلنه،ونه
ه(./pcp.ds/article/767هههه15:15لتتيل :ههه15/11/1117لدموقع:هه

ه- هلتقينوني  هلتنيحي  همن هللاتتورن ي هلدموقع:لدمتطلة  هلن هههههه)وس(،نقما
roohalqanon.blogspit.com://http ههه11:43لتتيل :ههههه12/11/1117بطيهةخ:  
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 عـنـوان باللغة العربيةال
 مقومات التجارة االلكترونية في الجزائر

The rectifiers of the electronic commerce in Algeria 
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 : ملخص
هتدف هذه املداخلة إىل عرض خمتلف املقومات األساسية اليت متلكها اجلزائر سواء تعلق األمر بأنظمة     

ووسائل الدفع االلكرتوين، نظم وشبكات االتصال السلكية والالسلكية، األطر القانونية )مع الرتكيز على 
تنمية املوارد التنظيمية ، وكذلك كل ما يتعلق ب املتعلق بالتجارة االلكرتونية(، التشريعية و 50-81القانون 

 .البشرية العاملة يف جمال التجارة االلكرتونية
مت اعتماد املنهج الوصفي التحليلي الذي يتناسب وطبيعة املوضوع حيث مت مجع خمتلف البيانات     

 .واملعلومات من اجلهات الرمسية وغري الرمسية ومت حتليلها
ىل أن اجلزائر ورغم االصالحات اليت باشرهتا لتطوير أنظمة ووسائل الدفع ، شبكات توصلت املداخلة إ    

االتصاالت، القوانني املتعلقة بالتجارة االلكرتونية،...إخل، إال أهنا ال متلك بعد املقومات الضرورية لتنشيط 
د موارد بشرية دم وجو التجارة االلكرتونية خاصة يف ظل االعتماد شبه املطلق على التجارة التقليدية، وع

مؤهلة وكفؤة ذات اخلربة للتعامل بالتجارة االلكرتونية،..إخل من املشاكل اليت تقف عائقا أمام تطور التجارة 
  .االلكرتونية

يف األخري خلصت املداخلة إىل مجلة من التوصيات الكفيلة بتوفري املقومات الضرورية لتنشيط التجارة     
 .و تذليل العقوبات اليت حتول دون جناح التجارة االلكرتونيةااللكرتونية يف اجلزائر 

،املوارد 50-81الكلمات املفتاحية: مقومات التجارة االلكرتونية، أنظمة ووسائل الدفع االلكرتونية، القانون 
 .البشرية؛ العراقيل
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 مقومات ومعوقات تطبيق نظام التجارة االلكترونية في الجزائر)المحور الرابع( المحور:
 

The rectifiers of the electronic commerce in Algeria 
         This intervention aims at exposing the various basic rectifiers that Algeria has 
in terms of the electronic payment systems, the telecommunication systems and 
networks, the legal frameworks (with the focus on Law 18-05 concerning the 
electronic commerce), the legislative and the regulatory, as well as everything 
related to the development of the human resources in the field of the electronic 
commerce.. 
        A descriptive analytical approach which is appropriate to the nature of the 
subject, where various data and information were collected from official and non-
official bodies and analyzed, was adopted. 
       The intervention concluded that Algeria, despite its reforms to develop the 
systems and the means of payment, the telecommunications networks, the laws 
related to the electronic commerce ... etc. However, it does not yet have the 
necessary rectifiers to activate the electronic commerce, especially in light of the 
almost absolute reliance on the traditional trade, and the lack of the qualified, 
competent and experienced human resources to deal with the electronic commerce. 
 
           In the end, the intervention concluded with a set of recommendations to 
provide the necessary rectifiers to activate the electronic commerce in Algeria and 
to overcome the sanctions that prevent the success of the electronic commerce. 
The Keywords: The rectifiers of the e-commerce, the electronic systems and the 
means of payment, Law 18-05, the human resources, the obstacles. 
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 مقدمة:  .1
ساهمت الثورة التكنولوجية التي شهدها العالم خالل العقود املاضية في تغيير مالمح إلاقتصاد 

 ةالعالمي فزادت املعامالت إلاقتصادية التي تتم باإلعتماد على الشبكة العنكبوتية، وجاءت التجار 

إلالكترونية كأحد إفرازات تلك الثورة، فصارت من بين القطاعات ألاسرع نموا في الاقتصاد نظرا لتأثيرها 

على ألاسواق وأداء املؤسسات وقدرتها التنافسية. ونظرا ألهميتها )تحسين إلانتاجية، تخفيض تكاليف 

إقتصادياتها وتوفير املقومات  ألاعمال، الولوج لألسواق الدولية...إلخ( بدأت أغلبية الدول في تهيئة

الضرورية الكفيلة بالنهوض بالقطاع )توفير البنية التحتية، القوانين والتشريعات...إلخ(. وكغيرها من 

الدول راحت الجزائر وسعيا منها لتحقيق املزيد من إلاندماج في إلاقتصاد العالمي ومواكبة مختلف 

 لكترونية فعملت على توفير البنية التحتية فزاد مثال عددالتطورات الحاصلة إلى تبني مفهوم التجارة إلا

مشتركي الهاتف الثابت والنقال وزاد عدد املؤسسات التي  استغلت ألانترنيت وألانترانيت في نشاطها، كما 

عملت البنوك على تطوير وسائل الدفع إلالكتروني وأصدرت الدولة العديد من القوانين واملراسيم 

 ...إلخ.50-81خص التجارة إلالكترونية لعل أحدثها القانون التنفيذية التي ت

لكن ورغم ما حدث من تطورات إال أن هناك جملة من العقبات والعراقيل )عقبات اقتصادية 

وتجارية، عقبات قانونية وتشريعية، عقبات تكنولوجية وتقنية...إلخ( حالت دون نجاح التجارة 

إذا  ر إلالكترونية في الجزائر لذلك يجب البحث عن الحلول املناسبة التي على الدولة أخذها بعين إلاعتبا

 ما أرادت أن تستفيد من مزايا التجارة الالكترونية.

ما هي خمتلف املقومات األساسية اليت متلكها اجلزائر فيما يتعلق بنظام التجارة االلكرتونية ؟وهل هي  
 كافية لتنشيطها؟

 أهداف البحث:
 هتدف الورقة البحثية إىل:

 تنشيطها خمتلف املقومات الضرورية ل تسليط الضوء على ماهية التجارة اإللكرتونية و تناول
 و إبراز ما هو متوفر منها يف اجلزائر؛
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  عرض خمتلف العراقيل اليت حتول دون جناح التجارة االلكرتونية يف اجلزائر خاصة يف ظل
 ، و السعي إلجياد احللول هلا.ضعف املقومات اليت متلكها اجلزائر يف هذا اجملال

  تلك الصعوبات:السعي لعرض بعض احللول لتذليل 
 منهجية البحث:

مت اعتماد املنهج الوصفي التحليلي الذي يتناسب وطبيعة املوضوع حيث مت مجع خمتلف البيانات 
 واملعلومات من اجلهات الرمسية وغري الرمسية ومت حتليلها.

  :ماهية التجارة االلكترونية .0
 :تعريف التجارة اإللكترونية 5.0

هي تبادل املعلومات املتعلقة باألعمال دون استخدام الورق العادي و باستعمال تبادل البيانات "
 "إلكرتونيا و الربيد اإللكرتوين و اجلداول االلكرتونية و حتويل األموال إلكرتونيا و تكنولوجيا مماثلة أخرى

 .(868، صفحة 2582)محدي باشا، 
تنفيذ كل ما يتصل بعمليات شراء و بيع البضائع و اخلدمات و املعلومات عرب شبكة االنرتنيت  "هي

اخلدمات،  ع وــع و البضائــــى السلــــات علــــك: االعالنــــل ذلـــرى و يشمـــة األخـــة العامليـــاريـــات التجـــو الشبك
ع و اخلدمات، عالقات العمالء اليت تدعم عمليات الشراء و البيع و ـــع و البضائـــات عن السلــــاملعلوم

ض بني البائع فاعل و التفاو تال،خدمات ما بعد البيع،  عمليات توزيع و تسليم السلع و متابعة اإلجراءات 
مبا يف لكرتونيا لبيانات إو املشرتي، عقد الصفقات و إبرام العقود، سداد اإللتزامات املالية و دفعها، تبادل ا

تالوجات األسعار، و املراسالت اآللية املرتبطة بعمليات البيع و الشراء، اإلستعالم عن السلع و ذلك، ك
 .(01)بومدين ، صفحة "الفواتري اإللكرتونية و التعامالت املصرفية، الدعم الفين للسلع اليت يشرتيها الزبائن

املوافق  8241شعبان عام  22املؤرخ يف  50-81أما املشرع اجلزائري فيعرفها حسب القانون رقم 
واملتعلق بالتجارة اإللكرتونية  على أهنا "النشاط الذي يقوم به مورد إلكرتوين باقرتاح  2581ماي سنة  85لـ

)اجلريدة الرمسية  لكرتونية"أو ضمان توفري سلع وخدمات عن بعد ملستهلك إلكرتوين عن طريق اإلتصاالت اإل
 .(50، صفحة 2581للجمهورية اجلزائرية، 
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 :مجاالت استخدام التجارة االلكترونية 0.0
تستخدم يف جماالت عدة كـ: جتارة التجزئة، البنوك والتمويل، التوزيع، التصميمات اهلندسية، 

 خدمات متخصصة، التجارة الدولية...اخل.التعامالت التجارية، النشر، 
 :أشكال التجارة االلكترونية 2.0

 :ختتلف أشكال التجارة االلكرتونية باختالف أطراف املعاملة، حملها و كيفية تنفيذها
  :وتقسم التجارة االلكرتونية إىلحسب أطراف المعاملة:  5.2.0

  B 2) أو (Business to business) التجارة االلكترونية بين شركة وشركة أخرى أ.
B) :  وهي التجارة اليت تتم بني شركتني أو فرعني سواء على املستوى احمللي أو الدويل )وهو الشائع يف

، 2588/2582)خليفي، الغالب(. هلا عائد مادي كبري مقارنة بباقي أشكال التجارة االلكرتونية األخرى 
ع ل هذا النو ــــميثة. و ــــيتم تبادل السلع، اخلدمات، املعلومات باالعتماد على الشبكة العنكبوتي، و (41صفحة 

 . ات، اخلدمات، أو شراء وبيع السلعــــادل املعلومـــم تبــة، حيث يتــــمن التعامالت االلكرتوني %10ة بنس
يرمز (Business to consumer):التجارة االلكترونية بين الشركة والمستهلك ب.

عين بيع املنتجات و اخلدمات من الشركات للمستهلك النهائي كما ميكن أن تكون بني ت: (B2C)بـهلا 
وحدة أعمال مع املستهلك، توسعت أكثر بتوسع االنرتنيت وظهور األسواق االفرتاضية و املواقع التجارية 

  خدماهتا)البيع بالتجزئة للمستهلك مثال(؛أين صارت الشركات تعرض منتجاهتا و 
 Consumer to): التجارة االلكترونية بين المستهلك و المستهلك ج. 

consumer)أو ( C2C):  كبوتية؛بواسطة الشبكة العن شراءو  بيعااألفراد فيما بينهم  يتعاملحيث 
 Business to )التجارة االلكترونية بين وحدة األعمال و اإلدارة الحكوميةد. 

Goverment) أو (B2G) : شمل كل التعامالت اليت تتم بني املؤسسات و احلكومة باستخدام ت
 الوسائل االلكرتونية. حترص احلكومات على إجراء تطوير وحتديث يف أداء دوائر األعمال املختلفة التابعة 

تنتجها أو  ى السلع واخلدمات اليتهلا، خاصة يف ظل تزايد االعتماد على الوسائل االلكرتونية للحصول عل
 .تقدمها دوائر قطاعات األعمال، يف إطار ما يعرف باحلكومة االلكرتونية
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 :(G2C) التجارة االلكترونية بين االدارة الحكومية و المستهلكين ه. 
الستخدام ارغم أن الكثري من الدول النامية ليس لديها هذا النوع من التجارة االلكرتونية إال أنه شائع 

يف الدول املتقدمة. وتتضمن اخلدمات اليت تقدمها الوحدات االدارية احلكومية للمستهلكني دون تنقلهم 
 .(ملقارها)تسديد الفواتري والرسوم، تنفيذ بعض املعامالت املالية بصفة إلكرتونية...إخل

 :وميكن التمييز بنيحسب محل المعاملة:  0.2.0
 األمر بالبضائع  اليت ال ميكن تسليمها عرب وسائل االتصال احلديثة حيثويتعلق تجارة السلع: أ. 

 تتطلب عمليات نقل و شحن إلمتام التسليم؛
أي ختص املبيعات االلكرتونية و يتم نقلها عن طريق وسائل االتصال، كما تجارة الخدمات: ب.  

لنوع لعل أبرزها واألمثلة كثرية فيما يتعلق هذا اال يوجد فرتة زمنية بني التعاقد و تنفيذه)عكس النوع األول( 
 .برامج الكمبيوتر، اخلدمات احلكومية املقدمة للمواطنني ...إخل

  حسب طريقة التنفيذ 2.2.0
برامج  يتم طلب املنتجات غري املادية وتسديد مثنها الكرتونيا كطلب التجارة االلكترونية المباشرة:أ.

 الكمبيوتر وتسديد مثنها من خالل وسائل الدفع احلديثة؛
تتم عملية التشاور و الطلب الكرتونيا، لكن تنفيذ العقد  :التجارة االلكترونية غير المباشرة ب. 

م ماديا،  الكرتونيا(، كما تنقل البضاعة و تشحن وتسليتم بصورة تقليدية )رغم أنه ميكن ان يكون التعاقد 
كشراء أجهزة كهرومنزلية من فرنسا مثال، حيث يضطر املشرتي مأل منوذج بيع عرب موقع الكرتوين، ويتم 

 .الدفع الكرتونيا
 :وميكن التمييز بنيحسب حجم وحدات المعاملة و مستواها:  2.2.0
أكثر من وحدة واحدة، حيث يقوم جتار  مع التجارة االلكرتونية يف التعامل تشمل:تجارة الجملةأ. 

 اجلملة بالشراء إلعادة بيع البضاعة الحقا )شراء السيارات مثال(؛
يتم التعامل مع وحدة واحدة قصد االستهالك أو االستخدام الشخصي أو تجارة التجزئة: ب.  

 .البيع
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 :ناك شكالن مهاهحسب نطاق المعاملة التجارية:  1.2.0
 ؛تتم داخل االقليم الواحد سواء بني األفراد، احلكومات، أو املؤسساتتجارة الكترونية داخلية: أ. 
تتم بني املقيمني يف الداخل سواء أكانوا أفرادا، هيئات، مؤسسات و تجارة إلكترونية خارجية: ب. 

 . (28، صفحة 2588/2582)خليفي،  مقيمني يف اخلارج، أو بني دولة ودولة)دول ( أخرى
 مراحل تنفيذ التجارة االلكترونية: 2.0

 مراحل أساسية وهي: 4ميكن التمييز بني 
يتم التعرف على البضاعة املطلوب شراؤها كما ينشأ تفاعل وتواصل مرحلة اإلعالن و البحث:  .أ

 بني البائع واملشرتي؛
 تأيت هذه املرحلة بعد االتفاق على صيغة وعملية الشراء؛مرحلة طلب الشراء والدفع:  .ب
بوعافية، )يتم ارسال البضاعة وتسليمها )باإلمكان إرسال البضاعة الكرتونيا ( مرحلة التسليم:.ج

 .(822، صفحة 2582
 للتجارة االلكرتونية مجلة من املزايا من بينها: مزايا استخدام التجارة االلكترونية:1.0

   تزويد األعوان االقتصادية باملعلومات عن األسعار و صفقات األعمال و الطلبات املتوفرة يف
 خمتلف األسواق؛

  حتسني درجة التنافسية مع حتسني جودة املنتج  نظرا لتزايد املنافسة يف األسواق الدولية؛ 
    كان شكلها)إدارية، إزالة الوسطاء والشركات التجارية بني الزبون ختفيض التكاليف مهما

والشركات املصنعة، تكاليف الشحن، اإلعالن، استئجار احملالت، تكاليف املنتج...إخل( مما خيفض 
 من األسعار؛

  توفري املعلومات على املواقع املخصصة هلا عن التصاميم و التصنيع؛  
  رة على النفاذ لألسواق و حتسني االستجابة ملتطلبات األسواق؛خلق أسواق جديدة، زيادة القد 
  ختفيض القيود الزمانية واملكانية مما يسمح بالتواجد يف خمتلف األسواق؛ 
  اختصار الدورة التجارية مع تقدمي تلبية سريعة الحتياجات املستهلك؛ 
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  الصفحات 2585)رجب الزنداح، زيادة التوظيف مع إضافة خدمات ومنتجات جديدة؛ ،
82-84) 

   تزيد التجارة االلكرتونية من عائدات الشركات كوهنا توفر الوقت و ختفض التكلفة و اجلهد يف
 إجراء احلركات والعمليات اليدوية و اليت حتتاج إىل عدد كبري من املوظفني؛

   يد بالزبون يتم على وسائل عديدة )املواقع، الرب تقدمي خدمات أفضل للزبائن إذ صار االتصال
االلكرتوين، االجابة عن األسئلة و التخاطب املباشر مع الزبائن من خالل الدردشة بالصوت، 

 الصورة أو من خالل الكتابة(؛
   تسهل التجارة االلكرتونية على الزبون و البائع على حد سواء عملية البحث عن املنتجات

والبحث عن أفضل املنتجات أو اخلدمات جبودة عالية يف خمتلف األسواق احمللية ومقارنة األسعار 
 أو األجنبية؛

   مشاركة املعلومات املالئمة و حتسني الضبط واملراقبة والتحكم. فاألسواق االلكرتونية تعمل على
 حملددامبدأ مشاركة البيانات و املعلومات بني خمتلف األطراف وسهلت عملية التسليم يف الوقت 

 .(22-41، الصفحات 2551)مصباح الطيطي، 
 عيوب التجارة االلكترونية: 1.0

 رغم املزايا سابقة الذكر واليت توفرها التجارة االلكرتونية إال أن هلا مجلة من العيوب ميكن ذكر أبرزها:
   :أو وضع الفريوسات يف مواقعها مما قد كأن يتم خرق حسابات الشركات مخاطر القرصنة

 يضر بسمعتها ويرفع من التكاليف اليت تتعرض هلا؛
   :حيث تضطر املؤسسة لتكوين إطاراهتا ملمارسة التجارة االلكرتونية، توفري زيادة التكاليف

 البنية التحتية والقيام بعملية الصيانة والتجديد؛
   اجها؛االنرتنيت فيشرتي سلعا و بضائع قد ال حيتقد يتأثر الفرد باإلعالنات املوجودة على 
   ثال؛متأثر العالقات االجتماعية سلبا: فقد يصري املستهلك مدمنا للمتاجر االلكرتونية 
  (824، صفحة 2582)بوعافية،  زيادة املنافسة بني املؤسسات: مما يرفع يف درجة املخاطر. 



 

 :الملتقى الوطني العلمي حول 
 وسبل حماية املستهلك الالكتروني ةالتجارة الالكتروني 

9 

 . مقومات التجارة اإللكترونية في الجزائر 2
حىت تنشط التجارة االلكرتونية جيب توفر مجلة من املقومات األساسية اليت ال تتحقق إال بتوفر 

  :مجلة من الشروط وهي
  المجموعة األولى: .أ

موعة من تتضمن جمو  توافر املعطيات اليت تعزز القدرة على مزاولة أنشطة التجارة االلكرتونية
 : العناصر وهي

  تبين نظم وشبكات متطورة يف قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية من أجل توفري السرعة و
 الكفاءة ؛

  شبكات املعلومات املتداخلة معا واليت حتكمها مجيعا روح الشفافية، واالنفتاح يف تبادل وتداول
 ة اليت حتقق التعامل الفوري مع املعلومات؛املعلومات بني األطراف املشاركة فيها، مع السرع

  كفاءة أداء النظام البنكي واملايل خاصة فيما يتعلق بأنظمة الدفع االلكرتوين قصد تسهيل إبرام
 املعامالت املالية )خاصة فيما يتعلق باألمن(؛

  التوزيع؛و تأمني القدر الكايف من مصادر الطاقة الكهربائية من خالل تطوير قدرات التوليد، النقل 
 :وفير اإلطار التشريعي والتنظيمي للتجارة االلكترونيةت المجموعة الثانية: .ب

إن توفر إطار تشريعي وتنظيمي صار أمرا ضروريا والزما لنجاح التجارة االلكرتونية، سواء تعلق األمر 
لة) أو ان الدو بإصدار تشريعات خاصة أو القيام بالتعديالت الضرورية على ما هو موجود منها .فبإمك

املؤسسة( مثال إنشاء املواقع على شبكة االنرتنيت وتسجيل عناوينها، ونظم التعاقد االلكرتوين، توفري 
الضمانات لتنفيذ التعاقدات ومحاية املستهلك يف املعامالت االلكرتونية، محاية حقوق امللكية الفكرية، تنظيم 

 ونية...اخل؛املعامالت الضريبية واجلمركية للمعامالت االلكرت 
فتوفري املوارد البشرية الكفؤة واملؤهلة وذات اخلربة صار أمرا ضروريا  :المجموعة الثالثة: التنمية البشرية-ج

لنجاح التجارة االلكرتونية ولن يكون ذلك ممكنا إال من خالل تزويد الفرد باألسس العلمية املطلوبة من 
 األفراد إلدارة و تنفيذ النشاط االمنائي جبوانبه املختلفة.خالل القيام بالدورات التدريبية وتأهيل 



 

 إلهام بشكــر
 اإللكترونية في الجزائرمقومات التجارة 

 

10 

 وعليه ومما سبق ميكن إسقاط اجملموعات  واملقومات السابقة على حالة اجلزائر .

 على النحو التايل: ميكن عرض بعض العناصر املتعلقة هبا  :تصالتكنولوجيا المعلومات واإل 5.2

 و النقال في الجزائر: عدد المشتركون في شبكة الهاتف الثابت .أ
 :اجلدول التايل  ميكن عرضهم من خالل

: عدد المشتركون في شبكة الهاتف الثابت وتطور نسبة ولوج شبكة الهاتف الثابت لألسرة5جدول ال  

تطور نسبة ولوج شبكة 
 الهاتف الثابت لألسرة

عدد المشتركون في شبكة 
 الهاتف الثابت

  

44,68 2922731 0212 

45,83 3059336 0211 

48,15 3289363 0210 

44,86 3138914 0212 

43,58 3098787 0212 

45,61 3267592 0212 

45,74 3404709 0212 

53,45 4100982 0212 

51,41 4158518 0212 

Source :https://www.mpttn.gov.dz/sites/default/files/Ar-
Rapport%20-TIC2018_1.pdf, consulté le 05/10/2019, à 12 :34. 

من اجلدول أعاله يتضح زيادة عدد املشرتكني يف شبكة اهلاتف الثابت وهو ما يظهر أيضا زيادة نسبة 
( لكن يف 2582سنة  %21,80إىل  2585سنة  %22,61الولوج إىل شبكة اهلاتف لألسرة )من 

خنفاض يف عدد املشرتكني يف شبكة اهلاتف إهناك  2582و  2584السنتني التاليتني أي خالل سنة 
( كما اخنفضت نسبة 2582مشرتك سنة  4511313و 2584مشرتك سنة  4841182الثابت )

 (.2582سنة  %24,01و  2584سنة  %22,16الولوج إىل شبكة اهلاتف الثابت )

https://www.mpttn.gov.dz/sites/default/files/Ar-Rapport%20-TIC2018_1.pdf
https://www.mpttn.gov.dz/sites/default/files/Ar-Rapport%20-TIC2018_1.pdf
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مشرتك  4263012زاد عدد املشرتكون يف اهلاتف الثابت )من  2580نطالقا من سنة لكن و إ
( كما ارتفعت نسبة الولوج لشبكة اهلاتف الثابت لألسرة من 2581مشرتك سنة  2801081إىل 

، وهذا %08,28إىل  2581واخنفاضها سنة  2583سنة  %04,20إىل  2580سنة  20,68%
إىل التجارة  اهسر اجلزائرية ال متلك هاتفا ثابتا، مما يعرقل من نفاذمن األتقريبا  %21,01 أن يدل على

 نرتنيت.لكرتونية باعتبار أن اهلاتف الثابت يستخدم للنفاذ لشبكة األاإل

لقد صاحب العصرنة اخنفاض استعمال اهلاتف الثابت يف الساحة الدولية، نظرا الهتمام السكان و 
) اهلاتف النقال التناظري  8112، مت إدخال اهلاتف النقال سنة اجلزائراملتزايد مبزايا اهلاتف النقال.يف 

، عرفت خدمات احلني كلانذ ذ. م2555هناية سنة  81555الراديوي(، لكن كان عدد مشرتكي الشبكة 
. وما فتئ % 11تطورا كبريا، مبعدل تغطية السكان بشبكة احملمول جتاوز هذه السنة  البلداهلاتف النقال يف 

 21,13، ليبلغ أكثر من 2586مليون مشرتك سنة  23.52شرتكي اهلاتف النقال يرتفع بدوره من عدد م
 .2583مليون مشرتك سنة 

إن تطوير شبكات املواصالت السلكية والالسلكية األرضية يقرتن بتوسع وسائل االتصاالت الفضائية 
ت املواصالت آا واملناطق احملرومة من منشاليت تسمح بالنفاذ إىل االنرتنت واهلاتف يف املناطق املعزولة كلي

السلكية والالسلكية األرضية، لفائدة اجلمهور العريض وكذا اإلدارات واملؤسسات االقتصادية، السيما تلك 
 الناشطة يف مناطق جنوب البالد.

 ميكن التمييز بني مشرتكي اهلاتف الثابت و النقال. عدد مشتركوا األنترنيت: .ب
 :يظهر اجلدول التايل تطور عدد مشرتكي اهلاتف الثابت خالل الفرتة  األنترنيت الثابت

 مهما كانت طبيعة االشرتاك: 2582-2581

 0252-0250تطور عدد مشتركي الهاتف الثابت خالل الفترة  :0الجدول
 2582 2584 2582 2580 2586 2583 2581 

ADSL 1122222 1022021 1212201 1222222 0222212 0022112 0120212 

FTTX - - - - - 714 11369 
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4GLTEfixe - - 80693 423280 775792 920244 861235 

WIMAX - 179 216 233 661 621 619 

 روابط خمصصة
LS 
 

- - - - - 34008 11516 

 2222222 2020222 0221221 0020021 1211222 1022202 1122222 اجملموع

 (51، صفحة 2581الربيد و املواصالت السلكية و الالسيلكية ،  )وزارة :المصدر
    4252050  إىل 2582مشرتك سنة  8802321يالحظ زيادة عدد مشرتكوا األنرتنيت من 

 841635) اخنفاض بـ   4564140 إخنفض عدد املشرتكون إىل  2581لكن يف  سنة  2583سنة 
( الذي عرف توسعا لنسبة التغطية.  4Gمشرتكا(، وهذا بسبب اجتاه املشرتكون إىل اهلاتف احملمول )خاصة 

 .(2581سنة  11369إىل  2583سنة  714بعد عام من إنطالقها ) من  FTTXكما يالحظ زيادة 

 ال خالل مشرتكوا األنرتنيت النقيظهر اجلدول التايل تطور  :عدد مشتركوا األنترنيت النقال
 .2581-2584الفرتة 

 .0252-0252تطور مشتركوا األنترنيت النقال خالل الفترة  :2الجدول
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

3G 308019 8509053 16684697 24227985 21592863 19239448 

4G - - - 1464634 9867671 20621452 

 21222122 21222222 02210211 12222212 2221222 222211 اجملموع

 (51، صفحة 2581)وزارة الربيد و املواصالت السلكية و الالسيلكية ،  المصدر:

يالحظ من اجلدول أعاله أن اجليل الرابع و خالل فرتة عامني فقط من تقدميه قد حقق عددا يقدر 
مشرتك ،  81241221يف حني بلغ عدد مشرتكي اجليل الثالث  2581مشرتك سنة  20621452بــ

حيث بلغ عدد املشرتكني  2586، وقد شهدت رقما قياسيا سنة  2584هذه التكنولوجيا أدخلت سنة 
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إىل  2581و  2583يف سنيت  3Gمشرتكا(. ويعود سبب إخنفاض مشرتكي شبكة  24227985
 .4Gتفضيل املشرتكني لشبكة 

إىل  2583مشرتك سنة  42664541اجملموع العام ملشرتكي األنرتنيت يف اجلزائر فقد زاد من  أما
 .%24,41، بزيادة قدرها 2581مشرتكا سنة  22122340

 :الدفع اإللكتروني في الجزائر0.2
اعها، النقود )البطاقات البنكية مبختلف أنو على الصعيد العاملي رغم تنوع وسائل الدفع اإللكرتونية 

االلكرتونية و احملافظ االلكرتونية، الشيكات االلكرتونية و التحويالت االلكرتونية...إخل( إال أن أغلب وسائل 
الدفع املنتشرة يف اجلزائر ذات طابع تقليدي فال زال التعامل بالشيك مثال حمتشما نظرا للعديد من األسباب. 

 إىل أن بعض البنوك اجلزائرية حاولت  اإلهتمام بتطوير وسائلأيضا خر املسجل ال بد من اإلشارة و رغم التأ
اآللية  فبدأت يف إصدار البطاقات البنكية ونشر املوزعاتالدفع يف اجلزائر خالل السنوات القليلة املاضية 

ور وسائل  تدل على تطللنقد، واإلنضمام لشبكات الدفع العاملية. وميكن عرض بعض اإلحصائيات اليت
 :الدفع اإللكرتوين يف اجلزائر باالعتماد على الشكل التايل

 
 .0251-0252: عدد الصرافات اآللية و أجهزة الدفع االلكتروني في الجزائر خالل الفترة 2الشكل 

 

   
 (404-402، الصفحات 2586)عبابسة، : من إعداد الباحثة باإلعتماد على المصدر:

مقارنة  2588من الشكل أعاله يتضح زيادة عدد أجهزة الدفع اإللكرتوين والصرافات اآللية خالل سنة 
جهاز  12أين اخنفض عدد أجهزة الدفع اإللكرتوين بـ  2582لكن األمر تغري خالل سنة  2585بسنة 
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يف عدد أجهزة الدفع  2584الطفيفة سنة صراف آيل. ورغم الزيادة  852( و2588)مقارنة بسنة 
 .جهاز دفع فقط( بقي عدد الصرافات اآللية يف اخنفاض خالل نفس السنة 28اإللكرتوين )

إخنفاضا يف عدد أجهزة الدفع اإللكرتوين وزيادة يف عدد الصرافات اآللية أما سنة  2582شهدت سنة 
رافات يف عدد أجهزة الدفع اإللكرتوين والصفقد شهدت إرتفاعا يف كليهما. إن التذبذب احلاصل  2580

 اآللية يدل على صعوبة التحكم اجليد يف هذه التقنيات احلديثة والتعامل من خالهلا.
 :النصوص القانونية المرتبطة بالتجارة اإللكترونية في الجزائر2.2

 :تايلحو التعددت القوانني واملراسيم التنفيذية املتعلقة بالتجارة اإللكرتونية وهي على الن
املعدل  2552يونيو  24املوافق لـ 8220مجادى األوىل عام  50املؤرخ يف  52-52القانون  أ.

 منه(؛ 50و  54واملتمم الذي حيدد القواعد املطبقة على املمارسات التجارية )أنظر خاصة املادة 
، حيث أعطى هلا قوة اإلثبات كالكتابة 2550املشرع اجلزائري بالكتابة اإللكرتونية منذ سنة  إعرتاف ب.

 الورقية ومنحها احلجة القانونية، لقبوهلا كدليل إثبات؛
ديسمرب  85املوافق لـ  8226ذو القعدة عام  51املؤرخ يف  261-50املرسوم التنفيذي رقم  ج.

، سند التحويل، وصل اإلستالم والفاتورة اإلمجالية وكيفيات ذلك الذي حيدد شرط حتديد الفاتورة 2550
 منه(؛ 88و  52)أنظر خاصة املادة 

والذي يتعلق حبماية  2551فيفري  80املوافق لـ  8245صفر  21املؤرخ يف  54-51القانون رقم  د.
 من الفصل اخلامس (؛ 83املستهلك وقمع الغش )أنظر املادة 

الذي  2551فرباير سنة  53املوافق لـ  8245صفر  88املؤرخ يف  60-51املرسوم التنفيذي  ه.
حيدد الكيفيات اخلاصة باإلعالم حول األسعار املطبقة يف بعض قطاعات النشاط أو بعض السلع واخلدمات 

 من املرسوم(؛ 52املعنية )أنظر خاصة املادة 
والذي حيدد  2580رباير سنة املوافق ألول ف 8246ربيع الثاين  88املؤرخ يف  52-80القانون  و.

القواعد العامة بالتوقيع والتصديق اإللكرتوين. حيث قسم هذا القانون إىل مخسة أبواب تتضمن أحكام عامة 
 والتوقيع اإللكرتوين، التصديق اإللكرتوين، العقوبات وأحكام ختامية؛
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انون، مت بإقرتاح مشروع قخطت اجلزائر خطوة كبرية، يف جمال التجارة اإللكرتونية،  2583يف سنة  ي.
 إعداده من طرف وزارة الربيد وتكنولوجيا اإلتصال السلكية والالسلكية والرقمنة وتضمن التجارة اإللكرتونية 

شعبان عام  22املؤرخ يف  50-81ليلي بعد ذلك صدور القانون رقم  . (102-108)مشتي، الصفحات 
 .واملتعلق بالتجارة اإللكرتونية 2581ماي سنة  85املوافق لـ 8241

 أبواب كانت على النحو التايل: 2املتعلق بالتجارة اإللكرتونية  50-81لقد تضمن القانون
 ة  ملتعلقة بالتجارة اإللكرتونيالباب األول: تضمن أحكاما عامة و املصطلحات األساسية ا

 كالتجارة اإللكرتونية، العقد اإللكرتوين، املستهلك اإللكرتوين...إخل؛
  ة العابر املعامالت التجارية بمتعلق  فصل أولفصول وهي :  3الباب الثاين: قسم إىل

علق ت الفصل الثالثتناول شروط ممارسة األنشطة التجارية،  الفصل الثانيللحدود، 
نظم لفصل الرابع اباملتطلبات املتعلقة باملعامالت التجارية عن طريق االتصال االلكرتوين، 

خصص لواجبات و إلتزامات املورد  الفصل الخامسالتزامات املستهلك اإللكرتوين، 
ل السابع  الفصتناول الدفع يف املعامالت االلكرتونية أما  الفصل السادساإللكرتوين، 

 ؛هار االلكرتوينفقد غطى االش
  لفصل األول االباب الثالث: تناول املخالفات والعقوبات حيث قسم إىل فصلني.  خصص

د يف اثين عشرة فقد حدالفصل الثاني ملراقبة املوردين االلكرتونيني ومعاينة املخالفات. أما 
 مادة املخالفات و العقوبات املقررة هلا؛

 :يني جاء فيه أنه يتعني على األشخاص الطبيع تضمن أحكام إنتقالية، حيث الباب الرابع
و املعنويني الذين ميارسون التجارة اإللكرتونية عند نشر هذا القانون اإلمتثال ألحكامه يف 

 أشهر. 6أجل ال يتجاوز 
  :التنمية البشرية 2.2

ؤهلة وهذا ما مالزالت املوارد البشرية العاملة يف جمال التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر غري كفؤة وغري 
 يشكل أحد العراقيل أمام جناح التجارة اإللكرتونية.
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نية و أن التوجه للتجارة االلكرتو  حنو املراحليف أوىل  الزالت حسب ما جاء سابقا يالحظ أن اجلزائر
ما متلكه من مقومات ال يكفيها للنهوض بالتجارة اإللكرتونية وذلك نتيجة مجلة من العراقيل و املعوقات 

 أبرزها ما يلي:لعل 
  :العقبات اإلقتصادية والتجارية.  1

   الزالت املؤسسات اجلزائرية مرتبطة بأمناط التجارة التقليدية، ومل تستطع مواكبة ما حيدث على
 املستوى الدويل من تطورات خاصة يف جمال األعمال اإللكرتونية؛

  غامضة؛ فهذه األخرية الزالت نقص خربات املؤسسات اجلزائرية يف جمال التجارة اإللكرتونية 
   تقدم البنوك اجلزائرية خدمات تقليدية ال ترتقي للتطورات اليت شهدها العمل املصريف العاملي

خدمة تقدمها البنوك  25خدمة لزبائنها مقابل حوايل  455فمثال تقدم البنوك يف العامل أكثر من 
 واجهالدفع اإللكرتوين فالبنوك تاجلزائرية. كما تعاين من تأخر كبري فيما يتعلق بوسائل 

تكاليف مرتفعة يف وضع وتنصيب املوزعات اآللية للنقود )املوجود يعاين من كثرة التعطيالت( وإصدار  
البطاقات البنكية ومتابعة اإلبتكارات والتكنولوجيا احلديثة. أما البنوك واملؤسسات املالية اليت استطاعت نشر 

يها والتسديد فهي بدورها تعاين من عدم القدرة على تسيريها والتحكم ف وتطوير شبكات الكرتونية للدفع
 مما أجرب الكثري منها على التوقف عن أداء خدماهتا؛

  إستخدامها نظرا لغياب التوعية؛ البعض ضعف إستخدام البطاقات البنكية بل جيهل 
   للخدمات سواء  عند تقدميهاال تستخدم أغلب البنوك اجلزائرية )رغم الفلة القليلة منها( اهلاتف

 الثابت أو احملمول رغم الكم اهلائل من مشرتكي اهلاتف احملمول؛
  ضعف أداء وكفاءة العنصر البشري العامل يف القطاع املصريف؛ 
   يعاين املتعاملون اإلقتصاديون املستخدمون لوسائل الدفع اإللكرتوين من هاجس إستخدام

ذين تالني والقراصنة )كما موظفوا البنوك واملؤسسات املالية( البياناهتم بطريقة غري مشروعة من احمل
  يستغلوا الثغرات املوجودة على الشبكة العنكبوتية ؛
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   أغلبية التعامالت تتم بالنقود التقليدية، فالكثريون يفضلون التعامل مع أشخاص يروهنم وجها
 لوجه ويرفضون التعامل بالوسائط اإللكرتونية غري الورقية؛

 :العقبات التقنية والتكنولوجية: يمكن حصرها في 2.1
   تتسم البنية التحتية يف اجلزائر بالضعف نظرا لضعف انتشار شبكات اإلتصال السلكية

والالسلكية، احلاسبات، الربجميات وأجهزة اهلاتف الثابت واحملمول مع حمدودية اخلدمات اهلاتفية 
طين كما أن شبكة هذه األخرية ال تغطي كافة الرتاب الو اليت أثرت سلبا على استخدام األنرتنيت،  

 )املناطق الصحراوية مثال(؛
   إنعدام املنافسة يف السوق اجلزائرية املتعلقة باخلط الثابت فلحد الساعة الزالت شركة "إتصاالت

اجلزائر" حتتكر السوق وبالتايل تفرض شروطها على األعوان اإلقتصاديني )إرتفاع سعر اخلدمة، 
 نقطاعات متكررة لألنرتنيت وبطئها دون تعويض املتضررين...إخل(؛إ
   إنتشار األمية املعلوماتية يف اجملتمع اجلزائري ،فالكثريون  جيهلون التعامل بأساليب ووسائل

 املعلوماتية؛
   نقص الكفاءات واملؤهالت واإلطارات املتخصصة يف تقنية املعلومات وتطبيقات التجارة

 اإللكرتونية؛
 :العقبات القانونية والتشريعية 3.1
  غياب مشروع خاص بالتجارة اإللكرتونية واضح املعامل؛ 
  الرهبة واخلوف من الولوج  إىل جمال التجارة اإللكرتونية يف ظل عدم تفعيل القوانني على أرض

 الواقع، مما يؤثر سلبا على املؤسسة وعلى أسلوب معاجلتها ألمور التجارة اإللكرتونية؛
 تمة:الخا

مع التطورات احلاصلة يف اجملال اإللكرتوين صارت التجارة اإللكرتونية تنافس التجارة التقليدية بل 
نها بأمهية م ميكن أن حيصل أن تكتسح التجارة اإللكرتونية العامل وتنوب عن التجارة التقليدية. و إميانا

التجارة االلكرتونية سعت أغلب الدول مهما كانت درجة تطورها للعمل هبا وتوفري املقومات املناسبة 
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لقد خطت اجلزائر خطوات معتربة للنهوض بالتجارة اإللكرتونية  .إلجناحها، واجلزائر واحدة من تلك الدول
الذي من خالله  50-81صة بصدور القانون سواء فيما يتعلق بالبنية التحتية، القوانني والتشريعات خا
  . حاولت حتديد القواعد العامة املتعلقة بالتجارة اإللكرتونية

لكن ورغم ما حتقق يبقى ذلك غري كاف بسبب العراقيل اليت تصادفها  التجارة االلكرتونية خاصة 
ة، أسباب قانونية جيعند تطبيقها سواء كانت تلك الصعوبات إقتصادية وجتارية، أسباب تقنية وتكنولو 

 وتشريعية...إخل.
لذلك وقصد تذليل تلك العراقيل والقضاء جيب على الدولة تبين مجلة من احللول واإلصالحات 
ومواكبة التطورات احلاصلة يف اجملال التكنولوجي والدخول يف شراكات مع أطراف أجنبية وحماولة اإلستفادة 

ص تطوير لية. كذلك وجب تطبيق برامج وسياسات واسرتاتيجيات ختمن جتارهبا وتكوينها للموارد البشرية احمل
املؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية يف اجملال التكنولوجي وتشجيعها على تسويق منتجاهتا إلكرتونيا واعتماد 
وقبول العقود اإللكرتونية. كذلك من الضروري تطوير أنظمة الدفع اإللكرتوين وتوسيع العمل بالبطاقات 

نية والعمل على نشر الصرافات اآللية وأجهزة الدفع اإللكرتونية عرب كامل الرتاب الوطين مع العمل اإللكرتو 
على نشر الوعي الثقايف والتوعوي بني أفراد اجملتمع حىت ال يتخوف املستهلك اإللكرتوين من تطبيقها، كما  

 وتطبيقه على أرض الواقع. 50-81جيب العمل مبا جاء به القانون 
 المراجع:قائمة 

 المؤلفات: 
 ( ،0222الطيطي مصباح خضر .) التجارة اإللكرتونية و األعمال اإللكرتونية من منظور تقين و جتاري

 دار احلامد ، األردن.و إداري،
 األطروحات:

 ( ،كلية العلوم 0211/0210خليفي مرمي .)(. الرهانات القانونية للتجارة اإللكرتونية )أطروحة دكتوراه
 جامعة أيب بكر بلقايد، اجلزائر.االقتصادية، 

 المقاالت:
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 زائرية اجمللة اجل(، دور النقود اإللكرتونية يف تطوير التجارة اخلارجية، 0212 ،بوعافية الرشيد، )سبتمرب
 .100(، صفحة 0)لالقتصاد واملالية

  وم ة علجمل ،تطور طرق الدفع يف التجارة االلكرتونية ،(0210) ،وهيبة عبد الرحيم ،رابحمحدي باشا
 (.22)12االقتصاد و التسيري و التجارة، 

 الواقع –(. وسائل الدفع اإللكرتوين يف النظام البنكي اجلزائري 0212 ،)ديسمرب ،مسية عبابسة 
 (.20)22جملة العلوم االنسانية، واملعيقات واآلفاق املستقبلية. 

  بال تاريخ(. متطلبات تبين التجارة االلكرتونية و آفاق تطويرها يف  ،كتوش عاشور،فتيحة بومدين(
، -ديةدراسات إقتصا -جملة احلقوق و العلوم اإلنسانية، احملرر( -اجللفة-)جامعة زيان عاشور ،اجلزائر
12(02.) 

 لسياسية، ا جملة البحوث والدراسات القانونية و ،التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر ،)بال تاريخ( ،مشيت أمال
 .022-021(، الصفحات 21)22

 المداخالت:
  أثر التجارة االلكرتونية على مهنة احملاسبة و  ،(0212) ،أسامة إبراهيم األزرقرجب الزنداح ،عادل

 ، األردن.عمان ،مؤمتر التجارة االلكرتونية، جتارة بال حدود ،املراجعة
 :نترنيتمواقع اال
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  مؤشرات تطور تكنولوجيا اإلعالم (. 0212. )والرقمنةوزارة الربيد و املواصالت السلكية و الالسيلكية
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TIC2018.pdf 
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 الرقمي: دراسة استكشافية التواصلنزعة االستهالك المادي لدى الشباب الجزائري في عصر 

Materialism Among Algerian Youth in the Age of Digital 

Communication: an Exploratory Study 

 ميلة، الجزائر -المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوفبلحاج طارق، 
t.belhadj@centre-univ-mila.dz 

 ميلة، الجزائر -لطرش جمال، المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف
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 : ملخص
 وسائلمن  YouTubeو  Twitterو  Facebookصبحت مواقع الشبكات االجتماعية مثل أ لقد  

 وحيث تتشابك وسائل التواصل االجتماعي الرقمية بشكل كبري ومتنام يف ،لشبابلدى االشائعة  التواصل
حياة املستهلك املعاصر، فإن الشركات تستخدمها كمنصة إلطالق جهود اإلعالن والتسويق، واألفراد 
يستخدموهنا لتبادل جتارب حياهتم مع أقراهنم، مبا يف ذلك جتربة استهالكهم، حيث توفر مواقع التواصل 

ي فرصة إنشاء ونشر احملتوى عما نشرتيه ونتملكه أو حىت ما نرغب فيه، وبغض النظر عن صدق االجتماع
لى السلوك الرقمي عأو عدم صدق ذلك احملتوى، فإن الكثري من األحباث السابقة أظهرت تأثري التواصل 

دية للمستهلكني، إن ا، غري أن هناك القليل من البحث فيما يتعلق بتأثريها على القيم والنزعة املاالستهالكي
إمكانية حتديد االرتباط بني استخدام وسائل التواصل الرقمي والقيم املادية وكيف تتوسط تصوراهتم 
االجتماعية هذا االرتباط تشكل اهلدف األساسي هلذه الورقة، واليت تقوم على نتائج دراسة استطالعية لعينة 

االجتماعي  لالوسائط الرقمية للتواص استخدامحيث أثبتت النتائج أثر كثافة من الشباب اجلزائري،  151
الدور  على القيم املادية للمستخدمني، فيما مل يثبت وكذلك االستخدام املوجهة لالستهالك لتلك الوسائط

 الوسيط لالدراك االجتماعي.
 اعي.ة االستهالكية، االدراك االجتممواقع التواصل االجتماعي، القيم املادية، النزع :الكلمات المفتاحية
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Abstract: 

Social networking sites such as Facebook, Twitter, and YouTube have 

become common avenues for young people to share their life experience with 

peers, including their consumption experience.  This study investigates 

whether materialism, an important construct of consumers behaviors, is a 

consequence of social media usage  and  examines how their social 

perceptions mediate such association.  The study is explanatory in nature, in 

which data were collected using a sample of 154 Algerian students from 

university center of Mila. Questionnaire was adapted to serve the data 

collection purpose from students as primary source. Data analysis was done 

using  SPSS. 

    The results have been supported the hypotheses in the study indicating that 

social media usage intensity has direct positive effect on materialistic 

consumption. Consumption-oriented Social Networking Site (SNS) use has 

direct positive effect on materialism and social perception. The mediation 

effect of social perceptionis in the relationship of consumption-oriented SNS 

use and materialism has found to be non-significant. 

Keywords: Social media sites, materialism, consumerism, social perception. 

 
__________________________________________ 
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 مقدمة: .1
 اعدتسمنذ السبعينيات حيث  هذا العصر الذي ميكن التأريخ له"، الرقميعصر ال"حنن اآلن يف زمن    

ما يقرب  ، تقدم بعض االحصاءات احلديثة أنوبسرعةنقل البيانات حبرية على أجهزة الكمبيوتر الشخصية 
 ، لقد(Hunt 2017)ميتلكون هاتًفا ذكًيا يتيح هلم إمكانية الوصول إىل اإلنرتنت  الشبابمن  ٪ 08من 

مع االنتشار و  جزًءا من احلياة اليومية ملستخدمي هذه األجهزة، ةالرقمي لالتصاالتأصبح الوجود املتزايد 
 يقضي ،youtubeو Instagramو Twitter و Facebook مثل ات االجتماعيةالسريع ملواقع الشبك

مقارنًة و  ،(Ho et al., 2015)الشباب يف مجيع أحناء العامل أوقاتًا متزايدة على وسائل التواصل االجتماعي 
بكوهنا تسمح للمستخدمني بإنشاء حمتوى  واقع الشبكات االجتماعيةم التقليدية، تتميز التواصلبوسائط 

mailto:t.belhadj@centre-univ-mila.dz
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 توفرها ميكن أن يكون لفرص "التعبري عن الذات" اليتو  ،عن حياهتم اليومية ومشاركة هذا احملتوى مع أقراهنم

خدمني على بالنظر إىل االنتشار الواسع هلؤالء املستقيم وسلوكات املستخدمني، و  ا علىكبري   اتأثري  تلك املواقع
 ,.Dunlop, et al) ملنتجاهتم عرب الفضاء الرقمي اإلنرتنت، فإن الفرصة أيضا تبدو ساحنة للمسوقني للرتويج

 لعالماتفرصة كبرية  الشباببني  واقع الشبكات االجتماعيةواسع النطاق مليتيح االستخدام ، حيث (2016
تجارية، يف بيئة تبدو مثالية لتحقيق األهداف التعددة الستهداف هذا اجلمهور والتفاعل معه املالشركات 

الء املبيعات وزيادة استبقاء العم تعظيماألساسي من التسويق هو  الغرضفإن  Vajre (2018)وكما يذكر 
لوية عند النفسي للمستهلكني ليست أو و أن الصحة والرفاه العقلي  ويبدو حتت ضغط دوافع االستهالك،

جتماع وإذا كان الكثري من فالسفة الدين واألخالق وعلماء اال  يف الفضاء الرقمي، التسويق سياساتصياغة 
دعوا إىل االبتعاد عن النزعة االستهالكية املادية فإن تلك الدعوات جتد ما يناقضها اليوم يف وسائل اإلعالم 

إذا أردمت أن تكونوا "والتواصل املتنوعة اليت ال تنفك حتاصر املستهلكني مبختلف الرسائل اليت تقول هلم: 
 ,Fellows, 2012) "س وغريها من املنتجات املاديةسعداء فما عليكم إال اقتناء أحدث السيارات واملالب

p. 1) ، فالرتكيز على أن اإلنسان يشبع حاجاته حىت النفسية منها عن طريق االستهالك أدى إىل نزوع حنو
 Ahuvia)القيم املادية يف اجملتمع اإلنساين، حيث أصبحـت "املادية قوة مركزية توجه املستهلك املعاصر" 

& Wong, 1995, p. 172) وانطالقا من تعريف املادية كقيمة تعكس األمهية اليت يوليها األفراد للسلع،
 & Richins)املادية وعملية اقتناءها كطريقة ضرورية ومطلوبة للوصول إىل ما يرغبون فيه من السعادة 

Dawson, 1992, p.307) ،والنتائج اد ر لدى األفاملادية  تنامي القيم ُتظهر العديد من الدراسات العالقة بني
يتم تعزيزها نه تفرتض هذه الدراسة أ، واليت مع األقرانالسلبية مثل الشعور بالوحدة وتشويه الذات واملقارنة 

 تخداماسالسابقة أن  الكثري من األحباثقد أوضحت ف ،االجتماعية وسائل التواصلمجيًعا بواسطة 
، (Bindah & Med Nor, 2012) ية لديهمالتقليدية يرتبط مبستوى املاداالتصال لوسائط  املستهلكني

كان ولقد   ،هالكالستبا املتعلقةالقيم والقواعد والسلوكات  فيمن يتعرض هلا تنميالوسائط  ذلك أن تلك
سواء  ،يم املاديةلالتصال والقيف العالقة بني األشكال التقليدية  حبثتاليت  الدراساتهناك قدر كبري من 

علق ومع ذلك ، هناك نقص فيما يت أو على مستوى تلك االقل تقدما،، على مستوى اجملتمعات املتقدمة
: جلماهرييةاديد من وسائل اإلعالم اجلشكل هذا الاملادية و  تنامي النزعة االستهالكية العالقة بنيدراسة ب

وقت  أن الشباب اليوم مييلون إىل قضاءوأمهية تلك الدراسة ميكن رؤيتها من  ،وسائل التواصل االجتماعي
للوصول  بشكل متزايد فهم يعتمدون عليهامقارنًة بالوسائط التقليدية  التواصل الرقمي أطول على شبكات

يت ، أن الصور املرئية املفعمة باحليوية الواألهم من ذلك، ومتابعة اجتاهات االستهالك املوضة إىل أخبار
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وفعااًل للمقارنات  حاضراميكن أن تكون إطارًا مرجعًيا  وسائل التواصل االجتماعي يتقامسها مستخدمو
 ;Dittmar, 2007) للمستهلكنيتمل على الصحة النفسية احملسليب التأثري ال ذاتاالجتماعية، 

Haferkamp et al, 2012). 

 ، وهي شركةTNSالذي أجرته شركة و "احلياة الرقمية" عن ، ُتظهر نتائج مسح الة الدول الناشئةحل وبالنسبة
رائدة يف جمال أحباث السوق العاملية، أن العديد من مستخدمي اإلنرتنت األكثر انشغااًل وتكرارًا يف العامل 

 السنواتفي ف (Bradshaw, 2010 نقال عن:)بعض الدول العربية  يأتون من بلدان ناشئة على راسها
، غربيةدة من وسائل اإلعالم الجدي األخرية ، شهد املستهلكون العرب الشباب زيادة يف الوصول إىل أشكال

 Kamal et)مبا يف ذلك وسائل التواصل االجتماعي من خالل التبين السريع لإلنرتنت واألجهزة احملمولة 

al., 2013) ، من مستخدمي  ٪55تشري التقديرات إىل أن حوايل وFacebook  من املنطقة العربية ترتاوح
ية يف املنطقة قيم الثقافيتعلق بسلوكيات استخدام الوسائط واليتشاهبون فيما هم و  91و  11أعمارهم بني 

ديري على إىل إنفاق نسبة كبرية من دخله التق، املنطقة العربيةيف " االنرتنتجيل مييل "حيث  ،العربية
ؤكد النمو احملتمل وهذا ييل السابق، الرقمية مقارنة باجل استهالك الوسائط ويظهر مياًل كبريًا حنو التقنيات

ط وكذلك زيادة الفرص املتاحة للمسوقني الستخدام وسائل التواصل االجتماعي الستهداف ائلوسذه اهل
 . (Kamal et al., 2013) املستهلكني الشباب

أن الثقافة العربية تتغري بسبب تدفق التأثريات اإلعالمية  Kalliny and Gentry  (9885)الحظ  حيث 
هتم  املادية أصبحت قضية متناميةتشري نتائج الكثري من الدراسات إىل أن ، عالوة على ذلك ،الغربية

وإذا كانت بعض الدراسات  ،Ger and Belk 1999)؛ Chan 2013)املستهلكني يف األسواق الناشئة 
 أثبتت تأثري الوسائل التقليدية يف تنامي التوجهات والقيم املادية يف اجملتمعات العربية كاجملتمع اجلزائري

انتشار بيضا أاملادية للمستهلكني مرتبطة  النزعةما إذا كانت فيتبحث (، فإن هذه الدراسة 2017بلحاج، )
من خالل دراسة ميدانية على عينة من املستهلكني باجملتمع  استخدامهم لوسائل التواصل االجتماعي

  اجلزائري.

الرقمية  ل االجتماعيلوسائل التواصالتلفزيون، ميكن  االتصال التقليدي عربمثل و تتوقع دراستنا أنه، حيث  
تشكيل معتقدات وقيم الشباب فيما يتعلق باالستهالك والتملك املادي، أي أن التعرض والتفاعل املتكرر 
مع احملتوى والرسائل املتعلقة باكتساب واستهالك املمتلكات املادية عرب مواقع التواصل الرقمي قد يزيد من 

 ة للشباب اجلزائري. القيم املادي
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 االطار النظري ومراجعة أدبيات الموضوع: .2

 : وسائل التواصل االجتماعياستخدام كثافة  .1.2

ن اإلنرتنت هي أكثر فإ،  Insight Express (9881) بواسطةل عرب اإلنرتنت مت إجراؤه وفًقا لتحلي  
على الرتتيب  ٪9و  ٪1و  ٪0و  ٪91التفضيل تاليا  ، يف حني كانتمن اجمليبني ٪18ائط املفضلة بني الوس

، من جهة أخرى، (Sabir et al., 2016)نقال عن: واجملالت والراديو من التليفزيون والصحف  لكل من
اهلواتف الذكية واهلواتف احملمولة الرخيصة على الشباب االخنراط يف مواقع التواصل االجتماعي فقد سهلت 

للمستخدمني إنشاء  هذه املواقع وأتاحت ،وغريها twitterو  youtubeو  whatsappو facebookمثل 
ملفات تعريف عامة، واحلفاظ على العالقات االجتماعية، والتواصل مع املستخدمني اآلخرين الذين 

ميكن للمستخدمني التواصل مع بعضهم البعض باستخدام جمموعة حيث  ،هتماماتاال ذات يشاركوهنم
مثل الدردشة وإرسال الرسائل اخلاصة وترك التعليقات العامة على املنشورات والربط متنوعة من األدوات، 

  .(Ho et al., 2015) باحملتوى من مصادر أخرى ومشاركة الصور ومقاطع الفيديو 
 لوضعانظرًا ألن وسائل التواصل االجتماعي توفر مساحة للناس حىت يتمكنوا من رسم صورة عن هوياهتم )و  

يف  ونمسالناس ينغ فإن( ، ..هتمامات واال عتقداتامل، ال تعجبهم وأاالجتماعي، األشياء اليت تعجبهم 
 هم ئأنشطة ميكنهم من خالهلا تقدمي أنفسهم بطريقة أفضل للحصول على مزيد من التقدير بني أصدقا

كثر إجيابية صورة أ ء لرسميسعى هؤاليف املعلومات املراد مشاركتها، أسرهم، وعن طريق التحكم و  ئهموزمال
 تقديرإىل تعزيز  دهمتقو  واملستخدمني اآلخرين ردود فعل إجيابية من األصدقاء حتقيقوبالتايل،  ،عن أنفسهم

 .(Sabir et al., 2016) غريها من الفوائد االجتماعيةإىل الذات، و 
 عتقداتم تشكل اجلماهريية اإلعالم وسائل أن كثرية وأحباث دراسات فقد أثبتت سلفا، وكما أشرنا  

 اإلعالم لوسائل رراملتك التعرض يؤدي أن ميكن ، املثال سبيل على ،وسلوكياهتم وقيمهم الشباب املشاهدين
 قابلية لالخنراط فيهاتلك السلوكات وزيادة ال جتاه الشباب مواقف تغيري إىل والتدخني والعنف باجلنس املتعلقة

(Ho et al., 2015) ،ماهرييةاجل اإلعالم وسائل أن اإلعالنية التأثريات دراسات أظهرت ذلك، إىل باإلضافة 
 Buijzen & Valkenburg, 2003 ; Shrum et al., 2005 ; Opree) للشباب املادية تعزز وتنمي القيم

et al., 2014 ; ). 
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 ذات منال وبالقياس على ذلك، ميكن االستدالل على أن البحث عن ذلك املستوى العايل من تقدير  
نفاق إىل سلوك أكثر اندفاًعا مثل اإلجيره و  هملرء لنفساضبط  قد يقلل منالشبكات االجتماعية  خالل
ا كرتونيإل املنقولةكلمة الاالستخدام املكثف لوسائل التواصل االجتماعي واالعتماد على ف ،املفرط

"electronic word of mouth"  للمنتجات االستهالك املفرطإىل و  غري عقالنيةيؤدي إىل خيارات 
املظهري أن االستهالك  من، وهو ما توصلت إليه بعض الدراسات(، Sabir et al., 2016) الفاخرة

سائل مشاركتهم يف و كثافة مرتبط بشكل مباشر وإجيايب ب" Conspicuous consumption")التفاخري( 
 . (McCrea, 2013 ; Thoumrungroje, 2014) التواصل االجتماعي

املادية كوسيط يف القيم استخدمت  Sabir et al. (2016)السابقة مثل دراسة  بعض الدراسات كما أن  
 التوصل إىليث مت ح املظهري،وسائل التواصل االجتماعي واالستهالك استخدام كثافة بني  العالقة اإلجيابية 

غ فرضيتنا وانطالقا من ذلك ميكن أن نصو ، املظهريارتباطًا مباشرًا وإجيابًيا باالستهالك  ترتبط املادية أن
 األوىل كما يلي:

 

بني تنامي القيم و  وسائل التواصل االجتماعياستخدام كثافة هناك عالقة ارتباط اجيايب بني   الفرضية األولى:
 املادية لدي الشباب يف العينة املدروسة.

 

 : وسائل التواصل االجتماعيالتفاعل مع قضايا االستهالك عبر . 2.2
ا يف ذلك املشاركة ، مباالجتماعي التواصل وسائلاالستخدامات املختلفة ليف الدراسات السابقة  حبثتلقد   

 ,.Kim) املدين االخنراط يف جهود اجملتمع( ، و Shirky, 2011 ; Tufekci & Wilson, 2012) السياسية

 ,Leung & Lee)والعالقة بتحسني جودة احلياة  ،(Mano., 2014) والعمل اخلريي والتطوعي، (2013

د من راميكنها تلبية احتياجات األف وسائل التواصل االجتماعي تشري هذه الدراسات إىل أن  حيث، (2005
 على يظهر لذيا احملتوى يكون أن احملتمل كما أنه من ،، والرتفيهاهلوية، واالتصال اجملتمعي، واملعلومات

يف   هااستخدام ، ما يتيح(Ho et al., 2015) املستهلك ثقافة بعناصر مشبًعا وسائل التواصل االجتماعي
 من هلم وسائلهبم، حيث تؤ  احتياجات األفراد للتواصل مع أقراهنم بشأن جتارب االستهالك اخلاصة تلبية

 بالعالمة املتعلقة الرسائل ذلك يف مبا املعلومات، من متعددة أنواع مع االستجابة والتفاعل االجتماعي التواصل
 (Online Spaces) اإلنرتنت فضاء إىل أن Lehdonvirta (2010) حيث يشري واالستهالك، التجارية
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 بني الكاالسته وأمناط املادية االجتاهات حول املمتلكات تقاسم فيه يتم مكانًا متزايد بشكل أصبح
 . (Virtual Consumptionما يقود إىل هيمنة ما أطلق عليه االستهالك االفرتاضي ) املستخدمني

تلك لألفراد أنه استخدام اوسائل التواصل االجتماعي بلاالستخدام املوجه حنو االستهالك  نصفوميكن أن   
، أنشطة االستهالكو لسلع واإلنفاق للوصول إىل رسائل التسويق والتواصل مع أقراهنم فيما يتعلق با الوسائل

نشر صور للممتلكات املادية والتعليق على صور أقراهنم ألنشطة االستهالك )مثل  األنشطةتتضمن هذه و 
باإلضافة إىل  ،توجيه رسائل التسويق إىل أقراهنمتناول الطعام يف أيام العطالت يف منتجع فاخر( ، وإعادة 

بارة علوسائل التواصل االجتماعي  و االستهالكستخدام املوجه حنالأن ا وينبين على ذلك الوصف، ذلك
يع ن فيما يتعلق مبواضقرااأليعكس أحد األبعاد التواصل الشخصي مع ، دينعن بنية مكونة من بع

، بينما يعكس البعد اآلخر التواصل غري الشخصي مع املسوقني مثل عرض اإلعالنات والرسائل االستهالك
فقط   تعمل الوسائل التواصل االجتماعي أن معظم ذلك والرد عليه،  لفةاملختات التجارية الواردة من العالم

ويج للرت  ولكن أيًضا مبثابة قنوات للشركات قراناألتبادل احملتوى مع من أجل كمنصات اتصال للمستخدمني 
 لعدد ال حيصى من الرسائلتلك الوسائل يتعرض مستخدمو  لذلك، و للمنتجات والعالمات التجارية

 قد يبحثون عن معلومات التسويق عن عمد عن طريق االتصال مبواقع التسويق والرتويج للشركاتالتسويقية و 
(Ho et al., 2015) ،االجتماعية لوسائطا مثل الغنية، الوسائط بتنسيقات تسمح اليت اإلنرتنت وسائط تتيح 
 ولكنه ، لتلفزيونا مثل متاًما ، واحلركة والصوت الرؤية بني جيمع مبحتوى املستخدمني تزويد للمسوقني ،

 .(Kamal et al., 2013) الفعل وردود املستهلك تفاعل أيًضا يشمل
قول أن وسائل التواصل االجتماعي ميكن اللاالستخدام املوجه حنو االستهالك وأخذا بعني االعتبار مفهوم   

حي هلم واليت تو  االجتماعية الشبكات خالل من باإلعالنات الستهداف منظم ومكثف ونيتعرض الناس
 املمتلكات تلفخم اقتناء خالل من إال تنتهي ال اليت أمنياهتم وقائمة ورضاهم سعادهتم حتقيق ميكن ال بأنه

 بعضهم على، كما أن ذلك االستخدام يدفع إىل الناس يف بعض اجملتمعات إىل أن حيكموا على املادية
 أكوامو  املوسعة، التجارية واألعمال اخلارج، إىل الرحالت وعدد املنزل، يف اخلدم عدد من خالل البعض

 Sabir et) ةالذكي واهلواتف الثمن، باهظة الفاخرة السيارات ،ذات التصميم العاملي واملالبس اجملوهرات،

al., 2016). 

 املستخدمني واقفم تشكيل إىل باالستهالك املرتبط للمحتوى املتكرر التعرض يؤدي أن ميكنوالنتيجة أنه 
 اإلعالم وسائل تأثريل عرضة يكونوا أن إىل مييلون الذين الشباب، بني وخاصة املادية، والثروة املمتلكات جتاه

 نظرًاو  ،(Chia, 2010)خاصة إذا اقرتن ذلك باتصال شخصي مع األقارب واألقران متعلق بذلك التعرض 
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 ميكنفإنه  نوعة،ومت كبرية افرتاضيةعالقات  بشبكة حيتفظونوسائل التواصل االجتماعي  مستخدمي ألن
 ،لى نطاق واسعاملشرتك ع االهتمام ذي احملتوى ومشاركة عرض خالل من بسهولة ومواقفهم معتقداهتم تغيري

 Ho) أقراهنم اقفمو  مع تدرجيياً  واالستهالك التملك املاديو  اإلنفاق جتاه الشباب مواقف توافقوهذا يعين 

et al., 2015)،  بىنت نتائج الدراسات اليت متت يف اجملتمعات املتقدمة أينوميكن أن نلحظ ذلك يف 
 املادية لقيماوتفشي  حتت ضغط تنامي االستهالك، حنو توجهاً  أكثر حياة أسلوب الشباب املستهلكون

(Kilbourne, 2009)، ،تتجه  ةالنامي البلدان اجملتمعات يف من أن املزيد ومع ذلك، تؤكد دراسات حديثة
 ;Ger & Belk, 1999; Cho et al 2010) الغربية االستهالك املادي ثقافة تقليد يف سلوكاهتا حنو

Podoshen et al., 2016 )اديةاملالقيم  بني إجيابية عالقة وجود نتوقعفإننا  ،، واعتمادا على ذلك 
 والتواصل قالتسوي رسائل إىل الوصول أي) وسائل التواصل االجتماعي االستهالك حنو املوجه ستخدامالوا

 وسائل التواصل االجتماعي(: على االستهالك وأنشطة واإلنفاق بالسلع يتعلق فيما أقراهنم مع
 

 سائل التواصل االجتماعيو مع قضايا االستهالك عرب هناك عالقة ارتباط اجيايب بني التفاعل  الفرضية الثانية:
 .وبني تنامي القيم املادية لدي الشباب يف العينة املدروسة

 

 وعالقته بتنـامي القيم المادية:  وسائل التواصل االجتماعياالدراك االجتماعي في  .3.2
فسريها كانت تستند يف تحول وسائل اإلعالم والقيم املادية  أن نشري إىل أن معظم الدراسات هنا من املهم   

 George ألمريكياوهي نظرية ظهرت على يد الباحث ، إىل نظرية الغرس الثقايف املتغريينللعالقة بني 

Gerbner  خالل عقد السبعينات من القرن العشرين كمنظور جديد لدراسة أثر وسائل اإلعالم على القيم
النظرية على أساس أن التلفاز يقدم عاملا مزيفا وخمتلفا متاما عن العامل الواقعي، وأن  تلك اإلجتماعية، وتقوم

والنتيجة ، (Shrum, Burroughs, & Rindfleisch, 2005) هذا التزييف يؤثر على معتقدات املشاهدين
أن "مداومة التعرض لإلعالنات ولفرتات طويلة ومنتظمة تنمي لدى املشاهدين اعتقادا بأن العامل الذي يرونه 

 بتقدير حيث يتم مثال االعتقاد، (Opree et al., 2014) يف التلفاز ما هو إال صورة عن العامل الواقعي
ؤكد على أن وتبعا لذلك فإن فرضية الغرس الثقايف تالتلفزيونية،  الصور يشبه اجملتمع يف للثراء مضخم

اإلعالنات التلفازية متارس تأثريها األقوى عندما يتقبل مشاهدوها أن ما تقدمه هو صورة مقتطفة من احلياة 
هو دالة  (Social reality) احلقيقية، حيث يشري نقاد اإلعالن إىل "أن بناء األفراد لصورة الواقع اإلجتماعي

 Sirgy) مباشرة للتعرض لوسائل اإلعالم ولقبول املعلومات اآلتية سواء من حمتوى الربامج أو اإلعالنات"
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et al., 1998) ،وبالنهاية فإن األفراد كثيفي املشاهدة (heavy viewers)  سيختلفون يف إدراكهم للواقع
ذلك أن كثيفي املشاهدة يستعملون التلفاز كمصدر ، (light viewers) االجتماعي عن قليلي املشاهدة

مهيمن لتنشئة اعتقاداهتم اليت ختتلف عن الواقع املعاش ومع مرور الوقت فإن إدراكهم للعامل احلقيقي يتماهى 
 (mainstreaming) متاما مع ما تظهره اإلعالنات وبرامج التلفاز، وهو ما يطلق عليه ظاهرة التعميم

(Shrum & Bischak, 2001).  

 ومن زاوية البحث امليداين، فإن العديد من الدراسات تدعم فرضية الغرس الثقايف، فعلى سبيل املثال توصل  

Shrum et al (2005)  ثر تذكرا أك همإىل أن حجم املشاهدة يؤثر على امليول املادية، وأن كثيفي املشاهدة
لإلعالنات اليت تصور حياة الرتف، واملكانة اإلجتماعية، واهليبة، كما أهنم مقارنة بقليلي املشاهدة يستخدمون 

 ةاملعلومات املستقاة من تلك الربامج الستنتاج مدى شيوع حياة الرتف، حيث يعتقدون أن املنتجات الفاخر 
 الواقع، وأهنم يعيشون وسط جمتمع مرتف.واخلدمات الرتفية أكثر انتشارا مما هي عليه يف 

توظيفها  تمييف بعض الدراسات توصل إىل أن املادية يف اإلعالنات  اإلعالن وانطالقا من أن حتليل مضمون 
 بل وتصويرها على أهنا منتشرة وحمببة، (Opree et al, 2014) بطريقة متزايدة كما يتم تضخيمها

(Malhotra et al., 2006) ،  بعني االعتبار تفسريات نظرية الغرس الثقايف والنتائج العامة للدراسات وأخذا
امليدانية السابقة فإنه ميكن القول بأن اإلعالن ينمي اعتقادات غري واقعية عن األفراد ومنط حياهتم وعن احلالة 

ع ت على السلز يف تلك اإلعالنايعندما يتم الرتك أنه Sirgy et al (2012)  املادية للمجتمع، وكما يشري
حون ماليا، ابأن معظم االفراد يعيشون يف ترف ومرت االعتقادالفاخرة واخلدمات الرتفية فالنتيجة هي تنمية 

  .سلع املادية وركم الثروة الشخصيةوأن الطريق إىل النجاح يف احلياة هو من خالل حتصيل ال

 جًدا القليل نأ إال ،الغرس الثقايف لتأثريات متقدًما فهًما اكتسبت قد الدراسات تلك أن من الرغم وعلى
 اجلماهريية ائطالوس مقابلاحلديثة  الوسائط تأثريات فهمول ،اجلديدة الوسائط جمال إىل حاول الولوج  منها

 مشاهدة مثل) التقليدية الوسائط استخدام بني واالختالف التشابه أوجه ميكن االنطالق من التقليدية،
وسائل  ستخدميم فإن التلفزيون، شاهديمع  قارنةوبامل ،وسائل التواصل االجتماعي واستخدام( التلفزيون

 ،اآلخرين تخدمنيواملس أقراهنم على احملتوى وتوزيع إنتاج ميكنهم حيث فاعلية، أكثر التواصل االجتماعي
 الثنائي التواصل تيحت اجلديدة اإلعالم وسائل فإن وبالتايل، ،احملتوى موفري مع والتواصل احملتوى على الردو 

 للمنتجات ويجللرت  للشركات مهمة قنوات أيًضا أصبحتكما أهنا  ،واملستلمني املرسلني بني احملتوى حول
 .(Ho et al., 2015) املستهدفة التسويق رسائل خالل من التجارية والعالمات
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 من الجتماعيالتواصل اوسائل  شبكات على باالستهالك املرتبط للمحتوى املتكرر العرض فإن ومن ذلك  
 أن يبدوو ، أقراهنمب اخلاص واالستهالك اإلنفاق مستوى تقدير يف املبالغة إىل املستخدمني يدفع أن شأنه

 التلفزيون، على لبالرسائ مقارنة للمستخدمنيتكييفا و  مالءمةً  أكثر وسائل التواصل االجتماعي على الرسائل
كما الثقايف،   الغرس آثار تدعم أساسية معرفية عملية وهي - الرسائل هذه واستعادة ترميز عملية يسهل مما

 نشط، شكلب احملتوى ومشاركة إنشاء إىل وسائل التواصل االجتماعي يف مييلون  الشباب أن املستخدمني
بعض  نتائج مع وافقيتوهذا ، أقراهنم ورسائل صور يف املضمنة االستهالك رموز إىل االنتباه من يزيد قد مما

وسائل التواصل  لىع املنشورة أقراهنم صور الشباب املستخدمني مشاهدة بعد أنه تبني اليت السابقة الدراسات
 وفًقا ،(Ho et al., 2015)هم من وكفاءة جاذبية أكثر فإهنم مييلون إىل ترسيخ اعتقاد بأهنم ،االجتماعي

 السبب ونيك قد أقراهنم إنفاق حول االجتماعيوسائل التواصل  ملستخدمي االجتماعي االدراك فإن لذلك،
 ساس،األ هذا  على ،املاديةالنزعة و  وسائل التواصل االجتماعيل لالستهالك املوجه ستخدامالا بني االرتباط يف

 :التالية الفرضية نقرتح

 التواصل االجتماعيسائل و التفاعل مع قضايا االستهالك عرب هناك عالقة ارتباط اجيايب بني  :الثالثةالفرضية 
 وبني االدراك االجتماعي لدى الشباب يف العينة املدروسة.

الشباب  لدى وبني تنامي القيم املادية االدراك االجتماعيهناك عالقة ارتباط اجيايب بني الفرضية الرابعة: 
 .يف العينة املدروسة

 مباشرة وغري ابيةإجي عالقة له االجتماعيوسائل التواصل ل لالستهالك املوجه ستخدامالا  :الخامسةالفرضية 
 .االجتماعي (التصور) االدراك يتوسطها متغري الشباب للمستخدمني املاديةالقيم  مع
 

 . منهج الدراسة وأدواتها: 3
تبعا للنقاش النظري ومراجعة أدبيات املوضوع اليت مرت معنا ميكن لنا  . فرضيات ونموذج الدراسة:1.3

 فرضيات الدراسة كما يلي: نلخصان 
H1:   القيم املادي يف  وبني تنامي وسائل التواصل االجتماعياستخدام كثافة هناك عالقة ارتباط اجيايب بني

 العينة املدروسة.

H2:  وبني  ماعيوسائل التواصل االجتهناك عالقة ارتباط اجيايب بني التفاعل مع قضايا االستهالك عرب
 تنامي القيم املادية يف العينة املدروسة.
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H3 : وبني  ماعيوسائل التواصل االجتهناك عالقة ارتباط اجيايب بني التفاعل مع قضايا االستهالك عرب
 االدراك االجتماعي يف العينة املدروسة.

H4:  ة املدروسةالعينيف وبني تنامي القيم املادية  االدراك االجتماعيهناك عالقة ارتباط اجيايب بني. 

H5: القيم  مع رةمباش وغري إجيابية عالقة له وسائل التواصل االجتماعيل لالستهالك املوجه ستخدامالا
 .االجتماعي (التصور) االدراك يتوسطها متغري الشباب للمستخدمني املادية

 
 وفق العالقات املقرتحة يف النموذج التايل: وميكننا أن منثل هذه الفرضيات  

 
 
 
 
 
 
 
 

، اعيوسائل التواصل االجتمل لالستهالك املوجه االستخدامالنموذج املقرتح للعالقة بني : (1)الشكل 
 القيم املاديةو  االدراك االجتماعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الموجه االستخدام
 وسائل التواصلل لالستهالك
 االجتماعي

 القيم المادية 

 

االدراك 
 االجتماعي

 

 النجاح اإلعالن والترويج الرقمي

 المركزية

 السعادة

ل وسائاستخدام كثافة 
 التواصل االجتماعي

 لمحتوىالتواصل حول ا
 باالستهالك المرتبط

H1 

H9 

H5 H9 H1 
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وسائل التواصل استخدام كثافة فإن هذه الدراسة تفرتض أوال أن   (1) وفق النموذج املبني يف الشكل  

ممثلة يف عدد ساعات االستخدام اليومي لتلك  (Social Media Usage Intensity)  االجتماعي
لدي الشباب يف العينة املدروسة، كما أن الدراسة  (Materialism)الوسائل، هلا عالقة بتنامي القيم املادية 

 consumption-oriented) وسائل التواصل االجتماعيل لالستهالك املوجه أن االستخدام تفرتض أيضا

SNS use) والذي هو دالة أوال يف مدى التفاعل مع الرسائل اإلعالنية والرتوجيية الرقمية (non-personal 

communication with marketers ) وثانيا يف مدى التواصل والتفاعل مع األقران فيما خيص احملتوى
للفرد  ينمي التوجهات املادية ( personal communication with peers) املرتبط باالنفاق واالستهالك

ويعين مدى إميان الفرد بأن التحصيل ، (Success) النجاح واليت مت اعتبارها متغريا من ثالثة أبعاد هي:
وتتعلق مبدى أمهية االستهالك املادي لديه،  ،(Centrality) املادي دليل على النجاح يف احلياة، واملركزية

اعتقاده بأن متلك السلع املادية هو سبيل حتقيق السعادة، غري أن وتعين مدى ، (Happiness) والسعادة
تم والتوجهات املادية قد ال تكون مباشرة متاما وإمنا ي وسائل التواصل االجتماعي هذه العالقة بني استخدام

الذي يعىن حصيلة املقارنة االجتماعية  (social perceptions)تعزيزها من خالل اإلدراك االجتماعي 
ث نفرتض أن حي، للوضع املادي واالستهالكي للمستخدم يف مقابل وضع أقرانه من املستخدمني اآلخرين

األفراد الذين يدركون مستوى أعلى من التفاوت بينهم أقراهنم فيما خيص متلك السلع واخلدمات واملكانة 
ة من أولئك التوجهات املادي االجتماعية وحياة الرتف والرفاهية، هؤالء األفراد هم أكثر عرضة لتنمية تلك

 mediator) الذين يدركون مستوى أقل، وهذا يدفعنا إىل اعتبار اإلدراك االجتماعي عامال وسيطا

variable) والتوجهات املادية وسائل التواصل االجتماعي يف العالقة بني استخدام. 

إن جمتمع الدراسة يتكون أساسا من طلبة دراسات التدرج يف مستوى الليسانس  . عينة الدراسة:2.3 
 ستخداماواملاسرت باملركز اجلامعي مليلة )اجلزائر(، وحيث أن هدفنا هو استكشاف االجتاهات العامة لعالقة 

 151بلغت سرة يبتعزيز النزعة املادية لدى أفراد اجملتمع، فقد اعتمدنا على عينة م وسائل التواصل االجتماعي
ك اليت كان ألغراض التحليل بعد استبعاد االستبيانات غري املكتملة وتل مفردة مثلت استبياناهتا مرجعا صاحلا

 إجاباهتا. يف اجلدية والعشوائية واضحا عدم
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مت استخدام  من أجل الوصول إىل تقدير جيد لعالقات النموذج املقدم فقد . مقاييس الدراسة:3.3
 مراجعة دقيقة ول واسع يف اجملتمع العلمي، حيث مت وضع النموذج ومتغرياته بناء علىمقاييس ذات قب

 إسهامات على باالعتماد باختيار أدوات القياس قمنا موضوع البحث، أين يف ألدبيات الدراسات السابقة
 مع تكييفها وفق أهداف الدراسة. .املقرتح العالقات منوذجمن متغريات  متغري كل جمال يف حبوث سابقة

  خالل  ها منقياس بالنسبة لكثافة االستخدام فقد مت :وسائل التواصل االجتماعياستخدام كثافة
أساسا من سؤال حول زمن االستخدام املكون  La Ferle, Edwards, and Lee ((2000 مقياس

 1، والذي يعطي اخليار لالجابة بأقل من ساعة إىل غاية أكثر من وسائل التواصل االجتماعياليومي ل
 ساعات.

  ملتغريفإن هذا اسابًقا،  ذكرنا كما :االجتماعيوسائل التواصل ل لالستهالك الموجه االستخدام  
 أقراهنم مع واصلوالت التسويق رسائل إىل للوصول وسائل التواصل االجتماعي األفراد استخدام إىل يشري
 واعتمدنا فيه على املقياس الذي طوره كل من واالستهالك، واإلنفاق املنتجات مثل موضوعات حول

Ho, Shin, and Lwin (2019) ،نشر الصور، حول عبارات تضمنت عناصر تسعة من وهو مكون 
 الدردشةو  توجيهها، التسويق وإعادة واالطالع على رسائل وقراءهتا، األقران مشاركات على والتعليق
 الشخصي لتواصلا يقوم على تقييم األول البعد بعدين، من املتغري هذا حيث يتكون األقران، مع الفورية

 التواصل على تقييم لثاينا البعد يرتكز ( بينماباالستهالك املرتبط التواصل حول احملتوى) املستخدمني بني
 اإلعالنات اضاستعر  املثال، سبيل على) املسوقني من خالل اإلعالن والرتويج الرقمي مع الشخصي غري

 عدد تقييم اركوناملش حيث طلب من املستجوبني ،(عليها والرد املختلفة التجارية العالمات من والرسائل
ال، =  1 من وحيرتا استجابة مقياس على االستهالك حنو املوجه التواصل هذا يف مشاركتهم تكرار مرات
 .تقريبا دائًما=  5 إىل إطالقا

  يعترب مقياس القيم املادية :الماديةالنزعة MVS (material values scale)  من أشهر االدوات اليت
 Richins & Dawson يستخدمها الباحثون يف قياس التوجهات املادية للفرد، هذا املقياس الذي قدمه

ست بعد النجاح، ويتكون من ( 1) يتكون من مثانية عشر عبارة موزعة على ثالثة أبعاد: (1119)
بعد املركزية، ويضم ( 9) عبارات تتعلق باستعمال الفرد احلالة املادية كمعيار لتقييم جناحه أو جناح غريه،

بعد السعادة، ويتكون ( 9) سبع عبارات تتعلق مبدى إميان الفرد مبركزية وأمهية التملك املادي يف حياته،
ياة، ية يقود إىل السعادة والرضا عن احلمن مخس عبارات تقيس مدى اعتقاد الفرد بأن متلك السلع املاد
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وقد مت استخدام هذا املقياس يف العديد من الدراسات حيث أثبت مستوى جيدا من االعتمادية لقدرته 
يف دراسة حول تقييم  Richins (9881) على تقدير التوجهات املادية عرب ثقافات خمتلفة وهو ما أكدته

 تصرة منه حتوي مخس عشرة عبارة وأخرى حتوي تسع عبارات،وتطوير هذا املقياس، أين قدمت نسخة خم
 Richinsمستويات مقبولة من الصدق والثبات، وقد اعتمدنا يف هذه الدراسة على مقياس أظهرت مجيعا 

 عبارات. 9املختصر من  (9881)
 واعتمدنا فيه على املقياس الذي طوره كل من: االدراك االجتماعي Ho, Shin, and Lwin (2019) ،

 وصف السلوك االستهالكي لألقران ومقارنته بسلوك حول عبارات تضمنت عناصر ثالثة من وهو مكون
 املستجوبني.

 تحليل البيانات ومناقشة النتائج: .4

  .SPSS Statistics 20 مت االستعانة يف التحليل الوصفي للبيانات واختبار الفرضيات بالربنامج اإلحصائي 

 للبيانات:. التحليل الوصفي 1.4
نسبة الذين يستخدمون وسائل التواصل ألقل من ساعة كانت هي األقل يتبني لنا أن  (1) من اجلدول رقم  

 1 وكانت أكرب نسبة هي لصاحل من يستخدمون وسائل التواصل االجتماعي ألكرب من، % 12,3بقدار 
الشباب ، وهذا يشري إىل أن % 25,3بنسبة قدرها  ساعات يف اليوم 4ساعة ومن يستخدموهنا أكرب من 

 ،YouTubeو Twitter و Facebook مثل أوقاتًا متزايدة على مواقع الشبكات االجتماعية يقضياجلزائري 
يقابل اخليار الثالث، أي أن  وهو 4114خاصة أن متوسط االجابة حول الوقت املستغرق يف ذلك بلغ 

وهذا يقارن ساعة يوميا على مواقع التواصل االجتماعي،  2الشباب يف العينة املدروسة يقضون أكثر من 
الذي قدمته دراسة املؤشر  2112لسنة  التواصل االجتماعياجيابيا مع املتوسط العاملي الستخدام مواقع 

الذي  2112دقيقة، وكذلك مع متوسط  99ساعة و 9الذي بلغ  (global web index)العاملي لالنرتنت 
 .  دقيقة 11ساعة و 9حيث بلغ  Statista قدمه موقع

 االجتماعي واقع التواصلمالوقت  المستغرق في : (1) الجدول

 

 النسبة المئوية  التكرار وقت االستخدام لمواقع التواصل

 12,3  19 ساعة 1 من أقل
 25,3  49 ساعة 1 من أكرب
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 23,4  43 ساعة 9 من أكرب
 13,6  21 ساعة 9 من أكرب
 25,3  49 ساعة 1 من أكرب

الوقت الذي تستغرقه يوميا على مواقع التواصل 
 154 االجتماعي )فيسبوك، يوتيوب، تويتر ...(

 المتوسط/سا
 3114 

 
حيث   ،االجتماعي التواصل لوسائل لالستهالك املوجه فيوضح أنشطة االستخدام( 9) أما  اجلدول رقم  

بتوسط  "ختلفةاملالتجارية  واملؤسسات العالمات تطلقهااملنشورات اليت قراءة "كان النشاط األكثر ممارسة هو 
وهي متثل أنشطة ، "وزيارة املواقع املرتبطة هبذه اإلعالناتالتجارية إىل اإلعالنات  االنتباه "يليها  ، 9.11قدره 

اإلعالنات والرتويج التسويقي، وهذا يؤكد مدى استفادة واستغالل املؤسسات التجارية  تتعلق بالتفاعل مع
 التعليق على منشورات"لوسائل التواصل االجتماعي كفضاء لسياساهتا التسويقية، ويف املرتبة الثالثة تأيت عبارة 

، أما املتوسط العام فيوضح أن مدى 9.51 واالستهالك" مبتوسط قدرهاألصدقاء حول املنتجات والتسوق 
ط الكلي متوسط حيث بلغ املتوس االجتماعي التواصل لوسائل لالستهالك املوجه أنشطة االستخدامممارسة 
9.91 . 

 االجتماعي التواصل لوسائل لالستهالك الموجه االستخدام: (2)الجدول 
 

 عياالجتما التواصل لوسائل لالستهالك الموجه وى أنشطة االستخدامتمس
المتوسط 
 الحسابي

 1.95 .أملكها أو أقوم بشرائها أو املالبس اليت سلعللنشر صور 

 1.01 نشر صور لالماكن اليت ارتادها للتسوق )متاجر، مطاعم، سياحة..(

 1.51 عند التسوق. أعجبتين للبضائع أو املالبس اليت نشر صور

 9.81 .واالستهالكحول املنتجات والتسوق  املعلوماتاإلعالنات أو  مشاركة

 9.51 واالستهالكاألصدقاء حول املنتجات والتسوق  التعليق على منشورات

 9.11 األصدقاء عن املنتجات والتسوق واإلنفاق. منشورات ومشاركات قراءة

 9.11 الدردشة الفورية عرب اإلنرتنت مع األصدقاء حول مواضيع التسوق واإلنفاق.

 9.11 املختلفة. التجارية  واملؤسسات العالمات املنشورات اليت تطلقهاقراءة 

 9.01 وزيارة املواقع املرتبطة هبذه اإلعالنات.التجارية إىل اإلعالنات  االنتباه
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 2222 المتوسط الكلي

 

 ةاجلديد االشياء شراءيظهر أن أعلى املتوسط كان يف العبارة " (9) أما عن متغري االدراك االجتماعي فإن اجلدول
يدل إىل حد ما على  (، وهو9.09فبلغ  )أما املتوسط العام  (، 9.11) زمالئي لدى منتشر سلوك هو وإظهارها

وجود مستوى من املقارنات بني االجتماعية أفراد العينة املدروسة فيما يتعلق باالستهالك والتملك املادي، وهذا 
( يف سنغافورة حيث بلغ املتوسط يف نفس املتغري أي االدراك 9811) Ho et alيقارن إجيابيا بالدراسة اليت قام هبا 

 .9291االجتماعي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متغير االدراك االجتماعي: (9) الجدول
 

المتوسط  االدراك )المقارنة( االجتماعي
 الحسابي

 واالستهالكي االنفاق السلوك ومواكبة جماراة الصعب من
 ألصدقائي

9.11 

 9.55 .قانف مما أكثر االستهالك على ينفقون أصدقائي من الكثري

 9.11  .زمالئي لدى منتشر سلوك هو وإظهارها اجلديدة االشياء شراء

 .228 المتوسط الكلي

 

إضافة إىل النتائج الوصفية السابقة فإن البيانات تظهر أيضا أن عينة الدراسة تتميز على العموم مبستويات متوسطة   
بلغ متوسط  حيث البيئةوميكننا أن نقارن هذه النتائج بدراسات سابقة يف نفس  ،(M=3.31) املاديةمن التوجهات 

 .(9815) يف دراسة بلحاج( M=3.00) القيم املادية
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 . اختبار فرضيات:2.4

 . ثبات مقاييس الدراسة:  1.2.4
مت التحقق من ثبات أدوات الدراسة بفحص االتساق الداخلي لفقرات االستبيان باستخدام معامل كرونباخ   

 يفيوضح نتائج اختبار الثبات اليت عربت عن قيم مقبولة  (1) اجلدولو، (Cronbach's Alpha) آلفا
 للداللة على ثبات النتائج اليت ميكن أن يسفر عنها تطبيق مقاييس الدراسة.جمملها 

 معامل الثبات آلفا ألداة الدراسة: (1) اجلدول

 Cronbach's متغريات الدراسة

Alpha 
 8.51 واصلالت لوسائط لالستهالك الموجه االستخدام

 8.91 االدراك )المقارنة( االجتماعي

 8.59 القيم المادية

 

المتوسط  عبارات القيم المادية
 الحسابي

 فاخرة وسيارات فخمة منازل ميلكون الذين بأولئك معجب أنا
 أنيقة ومالبس

2,88 

 يف هب أقوم الذي العمل حسن على كثريا تدل أملكها اليت األشياء
 احلياة

3,35 

 2,70 .اآلخرين إعجاب تثري اليت األشياء امتالك أحب

 تجاتمن من أملك مبا يتعلق فيما بسيطة حيايت أجعل أن أحاول
 مادية

2,17 

 4,21 لسروروا باملتعة شعورا متنحين االشياء وامتالك التسوق عملية

 4,01 .حيايت يف الرفاه من الكثري يف أرغب

 ال اليت املادية األشياء تلك أملك أين لو أفضل ستكون حيايت
  اآلن أملكها

3,42 

 3,64 أكثر أشياء شراء أستطيع أين لو سعادة أكثر سأكون

 3,40 فيها رغبأ اليت األشياء كل شراء أستطيع ال عندما باالستياء أشعر

 3,31 المتوسط الكلي
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 . اختبار الفرضيات: 2.2.4

التواصل  وسائط كما ذكرنا سلفا فإن اهلدف الرئيس من هذه الورقة هو استكشاف العالقة بني استخدام  
 Path) االجتماعي وتعزيز القيم املادية يف اجملتمع، من أجل ذلك مت اللجوء أوال إىل استخدام حتليل املسار

Analysis)  االحندار البسيط الختبار قوة العالقات واجتاهاهتا عند مستوى معنويةمن خالل أربعة مناذج من 

ة كثافأن هناك عالقة اجيابية ذات داللة إحصائية بني   (5) وقد أظهرت النتائج امللخصة يف اجلدول، 1%
مبعىن أنه كلما زادت  ، (Coef = 0.27, Sig.=0.000) و القيم املادية وسائل التواصل االجتماعياستخدام 

لدى أفراد العينة ممثلة يف الوقت الذي يقضونه على مواقع  وسائل التواصل االجتماعياستخدام افة كث
التواصل االجتماعي كلما زادت توجهاهتم حنو النزعة االستهالكية املادية، وبناء على هذا نثبت الفرضية 

 صائية بني االستخدامة ذات داللة إحاألوىل، وبالنسبة للفرضية الثانية فإن النتائج تبني أن هناك عالقة إجيابي
حيث يتم  (Coef = 0.39, Sig.=0.000) والقيم املادية وسائل التواصل االجتماعيل لالستهالك املوجه

نفاق وأنشطة بالسلع واإلتعزيز التوجهات املادية لدى األفراد األكثر مشاركة وتفاعال مع مواضيع تتعلق 
، وعليه نثبث هذه الفرضية، كما ميكن أيضا من خالل النتائج احملصلة أن نقبل الفرضية الثالثة االستهالك

 لالستهالك املوجه بني االستخدام %1اليت تقول أن هناك عالقة إجيابية ذات داللة إحصائية عند مستوى 
ث  وبالنسبة حي، (Coef = -0.26, Sig.=0.001) واالدراك االجتماعي وسائل التواصل االجتماعيل

للفرضية الرابعة فإن النتائج تبني أن هناك عالقة إجيابية ذات داللة إحصائية بني االدراك االجتماعي والقيم 
حيث يتم تعزيز التوجهات املادية لدى األفراد الذين حيملون تصورا  (Coef = 0.24, Sig.=0.003) املادية

 م.سلبيا عن واقعهم يف جمال االنفاق مقارنة بأقراهن
 نتائج اختبار االحندار ملتغريات الدراسة: (5) اجلدول

 

 .Coefficient Sig المتغير  التابع المستقل    المتغير نموذج االنحدار

(1) 
وسائل التواصل استخدام كثافة 

 0.000 0.278 المادية القيم االجتماعي

(2) 
 وسائلل لالستهالك الموجه االستخدام

 0.000 390 .0 الماديةالقيم  التواصل االجتماعي

(4) 
 وسائلل لالستهالك الموجه االستخدام

 0.001 0.261 االدراك االجتماعي التواصل االجتماعي
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وسائل ل لالستهالك هاملوج أما بالنسبة للفرضية الرابعة اليت تنص على أن العالقة بني متغريي االستخدام   
 (mediator variable) و القيم املادية ليست مباشرة متاما وإمنا يربطهما متغري وسيط التواصل االجتماعي

حيث اقرتحا أنه Baron & Kenny  (1101 )هو االدراك االجتماعي فتم اختبارها بالطريقة اليت قدمها
التابع من جهة أخرى  لوسيط من جهة واملتغرييف حالة تقدير منوذج احندار متعدد بني املتغري املستقل واملتغري ا

فإن قوة العالقة ممثلة هنا يف معامل االحندار تنخفض عند املتغري املستقل وترتفع عند املتغري الوسيط، ومن 
تبني أنه يف منوذجي االحندار  (1) واليت تظهريف اجلدول (5) ذلك فإن النتائج املستمدة جزئيا من اجلدول

 ي والقيماالجتماع التواصل لوسائل لالستهالك املوجه كان معامل العالقة بني االستخدام (1)و (9) البسيط
، (0.240) املادية بينما بلغ هذا املعامل يف العالقة بني االدراك االجتماعي و القيم، (0.390) املادية يساوي

على ( 0.148)و ( 0.352) حالة اعتماد احندار متعدد  إىل( 5) هذان املعامالن اخنفضا معا يف النموذج
 ملوجها التوايل وهو ما جيعلنا نرفض الفرضية اخلامسة، حيث تتعزز فرضية العالقة املباشرة بني االستخدام

 املادية. والقيم االجتماعي التواصل لوسائل لالستهالك
 

 : نتائج اختبار االنحدار لمتغيرات الدراسة(1)الجدول 

 

 املوجودةاشرة املب طاتاالرتبا وضح قوةاليت تو  النتائج املتوصل إليها حسب الدراسة منوذج نقدم وفيما يلي 
 النموذج. مكونات مسارات خمتلف بني

 

 القيم املاديةو  االدراك االجتماعي، وسائل التواصل االجتماعي استخدامعالقة بني ال: (2)الشكل 

 

 0.003 0.240 القيم المادية االدراك االجتماعي (4)

 نموذج االنحدار
 .Coefficient Sig المتغير  التابع المستقل    المتغير

(2) 
 وسائلل لالستهالك الموجه االستخدام

 0.000 390 .0 القيم المادية التواصل االجتماعي

 0.003 0.240 القيم المادية االدراك االجتماعي (4)

(5) 
 وسائلل لالستهالك الموجه االستخدام

 التواصل االجتماعي
 االدراك االجتماعي

 القيم المادية

0.352  

 

0.148  

0.000 

 

 0.056 

وسائل استخدام كثافة 
 التواصل االجتماعي

0.278 
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 . خالصة:5

 العامل املعاصر األكثر لفتا لالنتباه يفكما يذكر كثري من الباحثني يف سلوك املستهلك فإن أحد االجتاهات   
هو بروز النزعة االستهالكية املادية كوسيلة مقبولة اجتماعيا وثقافيا حنو حتقيق النجاح والسعادة، حيث انتشر 
مفهوم الرفاه وجودة احلياة القائمة على تعظيم التملك املادي، واالستهالك املظهري املدفوع باملقارنات 

ترافقت مع انتشار رهيب لوسائط التواصل االجتماعي على الفضاء الرقمي، واليت يبدو  االجتماعية، واليت
 متزايد بشكل مدونيعت الشباب يف هذا العصر ألن فيها التفاعل مع املوضوعات املادية واالستهالكية، ونظرًا

 واستجالب القبول التسويق والتفاعل مع رسائل والرتفيه األخبار عن للبحث مواقع التواصل االجتماعي على
وسلوكياهتم،  ابالشب املستخدمني معتقدات على كبري تأثري هلا الشبكية الوسائط هذه فإن االجتماعي،

 الجتماعيةا التنشئة عامل أصبحت هي مواقع التواصل االجتماعي أن الكثري من الدراسات تعترب حيث
 على التحديدب الدراسة هذه لقد ركزت وتوجهاهتم، وقيمهم الشباب إدراك تشكيل على القدرة ميتلك الذي

 االستهالكية، مجتارهب بشأن أقراهنم مع التواصل إىل حاجتهم لتلك املواقع من أجل تلبية األفراد استخدام
 أن االستخدام إىل الدراسة هذه نتائج وتشري املادية، القيم حنو الشباب توجهات على االستخدام هذا وآثار
 شباب.لل القيم املادية على عام إجيايب له تأثري التواصل االجتماعيملواقع  لالستهالك املوجه



 

 :الملتقى الوطني العلمي حول 
 وسبل حماية املستهلك الالكتروني ةالتجارة الالكتروني 

21 

 التواصل لوسائ على يقضيه األفراد الذي الوقت مقدار أن الدراسة هذه توضح فرضياهتا، على وبناءً    
. االجتماعي وكذلك باإلدراك بالقيم املادية يرتبطان االستهالك حنو املوجه االستخدام ومستوى االجتماعي،

 اإلعالم وسائل عن ملحوظ بشكل ختتلف مواقع التواصل االجتماعي باملناقشة، ذلك أن جديرة النتيجة هذه
 بواسطة واقع التواصلم على يظهر الذي واحملتوى الصور معظم إنشاء حيث يتم التلفزيوين، كالبث التقليدية

 ع مالحظة وجوديف الوقت ذاته، مالذين ميثلون املرسلني واملستقبلني  للمستخدمني االجتماعية الشبكات
 غالبية تصور لفزيون،الت مثل التقليدية اإلعالم وسائل يف املقابل، يف التجاري، للمحتوى التسويقي مكثف
 باإلضافة واإلعالنات واليت هي نتاج تصميم املرسل، الدراما يف خيالية شخصيات حياة التلفزيونية الربامج

مواقع  على التواصل فإن كبري، حد إىل سلبية عملية هي مثال زيونالتلف مشاهدة أن حني يف ذلك، إىل
 يتشارك ما اويسمح بالتفاعل املباشر، وكثري  املستخدمني، شبكات بني األطراف متعدد االجتماعية الشبكات

 إليها توصلنا اليت النتائج االختالفات، فإن هذه من الرغم على ومشاركته، احملتوى إنشاء يف املستخدمون
 يتعلق يماف توجهات املستخدمني على بشدة يؤثر أن ميكن وسائل التواصل الرقمية استخدام أن تكشف

 والنزعة االستهالكية. بالقيم
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 : ملخص
موضوع الصريفة االلكرتونية و دورها يف تفعيل و زيادة حجم التبادالت التجارية  وهوهتدف هذه الدراسة إىل معاجلة موضوع هام 

لتطور اااللكرتونية، إذ تعترب الصريفة االلكرتونية و وسائل الدفع االلكرتونية نتيجة حتمية للعوملة االقتصادية واملالية و مظهرا من مظاهر 
في العامل بأسره. لدراسة هذه العالقة، استخدمنا يف هذه الورقة البحثية األسلوب الوصالتكنولوجي يف نظم االتصال و املعلومات الذي يعرفه 

فاق الصريفة االلكرتونية و مساعي الدولة اجلزائرية يف السنوات األخرية للنهوض بالقطاع البنكي من اجل اللحاق آالتحليلي إلبراز واقع و 
 ية املمتازة للخدمة املقدمة من طرف البنوك، و كذا واقع التجارة االلكرتونية يف اجلزائر.بالركب العاملي الذي متيزه املنافسة القوية والنوع

 الصريفة االلكرتونية، وسائل الدفع االلكرتونية، التجارة االلكرتونية، النظام املصريف اجلزائري.: الكلمات املفتاحية
 

 الجزائرفاق تطبيق نظام التجارة االلكترونية في آ: واقع و لمحورا

 

Abstract: 
The aim of this study is to address an important issue relating to the role of e-banking in stimulating 

and increasing the volume of electronic trading in a world characterized by strong competition, 

technological development and excellent quality of services provided by banks. To study this 

relationship, we used in this paper the descriptive analytical method to highlight the reality and 

prospects of e-banking and the efforts made, in recent years, by the Algerian state to promote the 

banking sector, as well as the reality of e-commerce in Algeria. 

Keywords: E-banking, e-payment methods, e-commerce, Algerian banking system. 
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 مقدمة -5
 األثر البالغ يف تسهيل تبادل و ختزين و كذا نقل املعلومات واملعارف بشىت لقد كان لتطور تكنولوجيات اإلعالم واالتصال اجلديد

رية غصورها عرب العامل و اقتصاد كل احلواجز احلدود اليت كانت يف املاضي تفصل دول و جمتمعات هذا العامل حىت أصبح العامل عبارة عن قرية ص
ل خمتلف اقتصاديات العامل و الطفرة اهلائلة يف عصر املعلومات كان له الدور ، و لعل تيار العوملة الذي مش (Village Planétaire)عاملية 

 Economie)أو اقتصاد معرفة  (Nouvelle Economie)الكبري يف انتقال دول العامل من اقتصاد يلقب حاليا باقتصاد جديد 
de savoir)  مل يف مل يكن القطاع املصريف يف خمتلف دول العاو الذي يرتكز بصفة مباشرة على وسائل االتصاالت  و نظم املعلومات، و

ود و دمنأى عن هذه التغريات األمر الذي دفع به بصفة إجبارية حنو تبين الرقمنة فيما أصبح يعرف بالصريفة االلكرتونية ، اليت امتدت عرب احل
 .اعتمدهتا خمتلف األنظمة املصرفية و املالية على مستوى العامل

شهدت التجارة اإللكرتونية يف السنوات األخرية منوا كبريا من حيث احلجم و عدد املستخدمني، و لعبت البنوك  ،باإلضافة إىل ذلك
البنوك يف  ح للمتعاملني تسهيالت كبرية يف جمال تسوية املعامالت مما جيعل مكانة هذهناإللكرتونية دورا كبريا يف هذا النمو املتزايد كون أهنا مت

لية والعاملية مهمة جدا. إال أن نسبة تطور التجارة و البنوك اإللكرتونية ال تزال ضعيفة يف الدول النامية حيث ال يتجاوز السوق املصرفية احمل
من أهم  ياجلزائر  اجلهاز املصريف يعتربباقي الدول النامية، كما هو احلال بالنسبة لف من حجم التجارة اإللكرتونية العاملية. % 01نصيبها 

 .صالحال يزال يبحث عن نفسه من خالل برامج اإل إال أنه احللقات يف تكوين النظام االقتصادي ومواكبة التطورات على املستوى العاملي
 اللكرتونيةزيادة حجم التجارة ا و مدى مساهتها يفدور الصريفة االلكرتونية دراسة  يفو من هذا املنطلق تتجلى أمهية هذا البحث 

هدف يكما   .لالندماج يف االقتصاد العاملي من خالل االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارةسعى ياليت  ياجلزائر  بالنسبة لالقتصادها وآفاق هاواقعو 
كرتونية اللاجلزائري هلا، إذ تعترب الصريفة االلكرتونية و وسائل الدفع ا املصريف امإىل التطرق إىل مصطلح الصريفة االلكرتونية ومدى تبين النظ

ه. ر نتيجة حتمية للعوملة االقتصادية و املالية، و مظهرا من مظاهر التطور التكنولوجي يف نظم االتصال و املعلومات الذي يعرفه العامل بأس
وكذا التجارة  ياستخدمنا يف هذه الورقة األسلوب الوصفي التحليلي إلبراز مساعي الدولة اجلزائرية يف السنوات األخرية للنهوض بالقطاع البنك

. ومن أجل دراسة هذا وكالبن طرف خدمة املقدمة يفلل جل اللحاق بالركب العاملي الذي متيزه املنافسة القوية و النوعية املمتازةأمن  االلكرتونية
المصرفي  مانظلا طرف منما مدى تبني التكنولوجيات المتطورة ونظم الدفع االلكترونية  اإلشكالية التالية:املوضوع، سنحاول اإلجابة على 

 ؟االلكترونية يةالتجار  بادالتما مدى مساهمة البنوك االلكترونية و دورها في تفعيل و زيادة حجم الت الجزائري؟
 
 قسمنا دراستنا اىل ثالث حماور رئيسية: ،تنا املطروحةالإلجابة عن اشكالي و

 االلكرتونية ووسائل الدفع االلكرتونية.: عموميات حول الصريفة االلكرتونية، البنوك احملور االول 
 االلكرتونية يف اجلزائر. التجارة : واقع تكنولوجيا املعلومات واحملور الثاين 
 االلكرتونية يف اجلزائر. و التجارة : آفاق الصريفةاحملور الثالث 
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 اهيم عامة حول الصيرفة االلكترونيةمف -0

بنكي االتصال كان له الدور الكبري يف إحداث تغيريات جوهرية يف طبيعة عمل القطاع ال و إن التطور اهلائل واملستمر يف جمال املعلومات
النظم  دفع باخلرباء إىل إعادة النظر يف و هذا ما والنظام املصريف، الشيء الذي أدى إىل ظهور قطاعات بنكية عمالقة ورائدة يف هذا اجملال

نكية يثة ومتطورة أدت إىل االستغناء أو إلغاء بعض اخلدمات التقليدية وتعويضها خبدمات بالتقليدية للبنوك وحماولة تقدمي خدمات بنكية حد
 الكرتونية وهو ما أطلق عليه مصطلح الصريفة االلكرتونية.

 مفهوم الصيرفة االلكترونية 0-5
 اختلفت مفاهيم الصريفة االلكرتونية باختالف الباحثني يف هذا اجملال من أمهها ما يلي:

 تتضمن هذه العمليات  و  اخلدمات واملنتجات البنكية التقليدية واحلديثة للعمالء من خالل التحويل االلكرتوين لنأنشطة،هي تقدمي
خمتلف األساليب اليت متكن العمالء سواء كانوا أشخاص طبيعيني أو أشخاص معنويني من االطالع على حساباهتم، معاجلة صفقاهتم، 

  (Chencheh O., 2011, p 29).  اخلدمات واملنتجات املالية احلصول على معلومات حول خمتلف
  كما عرف(Kasper & Helsding)  الصريفة االلكرتونية على أهنا "مجيع اخلدمات التفاعلية عن طريق استخدام االتصاالت

 .  (Kasper H. H., 2006, p 32)وتقنيات الوسائط املتعددة السلكية الالسلكية واملعلومات
  اهلاتف، العمليات أو النشاطات اليت يتم عندها أو تنفيذها أو الرتويج هلا بواسطة الوسائل االلكرتونية أو الضوئية مثل:"هي تلك 

بريكة  بوراس أ،)االنرتنيت، التلفزيون الرقمي وغريها من الوسائل وذلك من قبل البنوك و املؤسسات املالية" احلاسب، الصراف اآليل،
 .(99ص ،4102 ،س

 شكال الصيرفة االلكترونيةأ  2-2
إن أشكال الصريفة االلكرتونية عديدة و متجددة، بتقدم اآلليات و التكنولوجيات احلديثة أهنا تطورت بشكل واسع و سريع مع تطور 

 تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت و من أمهها ما يلي:
 Automatic Teller Machine (ATM) الصيرفة عبر الصراف اآللي: 0-0-5

هو جهاز أوتوماتيكي ميكن العميل من تلبية احتياجاته البنكية دون تدخل بشري عن  . الصراف االيلمن أكثر األشكال شيوعاهي 
  طريق برامج معدة من قبل البنك املعين، متوفرة على مدار الساعة عن طريق استخدام بطاقة بالستيكية بشرحية مغنطة صادرة من البنك، حتمل

 (،22ص ،4102)رحال،  رمز الفرع(، و لكل بطاقة رقم سري يعرفه حاملها فقط عميل )االسم، اللقب، رقم احلساب،كل املعلومات ال
ية فوتعتمد آلية عمل آالت الصرف الذايت على وجود اتصال بني احلاسب الرئيسي للبنك و آلة الصرف الذايت املتواجد يف خمتلف األماكن اجلغرا

، رقم احلساب، رمز اخلدمة( لتقوم باستجابة فورية حسب PINت العميل املختلفة )رقم التعريف الشخصي حبيث تعمل على استقبال بيانا
 (.21، ص4119، م )طلحة ...اخل، الطلب سواء سحب نقذي أو إيداع نقذي، كشف حساب، بيان أرصدة

 البنك على حد سواء.يف اجلدول املوايل سوف نستعرض خمتلف املزايا للصراف اآليل سواء بالنسبة للعميل أو 
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 : مزايا استخدام الصراف اآللي بالنسبة للبنك والعميل5 دولالج
 مزايا استخدام الصراف اآللي للبنك مزايا استخدام الصراف اآللي للعميل

 تغين العميل من محل النقود بكميات كبرية -
 احلصول على النقود يف أي وقت ولعدة مرات يف اليوم -
 تغين العميل عن استخدام الشبكات -
 اخلدمة السرية التامة يف أداء -
 التعريف ببعض اخلدمات اليت يعرضها البنك بصورة موجزة -

معدل السحوبات من الصراف اآليل أقل من معدل املسحوبات  -
 من الشباك مما يؤدي إىل االحتفاظ بأرصدة أطول لدى البنك

 إىل خدمات أخرىالتوجه  و توفري الوقت واجلهد -
 توفري تكلفة طبع وإعداد دفاتر الشيكات -

 .412 .ص عمان، الطبعة األوىل، دار النشر، ،"إدارة العمليات املصرفية احمللية و الدولية"،(4112) .إ إ الطراد ،.: خالد أ عالمصدر
 العامل وسنبني ذلك يف الشكل التايل:نظرا هلذه املزايا فان نسبة استخدام الصراف االيل تطورت بسرعة يف خمتلف أرجاء 

 (0251-0221ألف شخص راشد في العالم ) 522: نسبة استخدام الصراف اآللي لكل 5الشكل 

 
 http://data.albankaldawli.org: من إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات البنك الدويلالمصدر

شخص  011صرافا لكل  %2..4: 4112اآللية يف تزايد مستمر حيث بلغ سنة  الصراف من خالل اجلدول أعاله أن نسبةنالحظ 
توفري اخلدمة يف  إىلسنوات األمر الذي يفسر توجه البنوك  01يف ظرف  % 02.4 ـــزيادة تقدر ب 4102سنة  % 1..22إىل  راشد وقفز

 العامة. األماكن أماكن متعددة وخاصة
 
 (Mobile Banking) الصيرفة عن طريق الهاتف النقال 0-0-0

مع ظهور اجليل اجلديد للهواتف الذكية اليت تتميز بنفس املميزات احلواسب اآللية، ظهرت الصريفة عن طريق اهلاتف النقال فيمكن 
نبني عدد مستخدمي  اجلدول التايل سوف للعميل متابعة كل العمليات املصرفية عن طريق اهلاتف الذكي بشرط توفر شبكة التغطية ومن خالل

 .4102-4101الصريفة عرب اجلوال يف العامل خالل الفرتة املمتدة من: 
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 2202-2202: عدد مستخدمي الصيرفة عبر الهاتف النقال في العالم خالل الفترة: 2الشكل 

 الوحدة: مليون مستخدم

 
 http://data.albankaldawli.orgالدويل : من إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات البنكالمصدر

 
مليون ن مستخدم  024من خالل الشكل أعاله نالحظ ارتفاع جد كبري من عدد مستخدمي الصريفة عرب اهلاتف النقال يف العامل من 

 التنبؤ األمر الذي يشري إىل أضعاف خالل مخس سنوات فقط وهوأي قرابة مثاين  .410مليون مستخدم سنة  0040إىل  4101سنة 
 بأرقام هامة خالل السنوات القادمة خصوصا مع تطور شبكات اهلاتف النقال وكذا تكنولوجيات اهلواتف الذكية خالل السنوات األخرية.

 
 (Télévision Numérique Bancaire)  الرقمي الصيرفة عبر التليفزيون 0-0-3

ذ ميكن للعميل إ الصناعية، اآليل للعميل و املصرف عن طريق األقمار يتم من خالهلا الرابط بني جهاز التلفون واحلاسبهي وسيلة 
 ،4112 ،ن ن م )الثمري البنك هبدف تنفيذ خمتلف العمليات املطلوبة إياهالدخول اىل حاسب املصرف من خالل رقمه السري الذي منحه 

 .(24ص
 القصيرةخدمة الرسائل  0-0-4

باللغة االجنليزية للعديد من اخلدمات البنكية و احلركات اليت متت على حساباته  SMSهي خدمة تتبع للعميل استقبال رسائل نصية 
إىل استقباله معلومات تروجيية عن البنك بشكل منتظم على هاتفه النقال يف أي مكان و زمان، بشرط لتقدمي هذه اخلدمة وجود بطاقة  إضافة
 إليداعا االلكرتونية ملن يود االشرتاك عن االنرتنيت و من أهم الرسائل اليت تصل جند: رسائل حتويل الراتب، التحويالت بني احلسابات،فيزا 

 .(21ص ،4112،م ن ن  )الثمريخلاالنقدي، السحب النقدي .... 
 البنوك المنزلية 0-0-1

و لكن مل يتم استخدامه على النطاق التجاري الواسع إال بعد انتشار  .و بالضبط يف الو.م.أ 0921ظهر هذا النظام ألول مرة سنة 
، و يعتمد هذا النظام على ما يعرف بعملية حتويل و إعادة حتويل البيانات إذ يتم ربط احلاسب اآليل للبنك (PC)أجهزة احلاسوب الشخصية 

اخلطوط اهلاتفية( و يعمل هذا احلاسب الشخصي كمحطة باحلاسب الشخصي املوجود يف منزل العميل من خالل وسائط اتصال )كشبكة 
إرسال تعليمات للبنك كتجديد  طرفية يتم من خالهلا تقدمي خمتلف اخلدمات البنكية )عرض أرصدة ، بيان شبكات حمصلة أو حتت التحصيل،
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لبنك عن احلاسب الشخصي وحاسب ا الودائع ، حتويل مبلغ من حساب آلخر، طلب دفرت شيكات ...اخل(، و يتم تداول هذه البيانات بني
و اليت تقوم أيضا بالعمليات  ”MODEMS“إشارات ميكن نقلها الكرتونيا باستخدام احملوالت  طريق حتويلها من شكلها الرقمي إىل

 .(429ص  ،4112،ط )طارق العكسية
 (Points Salesخدمات نقاط البيع ) 0-0-1

ذا كانت املبالغ إ قيمة مشرتياهتم الكرتونيا عوض النقود الورقية أو الشيكات وخاصةمتنح هذه اخلدمة العمالء فرصة كبرية لتسديد 
حيث يتم استخدام جهاز الدفع اآليل متصل بشبكة الكرتونية مع البنوك، يتم من خالله حتويل النقود الكرتونيا من حساب  املطلوبة كبرية

ت اليت يستخدمها لتسديد قيمة اخلدمات أو السلع الين حصل عليها من حمال العميل إىل حساب التاجر باستعمال البطاقة البنكية للعميل
 .(12ص ،4102، نشرة توعوية اضاءات)البيع بالتجزئة 

 (Banque Par Internet, Banque Net) عبر شبكة االنترنيت الصيرفة 0-0-1
ى خدمات فتح حسابات، حتويل أموال، احلصول علتعرف على أهنا استخدام االنرتنيت كقناة للحصول على اخلدمات املصرفية مثل: 

 هامصرفية جديدة، دفع الفواتري الكرتونيا، إرسال رسائل الكرتونية لالستفسار عن أية معلومات كأسعار الفوائد على الودائع و القروض و غري 
 .(41ص ،411، خ )الشريف

 البنوك االلكترونية 0-3
بنوك االنرتنيت ، «ElectronicBanking»البنوك االلكرتونية  وك املتطورة مثل:على البن إطالقهاهناك العديد من املصطلحات مت 

«Internet Banking» ، البنوك االلكرتونية عن بعد«RemoteElectronicBanking» ، البنك املنزيل
«HomeBanking» ، البنك على اخلط«OnlineBanking» ، بنوك اخلدم الذاتية«Self-ServiceBanking» ، بنوك

 .«WebBanking»الويب 
وعلى اختالف هذه املصطلحات فإهنا تعرب عن قيام العمالء بإدارة حساباهتم وإجناز أعماهلم املتصلة بالبنك عن طريق املنزل أو املكتب 

 .(.0، ص4112،ع )النص يف الوقت الذي يريده العميل و أو أي مكان أخر
جتاري، إداري،  فرع لبنك قائم يقدم خدمات مالية و حسب، و إمنا هي موقع مايل،إن بنوك االنرتنت مبعناها احلديث ليست جمرد 

فإذا عجز البنك نفسه عن أداء خدمة ما من بني هذه األطر فيكون احلل باللجوء إىل املواقع  اخلط، شامل له وجود مستقل على استشاري،
 .(Amleh  R E & Mahate A, 2003) ع البنكاملرتبطة اليت يتم عادة التعاقد معها للقيام خبدمات عرب نفس موق

 أشكال بنوك االنترنت 
بنك إنرتنت،  إذ انه ال يعترب كل موقع لبنك على شبكة االنرتنت أثارت معايري حتديد بنوك االنرتنت أو البنوك االلكرتونية جدال واسعا،
 اجملال اىل حتديد ثالث أشكال أساسية للبنوك االلكرتونية:و جاءت الدراسات العاملية و حتديدا الدراسات األمريكية و األوربية يف هذا 

 
 (Informational Site)الشكل األول: الموقع المعلوماتي 
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 هو احلد األدىن من النشاط االلكرتوين املصريف أو ما يعرف باملستوى األساسي للبنوك االلكرتونية، و هو ميكن البنك من تقدمي
 خدماته املصرفية، لكن هناك خماطر قد تنجم عن استخدام هذا النوع من املواقع نلخص أمهها فيما يليمعلومات حول براجمه و منتجاته و 

 : (.00ص  ،4102، غ العطرة(
قد يؤدي إىل اختيارات غري دقيقة للقرارات، حيث أن العميل يتخذ قراراته بناءا على معلومات قد تكون غري حمددة أو غري كاملة حول  *

 اخلدمات أو األسعار اليت يتعامل هبا البنك.املنتجات أو 
 اخلية للبنك.علومايت و الشبكة الداملانكشاف املعلومات السرية للعميل أو املؤسسة يف حالة عدم الفصل الدقيق و الصحيح بني املوقع  *
األمر الذي  نية،تق أو االنقطاع ألسباب إعطاء صورة سلبية للعامة يف حالة تعرض اخلدمات املقدمة من خالل املوقع أملعلومايت لالنتهاك *

 يؤدي إىل عزوف العمالء عن استخدام مثل هذه املواقع و االعتماد عليها.
 (Communicative Site)الشكل الثاني: الموقع التفاعلي أو االتصالي 

إن هذا النوع يسمح بشيء من التبادل االتصايل بني العميل و البنك مثل: الربيد االلكرتوين، تعبئة الطلبات ن مناذج على اخلط، تعديل 
 .(29ص مرجع سابق، ،م ن ن )الثمري خل، و بالتايل فهو ينطوي على خماطر أعلى من الشكل األولإمعلومات القيود و احلسابات ... 

 (Transactional Site)الشكل الثالث: الموقع التبادلي او موقع المعامالت 
إن هذا الشكل يسمح للعميل بالوصول إىل حساباته و إدارهتا و إجراء الدفعات النقدية و الوفاء بقيمة الفواتري و كذا كافة اخلدمات 

ه يعترب املستوى الذي ميكن القول عنه أن البنك ميارس فيه خدمات إذ األخرى، االستعالمية و احلواالت بني احلساب داخل البنك أو اجلهات
 .(بتصرف 22-22ص  ،4110 ،ن ا )قاحوش و أنشطته يف بيئة الكرتونية حمضة

 يعترب هذا املوقع األكثر خطورة على اإلطالق حيث ميكن العميل من الدخول إىل أنظمة املعلومات الداخلية و تنفيذ العمليات املطلوبة،
 ,Amleh  R E & Mahate A)) عليه فان هناك جمموعة من القضايا وجب االنتباه اليها للتخفيف من هذه املخاطر أمهها ما يلي و

2003, p 249): 
 ضرورة استخدام وسيلة دقيقة للتعرف على هويته. و أمثل نظام للمعلومات للعميل الذي يستخدم هذا املوقع، إتباع -
 البنك يف حالة إجراء عمليات للعمالء غري املصرح هلم استخدام هذا املوقع، وكيفية التعامل مع هذه احلاالت.التزامات مرتتبة على  -
 اخلسائر النامجة ففي حالة اخلداع أو إساءة استخدام املوقع إذا فشل البنك يف التعرف على هوية العميل املستخدم. -
 للعمالء أو سبب مشاكل تقنية حمتملة احلدوث. إعطاء نظرة سلبية للعامة نتيجة عدم حتقيق الرضا -

( من رقم %202أول بنك شبكة االنرتنت و حيقق هذا البنك منوا كبريا قدر ب ) )www.netbank.com(يعد نت بنك 
تبني ما  0999نشرت هناية سنة  (E_fends)و يف دراسة أجرهتا مؤسسة  411إىل  .099سنوات فقط من سنة  .أعماله يف ظرف 

 يلي:
ميلكون حسابات  % 91من مستخدمي االنرتنت يرون أن جتربتهم االلكرتونية أفضل من التقليدية مع البنك نفسه رغم أن  % 21إن  -

 تقليدية إىل جانب حساباهتم االلكرتونية.
رض وفر الكثري عن البنك سواء من حيث الوقت ن اجلهد أو التكلفة و سنعأما عن البنك نفسه فان املعامالت االلكرتونية بشىت صورها ت -

 يف اجلدول التايل تكلفة احلصول على اخلدمة املصرفية عرب القنوات االلكرتونية املختلفة الفروع.

http://www.netbank.com/
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 تكلفة الحصول على الخدمة المصرفية عبر القنوات االلكترونية المختلفة الفروع  :0 الجدول
 الفرع اهلاتف الصراف اآليل االنرتنت القناة

 USD 1.101 1.421 1..21 0.121التكلفة 
(، معهد نتبنوك االنرت ) حولحبث مقدم يف مؤمتر معهد الدراسات املصرفية  ،"الصريفة االلكرتونية"، (.411) :قولد فينقر ،كارلس،المصدر

 ( حزيران.02-02األردن ) -عمان -الدراسات املصرفية 
 االلكترونيةسائل الدفع و  0-4

تشتمل وسائل الدفع االلكرتونية على جمموعة األدوات و التحويالت االلكرتونية اليت تصدرها البنوك و املؤسسات املالية األخرى كوسيلة 
بطاقات بنكية، نقود الكرتونية، شيكات الكرتونية، بطاقات ذكية، و غريها من أشكال بطاقات الدفع االلكرتوين  للدفع، و تتمثل يف:

« E.payement »  : و اليت من شأهنا تسهيل عملية دفع قيمة السلع أو تسوية الصفقات التجارية ومن هذه الوسائل ما يلي 
 « Credit Cards »البطاقات البنكية )االئتمان(  0-4-5

تعترب أهم وسائل الدفع احلديثة حيث تغين صاحبها عن محل النقود الورقية و التعامل هبا ن و هي تصدر من قبل مؤسسة أو بنك 
وقيع إذ يكفي فقط إظهار هذه البطاقة املقبولة عند هذه احملالت و الت لصاحل العميل، و متكنه من التعامل و شراء حاجياته دون دفع النقود،

أو الفواتري بقيمة املشرتيات، كما متكن هذه البطاقات حامليها من السحب من أجهزة الصراف اآليل، التعامل ماليا عن طريق  يصاالتعلى إ
 .(2.0ص ،4102 طه، بندق،( االلتزامات املالية املرتتبة على هذا التعامل شبكة االنرتنت و سداد

 (Electronic Cash) النقود االلكترونية 0-4-0
 (E-Cashe)أو العملة الرقمية وكذلك تسمى: النقدية االلكرتونية  (Digital Money)هلا أكثر من مسمى فيطلق عليها النقود الرقمية 

 من بينها: الرقمية هناك عدة تعارف للنقود
 ,Jeatin M & Lecanue P) قيمة نقدية يف شكل وحدات ائتمانية خمزنة يف شكل الكرتوين أو يف ذاكرة الكرتونية لصاحل املستهلك -

.(2003, p 122 
بأنه قيمة نقدية خملوقة من املصدر حتتوى على خصائص معينة كالتخزين  االلكرتوين: "النقد 4111سنة  22األورويب رقم  عرفها اإلرشاد -

 .(49ص ،4112 ،ن ن م الشرقاوي)على الوسط االلكرتوين و اإليداع املايل و القبول"
 العمالت و النقود الورقية. ميكننا القول أن النقود االلكرتونية هي بديل عنسبق  من خالل ما

 الشيك االلكتروني 0-4-3
يعترب الشيك االلكرتوين رسالة الكرتونية موثقة و مؤمنة يرسلها مصدر الشيك )حامله( ليعتمده و يقدمه للبنك الذي يعمل عرب 

املالية اىل حساب حامله، و بعد ذلك يقوم بإلغاء الشيك و إعادته الكرتونيا إىل مستلم االنرتنت، فيقوم الشيك أوال بتحويل قيمة الشيك 
الشيك)حامله( ليكون دليال على أنه أقدم على صرف الشيك فعال، و بإمكان مستلم الشيك أن يتأكد الكرتونيا من أنه قد مت بالفعل حتويل 

 .(022ص ،4110، م )حمبوب املبلغ إىل حسابه
 المحفظة االلكترونية  0-4-4
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يف فتحة  دخالهإقد تكون عبارة عن بطاقة ممغنطة مزودة بشرحية رقاقة ميكن تثبيتها على جهاز احلاسوب الشخصي أو تكون قرصا مرنا ميكن 
 ,Bouyala R, 2005) ( عرب االنرتنت باستخدام برامج معينةإليهالقرص املرن يف جهاز احلاسوب الشخصي ليتم نقل القيمة املالية )منه أو 

p 38.) 
 المقاصة االلكترونية و التحويل المالي االلكتروني 0-4-1

اليت ساعدت  و إحداث ثورة تكنولوجية يف القطاع املصريف، إىل إن ظهور الوسائل التقنية احلديثة كالصريفة عرب احملمول والصريفة املنزلية أدى
 التحويالت املالية الكرتونيا و كذا املقاصة االلكرتونية.بدورها يف حتسني التدفق النقدي عن طريق 

: فهي ميكن تعريفها على أهنا نظام لتسوية مدفوعات الشبكات الكرتونيا بني البنوك بدال من املدفوعات الورقية المقاصة االلكترونية -أ
إن للمقاصة االلكرتونية  .(24 ص ،.411 ،ن ذ )حاسمتسجيل املدفوعات االلكرتونية على شريط ممغنط  و اليت تتم يف غرف املقاصة،
 فوائد عديدة نذكر منها:

 .إدارة أفضل لنأموال 
 .تعزيز وزيادة الثقة يف التعامل بالشيكات وكذا الدقة يف حتصيلها 

 E.F.T » Electronic Funds Transfer» التحويل المالي االلكتروني -ب 
لشيك ما من أجل القيام حبركات  « Permission »على أنه عملية منح الصالحية  «E.F.T»يعرف التحويل املايل االلكرتوين 

و أالتحويالت املالية الدائنة و املدينة الكرتونيا من حساب بنكي إىل حساب بنكي أخر ، أي أن عملية التحويل تتم الكرتونيا عرب اهلواتف 
ام األوراق او تنفيذ عمليات التحويل املايل عن طريق دار املقاصة اآللية بدال من استخد « Modems »أجهزة الكمبيوتر أو أجهزة املودم 

 .(2.ص ،4112 ،ز )بشنق ةيظام التحويالت املالية االلكرتونو هي شبكة تعود ملكية تشغيلها إىل البنوك املشرتكة بن
 االلكترونية في الجزائر لتجارةواقع تكنولوجيا المعلومات و ا -3

 في الجزائر و األنظمة االلكترونية واالتصاالتواقع قطاع تكنولوجيا المعلومات  3-5
 4102األخرية لعام  إذ حسب اإلحصائيات ملحوظا يف قطاع االتصاالت، تعترب اجلزائر من بني الدول العربية و اإلفريقية املتأخرة تأخرا

الكبرية يف خصخصة  ةعامليا على الرغم من جهود الدول 042املغرب، و املرتبة احتلت اجلزائر املرتبة الرابعة عربيا وراء كل من مصر، تونس، 
 .و سنحاول إبراز واقع شبكة االنرتنت و شبكات االتصال االلكرتونية فيما يلي قطاع اهلاتف النقال مثال تطورا هاما، القطاع و حتريره إذ شهد

من خالل  0992استفادت اجلزائر من خدمات شبكة االنرتنت و التقنيات املرتبطة هبا عن طريق ارتباطها هبذه الشبكة يف مارس 
من طرف وزارة التعليم العايل و البحث  0922الذي أنشا يف نفس الشهر من سنة  CERISTمركز البحث و اإلعالم العلمي و التقين 

إقامة شبكة وطنية و ربطها بشبكات إقليمية و دولية و عليه قد مر تطور سوق االنرتنت يف  آنذاك ساسيةالعلمي و الذي كانت مهمته األ
 :بتصرف( 9- .ص  ،4100)خليفة،  ااجلزائر بعدة مراحل أمهه

 0992 9.2حرف يف الثانية و هو ما يعادل  9211: اجلزائر ترتبط بالشبكة العنكبوتية الدولية عن طرق ايطاليا، سرعة االرتباط 
Ko .و هي سرعة ضعيفة جدا 

 0992 هيئة وطنية. 021حرف يف الثانية ومت الربط عن طريق العاصمة الفرنسية باريس حبوايل  22111: ارتفعت السرعة إىل 
 0992 0: ربط اجلزائر بواشنطن عن طريق القمر الصناعي بسرعة Mbثانية/. 
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 0999 4: زادت سرعة االنرتنت لتصل إىل Mb،يف القطاع  011هيئة منها  211و ارتفع عدد اهليئات املشرتكة إىل حوايل  /ثانية
ز عات يف حني بلغ عدد املشرتكني يف مركيف القطاع االقتصادي، و الباقي موزع على القطا 11.يف القطاع الطيب،  1.اجلامعي، 

 0992أوت  .4بتاريخ:  4.2-92مث أتى املرسوم التنفيذي رقم:  .مشرتك 2.11العلمي و التقين حوايل  البحث يف اإلعالم
والذي حدد شروط و كيفيات وضع واستغالل  4111أكتوبر 02الصادر بتاريخ:  212-411املعدل باملرسوم التنفيذي رقم: 

إىل جانب مركز البحث يف اإلعالم العلمي و تقين مما زاد عدد  نرتنت و مت ظهور مزودين جدد خواص و عمومينيخدمات اال
 22مستخدمي شبكات االنرتنت، و سبيل تدارك تأخرها وفرت اجلزائر خط اتصال أساسي االنرتنت من األلياف الضوئية قدرته 

Mb 022/ثانية قابل للتوسع إىل Mbخدمي االنرتنت من االرتباط بالشبكة الدولية على أحسن وجه./ثانية لتمكن مست 
 411. أهم ما ميزها اجناز شبكة االنرتنت السريع :ADSL  042بني مؤسسة اتصاالت اجلزائر و شركة صينية تبلغ سرعتها 

Mbألف خط انرتنت على املستوى الوطين. 211واليت هتدف إىل توزيع أكثر من  /ثانية 
  الزبائن خبدمة االنرتنت عن طريق اهلاتف النقال لدى كل املتعاملني )موبيليس، جازي، جنمة(: تزويد 4112بداية 

 .4102إىل 4111وفيمايلي سوف نعرض تطور عدد مستخدمي االنرتنت يف اجلزائر من 
 0251إلى 0222: تطور عدد مستخدمي االنترنت في الجزائر من 3الشكل 

 
 http://www.internetworldstats.com: من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات المصدر

 (8H 30 على الساعة 14/04/2019يف  )تاريخ االطالع
 .410الشكل أعاله نالحظ نسبة عدد مستخدمي االنرتنت كانت ترتفع بوترية بطيئة بعض الشيء اىل غاية  إىلبنظرة بسيطة  و

( عند كل متعاملي اهلاتف النقال يف اجلزائر. ويف هناية 3Gدخول خدمته اجليل الثالث ) إىلوهذا يرجع % 01حيث ارتفعت بنسبة تفوق 
اىل  %22.2و دخل حيز التطبيق لنجد فقرة أخرى يف عدد مستخدمي االنرتنت من  (4G) مت جتربة اجليل الرابع 4102وبداية  4102
 .% 1.سوف يفوق عدد مستخدمي االنرتنت يف اجلزائر  4109سنة  إنو تشري االحصائيات العاملية  % 4..2

 
 والنظام البنكي في الجزائر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 3-0
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املأمول،  أهنا تبقى دون التطلعات و دون جمال استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف اجملال البنكي إالعلى الرغم من اجلهود املبذولة يف 
 لذلك سوف نتطرق فيما يلي لواقع استعمال تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت يف النظام البنكي اجلزائري فيما يلي:

 شبكة االتصاالت االلكترونية 3-0-5
سسات البنكية و املالية بتطوير شبكات الكرتونية للدفع و التسديد منتشرة يف نقاط حمدودة من الرتاب الوطين لكن عدم بادرت بعض املؤ 

 نظمةأالقدرة على التحكم فيها و تسيريها جعل بعضها يتوقف عن اداء خدماهتا، و ذلك بسبب اعتماد هذه املؤسسات على احللول و 
نكية يف اجلزائر بإصدار بطاقات السحب الب مستوردة و غري متوافقة و خصائص السوق البنكية يف اجلزائر، و رغم ذلك بادرت بعض املؤسسات

 بتصرف(: 022، ص 4101)شريوف ف،  رغم ذلك بادرت بعض املؤسسات بإصدار بطاقات السحب مثل
 بطاقة السحب من الصرافات اآللية لربيد اجلزائر. *
نك ب البطاقات البنكية للسحب و الدفع للبنوك التجارية: القرض الشعيب اجلزائري، بنك الفالحة و التنمية الريفية، البنك اجلزائري اخلارجي، *

 .الربكة اجلزائري
 االنترنت و البنوك الجزائرية 3-0-0

www.bank-هو ميلك موقع االنرتنت:  ان معظم البنوك اجلزائرية متتك مواقع على شبكة االنرتنت إذا أخذنا بنك اجلزائر
of.algeria.dz  حيتوى املوقع على جمموع البيانات و املعطيات و السياسة النقدية و املالية و إحصائيات خمتلفة، يقدم بنك اجلزائر خدمات

التنسيق بني  لنأشراف و SATIMمعلوماتية الكرتونية كما يشرف على عملية املقاصة االلكرتونية و قد مت يف هذا السياق استحداث شركة 
عصرنه نظام الدفع اإلمجايل كما هو الشأن لدى مواقع البنوك املركزية يف العامل و اليت يشرف بعضها على أنظمة الدفع  البنوك يف إطار مشروع

 االلكرتونية لبنوك تلك الدول عن طريق موقعه االلكرتوين.
اىل خدمات أخرى   باإلضافة دة،فتملك مواقع تعرض فيها خمتلف املعلومات عن نفسها و ان اغلبها مل جيدد منذ م ةأما البنوك التجاري

النقال...، إضافة اىل  فواتري اهلاتف وكاالطالع على الرصيد بالنسبة للزبائن و عمليات أخرى كتسديد فواتري الكهرباء والغاز، فواتري املاء 
ض الشعيب ، القر CNEPخدمات السحب عن بعد بالنسبة لبعض البنوك نذكر من بينها: الصندوق الوطين للتوفري و االحتياط

، سوسييت جينرال... اخل، ورغم ذلك تبقى تلك البنوك عمليات صريفة الكرتونية حمدودة، وعليه CPA  ،BNP PARIPASاجلزائري
 .(21ص ،4100 ،ا )بريكة يتوجب تفعيل دور االنرتنت لتخدمي خدمة بنكية أكثر تطورا

 
 استخدام الهاتف في الخدمة البنكية 3-0-3

مليون مستخدم  11.وأزيد من  4102دولة بنهاية  94تشري االحصائيات إىل أن عدد الدول اليت تستخدم الدفع عرب النقال بلغ 
خدمة بداية من حتويل األموال عرب اهلاتف اىل دفع الفواتري إىل دفع األجور يف بعض الدول على غرار الكوديفوار مشرية إىل أن هذه  422و

 من سكان كينيا من دائرة الفقر.% 4اج اخلدمة مكنت من إخر 
تتوفر حاليا يف اجلزائر خدمة الدفع االلكرتوين لدى شركات اخلدمات الكربى )شركة سونلغاز، شركة موبيليس للهاتف النقال، بعض 

دمي قعلى الرغم من ذلك فان البنوك التجارية اجلزائرية مل تستفد بصورة كبرية من مشرتكي اهلاتف يف اجلزائر لت . و لكناإلدارات كالضرائب...(
 خدماهتا وجلب عمالء جدد بالرغم من أن عدد املشرتكني هو يف تزايد مستمر خصوصا يف السنوات األخرية.

http://www.bank-of.algeria.dz/
http://www.bank-of.algeria.dz/
http://www.bank-of.algeria.dz/
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 االلكترونية في الجزائر واقع التجارة 3-3

طبيق هذا النوع من الرتيث يف ت أوية فرصة للمماطلة أللتجارة االلكرتونية على املستوى العاملي مل يرتك للجزائر  النمو املتسارع إن
تجارة االلكرتونية سراح ال إطالقيف هذا اجملال فهو ال مينع من حماولة السلطات العمومية  اإلحصائياتاملبادالت التجارية و على الرغم من قلة 

دويل لتكنولوجيا اإلعالم فعلى الفعلى هامش افتتاح الصالون  و العمل على تطويرها بعدما بقيت لسنوات رهينة صعوبات و تعقيدات متعددة.
لسابق لوزارة أعلن كل من الوزير ا ،''التجارة اإللكرتونية واالقتصاد املعريف'' الذي محل شعار 4119يف ماي  MED-ITواالتصاالت

 الوزير السابق للتجارة هامشي جعبوب عن انطالق التجارة اإللكرتونية يف شهر أفريل من سنة االتصال محيد بصاحل و تكنولوجيا اإلعالم و
2009 (Lamriben H., 2009 , p7).  

رورة ملحة ومتطلبا اليت أصبحت واقع ملموس و ضاجلزائر تواجه الكثري من العراقيل اليت حتول دون توسع انتشار التجـارة اإللكرتونيـة ن إ
ة من دتنمويا لتطوير القطاعات اإلنتاجيـة احملليـة والتسويقية و الدفع مبعدالت أعلى للنمو االقتصادي. و هذا ما يفرض عليها تعظيم االستفا

 ماشى مع واقه هذه التجارة.كنولوجية و تشريعات تتهذه التجارة وتسريع عملية تطبيقها من خالل توفري كافة متطلبات جناحها من بنـى حتتية ت
 فوائدهامدركني لتطبيقها حضرون يتاجلزائريون املتعاملون االقتصاديون أصبح  نظرا ألمهيتها و للفرص الكثرية اليت متنحها التجارة االلكرتونية،ف

موقعا لشركات و إدارات و   21اذ بلغت  4119أكدته احصائيات عدد مواقع التجارة االلكرتونية يف اجلزائر سنة  و هذا ما، على عائداهتم
 .(42/14/4119ليوم  4.20جريدة الشروق اليومي، العدد ( لكرتونياكذا خواص يبيعون منتجاهتم ا

 
 االلكترونيةفي زيادة حجم التجارة و دورها  فاق الصيرفة االلكترونية في الجزائرا -4

 افاق تفعيل مشروع الصيرفة االلكترونية في البنوك الجزائرية 4-5
الدولية أصبح لزاما على البنوك التجارية اجلزائرية زيادة االهتمام جبودة خدماهتا املقدمة، باعتبار أن هذه اخلدمات  نظرا للمتغريات املالية و

 ء على الصعيد احمللي أو الدويل مما جيربها على االعتماد أساسا على:هي العناصر احملددة للقدرات التنافسية البنكية سوا
 :مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية للعمل البنكي 

امنا مييز عصر العوملة املالية هو الطفرة الكبرية يف للتطور يف الصناعة املصرفية من خالل االستفادة القصوى من وسائل االتصال 
فأدخلت آالت السحب  0992السوق الوطنية مند سنة  إىلوالتكنولوجيا البنكية. لقد نقلت البنوك اجلزائرية العديد من التقنيات املصرفية 

إال أهنا ال تزال نسبة  4112سنة  % 2.21مقارنة ب  4102سنة % 9.22غت نسبة مستخدمي الصراف اآليل يف اجلزائر اآليل إذ بل
جلدول اضئيلة جدا إذا ما قورنت باإلمكانيات املوفرة و اجملهودات املبذولة من طرف الدولة اجلزائرية للنهوض بالقطاع املصريف و هو ما يعكسه 

 .4102إىل غاية  4112سنوات من  01تخدمي الصراف اآليل يف اجلزائر خالل التايل الذي ينب لنا مس
 0251الى  0221: نسبة مستخدمي الصراف االلي في الجزائر من 4الشكل 
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 من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات البنك الدويل المصدر:

 يتماشى وتطلعات العمالء.: البد للبنوك اجلزائرية تنويع خدماهتا مبا تنويع الخدمات المصرفية 
 أن أساس تطوير العمل املصريف ة االرتقاء به هو االستثمار يف العامل البشري عن تكوين وتطوير مهارات  :االرتقاء بالعنصر البشري

 العمال.
 ما جيول يف خاطرهو إن تبين مفهوم التسويق املصريف، يرتكز أساسا على تبين توجهات العميل وما يتأثر به  :تطوير التسويق المصرفي 

(Hervier G, 2001, p 50). 
 عن طريق تبين أنظمة اخلربة يف جمال اختاذ القرار أو ما يعرف بالذكاء االقتصادي هبدف جعل املصارف  :محاكاة المعايير الدولية

 اجلزائرية مستحدثة باستمرار.
 يف تطوير اجلهاز املصريف اجلزائري.تفعيل دور الدولة والبنك المركزي : 

 البنية التحتية الالزمة للصيرفة االلكترونية 4-5-5
 :(Media Banque, 2005, p 13) هي نقاط أساسية و .تسعى البنوك اجلزائرية لتحقيق 

 .وضع نظام معلومايت يسمح بتوسيع العمليات عن بعد 
 .تطوير شبكة اتصاالت بنكية مبا يتالءم وتسيري الدفع بالعمليات البنكية 
  تسيري وسائل الدفع اليت تعتمد على الدعائم الورقية وحماولة تقليص مدة معاجلتها. تنظيم، املتضمنة: تسويق،انطالق األعمال 
 إنشاء مقاصة الكرتونية بالتنسيق مع البنك املركزي. 

 تحديث وسائل الدفع في الجزائر 4-5-0
الف بطاقة .0، كما انه مت توزيع حوايل 4102بداية و  4102معاملة جتارية عرب نظام الدفع االلكرتوين منتصف  111.مت تسجيل 

ألف كلمة سر تتعلق حباملي هبذه البطاقات حسب نفس املصادر، أما عن  921الكرتونية خالل نفس الفرتة إضافة إىل عدم توزيع ما يساوي 
ة الدفع االلكرتوين يف بطاقة ح الدولة بتوحيد عمليالدفع االلكرتوين فقد مت انطالقته يف نفس الفرتة، كما أن تعميمه يسري بوترية جيدة، كما تطم

 .واحدة سواء للسحب أو التسديد، وهي التجربة اليت قامت هبا مؤسسة ''بريد اجلزائر'' بإصدارها للبطاقة الذهبية
 في الجزائر االلكترونية ةالتجار  معوقات 4-0
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 التكنولوجية التحتية البىن ضعف. 
 واالتصال اإلعالم تكنولوجيا صناعة حجم تواضع. 
 اجملتمع أفرادبني  اإللكرتوين والوعي التقنية الثقافة ضعف. 
 اإللكرتونية التجارة وتطبيقات املعلومات تقنية جمال يف املؤهلة و املدربة البشرية الكوادر قصور. 
 إللكرتوينا للدفع التحتية البنية ضعف. 
 إللكرتونيةا اجلرائم. 
 

 حجم التبادالت التجارية االلكترونية في الجزائرزيادة  تفعيل و فيدور الصيرفة االلكترونية  4-3
مالئمة ة فع جديددسائل و اثستحدا مما أدى إىلت، خلدماو السلع اسيلة لدفع مقابل د وجياإب تطَل ظهور التجارة االلكرتونيةإن 

لدفع بصفة انظم و بصفة عامة  (املصرفيةغري اق السوء و الوسطاك البنوا )ملايل م افالنظا، فعاليتهادة يازمسامهة يف رة و لتجااهذه ت ملتطلبا
رة لتجال اية يف جمارلتجاو املالية ت املعامالاكل ن أللك ، و ذحلديثل االعماالعامل  املالئمة و املسايرة ألساسيةالبنية اخاصة تعترب مبثابة 

و السريعة ملأمونة انية واللكرتورة الدبأهنا انية واللكرترة اتجالايف . فتعرف نظم الدفع نيةواللكرترة التجاا يفا فعها نقددنية يصعب واللكرتا
فع دكل عملية "اهنا  يبوروألي املركزالبنك ابأقل تكلفة ممكنة.كما يعرفها و ملالية ت املؤسساالبائع عرب اىل ي املشرتامن ال مواأللنقل 
  .بتصرف( .42 ، ص4101 )حمرز ن، صيد م، نية"ولكرتاعوجلت بطريقة رت وصد

طور يوفر وسائل متو التجارة االلكرتونية اجلزائرية دون وجود قطاع بنكي عصري  لىاحلديث ع أصبح من غرب املمكنانطالقا من هنا، 
سائل الدفع احلديثة و  هلذا السبب، بدأت الكثري من املصارف اجلزائرية تبدي اهتمامها البالغ باألعمال االلكرتونية وو دفع الكرتونية متطورة. 

. يةملة الدفع العااالنضمام اىل شبككذا   والنقدية  اآلليةوزعات ونشر امل البنكيةل اصدار البطاقات الصريف من خها املاىل تطوير نظامى سعتو 
 االنرتنت بكل حرية ربستهلك اجلزائري من التسوق عن املمكَ لتاضفاء طابع الدولية على بطاقتها البنكية  إىل بعض البنوك اجلزائرية سعتو قد 

حتما إىل مضاعفة  . و هذا ما سيؤديمكان يف العامل يف أيتسديد قيمة مشرتياته كذا متكينه من   و مبجرد محل البطاقة لشعار اهليئات الدولية
لنوعية املمتازة احجم التبادالت التجارية االلكرتونية يف اجلزائر و السماح لالقتصاد اجلزائري باللحاق بالركب العاملي الذي متيزه املنافسة القوية و 

 .الندماج يف االقتصاد العامليبالتايل اللخدمة املقدمة يف طرف البنوك و 
 
 

 
 
 
 

 خاتمة -1
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جمهودات الدولة اجلزائرية يف النهوض بالقطاع املصريف و إدخال خمتلف األساليب و األنظمة  هذا حبثنا من خالللقد استعرضنا 
عامالت التجارية فيما خيص الت التكنولوجية احلديثة من اجل إعطاء دفعة قوية للمؤسسات البنكية و املالية الوطنية ملواكبة الركب العاملي

أصبحت جل املعامالت  و .ل املقاييس حىت أصبحت احلكومات تلقب باحلكومات االلكرتونيةالذي أصبح يعيش اقتصادا رقميا بك االلكرتونية
( و عليه إن … E-paiement, E-banking, E-commerce, E-government, E-advertising) تتم الكرتونيا

ات رغم اجملهودات سائل الدفع مل ترقى إىل التطلعأهم ما خرجنا به أن الصريفة االلكرتونية يف بالدنا ما زالت بعيدة عن الركب العاملي وحىت و 
 ة وطنية لالرتقاء هبذا القطاع اهلام.ياملبذولة من طرف الدولة، فال بد اذن من وضع اسرتاتيج

 مايلي: أبرزها أسسا وثيقا بعدة طرتقاء بالتجارة االلكرتونية يف اجلزائر مرتبط ارتباكما ان اال
  التقليدية إىل االلكرتونية بالنسبة لنأفراد و املؤسسات.من التجارة  االنتقالالوعي بضرورة 
 .حترير سوق االتصاالت 
 .تشجيع القطاع اخلاص على االستثمار 
  الذي يعترب الوجه املقابل للتجارة االلكرتونية. اإللكرتوينتطوير نظام الدفع 
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 خصوصية نظام الدفع في تجارة التجزئة االلكترونية بالجزائر

 االلكترونية للنظارات  dzopticدراسة حالة شركة
The specificity of the payment system in the electronic retail trade in 

Algeria case study of the electronic company dzoptic glasses 
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 : ملخص
التجارة االلكرتونية باجلزائر   حتدياتهندف من خالل هده الورقة البحثية إىل الكشف عن أهم 

االلكرتونية العاملني باجلزائر، حيث يعترب أكرب حتد هلم هو أنظمة الدفع املعمول  وخاصة لدى جتار التجزئة
كوسيلة الستالم   نظام الدفع عند االستالم إىل اعتماداجلزائر  يف  بالتجار دفعالذي  األمرهبا باجلزائر، 

ارات يف (، لتجارة النظdzopticتوصلنا من خالل دراسة حالة شركة ) وقد، مقابالت بيع منتجاهتم
السوق اجلزائرية، إىل أن أهم ما مييز جتارهتا ويساعد يف منوها هو أسلوب الدفع عند االستالم، فأسلوب 
الدفع عند االستالم يبقى األسلوب املتوفر حاليا كحل يقبل به املستهلك اجلزائري، كما تتميز الشركة 

سعار تنافسية، على مستوى كل الواليات باحتكارها لتوزيع وبيع عالمات عاملية يف جتارة النظارات، وبأ
 .اجلزائرية

 : التجارة االلكرتونية، جتارة التجزئة االلكرتونية، الدفع عند االستالم.الكلمات المفتاحية
 مقومات ومعوقات تطبيق نظام التجارة االلكرتونية باجلزائر المحور:

 
Abstract: 

Through this research paper, we aim to reveal the most important 

challenges of e-commerce in Algeria , especially among e-retailers 

operating in Algeria, where their biggest challenge is the payment systems 

in place in Algeria, This prompted traders in Algeria to adopt a payment-

upon-receipt system as a means of receiving interviews for the sale of their 

products, We have come up with a case study of (dzoptic) to trade glasses 
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in the Algerian market, that the most important thing that distinguishes its 

trade and helps in its growth is the method of payment upon receipt, the 

method of cash on delivery remains the method currently available as a 

solution accepted by the Algerian consumer, as the company is 

characterized by It has a monopoly on the distribution and sale of 

international brands in the glass trade, at competitive prices, at the level of 

all Algerian states. 

Keywords: E-commerce, e-retail, cash on delivery. 
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 : مـــــــــــــقدمة .1

االلكرتونية أدى النمو السريع للتجارة اإللكرتونية إىل إنشاء جمموعة متنوعة من أنظمة الدفع لقد 
نظمة الدفع البطيء ألتطور ال، إال أنه يف اجلزائر سهل املدفوعات مقابل عمليات الشراء عرب اإلنرتنتاليت ت

االلكرتونية من أهم املشاكل اليت قد تعيق تطور حركية التجارة االلكرتونية، هذا من جهة، ومن جهة 
ال يشعرون بالرضا جتاه شراء جدًدا يف التسوق عرب اإلنرتنت و  اجلزائريعترب العديد من العمالء يف أخرى 

تقدمي النقد عند التسليم كخيار دفع لشركات التجارة اإللكرتونية  أتاح مما ،العناصر عرب اإلنرتنت
، ومن بني الشركات كتساب ثقة العمالء الذين لديهم مشكالت تتعلق باألعمال التجارية عرب اإلنرتنتال 

( للنظارات، اليت أوجدت لنفسها مكان dzopticجند شركة ) باجلزائر الناشئة يف جمال التجارة االلكرتونية
 خاص يف سوق النظارات االلكرتونية باجلزائر.

 dzopticما هي الخصوصية التي تميز تجارة النظارات إلكترونيا لشركة : اإلشكالية -
بالجزائر، في غياب أنظمة دفع الكترونية تسهل التعامل االلكتروني بين المستهلكين 

 باشرة؟والشركة م
هندف من خالل هذه الدراسة إىل الوقوف على أهم معوقات وحتديات أهداف الدراسة:  -

التجارة االلكرتونية باجلزائر، وخاصة جتارة التجزئة االلكرتونية حيث يكون تدفق املنتجات من الشركة إىل 

mailto:keltoum.bentameur@univ-bba.dz
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ن املستهلك إىل املستهلك مبشاركة شركات الشحن والتوزيع اليت تتدخل كوسيط يف التدفقات النقدية م
الشركة، كما أن الدراسة هدفت إىل تبيان أمهية أسلوب الدفع عند التسليم لكل من الشركات الناشئة يف 
جمال التجارة االلكرتونية من جهة، واملستهلك اجلزائري من جهة أخرى، واهلدف األهم هو معرفة 

زائر، حيث تعترب أول شركة الكرتونية ( لتجارة النظارات باجلDzopticاخلصوصيات اليت تتميز هبا شركة )
 تبدأ أعماهلا التجارية على الشبكة العنكبوتية مباشرة يف هذا التخصص.

اتبعنا يف دراستنا املنهج التحليلي، حيث اعتمدنا على حتليل   :المنهجية المتبعة في الدراسة -
ل اإلجابات اليت حتصلنا عليها من املادة النظرية اجملمعة من الكتب، واملواقع، واملذكرات، كما قمنا بتحلي

خالل املقابلة اليت أجريناها مع املسؤولني عن الشركة، باإلضافة إىل حتليل نشاطات وسياسات الشركة 
 التسويقية والتوزيعية من خالل حتليل موقعها االلكرتوين.

 أنظمة الدفع في التجارة االلكترونية  .2
يت قنننندمت للتجننننارة االلكرتونيننننة أهنننننا األعمننننال مننننن بننننني التعريفننننات النننن :التجــــارة االلكترونيــــة  1.1

التجارية اليت تتضمن إجناز األعمال عرب الشبكات باستخدام أنظمة الكمبيوتر، سواًء كانت هذه الوظائف 
داخننل الشننركة أو خارجهننا،  هننذا التعريننف تأخننذ بننه عنندة جهننات مثننل منتنندى التعنناون االقتصننادي  سننيا 

، يف حننننني عرفننننت أيضننننا علننننى أهنننننا جممننننو  (151صننننفحة  ،1002)احلننننناوي،  "APEC"والباسننننيفيك 
املبادالت اإللكرتونية، املرتبطنة بنشناطات جتارينة، كمنا ن النظنر إليهنا علنى أهننا القينام بكنل مراحنل التعامنل، 
سننننواء تعلننننق األمننننر بعمليننننات التصنننننيع أو التسننننويق أو تورينننند املننننواد األوليننننة أو اإلعننننالن التجنننناري أو تبننننادل 

)علنني،  ائنر األعمنال املماثلننة إلكرتونينا عنرب منا وفقنره التقنندم التكنولنوجي منن وسنائل متطنورةاملعلومنات منع دو 
ميكنننا تعرينف التقجنارة اإللكرتونيننة علنى النحنو التناي: هني إجنناز األعمننال  وبالتناي، (21، صنفحة 1002

 وفرهتنا ثنورة املعلومنات اليت ةاملرتبطة بنشاطات جتارية من خالل صيغة إلكرتونية، باستخدام التقنيات املتطور 
واالتصنناالت، بنندءا مننن تبننادل املعلومننات إلكرتونيننا، مننرورا مبجمننل عمليننات البيننع، الشننراء، التسننويق، تقنندمي 

 اخلدمات واملعلومات، وصوال إىل إبرام العقود والتسويات املالية بالوسائل اليت توفرها هذه التقجارة.  
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األعمال املوجهة إىل املستهلكني النهائيني بن  ختتصر صفقات تجارة التجزئة االلكترونية: 1.1
(B2C) مستهلك(، ويف هذا النو  يكون البائع عبارة عن منظمة  -وتعرف أيضا بصفقات )أعمال

أعمال واملشرتي هو أحد املستهلكني النهائيني، ويتاح للمنظمة تسويق وبيع منتجاهتا للمستهلكني، حيث 
، وتصفح قائمة املنتجات وإصدار  E-Shoppingاإللكرتوين  ميكن للمستهلك القيام بعمليات التسوق

. هذه E-Retailingأوامر الشراء، ويطلق على هذا النو  من األعمال: جتارة التجزئة اإللكرتونية 
األعمال املوجهة للمستهلك هي اليوم يف تقدم ومنو مستمرين، ويقوم هذا النو  على بيع السلع واخلدمات 

( وذلك ألجل متييزه عن باقي صور E-Shoppويعرف باسم التسوق االلكرتوين ) مباشرة إىل املستهلك
وقد توسع هذا الشكل كثريا ، (66، صفحة 1012)الشويرف، التعامل من خالل التجارة االلكرتونية، 

على االنرتنيت لتقدمي كل أنوا  السلع واخلدمات، وتسمح للمستهلك   Mallsفتوفرت املراكز التجارية 
ض السلع وتنفيذ عملية الشراء، ويتم الدفع بطرق خمتلفة منها بطاقات االئتمان والشيكات باستعرا

كما أنه متارس الشركات ضمن هذا   ،(2، صفحة 1012)معروف،  االلكرتونية أو نقدا عند التسليم
، 1002)فارة، الشبكة يف جمال السلع واخلدمات النمط أشكاال خمتلفة من األعمال اإللكرتونية عرب

 . (16صفحة 
على عقد قرض  اعرفت بأهنا أداة مصرفية إلكرتونية تصدر بناء :االلكترونيةأنظمة الدفع   2.1

حبيث تسمح حلاملها بالسحب النقدي املباشر أو بالوفاء بقيمة ما حيصل عليه من  ،أو اعتماد أو ائتمان
رض أو االعتماد أو سلع وخدمات من الغري على أن يسدد احلامل كل ذلك الحقًا وفقًا ألحكام الق

نالحظ من خالل التعريف السابق أنه اختص على بيان كيفية  ،(10، صفحة 1002)العاين،  االئتمان
عمل البطاقة، باإلضافة إىل األطراف املرتبطة باستخدام البطاقة والعالقات الناشئة فيما بينهم، وركز على 

نقدية مرتبطة هبذه الوظيفة بصيغة مباشرة أو أو هي عبارة عن وسائل  ،االئتمان الذي هو جوهر البطاقة
غري مباشرة ، وجندها حتت العديد من التسميات مثل الصفة النقدية اجلديدة، وقد عرفها املشر  الفرنسي 
أهنا: كل بطاقة تسمح حلاملها بسحب أو بنقل األموال وال ميكن أن تصدر إال من طرف هيئة قرض أو 
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 بوضع أو إصدار البطاقات كاملصارف و اخلزينة العامة ومصاحل الربيد مؤسسة مالية أو مصلحة مرخصة هلا
(Paul, 1992, p. 20) ،ف بطاقة االئتمان بأهنا بطاقات خاصة تصدرها التاي ميكننا أن نعر وب

املؤسسات املصرفية أو املالية لشخص معني وتتعهد مبوجبها بدفع قيمة السلع واخلدمات اليت حيصل عليها 
طاقة من التجار املتعاقدين مع اجلهة املصدرة، مقابل التزام احلامل برد هذه املبالغ ملصدر حامل هذه الب

 البطاقة يف آجال متفق عليها.

 تحديات تجارة التجزئة االلكترونية بالجزائر  .3
يلزم لقيام التجارة االلكرتونية بالشكل الذي يضمن  متطلبات التجارة االلكترونية:   1.2

عددا من املتطلبات اليت ينبغي أن تتوافر لكي نضمن كل هذه األمور، ومن أهم هذه ازدهارها واستمرارها 
 :(11، صفحة 1012)الشويرف،  املتطلبات ما يلي

 وتتضمن وجود تشريعات تنظم وتضمن حقوق كافة األطراف املشاركة يف متطلبات تشريعية :
تجاري سواء الداخلية أو اخلارجية، ووضع هذا النو  من التجارة، وتعديل القواعد اخلاصة بتنظيم النشاط ال

 الضوابط القانونية املالئمة واخلاصة باإلمضاءات والتوقيعات االلكرتونية )قانون األونسيرتال.

 وتشتمل على توفري بنية اتصاالت ذات كفاءة مناسبة وبالشكل الذي يتم من متطلبات تقنية :
كة الربط االلكرتوين واليت من خالهلا سيتم ربط مجيع خالله استخدام شبكة املعلومات الدولية، وتوفري شب

املؤسسات واألجهزة احلكومية ببعضها باإلضافة إىل توفري أجهزة احلاسوب واليت ستستخدم لالتصال 
 والتصفح، وميكنة النظم املصرفية والتوسع يف استخدام البطاقات االئتمانية.

رة االلكرتونية أهنا تسهل عملية التسوق يف حقيقة التجادورة تجارة التجزئة االلكترونية:  1.2
على الزبائن وختفض تكاليف وأعباء اإلنتاج للمنتج، فالتجارة االلكرتونية عاملية؛ مبعىن مهما كان العنوان 
اجلغرايف للمنتج أو الزبون ميكن أن حيدث البيع والشراء، بعد أن تؤسس الشركة موقعا إلكرتونيا تقوم 

جلذب انتباه الزبون املستهدف عن طريق التواصل معه على عنوانه على الشبكة  بالرتويج والدعاية للموقع
االلكرتونية كالربيد االلكرتوين مثال، مث يتفاعل املستهلك مع الرسائل املرسلة له بالولوج إىل موقع الشركة 

ا له الشركة، واختيار املنتج وحتديد طريقة شحنها وحتديد طريقة تسديد املنتج حسب اخليارات اليت تتيحه



 

 بن ثامر كلتوم، العاني إيمان
 خصوصية نظام الدفع في تجارة التجزئة االلكترونية بالجزائر

 االلكترونية للنظارات  dzopticدراسة حالة شركة
 

6 

(، وبعد إمتام العملية على املوقع بتم حتويل قيمة البضاعة من 1ومن مث إعداد الفاتورة النهائية)مرحلة
   Paypalحساب الزبون إىل حساب الشركة من خالل البنك العاملي الذي ن ربط حساباهتم عليه كبنك

(، تعطي الشركة أمرا 2اي قد متت )مرحلة(، بعد أن يتم إشعار الشركة بأن عملية التحويل امل1)مرحلةمثال
مثال( على أخذ البضاعة احملددة  DHLالكرتونيا لشركة الشحن العاملية املتعاقد معها واليت اختارها الزبون )

(، وبعد تناقل البضاعة على وسائل النقل الدولية )الطائرة، الباخرة...( يتم 2من خمزن الشركة )مرحلة
(، وكمرحلة أخرية يتم إشعار الشركة بوصول 5إىل العنوان اجلغرايف للزبون )مرحلةتوصيل البضاعة احملددة 

 املنتج إىل املستهلك واإلبالغ عن الرضا أو عدمه بعد ملس املنتج.

 (: دورة تجارة التجزئة االلكترونية 1الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 المصدر: من إعداد الباحثتين          
تصنف حتديات التجارة اإللكرتونية إىل حتديات تكنولوجية  : نيةتحديات التجارة اإللكترو   2.2

 :وأخرى غري تكنولوجية

 الموقع االلكتروني للشركة:
www…com 

 ة للزبونلكترونيالنافذة ا 

الموقع 
االلكتروني للبنك 

 العالمي
Paypal 

لشركة  الموقع االلكتروني
 DHL شحن عالمية

اختيار المنتج ثم اختيار 
طريقة التسديد ثم اختيار 

عداد ثم إ طريقة التوصيل
 الفاتورة

 العنوان الجغرافي
 للزبون

1 2 

3 

4 

 العنوان الجغرافي
 للمخزن

5

5 
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اخنفاض مستوى االتصاالت وخاصة التجارة اإللكرتونية املتحركة  إنحديات التكنولوجية: الت -أ
رة التجا softwareن برجميات ، إضافة إىل أيعترب على رأس التحديات اليت قد تواجه التجارة اإللكرتونية
هناك حتديات تواجهها الشركات يف حتقيق ، و اإللكرتونية تتطور وبشكل مستمر وقد ال تزال يف طور التطور

التكامل بني النظام السائد حاليا والنظام احلديث الذي تريده الشركة لتطبق التجارة اإللكرتونية عليه، مبا 
قد تتطلب التجارة اإللكرتونية ، كما نيةحيتويه من برجميات وقواعد بيانات وتطبيقات للتجارة اإللكرتو 

web server الزالت خطوط اإلنرتنت على الرغم من ، و خادم مواقع إلكرتونية خاصا كي تنفذ عليه
 انتشارها مدفوعة الثمن وهذا حبد ذاته من حتديات التجارة اإللكرتونية.

، كما لكرتونيةمن أهم التحديات هي التحديات األمنية اإل: التكنولوجيةالتحديات غير  -ب
عدم الثقة املنتشرة بني األفراد باخلدمات اإللكرتونية وخاصة بالبائعني الغري معروفني على املواقع أن 

، إضافة إىل أن بعض الزبائن حيبذون اإلحساس بالسلع وملسها قبل اإللكرتونية يعترب من أهم التحديات
لكرتونية الذي حتاول كل الشركات اإللكرتونية شراءها أو حىت جتربتها، وهو من أكثر حتديات التجارة اإل

، تقف أحيانا القوانني احلكومية والتشريعات القانونية بوجه تطبيق التجارة اإللكرتونيةو ، كما إجياد حلول هلا
، مما أدى ابتعاد الكثري عن هذا النو  من يف تزايد حاالت النصب واالحتيال عرب التجارة اإللكرتونيةألن 

أن العائد على االستثمار يف التجارة اإللكرتونية تأيت ال تعي بعض الشركات ا عالوة على أن ، هذالتجارة
 .(52، صفحة 1016)مها،  على املستوى البعيد

إن جتارة التجزئة االلكرتونية ختتلف متاما عن   دورة تجارة التجزئة االلكترونية بالجزائر:  2.2
لكرتوين خيتزل يف احلسابات اجلارية الربيدية لربيد اجلزائر،  وهو جتارة التجزئة العاملية، ألن نظام الدفع اال

أهم حتد من التحديات اليت تواجه الشركات التجارية، فكل املواقع على خملتف أنواعها ليس هلا حسابات 
حتميل تطبيق )بريدي موب( الذي يسهل  ، ليبقى أمام الشركات وزبائنها سوى(Satimخاصة على )
ل قيمة مشرتياته إىل حساب الشركة، دون حتمل عناء التنقل ملركز الربيد، لكن هذا اخليار على الزبون حتوي

أيضا غري حمبذ عند الكثري من املستهلكني اجلزائريني، ويبقى خيار الدفع بعد تسلم البضاعة وملسها 
ونية باجلزائر، يف ( يوضح أكثر آلية التجارة االلكرت 1والتأكد منها هو اخليار األكثر قبوال والشكل رقم )
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حني أن بعض املواقع االلكرتونية تعرض اخليارين معا على الزبون، خيار التسديد قبل االستالم وخيار 
 الدفع بعد تسلم البضاعة.

يتضح لنا حمدودية اخليارات اليت تتوفر للمستهلك اجلزائري، فإذا كان ي املوامن خالل الشكل و 
البضاعة عن طريق دفع قيمة املشرتيات على احلساب اجلاري  املوقع يشرتط خيار الدفع قبل تسليم

الربيدي، فإنه بذلك حيقق دورة التجارة االلكرتونية العاملية، إال أن طريقة الشحن والتوصيل تبقى ملزمة 
حسب ما اقرتحه املوقع، مبعىن أن عروض وخيارات التوصيل حمددة حبسب اتفاق الشركة مع شركات 

 الشحن باجلزائر تتنو  بني شركات وطنية تابعة لربيد اجلزائر، وشركات خاصة. الشحن، حيث أن شركات
 (: دورة تجارة التجزئة االلكترونية بالجزائر2شكل رقم)   

 
 
 
 
 

 
 
 

 المصدر: من إعداد الباحثتين
تظهر لنا خصوصية التجارة االلكرتونية باجلزائر، حيث ختتلف من حيث  املوايومن خالل الشكل 

دفع، فبعض املواقع االلكرتونية تعرض خيار الدفع بعد تسلم البضاعة كخيار وحيد، فبعد تأكيد كل آلية ال
املعلومات عن املستهلك وإمتام صفقة البيع االلكرتونية حتدد آجال التسليم وفق ما ن التعاقد عليه مع 

ن يف الشراء، ليتم إعطاء شركة الشحن، وبعد فرتة من إعداد الطلبية يتم تأكيد الطلب وتأكيد نية الزبو 

 الموقع االلكتروني للشركة:
www …dz.com 

 للزبون ةالكتروني النافذة

 الحسابات الجارية البريدية
لشركة  الموقع االلكتروني بريد الجزائر

 وطنية شحن 
اختيار المنتج ثم اختيار طريقة 

 عداد الفاتورةثم إالتسديد 

 العنوان الجغرافي
 ونللزب

1 2 

3 

4 

 العنوان الجغرافي
 للمخزن

5

5 
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أوامر التوزيع وتسليم البضاعة لزبائن الشركة، وبعد التسلم تدفع القيم النقدية لشركة الشحن اليت جتمع 
األموال من الزبائن، ومن مث ترسلهم على احلساب اجلاري الربيدي للشركة مع خصم تكاليف النقل 

 .والتوزيع، وذلك حسب االتفاق املربم مع الشركة
 (: تجارة التجزئة بأسلوب الدفع عند التسليم3ل رقم)شك

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 المصدر: من إعداد الباحثتين

 الدفع عند التسليم .4
 Cash onأو الدفع عند التسليم  :(COD)تعريف أسلوب الدفع عند التسليم  . 1.4

Delivery (CODهو وسيلة للدفع ال يدفع هبا املشرتي للمنتج مقابل السلعة املشرتاة حىت ) يتم 
املال وأبرز مثال على طريقة الدفع هذه هو توصيل البيتزا، حيث تدفع  ،(cardinal, 2018) تسليمها
غالًبا ما تفضل دول الشرق األوسط وإفريقيا وآسيا طريقة الدفع و  املنزل، لبيتزا عند وصوهلا إىل بابا للموز 

(، هو بيع البضائع عن طريق الربيد CODم )لنقد عند التسليا، فهذه عند املشاركة يف التجارة اإللكرتونية
الكثري من مزايا لكل من املستهلك وكذلك ، فلهذه الطريقة حيث يتم الدفع عند التسليم وليس مقدما

، ال حيتاج العميل إىل امتالك بطاقة ائتمان للشراءف :(Khushiramani ،1012) ملتاجر التجزئة

 العنوان الجغرافي
 للمخزن

 الموقع االلكتروني للشركة:
www…dz.com 

 للزبون ةالكتروني النافذة

حساب الشركة 
 ببريد الجزائر

 الموقع االلكتروني
 وطنية لشركة شحن 

ثم اختيار المنتج 
 عداد الفاتورةإ

 العنوان الجغرافي
 للزبون
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 الوثوق بالشركة ألنإمكانية و  سداد الدفعة يف وقت الطلب نظرًا لعدمقد تزداد عمليات الشراء الدافعة 
 ه.دفع بعد استالم املنتج على عتبة دار سي العميل

بسيطة، هو وسيلة للدفع حيث يدفع العميل نقًدا/بطاقة مباشرة إىل شخص  ة" بعبار COD"إن 
حد أكثر طرق أالشكل يعترب هذا حيث  ،(Bhalla, 2019) التوصيل أو البائع فقط بعد تسلم املنتج

أصبحت مجيع الدول اليت ازدهرت فيها األعمال  ، فقداملعاملة شيوًعا يف البيع والشراء عرب اإلنرتنت
من بينها، بعض البلدان هي  ،لتسوقيف الدفع ل طريقة الشائعةتفضل هذه الالتجارية عرب اإلنرتنت تقريًبا، 

، Khushiramani) التسليم تتمثل يف النقد عند، والعوامل اليت سامهت يف منو اهلند وبنغالديش وتايالند
، عدم وجود بوابات للدفع ا منة، عدم ثقة األلفة مع املدفوعات النقدية يف السهولة و الراحة :(1012

 .املستهلك يف املدفوعات عرب اإلنرتنت، اخلوف من االحتيال عرب اإلنرتنت
اًدا إىل استطالعات املتاحة، استن :مكانة الدفع عند التسليم في التجارة االلكترونية 1.2

إىل أنه يف الوقت الذي تتزايد  (cashmatters, 2019) (G4S  ،2018خيلص التقرير النقدي العاملي )
فيه املدفوعات غري النقدية مبعدل أسر  من األموال امللموسة، فإن النقد ال يزال ميثل أكثر طرق الدفع 

، من البلدان ٪25من املدفوعات عرب  ٪50ه ألكثر من استخداًما، على الصعيد العاملي، ويتم اختيار 
 ٪25أكثر من ، كما أن يف مجيع البلدان ٪25  النقد املتداول بأكثر من ا ارتفبآسيا قارة وتشمل النتائج 

والسبب الذي يدفع املستهلكني يف كثري ، عند التسليمدفع ال عن طريقمن معامالت التجارة اإللكرتونية 
من األحيان إىل اختيار النقود كطريقة الدفع املفضلة لديهم )إذا كان لديهم خيار يف طريقة الدفع يف املقام 

لدفع، مثل لأداة كأن النقد يغطي بشكل فريد العديد من امليزات اليت يقدقرها املستهلكون  هو  األول(، 
 ، والتسوية املباشرة دون احلاجة إىل بنية حتتية تقنيةة العميلعدم الكشف عن هوي، ٪100وثوقية املتوفر و ال

(cashmatters, 2019) ، إن االنتقال من املدفوعات النقدية إىل املدفوعات عرب اإلنرتنت يعوقه العديد
كل خاص من العوامل، مثل افتقار املستهلكني إىل الثقة يف منصات التجارة اإللكرتونية، وحيدث ذلك بش
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( كطريقة دفع CODهذا هو املكان الذي يدخل فيه "الدفع نقًدا عند التسليم" ) ،يف جنوب شرق آسيا
 :جتعل الدفع النقدي ممكًنا يف معامالت التجارة اإللكرتونية

 (: الدفع عند التسليم في جنوب شرق آسيا4شكل رقم )

 
Resource : cashmatters. (2019, 9 18). In Asia, over 75% of e-commerce 

transactions are paid with cash upon delivery. Consulté le 11 21, 2019, sur 

cashmatters.org: https://www.cashmatters.org/blog/asia-over-75-e-commerce-

transactions-are-paid-cash-upon-delivery-g4s-2018 

، 1012يف دول جنوب شرق آسيا، ففي عام  ( أحد أكثر خيارات الدفع شيوًعاCODيعد )و 
يف فيتنام،  ٪21.2من طرق الدفع املستخدمة يف عمليات الشراء الرقمية يف الفلبني، و ٪22شكلت 

، Janio) (CODيف إندونيسيا، هناك عامالن رئيسيان يسامهان يف تفضيل الدفع عرب) ٪10.6و
 .خنفاض معدل استعمال بطاقات االئتمان، والنعدام الثقة يف املعامالت عرب اإلنرتنتال :(1011

: هناك العديد من املزايا ألسلوب الدفع عن االستالم (CODعند التسليم ) لدفعمزايا ا 3.4
الدفع  لحتياال ال، عتماد على بطاقات الدفعاللال  ،خيارات سداد مرنة للعميل :(Bhalla, 2019)وهي

يف صناعة التجارة اإللكرتونية  وخاصة حديثي النشأة ، توفر ميزة تنافسية بالنسبة للتجارعرب اإلنرتنت
 .(cardinal, 2018)شديدة التنافسية، 

عندما ال يكون لدى املستهلكني أي التزامات أو مساءلة  مشاكل التسديد عند التسليم:  2.2
ر سيضطر التجامما (، فإن تكرار إلغاء الطلب والتسليم املرفوض يزداد، COD) عندما يتعلق األمر بأوامر

يف هناية املطاف إىل حتمل وطأة سلوك املستهلك املتهور، فعندما يدفع املستهلكون عرب االنرتنيت، يقومون 
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بتحويل األموال فورا عند تقدمي الطلب، ويشمل ذلك تكاليف الشحن، هذا جيعلهم يشعرون لو أهنم 
 .(cardinal, 2018) ميلكون املنتج بالفعل، وبالتاي هم أقل عرضة إلعادته

( يفيد املستهلكني بالدرجة األوىل، إال أن CODيف العموم إن طريقة )بالنسبة للعمالء:   -
اجلانب السليب الرئيسي هو أن املستهلكني حباجة إىل أن يكونوا حاضرين فعلًيا لتوفري الدفع يف وقت 

ان آمن آخر أو مع التسليم، ما يعين أنه إذا تغيب املستلم فال ميكن ترك الطرود، على سبيل املثال، يف مك
اجلريان، مما يؤدي إىل فشل التسليم، وبالتاي جيب أن يكون لدى املستلم أيًضا القيمة الدقيقة للنقد نظًرا 

 .ألن مقدمي الطلبات ال حيملون يف الغالب نقوًدا احتياطية لتوفري املقابل من الفئات القليلة للنقد

من خالل  (COD)الدفع يف  مزاياادة من العمالء االستفبعض لقد تعلم بالنسبة للتجار:   -
الذي واحد فقط منتج  مث قبولفحصها مجيًعا على اعتزام طلب العديد من املنتجات يف وقت واحد، 

السداد للسلع املسلمة، ويكلف  االرجاعات عند هذا بالطبع يزيد بشكل كبري من عدد ،فضلاأليعتربونه 
مشكل يتعني على الشركة أيًضا التعامل مع و  ،العودةو إضافية يف شكل مصاريف الشحن تكاليف الشركة 
هم، والتحديات األمنية يف حتصيل األموال، والوقت اإلمجاي الذي ينطوي عليه التبادل لعناوينالعمالء  تغيري

فبمجرد أن يثبت التاجر نفسه باعتباره بائًعا موثوقًا به، أو إذا بدأ السوق املستهدف يف استخدام ، النهائي
الدفع الرقمية اليت لديها عائق أقل أمام التبين، فيجب عليه تشجيع عمالئه على الدفع عرب الدفع  أنظمة

 (Janio, 2019) ق( يضر بالتجار بعدة طر COD(، هذا ألن )CODالرقمي يعين بدال من )
 ( للنظارات.DZopticدراسة حالة شركة )  .5

موقع مبيعات جزائري  هو أول DZoptic: (www. Dzoptic.com)التعريف بشركة  1.5
جيمع بشكل مثاي بني املوضة واالبتكار والتجارة اإللكرتونية، ن  ٪100على اإلنرتنت بنسبة 
ثورة يف سوق النظارات اليت  (Dzoptic.com)، ويعترب 1011جوان  2إطالق املوقع بتاريخ 

النساء والرجال( توفر جمموعة متنوعة من النظارات األصلية ذات جودة جلمهور واسع )األطفال و 
وبأسعار يف متناول مجيع امليزانيات، ويعتمد موقعها على ثالثة مبادئ أساسية: جودة اخلدمة، 
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وانتقائية الشركاء، وأخريا الرضا التام لعمالئها، وتتلخص رسالتها: يف عبارة )مهمتنا وقيمنا = 
 سعادتك(

 .(: شعار الشركة5شكل رقم)

 
ات ذات عالمات عاملية خمتلفة، وتتكون العالمات من: نظارات وختتص هذه الشركة ببيع النظار  
9Five ،Evatika،Emilia Line  ، Tutiflex و John Dalia كما أن نوعية النظارات ال ترتبط ،

باجملال الطيب أو الصحي، باإلضافة إىل النظارات، توفر الشركة العدسات امللونة للعالمة التجارية 
(Beauteous)املنتجات من فرنسا والواليات املتحدة باحتكار التمثيل للعالمات من طرف  ، يتم استرياد

 الشركة باجلزائر.
 (: أنواع المنتجات المعروضة للبيع على الموقع6شكل رقم )
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( سياسات تروجيية متكاملة حيث Dzoptic)متتلك شركة ) سياسة الشركة الترويجية: 1.5
جتماعي: الفيسبوك، االنستغرام، التويرت، بانرتاست، إضافة متتلك حسابات متنوعة على مواقع التواصل اال

إىل أهنا تصمم إعالنات ممولة بشكل يومي على الفيسبوك واألنستقرام، فهي تقوم بتنشيط للمبيعات 
وذلك باختيار عطلة األسبو  لتخفض من أسعار منتجاهتا كأسلوب آخر جلذب اهتمام املستهلك 

اهتا، وتعد أهم النوافذ االلكرتونية اليت تأيت بعوائدها من طلبات هي اجلزائري إىل موقع الشركة ومنتج
 الفيسبوك واالنستقرام.

 (Dzoptic)(: دورة التجارة االلكترونية لشركة )7شكل ر قم)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصدر: من إعداد الباحثتين
 الشركة متعاقدة مع شركة الشحن اخلاصة :سياسة الشركة في توزيع واستالم األموال 2.2
والية، وسياسة الشركة يف البيع هي  22( لتوزيع وتوصيل املنتجات إىل العمالء عرب yalidineياليدين )

الدفع عند التسليم حيث تتكفل شركة الشحن بتوصيل املنتجات وأخذ املقابل النقدي ليتم دفعه بعد فرتة 
ت البيع والتسليم إىل يد إىل حساب الشركة، وذلك بعد اقتطا  تكاليفها، وخالل الست أشهر من عمليا

 العنوان الجغرافي
 للمخزن

 الموقع االلكتروني للشركة:
www.dzoptic.c

om 

 للزبون: ةالكتروني نافذةال

  

حساب الشركة 
 ببريد الجزائر

 الموقع االلكتروني
https://yalidi

ne.com/  
ثم اختيار المنتج 

 عداد الفاتورةإ

 الجغرافي العنوان
 للزبون
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املستهلك، كانت هناك حالة إرجا  واحد سجلتها شركة الشحن ياليدين وكان السبب هو خطأ من 
 املستهلك يف اختيار نو  النظارات، وطلب تغيريها فقط.

 (:معلومات توضح طريقة التوزيع والتخليص 8شكل رقم )

 
وقع يوضح جيدا كل املعلومات املتعلقة بالدفع من خالل القراءة األولية للشكل أعاله يتضح أن امل

واالستالم هذا إضافة إىل بنود االتفاقية بني الشركة والزبون اليت تنظم عملية التسليم واليت تظهر يف خانة 
 املعلومات اخلاصة على املوقع حيث أن من بني بنود االتفاق:

رسوم التوصيل واختيار النقل ر، و شرتاة على املوقع إال يف اجلزائال ميكن تسليم املنتجات امل 
 هي من مسؤوليات الشركة عن املشرتيات اليت تتم على املوقع اإللكرتوين.

يتم شحن السلع إىل عنوان التسليم احملدد أثناء عملية التعاقد، ويف أي حال، ال ميكن أن يتم  
 التسليم إىل الفنادق أو صناديق الربيد.

ه للتحقق من صحة أمره، فإن العنوان الدقيق للتسليم يوافق العميل على أن يتم االتصال ب 
 هو أي معلومات إضافية، ورقم اهلاتف، واهلاتف احملمول، مما يسمح بتسليم البضائع جيًدا.

وال تتحمل الشركة املسؤولية إذا كان عنوان التسليم الذي ن إدخاله أثناء تسجيل الطلب غري  
وقيع العميل، وجيب على العميل بالضرورة تقدمي صحيح أو غري كامل، سيتم التسليم مقابل ت

 هويته يف مقابل البضاعة.
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حيدث تسليم عناصر الطلب على أبعد تقدير يف الثالثني يوًما التالية لتاريخ التحقق من  
كيد اخلدمة التوزيع صحة الطلب على املوقع اإللكرتوين يف ساعات توافر املنتج، حيث يتم تأ

أيام واليت تتبع تسليم الطرود اخلاصة  2لة مسجلة يف غضون لشركة الشحن عن طريق رسا
بالزبون وسيتم إبالغ الشركة على وجه اخلصوص عن طريق الربيد اإللكرتوين املوجه إىل 

dzoptic. 
يوًما من تاريخ التسليم اإلرشادي ألي  20وإذا مل يتم تسليم املنتجات املطلوبة يف غضون  

قيقة العميل، ميكن حل عملية البيع بناًء على طلب سبب آخر غري القوة القاهرة أو ح
 12مكتوب من العميل، وسيتم بعد ذلك إعادة املبالغ اليت دفعها العميل إليه يف غضون 

 يوًما من تاريخ إهناء العقد، باستثناء أي تعويض يتم االحتفاظ به.

 (: آلية احتساب التكاليف على الموقع9شكل رقم )

 
تتضح لنا ميزة أخرى تقدمها الشركة لزبائنها أهنا تقدر مصاريف الشحن   ومن خالل الشكل أعاله

دج(، وبعد إدراج كل احلسابات على الفاتورة 200مهما اختلفت املنطقة اليت يقيم فيها الزبون بقيمة )
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 تأيت مرحلة تأكيد الشراء بادخال كل البيانات اليت ختص املشرتي )الزبون( من عنوان الربيد االلكرتوين،
 االسم واللقب، العنوان بالتدقيق، ورقم اهلاتف إجباري.

 (: إعداد الفاتورة النهائية 10شكل رقم )

 
 خـــــــــــــــــــــــاتمة: .6

التقجارة اإللكرتونية هي إجناز األعمال املرتبطة بنشاطات جتارية من خالل مما سبق خنلص إىل أن 
اليت وفرهتا ثورة املعلومات واالتصاالت، بدءا من تبادل  ةصيغة إلكرتونية، باستخدام التقنيات املتطور 

املعلومات إلكرتونيا، مرورا مبجمل عمليات البيع، الشراء، التسويق، تقدمي اخلدمات واملعلومات، وصوال إىل 
إبرام العقود والتسويات املالية بالوسائل اليت توفرها هذه التقجارة، وعندما يتاح للمنظمة تسويق وبيع 

،  E-Shoppingهتا للمستهلكني، حيث ميكن للمستهلك القيام بعمليات التسوق اإللكرتوين منتجا
وتصفح قائمة املنتجات وإصدار أوامر الشراء، فيطلق على هذا النو  من األعمال: جتارة التجزئة 

 ، حيث هذه األعمال املوجهة للمستهلك هي اليوم يف تقدم ومنو مستمرين،E-Retailingاإللكرتونية 
-Eويقوم هذا النو  على بيع السلع واخلدمات مباشرة إىل املستهلك ويعرف باسم التسوق االلكرتوين )

Shopp.وذلك ألجل متييزه عن باقي صور التعامل من خالل التجارة االلكرتونية ) 
 ولقيام التجارة االلكرتونية بالشكل الذي يضمن ازدهارها واستمرارها يلزم توفر عددا من املتطلبات
اليت تضمن كل هذه األمور، ومن أهم هذه املتطلبات: متطلبات تقنية والبنية التحتية وخصوصا أنظمة 
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، وغياب أحد تلك املتطلبات يعترب حتديا من حتديات التجارة اإللكرتونية اليت تعرف يف دفع االلكرتونية
االلكرتونية باجلزائر ختتلف متاما  اجلزائر  حتديات تكنولوجية  وأخرى غري تكنولوجية، كما أن جتارة التجزئة

عن جتارة التجزئة العاملية، ألن نظام الدفع االلكرتوين خيتزل يف احلسابات اجلارية الربيدية لربيد اجلزائر،  
وهو أهم حتد من التحديات اليت تواجه الشركات التجارية، فكل املواقع على خمتلف أنواعها ليس هلا 

حتميل تطبيق )بريدي موب(  قى أمام الشركات وزبائنها خياران إما، ليبحسابات خاصة على جتمعها
الذي يسهل على الزبون حتويل قيمة مشرتياته إىل حساب الشركة، دون حتمل عناء التنقل ملركز الربيد، أو 

 خيار الدفع بعد تسلم البضاعة وملسها والتأكد منها وهذا اخليار األخري يبقى األكثر قبوال.
( لتجارة التجزئة االلكرتونية للنظارات، أول شركة جزائرية تعمل على Dzopticوتعترب شركة )

جيمع بشكل مثاي بني املوضة واالبتكار والتجارة اإللكرتونية، ويعترب  ٪100البيع  على اإلنرتنت بنسبة 
(Dzoptic.com)  ثورة يف سوق النظارات اليت توفر جمموعة متنوعة من النظارات األصلية ذات جودة

جلمهور واسع )األطفال والنساء والرجال( وبأسعار يف متناول مجيع امليزانيات، وختتص هذه الشركة ببيع 
النظارات ذات عالمات عاملية خمتلفة، كما توفر الشركة العدسات امللونة للعالمة التجارية 

(Beauteous و،)( متتلك شركة(Dzopticسياسات تروجيية متكاملة حيث متتلك حسابات مت ) نوعة
على مواقع التواصل االجتماعي: الفيسبوك، االنستغرام، التويرت، بانرتاست، إضافة إىل أهنا تصمم 
إعالنات ممولة بشكل يومي على الفيسبوك واألنستقرام، فهي تقوم بتنشيط للمبيعات الشركة متعاقدة مع 

والية، وسياسة  22الء عرب ( لتوزيع وتوصيل املنتجات إىل العمyalidineشركة الشحن اخلاصة ياليدين )
الشركة يف البيع هي الدفع عند التسليم حيث تتكفل شركة الشحن بتوصيل املنتجات وأخذ املقابل 
النقدي ليتم دفعه بعد فرتة إىل حساب الشركة وكميزة أخرى تقدمها الشركة لزبائنها أهنا تقدر مصاريف 

وهبذا ميكننا أن نستنتج أن ما مييز دج(، 200قيمة )الشحن  مهما اختلفت املنطقة اليت يقيم فيها الزبون ب
 ( يف اجلزائر أهنا: Dzopticجتارة الشركة )

 متخصصة يف سوق النظارات. -
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 .يع داخل اجلزائر فقطومتخصصة بالب -

 .شركة الشحن اخلاصة ياليدينمع تفرض خيار توزيع منتجاهتا  -

 سليم لتكسب ثقة عمالئها؛ وأهم ما مييز جتارهتا أهنا تفرض خيار أسلوب الدفع عند الت -

 تفرض تكلفة نقل وتوزيع ثابتة لكل عمالئها واليت تعترب تكلفة رمزية لكسب ود عمالئها؛ -
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 : ملخص
مع ازدياد التقدم العلمي و ظهور احلاسب األيل و تطور شبكات االتصال، أصبح إجراء 

طور الشبكة، و تعد العقود من أكثر املعامالت اليت تأثرت هبذا التاملعامالت يتم يف الغالب عن طريق هذه 
العلمي احلاصل يف جمال االتصاالت، األمر الذي أدى بظهور ما يسمى بعقود التجارة اإللكرتونية و ما 

 .صاحبها من حتديات للمنظومة القانونية
د، أال و هي طرق همة يف العقو عليه فإن موضوع حبثنا يرتكز أساسا على القواعد اليت تنظم جزئية م

 التعبري عن اإلرادة يف صورة إلكرتونية.
  الكلمات المفتاحية:

 التعبري عن اإلرادة، املعامالت اإللكرتونية، التعاقد عرب األنرتنت، التجارة اإللكرتونية
 

Abstract:  

With the increase of the scientific progress, the invention of the 

computer and the evolution of the communication net, transaction are often 

canducted throughout this network, and contracts are considered as one of 

the most transaction that have been affected by this scientific progress in 

the communication field, that lad to the appearance of so-called the 
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electronic commercial contracts and it’s subsequent challenges to the legal 

sysetem. 

Therefore, the theme of our research is based mainly on the rules that 

organises an important part of the contract, which is the means of expressing 

will in an electronic form. 

Keywords: Expression of will, electronic transactions, online contracting, 

electronic commercial 

 

 مقدمة:  .1
يف جمال االتصاالت، األمر الذي أحدث تغريات أساسية  يشهد العامل اليوم تطور هائل و متسارع

يف اجملتمع من كافة النواحي العلمية و العملية، فأصبحت شبكة األنرتنت من أهم املواضيع اليت تصدر 
االهتمام يف هذا العصر، فبفضلها أضحى العامل اليوم قرية صغرية، فقد ظهر ما يسمى باألسواق 

 ونية و العقود اإللكرتونية.اإللكرتونية و النقود اإللكرت 
و تعد عقود التجارة اإللكرتونية من أهم التصرفات القانونية اليت متارس يف احلياة العملية، غري أن 

هذه األخرية  ال ختتلف يف جوهرها عن العقود التقليدية، مع ذلك فإهنا ختتلف عليها يف بعض اجلوانب، و 
 ا عقود التجارة اإللكرتونية ال سيما من جانب التعبري عناليت نتجت أساسا عن الوسيلة اليت تتم هب

 اإلرادة.
فأي كانت املعاملة سواء اإللكرتونية أو التقليدية، فإن األمر دائما ما يقتضي ضرورة توافر إرادة 
حقيقة ألطراف التعاقد، نابعة عن وعي و إدراك للحقيقة املقصود منها، فهي مكمن العقد و سر قوته 

 اليت ينبغي التعبري عنها دائما بطريقة ينتفي معها الشك حول حقيقة ما تسعى إليه.امللزمة، و 
و إذ كان األمر ال يثري أي صعوبة يف جمال العقود التقليدية إزاء هذا العدد اهلائل من التشريعات 

ري ذلك فيما غالوطنية و االتفاقات الدولية اليت تنظم مسألة اإلرادة و التعبري عنها، فإن األمر يبدو على 
يتعلق بعقود التجارة اإللكرتونية و التعبري عن اإلرادة فيها، األمر الذي جيعلنا نتساءل عن ماهية الصعوبات 



 

 :الملتقى الوطني العلمي حول 
 وسبل حماية املستهلك الالكتروني ةالتجارة الالكتروني 

3 

القانونية املثارة حول التعبري عن اإلرادة يف العقود اإللكرتونية ؟ و ماهي احللول اليت تبنتها التشريعات من 
 أجل جتاوز هذه الصعوبات ؟.

شكالية هذه الدراسة فقد اعتمدت على اجلمع بني عدة مناهج كان الغالب فيها املنهج و ملعاجلة إ
املقارن، باعتبار أنين استعنت بالتشريعات املقارنة اليت نصت على موضوع التعبري عن اإلرادة يف عقود 

 سياق يف التجارة اإللكرتونية، كما استخدمت املنهج الوصفي لشرح و تبيان املفاهيم اليت مت تناوهلا
البحث، إضافة إىل االستعانة باملنهج التحليلي عند القيام بتحليل القوانني و األحكام القضائية يف هذا 

 اجملال.
 النحو اآليت: ذلك على ارتأينا تقسيم هذه الدراسة إىل مطلبني على و قد

 المطلب األول: التعبير عن اإلرادة في عقود التجارة اإللكترونية
اإلشكاالت القانونية المثارة حول التعبير عن اإلرادة في عقود التجارة  المطلب الثاني:

 اإللكترونية:
 المطلب األول: التعبير عن اإلرادة في عقود التجارة اإللكترونية .0

يقصد باإلرادة بصورة عامة بأهنا: "عمل نفسي ينعقد، به العزم على شيء معني و هي تبقى عمال  
 إىل العامل اخلارجي بطريقة اإلفصاح عنها، سواء تال ذلك عمل التنفيذ أو بقيتكامنا يف النفس حىت تربز 

إرادة غري منفذة، و هي على كل حال ما دمت عمال نفسيا، و ال يعلم هبا من الناس إال صاحبها، و ال 
لة، بل اليعلم هبا غريه إال إذا عرب عنها مبظهر من مظاهر التعبري، و التعبري هذا إما أن يكون صراحة أو د

 .(802، صفحة 8102)املزيين،  قد يكون السكوت يف بعض األحيان طريقا لتعبري

و ما هو معلوم فإن االصل الذي تبىن عليه العقود املالية و التجارية بصورة عامة من املعامالت اجلارية 
موالكم بينكم بالباطل أتعاىل: " يا أيها الذين أمنوا ال تأكلوا  بني األفراد، إتباع الرتاضي املدلول عليه بقوله

 . (82سورة النساء اآلية رقم ) ن تكون جتارة عن تراضي منكم"أإال 
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و الرتاضي هو تطابق اإلجياب و القبول عن إراديت طريف العقد، و يلزم لتوافر اإلرادة يف العقد ان 
، صفحة 8100)ممدوح،  إىل إحداث األثر القانوين املقصود منهاتوجد اإلرادة يف كل من طرفيه، و أن تتجه 

800) 

و اإلرادة يف عقود التجارة اإللكرتونية ال ختتلف عن اإلرادة يف العقود التقليدية، و لكن االختالف 
لكرتونية، و بناء عليه اإللكرتونية يكون بوسيلة إيكمن يف وسيلة التعبري، فالتعبري عن اإلرادة يف عقود التجارة 

ميكن تعريف اإلرادة اإللكرتونية بأهنا: "العزم على إرجاء العملية القانونية حمل التعاقد و التعبري عنها بوسيلة 
 .(802، صفحة 8102)املزيين،  إلكرتونية

لقبول و لكن اب و اجيأو التعبري عن اإلرادة اإللكرتونية، دراسة كل من اإل الرتاضيو يقتضي فحص 
ليس باملعىن التقليدي و إمنا ببحث ما يتميز كل منهما يف صورته اإللكرتونية، و عليه سنقسم هذا املطلب 

 :اآليتإىل فرعني على النحو 

 اإليجاب في عقود التجارة اإللكترونيةالفرع األول:  5.0
ب اخلطوة األوىل يف إبرام كافة العقود و منها العقود اإللكرتونية، فهو اإلرادة األوىل اليت يعترب اإلجيا

قصد  ف من حيث املبدأ عن اإلجياب التقليدي ما دام املوجبلتظهر يف العقد، و اإلجياب اإللكرتوين ال خيت
 .(288، صفحة 8102) محدون،  بإجيابه إحداث أثر قانوين جدي بطريقة باتة

إال أن اإلجياب يف العقد اإللكرتوين يتسم ببعض اخلصوصية جعلته ينفرد ببعض املميزات عن اإلجياب 
التقليدي، و هذا راجع أساسا إىل الطريقة اليت يتم هبا التعبري عنه، و هذا ما سيتم دراسته من خالل هذا 

 الفرع.

 

 



 

 :الملتقى الوطني العلمي حول 
 وسبل حماية املستهلك الالكتروني ةالتجارة الالكتروني 

5 

 اإللكترونيتعريف اإلجاب  5.5.0

يعرق اإلجياب بصورة عامة على أنه: "عرض جازم و كامل لتعاقد وفقا لشروط معينة يوجهه شخص 
ىل شخص معني أو إىل أشخاص غري معينني بذواهتم أو للكافة، و ال يكون إال صرحيا، و قد يكون باللفظ إ

 .(28، صفحة 8102)أبو اهليجاء،  أي موقف أخر ال تدع يف داللته على اإلجياب ذباختاأو بالكتابة أو 

كما عرف اإلجياب بأنه: " تعبري هنائي عن إرادة من صدر منه هبدف اإلفصاح عن نيته يف التعاقد 
بشروط معينة، فإن صادف هذا اإلفصاح قبوال من الطرف األخر الذي وجه إله هذا اإلجياب انعقد العقد 

 .(288، صفحة 8102) محدون،  قانونا

من القانون املدين اجلزائري على أنه: "التعبري عن اإلرادة يكون  81و يف هذا اإلطار نصت املادة 
باللفظ و بالكتابة، أو باإلشارة املتداولة عرفا، كما يكون باختاذ موقف ال يدع أي شك يف داللته على 

 مقصود صاحبه.

جيوز أن يكون التعبري عن اإلرادة ضمنيا، إذا مل ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون و 
 .صرحيا"

و مصطلح اإللكرتوين إذا ما أضيف إىل اإلجياب ال خيرجه عن معناه األصلي وفقا للنظرية العامة 
 عصر رقمي ن اإلرادة يفالتقليدية فاملسألة جمرد وصف ال أكثر، و هذا راجع إىل اختالف وسيلة التعبري ع

 . (022، صفحة 8112)بدر ،  قوامه اإللكرتونيات اليت تتجسد يف وسائل االتصال احلديثة

املتعلق حبماية املستهلك يف التعاقد عن بعد نص يفيد بأن  22/12و قد أورد التوجيه األوريب رقم 
اتصال عن بعد يتضمن كافة العناصر الالزمة لتمكني املرسل إليه اإلجياب من اإلجياب اإللكرتوين هو: "كل 

 .(022، صفحة 8108)محودي،  أن يقبل التعاقد مباشرة"

كما نص العقد النموذجي اخلاص باملعامالت اإللكرتونية و امللحق بقانون األونسيرتال النموذجي 
على أنه: "متثل الرسالة إجيابا إلبرام عقد مرسل إىل شخص واحد أو عدة أشخاص،  18قرة ف 18يف املادة 
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ما داموا معروفني على حنو كايف، و كانت تشري إىل نية مرسل اإلجياب أن يلتزم يف حالة القبول، و ال يعترب 
 .(22-22، الصفحات 8108)حوحو ،  إجيابا الرسائل املتاحة إلكرتونيا بوجه عام مامل يشر إىل ذلك"

و عليه فقد عرف الفقه اإلجياب اإللكرتوين على أنه: "تعبري أحد األشخاص الطبيعية أو املعنوية عن 
إرادته يف التعاقد عن بعد، إذ أنه يتم من خالل شبكة دولية لالتصال بوسيلة مسموعة مرئية، متضمنا كافة 

محدون،  ) الالزمة إلبرام العقد، حبيث يستطيع من وجه إليه أن يقبل التعاقد مباشرة العناصر األساسية
 .(281، صفحة 8102

 خصائص اإليجاب اإللكتروني 0.5.0

على الرغم من خضوع اإلجياب اإللكرتوين للقواعد العامة اليت حتكم اإلجياب التقليدي، إال أنه ينفرد 
 :يما يلمبجموعة من اخلصائص متيزه عن هذا األخري و لعل من أبرزها 

 اإليجاب اإللكتروني يتم عن بعد 5.0.5.0
،  (888، صفحة 8100)ممدوح،  عدنظرا ألن العقد اإللكرتوين ينتمي إىل طائفة العقود املربمة عن ب

كون أنه يتم إبرامه دون احلضور املادي ألطرافه يف جملس العقد، و هذا ما أكد عليه التوجيه األوريب رقم 
 18/18املتعلق حبماية املستهلك يف التعاقد عن بعد، يف تعريفه لالتصال عن بعد ضمن املادة  22/12
بقوهلا: "كل وسيلة ميكن استخدامها تتيح إبرام العقد بني األطراف دون احلضور املادي لكل من املورد  منه

 ، و تبعا لذلك فإن اإلجياب اإللكرتوين يعترب إجيابا عن بعد.(822، صفحة 8108)خالد،  و املستهلك"

 

 عبر وسيطاإليجاب اإللكتروني يتم  0.0.5.0
يتطلب التعبري عن اإلرادة يف جمال عقود التجارة اإللكرتونية، و جود وسيط يقوم بنقل هذا التعبري 
بني األطراف املتعاقدة، و تعد شبكة االتصال العاملية وسيطا إلكرتونيا بني األطراف املتعاقدة، فبدون هذا 
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الت جتارية عرب الوسائط اإللكرتونية و الوسيط ال ميكن عرض اإلجياب و نشره، و لكي نكون أمام معام
خاصة األنرتنت، فإنه جيب االشرتاك خبدمة األنرتنت عن طريق إحدى الشركات أو املؤسسات اليت تقوم 

 .(282، صفحة 8102) محدون،  بتقدمي خدمات االتصال باألنرتنت

 دولي في الغالباإليجاب اإللكتروني إيجاب  2.0.5.0
يتصف اإلجياب اإللكرتوين بالصفة الدولية، و يرجع ذلك إىل الصفة العاملية اليت تتصف هبا شبكة 
االتصال العاملية )االنرتنت( و اليت يوجه من خالهلا اإلجياب، فيستمد بذلك اإلجياب املوجه عربها الصفة 

ألشخاص لنظر لغياب احلدود، و سهولة االتصال باالدولية، مما جيعله خيضع للقانون الدويل اخلاص، و ذلك با
 .(022-022، الصفحات 8108)محودي،  من جنسيات خمتلفة

و رغم ذلك يرى البعض أنه ال يوجد ما حيول من قصور اإلجياب اإللكرتوين على منطقة جغرافية 
 معني، مثال ذلك ما نالحظه يف بعض مواقع الويب الفرنسيةحمددة، حبيث يكون له نطاق جغرايف و مكان 

املنتشرة على االنرتنت، و اليت تقصر اإلجياب فقط على الدول الفرانكفونية الناطقة بالفرنسية، و أيضا ما 
تقرره الواليات املتحدة األمريكية من حضر توجيه اإلجياب للدول املوقع عليها عقوبات اقتصادية، مثل كوبا 

يا الشمالية، مبعىن أن اإلجياب اإللكرتوين قد يكون إقليميا أو دوليا، و من مث فإن املوجب لن يلتزم و كور 
 .(888، صفحة 8100)ممدوح،  بإبرام عقود أو تسليم منتجات خارج النطاق اإلقليم الذي حدده سلفا

 اإللكتروني:طرق التعبير عن اإليجاب  2.5.0

( طرق و هي: اإلجياب عن طريق الربيد 8يتم عادة التعبري عن اإلجياب اإللكرتوين عرب ثالث )
اإللكرتوين، أو اإلجياب عن طريق املواقع اإللكرتونية، أو اإلجياب عن طريق املشاهدة و احملادثة املباشرة عن 

 بعد

 اإليجاب عن طريق البريد اإللكتروني 5.2.5.0
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امك د اإللكرتوين بأنه عبارة عن طريقة إلرسال إلكرتونيا و استقباهلا بني احلواسيب باستخديعرف الربي
شبكة األنرتنت، كما يعد من أكثر خدمات األنرتنت شيوعا و استخداما من شىت الفئات و ال سيما 

)املزيين،  اليةعاملنتجني و املوردين و الذين وفر هلم فرصة التواصل و الرتاسل مع الزبائن بسرعة و كفاءة 
 .(882-882، الصفحات 8102

املتضمن ضبط و كيفية إقامة  22/822من املرسوم التنفيذي اجلزائري رقم  18كما عرفته املادة 
 بنيعلى أنه: "تبادل الرسائل اإللكرتونية  E.MAILخدمات االنرتنت و استغالهلا، الربيد اإللكرتوين 

 املستعملني".

هذا و يشرتط لالستفادة من هذه اخلدمة أن يكون الشخص مسجال و مشرتكا يف أحد املواقع 
و غريها، و هي  gmailو اجليمايل  Hotmailو اهلومتايل  Yahooاملخصصة الستعماله  كالياهو 

كون مصنف ، كأن يأكثر عناوين الدومني استخداما على الشبكة، و اليت تعين أن املستخدم مصنف لديها
 .salaheddine@gmail.com، مثال: (22، صفحة 8108)حوحو ،  gmailلدى 

و يف هذه الصورة يقوم املوجب بإرسال رسالة أو عرض إىل شخص أو عدة أشخاص من خالل 
يطلق على هذا اإلجياب بأنه إجياب خاص، على اعتبار أنه يقدم إىل أشخاص معينني الربيد اإللكرتوين، و 

، صفحة 8108)خالد،  بالذات، و الذي يرى املوجب أهنم مهتمون مبنتوجه دون غريهم من اجلمهور
201). 

 املادة البيانات املنصوص عليها يفهذا و جيب أن يتضمن هذا العرض الذي يعرب عن اإلجياب مجيع 
 املتعلق بالتجارة اإللكرتونية. 02/12من القانون اجلزائري رقم  00

 ( webاإليجاب عن طريق المواقع اإللكترونية ) واب  0.2.5.0
على أهنا: "هي  (web)السابق، خدمة الواب  22/822من املرسوم التنفيذي  18عرفت املادة 

)نصوص، رسوم  MULTIMEDIAخدمة تفاعلية لالطالع أو احتواء صفحات متعددة الوسائط 

mailto:salaheddine@gmail.com
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"، Hy prétexteبيانات، صوت أو صورة( موصلة بينها عن طريق صالت تسمى نصوص متعددة 
 World Wideو هي خمتصر جلملة   "wwwشبكة عنكبوتية عاملية يرمز هلا ب:" (web)فالواب 
Webمن خالهلا زيارة خمتلف املواقع املتنوعة على الشبكة، قصد احلصول على معلومات خاصة  ، ميكن

على املاليني من املواقع داخل الشبكة، و يكون لكل موقع عنوان  webحيتاجها املستخدم، و حيتوي 
حوحو ) خاص يستطيع أي شخص يف أي زمان أو مكان الولوج إليه، للحصول على املعلومات اليت يريدها

 .(22، صفحة 8108، 

و يف ظل هذا النوع يقوم املوجب بعرض إجيابه على موقعه اإللكرتوين، و يتميز هذا النوع من اإلجياب 
كما يتميز   ،(212، صفحة 8108)خالد،  بأنه إجياب عام، أي إجياب موجه إىل أشخاص غري حمددين

هذا اإلجياب بأنه إجياب مستمر على مدار الساعة، ألنه يف العادة ال يكون مقيد بزمن معني، بل مقيد بنفاذ 
 .(021، صفحة 8108)محودي،  الكمية

 اإليجاب عن طريق المشاهدة و المحادثة عن بعد 2.2.5.0
 خالل املشاهدة و احملادثة عن بعد إحدى طرق التعبري عن اإلرادة عربيعترب التعبري عن اإلجياب من 

شبكة األنرتنت، حيث يستطيع مستخدم األنرتنت من خالهلا، التواصل مع األشخاص يف بث حي بالصوت 
و الصورة، و يشرتط لتشغيل لنظام احملادثة و املشاهدة أن يكون الطرفني متصلني بشبكة األنرتنت عن طريق 

و توفر هذه الوسيلة تبادل األفكار بني الطرفني مباشرة، كما تعترب طريقة فعالة لتعاقد بني عدة برامج، 
، و نكون يف هذه احلالة أمام (888، صفحة 8102)املزيين،  أشخاص يف دول خمتلفة يف نفس الوقت

 بأنه إجياب خاص.تعاقد بني حاضرين حكما، و يوصف هذا اإلجياب 

 الفرع الثاني: القبول في عقود التجارة اإللكترونية 0.0
القبول هو اخلطوة الثانية إلبرام العقد و اخلطوة األوىل اليت يقوم هبا القابل للموافقة على إجياب 

 هاملوجب، و القبول اإللكرتوين ال خيتلف من حيث املبدأ عن القبول التقليدي ما دام القابل قصد بقبول
املوافقة على إبرام العقد و إحداث أثر قانوين، إال أن القبول يف العقد اإللكرتوين كما هو احلال يف اإلجياب 
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اإللكرتوين يتسم ببعض اخلصوصية عن القبول التقليدي، و هذا راجع أساسا إىل الطريقة اليت يتم هبا التعبري 
 عنه، و هذا ما سيتم دراسته من خالل هذا الفرع.

 تعريف القبول اإللكتروني 5.0.0

أبو اهليجاء، ) يقصد بالقبول بصورة عامة التعبري عن اإلرادة من وجه إليه اإلجياب يف إبرام العقد
، كما يعرف بأنه التعبري عن إرادة الطرف األخر الذي تلقى اإلجياب، يطلقه حنو (28، صفحة 8102

، كما يشرتط يف القبول بصفة عامة (21، صفحة 8112)أبو اخليل ،  إجيابهعلى املوجب ليعلمه مبوافقته 
 أن يكون حرا و أن يكون مطابقا لإلجياب.

اإللكرتوين ال خيتلف عن القبول التقليدي، و كل ما يف األمر أنه يتم عن بعد عرب تقنيات و القبول 
االتصال احلديثة، لذلك فهو خيضع حسب األصل للقواعد العامة اليت تنظم القبول التقليدي، غري أنه يتميز 

 .(222، صفحة 8102) محدون،  ببعض القواعد اخلاصة به كونه يتم من خالل وسيط إلكرتوين

و ال يشرتط أن يصدر القبول اإللكرتوين يف شكل خاص أو وضع معني، مامل يشرتط املوجب صدوره 
يف شكل معني  أو مامل ينص القانون على ذلك، على اعتبار أن هناك بعض التشريعات تشرتط أن يتم 

، و منها (022، صفحة 8108)محودي،  توجيه اإلجياب توجيه القبول بالطريقة نفسها اليت استعمل فيها
اليت نصت على أنه: "التعبري عن اإلرادة  818/18يف املادة  UCC)القانون التجاري األمريكي املوحد )

 .(801صفحة ، 8102)موسى،  يف القبول يتم بذات طريقة عرض اإلجياب"

 طرق التعبير عن القبول اإللكتروني 0.0.0

يتم عادة التعبري عن القبول اإللكرتوين عرب عدة طرق كما هو احلال يف اإلجياب اإللكرتوين و هذا 
 مامل يشرتط املوجب أو القانون صدور القبول يف شكل معني، أو بنفس الطريقة اليت مت هبا اإلجياب اإللكرتوين.
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يف هذا اإلطار بالتطرق ألهم و أكثر أشكال القبول استعماال من جانب مستخدمي  و سأكتفي
 الشبكة

 القبول عن طريق البريد اإللكتروني 5.0.0.0
ميكن للقابل أن يعرب عن إرادته بقبول عرض اإلجياب عرب الربيد اإللكرتوين، سواء كان اإلجياب صادر 

 مواقع األنرتنت، أو حىت عن طريق االتصال املباشر عربعن طريق الربيد اإللكرتوين، أو على صفحات و 
، طاملا أن القانون أو املوجب ال يشرتطان صدور القبول (022، صفحة 8102)أكسوم عيالم،  األنرتنت

 يف شكل معني.

ة إىل عنوان الربيد إلكرتوني و يف هذه الصورة ميكن للقابل إرسال موافقته على اإلجياب يف صورة رسالة
 اإللكرتوين للموجب، و تتضمن رسالة القبول غالبا كل عناصر العقد من هوية القابل و طريقة الوفاء و غريها

 .(010، صفحة 8108)حوحو ، 

يها، و تعرب بالفعل مشكوك ف و القبول عرب الربيد اإللكرتوين ميكن اعتباره إرادة بينية و واضحة و غري
، كما يضفي على العقد نوعا من (811، صفحة 8108)محودي،  عن إرادة القابل يف االرتباط و التعاقد

، صفحة 8102)حامدي،  الثقة و الطمأنينة للمتعاقدين، على اعتبار أنه ميكن إثبات هذا القبول بسهولة
22). 

 (web)القبول باستعمال تقنية النقر على صفحة الواب  0.0.0.0

يتم القبول يف هذه الصورة عن طريق الضغط على أيقونة املخصصة إلعالن املوافقة و القبول عرب 
أيقونة حتمل عبارة أنا موافق، أما بالنسبة للمواقع ، حيث جند (228، صفحة 8108)خالد،  مواقع الواب

" أو j’accepte l’offreالواب اليت تستخدم اللغة الفرنسية فنجد مثال أيقونة حتمل عبارة "
"d’accord" أما مواقع الواب اليت تستخدم اللغة اإلجنليزية، فتستخدم عبارة ،"Iagree" أو "OK"  (

 .(088، صفحة 8108شور، هن
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و مع ذلك فإن أغلب التشريعات تشرتط بغرض التأكد من صحة إجراءات القبول، أن يتم عن 
، (828، صفحة 8100)ممدوح،  طريق النقر مرتني على األيقونة املخصصة للقبول و املوجودة على الشاشة

يرتتب على النقرة األوىل أي أثر قانوين، مبعىن أهنا ال تعد قبوال من طرف القابل، و ال و يف هذه احلالة ال 
رادة، و بتايل ال تؤدي إىل انعقاد العقد، و إمنا هي جمرد مرحلة وقائية وضعت  ميكن اعتبارها تعبريا عن اإلإ

، 8108حوحو ، ) اإللكرتوينحلماية رضا القابل من نتائج التسرع و األلية و البعد اليت يتميز هبا العقد 
 ، فال بد لقيام العقد و إنتاج أثره النقر مرتني على األيقونة.(28صفحة 

و يف بعض احلاالت جند املوجب يشرتط بعض اإلجراءات التالية لصدور القبول، كاإلجابة على 
مثال برقم  ل اإلقامة، أو بكتابة بعض البيانات املتعلقةبعض األسئلة اليت توجه إىل القابل، مثل حتديد حم

بطاقة االئتمان، أو أية بيانات ميكن تأكيد القبول و جعله يف صورة أكثر فعالية و منح فرصة للقابل للرتوي 
 .(810 ، صفحة8108)محودي،  و التفكري و التأكد من رغبته يف القبول قبل إبرامه العقد

 القبول عن طريق المحادثة و المشاهدة 2.0.0.0

ميكن التعبري عن القبول عن طريق املشاهدة أو احملادثة الفورية، أي تبادل مباشر للكالم، و بالتطور 
التكنولوجي و استعمال الكامريات يتحول إىل حديث باملشاهدة الكاملة، و بذلك نكون أمام جملس عقد 

أن املتعاقدين يشاهدون و يسمعون بعضهم البعض مباشرة، و عليه فال مناط من اعتبار  افرتاضي على أساس
 .(082، صفحة 8108)مرزوق،  هذه الطريقة تعبريا صرحيا عن طريق اللفظ

 ارة اإللكترونية:التجالمطلب الثاني: اإلشكاالت القانونية المثارة حول التعبير عن اإلرادة في عقود  .2
يثري التعبري عن اإلرادة يف عقود التجارة اإللكرتونية و املعرب عنها عرب وسائل االتصال احلديثة عدة 
صعوبات ال نظري هلا يف التعبري عن اإلرادة عرب الوسائل التقليدية، و السبب يف ذلك هو التباعد بني طريف 

ث يتم خالل شبكة األنرتنت، اليت تعد بيئة افرتاضية غري مادية، حيالعقد، فااللتقاء بينهما ال يتم إال من 
 .(022، صفحة 8102)هبلويل،  تبادل التعبري عن اإلرادة من خالل الرسائل اإللكرتونية
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املستعملة يف  ةو من أهم اإلشكاليات القانونية اليت تثريها اإلرادة اإللكرتوين، إشكالية حتديد اللغ
 التعبري عن اإلرادة اإللكرتونية )الفرع األول( و كذا صعوبة حتديد النطاق الزماين و املكاين اليت يتم فيه التعبري

 عن اإلرادة اإللكرتونية )الفرع الثاين(.

 الفرع األول: اللغة المستخدمة في التعبير عن اإلرادة في عقود التجارة اإللكترونية 5.2
إن من أبرز إشكاالت التعاقد اإللكرتوين هي اللغة اليت يتم هبا التفاوض مث التعاقد، و قد سعت 

و التعاقد  فاقاالتجهات دولية و منظمات متخصصة لوضع قواعد منوذجية توحد مبقتضاها لغة التفاوض و 
ت غرفة التجارة نيف تفسري العقد، و لقد تب االختالفاإللكرتوين، و ذلك بغرض تفادي سوء الفهم، و 

حماولة لتوحيد قواعد السلوك املوحد للتبادل اإللكرتوين للبيانات التجارية بواسطة اإلرسال عن  لالدولية أو 
بادل أو أنظمة لت لالتفاقات، و كان اهلدف من هذه القواعد هو التوصل إىل منوذج منطي 0222بعد سنة 

م ية اليت تستخدم فيها مصطلحات قانونية ذات مفاهيالعقود النمط استخدامالبيانات إلكرتونيا، كما أن 
 فباختالي حيدث يف الفهم الذ االختالفمتعارف عليها لغويا هدفه توحيد طريقة تفسري العقد، و تفادي 

اللغة  استعمال طباشرتااملفاهيم اللغوية، و قد حاولت بعض الدول و منها فرنسا إجياد حلول هلذه املشكلة 
أوت  12من القانون الفرنسي الصادر يف  8الوطنية للتعبري عن اإلجياب اإللكرتوين، حيث توجب املادة 

اللغة الفرنسية أو على األقل ترمجه هلا يف التعبري عن  استعمال،  toubonو املسمى بقانون  0222
الشيء أو  ى وجه اخلصوص يف وصفاإلجياب يف كل أنواع التجارة، و من مثة يف التجارة اإللكرتونية، و عل

لفواتري و يف ا االستعمالاملنتج أو اخلدمة، و تعيني نطاقه و ما له من ضمان، و كذا طريقة التشغيل أو 
 .(888-882، الصفحات 8102)املزيين،  اإليصاالت

بري عن استعمال اللغة الوطنية يف التع و رغم ذلك، فإن كانت بعض التشريعات احمللية تستوجب
اإلجياب، إال أن عاملية الشبكة و دولية العرض، ليس من شأهنا االستجابة للمتطلبات احمللية  يف كل دولة 
من دول العامل، و ليس من الضروري أن تسعى كل دولة يف العامل و يف سبيل محايتها لرعاياها، أن تشرتط 

لتعبري عن اإلجياب، ألن ذلك سينطوي على السماح لسيء النية بالتالعب يف استخدام اللغة الوطنية يف ا
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البيوع عرب الشبكة، أضف إىل ذلك أن اللغة مل تعد عقبة تستحق الوقوف عندها، حيث جند أن معظم 
 واملواقع العاملية، حتاول أن تربز صفحتها بلغات متعددة، و توفر ترمجة فورية و كاملة لكل حمتويات املوقع، 

زريقات ،  ) بتايل هي تسهل للزائرين الدخول ملواقعها و جتذهبم بذلك، و تتحاور معهم بلغاهتم احمللية
 .(088، صفحة 8112

 غري أن السؤال الذي يثور يف هذا اإلطار عن مدى صالحية السكوت لتعبري عن اإلرادة اإللكرتونية؟

األصل هو أال يقوم السكوت مقام القبول، فالسكوت وضع سليب ال يعين مفهوما معينا، فحالة 
ة عن التعبري عن اإلرادة، و يف هذا املعىن يقرر فقهاء الشريعة اإلسالمي االمتناعالصمت تعكس الرغبة يف 

ا كتعبري إليه اداالستنقاعدة أصولية هي أنه "ال ينسب لساكت قول"، غري أن هناك حاالت سكوت ميكن 
، و يف هذا اإلطار (222-228، الصفحات 8102) محدون،  عن اإلرادة، حتديدا إرادة القبول بالتعاقد

من القانون املدين اجلزائري على أنه: "إذا كانت طبيعة املعاملة أو العرف التجاري أو غري  82نصت املادة 
الظروف، تدل على أن املوجب مل يكن ينتظر تصرحيا بالقبول، فإن العقد يعترب قد مت، إذا مل يرفض ذلك من 

 اإلجياب يف وقت مناسب.

و يعترب السكوت يف الرد قبوال، إذا اتصل اإلجياب بتعامل سابق بني املتعاقدين، أو إذا كان اإلجياب 
 ملصلحة من وجه إليه".

 و هل ميكن تطبيق هذه القاعدة يف التعبري عن القبول اإللكرتوين؟و لكن اإلشكال الذي يثور هنا ه

اختلف الفقه بشأن صالحية السكوت يف التعبري عن إرادة القبول اإللكرتوين، و هذا االختالف  
جاء كنتيجة للخاصية املميزة للقبول اإللكرتوين، الذي يتم عن بعد عرب وسائل االتصال احلديثة، مما جيعله 

، ويف هذا اإلطار يعرتف جانب (081-022، الصفحات 8102)هبلويل،  لقبول التقليديخيتلف عن ا
من الفقه بصالحية السكوت ليكون قبوال إلكرتونيا يف احلاالت اليت يكون هناك تعامل سابق بني املتعاقدين 
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 احلديثة جيب أن ال يكون مربرا للخروج عن هذه القاعدةجمارات للقواعد العامة، و أن استعمال التقنيات 
 .(818، صفحة 8108)محودي، 

يف حني مييل جانب من الفقه على عدم االعرتاف بالسكوت للتعبري عن القبول اإللكرتوين، ويرجع 
لعرف اإللكرتونية، إذ ال ميكن القول بأن اذلك إىل صعوبة تطبيق تلك االستثناءات يف جمال املعامالت 

، صفحة 8102)عبوب،  يلعب دورا فعاال يف مثل هذه العقود نظرا حلداثة هذا الشكل من أشكال التعاقد
اءت هبا ج، و بتايل مييل هذا االجتاه أكثر حلماية األطراف املتعاقدة، ويزيل أهم االستثناءات اليت (088

القواعد العامة خبصوص إمكانية صالحية السكوت لتعبري عن القبول، كون مربراته  زالت مع هذا النوع 
محودي، ) احلديث من التعاقد على نقيض االجتاه األول الذي كان ما يهمه هو تشجيع التعاقد اإللكرتوين

 .(812، صفحة 8108

يرى جانب أخر من الفقه أن عدم االعتداد بالسكوت يف التعاقد اإللكرتوين ال جيب أخذه يف حني 
على إطالقه، كون أنه توجد حالة وحيدة و هي احلالة اخلاصة بوجود تعامل سابق بني املتعاقدين، تعد أكثر 

، صفحة 8102)هبلويل،  احلاالت اليت ميكن من خالهلا اعتبار السكوت تعبريا عن القبول اإللكرتوين
، و يشرتط هذا اجلانب من الفقه ايضا أن يقرتن وجود التعامل السابق بظرف أخر يرجح داللة (080

 السكوت على القبول، كما لو وجد اتفاق سابق بني الطرفني، سواء كان هذا االتفاق صرحيا أو ضمنيا
 .(082، صفحة 8102بوب، )ع

أما من وجهة نظري أميل إىل الرأي الثاين الذي ال يعرتف بصالحية السكوت بأن يكون تعبريا عن 
القبول اإللكرتوين، و يرجع السبب إىل حداثة هذا النوع من العقود و صعوبة إحكامها إىل القواعد العامة،  

لك املادي للمتعاقدين يف جملس العقد، أضف إىل ذكون أن هذه القواعد وضعت يف وقت يفرتض احلضور 
من قانون التجارة اإللكرتونية أن يتم تأكيد الطلبية من طرف  08أن املشرع اجلزائري يشرتط يف املادة 

املستهلك اإللكرتوين من أجل تكون العقد، كما يشرتط أن يكون االختيار الذي يقوم به املستهلك 
 اإللكرتوين معربا عنه صراحة.
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 ترونية:تعبير عن اإلرادة في عقود التجارة اإللكلالفرع الثاني: تحديد النطاق الزماني و المكاني ل 0.2
من اإلشكاالت القانونية املثارة حول التعبري عن اإلرادة اإللكرتونية، هي مشكلة حتديد النطاق الزماين 

 اب.من خالهلا التعبري عن اإلجي و املكاين هلا، نظرا للعاملية اليت تتميز هبا الشبكة، و اليت يتم

لذلك سنحاول من خالل هذا الفرع التطرق إىل مسألة حتديد النطاق املكاين لإلجاب اإللكرتوين، 
 و نطاق املكاين للقبول اإللكرتوين نظرا ألمهية هاتني الطقتني.

 النطاق المكاني لإليجاب اإللكتروني 5.0.2

 وسائل االتصال احلديثة، إجيابا ليس له نطاق مكاين حمدد،يعترب اإلجياب الصادر من املوجب عرب 
فاألنرتنت اليت كثريا ما يعرب من خالهلا اإلجياب، تعد وسيلة اتصال حديثة غري حمددة النطاق، تنقل كل ما 
يبث من املواقع و األسواق االفرتاضية دون التقيد حبدود دولة معينة أو إقليم معني، و عليه فإن اإلجياب 

 .(022، صفحة 8102)هبلويل،  يكون عرب هذه الشبكة، يعترب إجيابا عام موجه جلميع سكان العاملالذي 

 lien deو لذلك جند بعض العقود تنص صراحة على ما ميكن أن يسمى بنطاق التغطية 
couverture  أي النطاق الذي يغطيه اإلجياب، و من ذلك ما نص عليه عقد املركز التجاري ،

Infonie(22، صفحة 8108)خملويف،  ، من أن العرض ليس صاحلا إال يف اإلقليم الفرنسي. 

ادفه فإذا حدث أن صو بناء على ذلك فإن املوجب ال يلتزم إال يف حدود املكان احملدد من طرفه، 
قبول من مكان غري ذلك احملدد صراحة، فإن هذا القبول يعترب منعدما و ال يعتد به كقبول، و إمنا قد يعترب 

 .(281، صفحة 8108)خالد،  إجيابا جديد حيتاج إىل قبول، و التحديد املكاين لإلجياب جائز قانونا

التمييز بني نطاق التغطية و شرط التسليم، فإذا كان األمر يتعلق بنطاق التغطية  و مع ذلك جيب 
كما سبق اإلشارة إليه، يبقى اإلجياب حمصورا يف حدود املكان املعني، أما إذا وقع التعني على مكان التسليم 

أخر و  نفإن ذلك ال يسلب اإلجياب صالحيته من حيث املكان، و جيوز أن يرد عليه قبول من أي مكا
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 يقع صحيحا، غري أن البائع ال يلتزم بالتسليم إال يف األماكن اليت تعهد التسليم فيها، و على القابل أن يلتزم
 .(082، صفحة 8112) زريقات ،  بذلك مامل يكن هناك اتفاق أخر

 النطاق الزماني للقبول اإللكتروني 0.0.2

القبول له أمهية كبرية، إذ أن وقت القبول هو وقت إبرام العقد، حبيث أن العقد ينعقد إن حتديد وقت 
بتالقي اإلجياب مع القبول، و طبقا للقواعد العامة فإن التعاقد بني حاضرين اللذان جيمعهما جملس عقد 

انون املدين من الق 80واحد، ينعقد العقد يف نفس زمان جملس العقد، و هذا أمر سهل حبيث نصت املادة 
اجلزائري على أنه: "ينتج التعبري عن اإلرادة أثره يف الوقت الذي تصل فيه بعلم من وجه إليه، و يعترب وصول 
التعبري قرينة على العلم ما مل يقم الدليل على عكس ذلك"، وعليه فإنه يف التعاقد بني حاضرين جيمعهم 

 يها القابل قبوله.جملس عقد واحد، ينعقد العقد يف اللحظة اليت يعلن ف

إال أنه يصعب تطبيق هذه القواعد على التعاقد اإللكرتوين، نظرا للطبيعة اليت يتميز هبا، كون أن 
 .(222، صفحة 8108)خالد،  التعاقد يتم بني غائبني

تعرض إليها حتكمه أربعة نظريات، نو يف هذا اإلطار فإن حتديد زمان انعقاد العقد املربم بني غائبني 
 على النحو اآليت:

 نظرية إعالن القبول اإللكتروني 5.0.0.2
وفقا هلذه النظرية فإن العقد ينعقد بني غائبني يف اللحظة اليت يعلن فيها القابل للقبول، و حجة هذا 

لقبول مطابق ا، وكان لهالن القابل لقبو عالرأي أن العقد يتم مبجرد توافق القبول مع اإلجياب، فبمجرد إ
لإلجياب فإن التوافق بني اإلرادتني يكون قد مت و بتايل ينعقد العقد، و من مزايا هذه النظرية حتقيق السرعة 

 .(881، صفحة 8102)املزيين،  يف التعامل بني األشخاص
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يكون  القابل قد قبل اإلجياب، ال سيما احلالة اليتغري أنه يؤخذ على هذه النظرية صعوبة إثبات أن 
زريقات  ) فيها القابل ، قد حرر رسالة القبول و تركها على جهازه اخلاص دون أن يرسلها أو يعلم هبا أحد

 .(022-022، الصفحات 8112، 

 نظرية تصدير القبول اإللكتروني 0.0.0.2
يرى أصحاب هذه النظرية أن العقد ينعقد يف اللحظة اليت يصدر فيها القابل القبول، إال أهنم 
يشرتطون أن يكون إعالن القبول هنائيا ال رجعة فيه، و اإلعالن لن يكون كذلك إال إذا قام من صدر عنه 

، الصفحات 8102)املزيين،  بعد ذلك اسرتدادهالقبول بتصديره أي بإرساله إىل املوجب حبيث ال ميكن 
881-880). 

إال أن هذه النظرية مل تسلم من النقد أيضا، إذ أنه قد حيدث أن ال يستلم املوجب رسالة القبول، 
وال يكون عاملا هبا، بالرغم من تصديرها من قبل القابل، قد يكون السبب مثال خلال تقنيا تعرض له حاسوب 

، 8108لعجايل،  ) القابل، و بتايل تصبح تثري نفس مشكل النظرية األوىل و هو صعوبة إثبات القبول
 .(012صفحة 

 

 القبول اإللكتروني استالمنظرية  2.0.0.2
إن كان فيرى أصحاب هذه النظرية أن العقد ينعقد يف اللحظة اليت يستلم فيها املوجب القبول، 

القبول مرسال يف خطاب، فإن العقد ينعقد يف اللحظة اليت يتسلم فيها املوجب هذا اخلطاب املتضمن القبول، 
ألنه يف هذه اللحظة يكون القبول هنائيا و ال يستطيع القابل الرجوع فيه، و من السهل على املوجب إثباته، 

 .(880، صفحة 8102)املزيين،  ألن املوجب بتسلمه للقبول يكون القبول يف حوزته

 نظرية العلم بالقبول اإللكتروني 3.0.0.2
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، 8108حو ، )حو  و مفاد هذه النظرية، أن العقد ينعقد يف الزمان الذي يعلم فيه املوجب بالقبول
لرسالة القبول الواردة إليه، و هذه النظرية هلا ميزة هامة، وهي أن ، أي يف حلظة قراءة املوجب (002صفحة 

تقيد القابل بقبوله مبجرد علمه أيضا بوصول القبول إىل علم املوجب، غري أنه يؤخذ على هذه النظرية أن 
خالد، ) العلم بالقبول ينفرد به املوجب، فهو وحده يستطيع أن يعلنه أو يستطيع أن ينكره وفقا ملصلحته

 .(228، صفحة 8108

و ما جتب اإلشارة إليه يف هذا إطار، أن التشريعات قد اختلفت مواقفها يف األخذ هبذه النظريات 
اليت حتدد حلظة القبول و اليت يتحدد هبا وقت انعقاد العقد، و رغم هذا االختالف بني التشريعات، إال أهنا 

قد بار ذلك مما جيوز االتفاق على خمالفته، فإذا اتفق املتعاقدان على حتديد وقت معني ينعقد أمجعت على اعت
 081، صفحة من 8112) زريقات ،  به العقد، يؤخذ هبذا االتفاق و لو كان ال ينسجم مع نص القانون

 .(088إىل 

 خاتمة: .3
من خالل هذه الدراسة، ميكن القول أن التعبري عن اإلرادة يف عقود التجارة  هعلى ضوء ما تناولنا

ن اإلرادة عن التعبري عن اإلرادة يف العقود التقليدية، غري أن التعبري ع جوهرهاإللكرتونية ال خيتلف من حيث 
يف عقود التجارة اإللكرتونية ينفرد ببعض اخلصوصية الناجتة أساسا عن الطريقة اليت تنعقد هبا هذه العقود، 

ألنرتنت ا على اعتبار أهنا تربم يف بيئة إلكرتونية تستخدم فيها أحدث وسائل االتصال و على رأسها شبكة
 و اليت تعترب البنية التحتية اليت تقوم عليها.

و من خالل دراستنا هلذا املوضوع الذي جاء حتت عنوان: التعبري عن اإلرادة يف عقود التجارة 
 اليت تثريها، توصلنا إىل مجلة من النتائج، لعل أبرزها:القانونية اإللكرتونية و اإلشكاالت 

  دية سوى ادة يف عقود التجارة اإللكرتونية عما هي عليه يف العقود التقليال خترج صيغة التعبري عن اإلر
 يف الوسيلة املستخدمة يف ذلك.
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  إن التعبري عن اإلرادة يف عقود التجارة اإللكرتونية قد حيدث بواسطة استخدام أكثر من تقنية تقدمها
يق الرسائل اإللكرتونية أو عن طر شبكة األنرتنت، حيث من املمكن إجراء هذا التعاقد عن طريق تقنية 

 صفحة الواب، أو عن طريق تقنية احلوار املباشر.
  يثري التعبري عن اإلرادة يف عقود التجارة اإللكرتونية الكثري من اإلشكاالت القانونية ال نظري هلا يف

دية و العاملية لوسيلة ماالتعبري عن اإلرادة يف العقود التقليدية، و هذه اإلشكاالت ناجتة أساسا من الطبيعة الال
 إبرام هذا النوع من العقود.

  كما أن معظم التشريعات املنظمة للمعامالت اإللكرتونية قد تبنت يف نصوصها تنظيم كيفية التعبري
عن اإلرادة يف العقد اإللكرتوين، أما املشرع اجلزائري و بالرغم من استحداثه لقانون التجارة اإللكرتونية، إال 

رق إىل موضوع التعبري عن اإلرادة إلكرتونيا، وهذا ما يفرض علينا الرجوع إىل القواعد العامة أنه مل يتط
التقليدية اخلاصة بالتعبري عن اإلرادة يف العقد التقليدي، بالرغم من أهنا قد ال تنسجم مع اخلصوصية اليت 

 يتميز هبا العقد اإللكرتوين.
لك صة تتناسب مع التقنيات احلديثة للتعاقد، و ذلذلك نوصي املشرع بضرورة استحداث قواعد خا

 من أجل محاية إرادة كل من الطرفني من جهة، و ضمان استقرار املعامالت من جهة أخرى.

 :. قائمة المراجع5

 ( .8102إمساعيل يوسف محدون .)ر: )اإلصدار الطبعة األوىل(. مص محاية املستهلك يف التعاقد اإللكرتوين
 املصرية للنشر و التوزيع.

 ( .8108حممد ناصر محودي .)عة األوىل(. )اإلصدار الطب العقد الدويل اإللكرتوين املربم عرب شبكة األنرتنت
 األردن: دار الثقافة للنشر و التوزيع.

 افة للنشر و التوزيعدار الثق :عمان .عقود التجارة اإللكرتونية .(2017) .م ,أبو اهليجاء. 
 ( . 8112أسامة أمحد بدر .).)عة مصر: دار اجلام محاية املستهلك يف التعاقد اإللكرتوين )دراسة مقارنة

 اجلديدة لنشر.
 ( .8102بالقاسم حامدي .).ختصص قانون األعمال،كلية احلقوق و العلوم  إبرام العقد اإللكرتوين

 السياسية، جامعة احلاج خلضر، باتنة، اجلزائر.
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 ( .8100خالد إبراهيم ممدوح .)اإلصدار الطبعة الثانية(. اإلسكندرية: إبرام العقد اإللكرتوين دراسة مقارنة( 
 دار الفكر اجلامعي.

 ( .8102خالد السيد حممد عبد اجمليد موسى .)مصر: مركز  العمل اإللكرتوين )دراسة مقارنة(. إبرام عقد
 الدراسات العربية لنشر و التوزيع.

 ( .8102رشيدة أكسوم عيالم .).ة ختصص قانون خاص داخلي، كلي املركز القانوين للمستهلك اإللكرتوين
 احلقوق و العلوم السياسة، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، اجلزائر.

 ( .8102زهرية عبوب .)العلوم  كلية احلقوق و  ية املدنية للمستهلك يف إطار املعامالت اإللكرتونية.احلما
 السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، اجلزائر.

 ( .8108عبد الوهاب خملويف .).ختصص قانون األعمال، كلية احلقوق و التجارة اإللكرتونية عرب األنرتنت 
 ، اجلزائر.العلوم اإلنسانية، جامعة احلاج خلضر، باتنة

 ( . 8112عمر خالد زريقات .)اإلصدار الطبعة األوىل(. األردن: دار احلامد  عقد البيع عرب األنرتنت(
 لنشر و التوزيع.

 ( .8102غازي بن فهد بن غازي املزيين .)احلماية القانونية للمستهلك يف عقود التجارة اإللكرتونية 
 اجلامعي للنشر و التوزيع.)اإلصدار الطبعة األوىل(. الرياض: دار الكتاب 

 ( .8102فاتح هبلويل .).حلقوق و العلوم كلية ا  النظام القانوين للتجارة اإللكرتونية يف ظل التشريع اجلزائري
 السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، اجلزائر.

 ( .8108كوثر سعيد عدنان خالد .).اإلسكندرية: دار اجلامعة اجلديدة. محاية املستهلك اإللكرتوين 
 ( .8108المية لعجايل .).فرع قانون األعمال، كلية  محاية املستهلك يف معامالت التجارة اإللكرتونية

 احلقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، اجلزائر.
 ( . 8112ماجد حممد سليمان أبو اخليل .)ة ب)اإلصدار الطبعة األوىل(. الرياض: مكت العقد اإللكرتوين

 الرشد ناشرون.
 ( .8108مصطفى وسيمة هنشور .).النظام القانوين للتجارة اإللكرتونية يف التشريع اجلزائري و املقارن 

ختصص قانون العالقات االقتصادية الدولية، كلية احلقوق و العلوم السياسية،، جامعة عبد احلميد إبن باديس، 
 مستغامن، اجلزائر.

 ( .8108نور اهلدى مرزوق .)علوم فرع املسؤولية املهنية، كلية احلقوق وال رتاضي يف العقود اإللكرتونية.ال
 السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، اجلزائر.
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 ( . 8108ميينة حوحو .)دار )اإلصدار الطبعة األوىل(. اجلزائر عقد البيع اإللكرتوين يف القانون اجلزائري :
 بلقيس لنشر.
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 وسائل الدفع االلكتروني كأداة لتفعيل التسويق المصرفي االلكتروني

Les Méthodes De Paiement Electronique En Tant Qu'outil D'activation 

 Du Marketing Bancaire Electronique 
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 : ملخص
ا للدفع االلكرتوين باعتبارها مدخال حديثهتدف هذه الدراسة إىل تسليط الضوء على وسائل الدفع 

يف تعزيز فاعلية  دور هذه الوسائلو  ،ناجتا عن التطورات السريعة يف تكنولوجيا املعلومات اليت يشهدها العامل
التسويق االلكرتوين الذي يعد من احد املفاهيم املعاصرة يف جمال التسويق، حيث تعرضنا إىل مفهوم وسائل 

أهم املفاهيم املرتبطة هبا حماولني إبراز أهم أنواعها  كما تطرقنا إىل التعرف على مفهوم الدفع االلكرتوين و 
التسويق االلكرتوين واملزيج التسويقي اإللكرتوين خمتتمني الدراسة مبحاولة معرفة مدى مسامهة وسائل الدفع 

 االلكرتونية يف انتشار تسويق اخلدمات املصرفية االلكرتونية.
 وسائل الدفع االلكرتوين، التسويق اإللكرتوين، املزيج التسويقي االلكرتوين.: كلمات مفتاحية

 .احملور السادس )دور التسويق االلكرتوين يف تطوير التجارة االلكرتونية( المحور:
Résumé:  

Cette étude vise à mettre l’accent sur les Moyens de paiement 

électronique comme des moyens  qui donnent une nouvelle  passerelle de 

paiement en raison de l’évolution rapide des technologies de l’information 

que le monde est témoin. Et le rôle de ses méthodes pour améliorer 

l’efficacité de l’E-marketing, qui est l’un des concepts contemporains dans 

le marketing, ou nous étions à la notion de moyens de paiement électronique 

et les concepts connexes les plus importants , en essayant de mettre en 

évidence les types les plus importants comme nous avons parlé de reconnaitre 

le concept de E- marketing et e-marketing mix, en fin nous avons essaye de 

connaitre la contribution des moyens de paiement électronique dans la 

propagation de la commercialisation des services bancaires électroniques.  
Mots-Clés : Moyens de paiement électronique, E-marketing, E-marketing mix. 

__________________________________________ 
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 مقدمة:  .1
تعترب وسائل الدفع الطريقة اليت من خالهلا يستطيع األفراد تسوية التزاماهتم أو دفع أمثان السلع 

 الزمان وذلك تبعا لتطور احلياة االقتصادية وظروف ، وقد تطورت على مرواخلدمات اليت حيصلون عليها
 مسبوقة يف تكنولوجيا املعلومات اليت متخضت عنها وسائل الدفع االلكرتوين واليت السوق والتطورات الغري

 مثلت الصورة االلكرتونية لوسائل الدفع التقليدية وقد حظيت بالقبول االجتماعي هلا.
ا ين اإلسرتاتيجية اليت تستخدم يف تنظيم طرق تكنولوجيمن جهة أخرى يعد التسويق االلكرتو 

االتصاالت احلديثة وذلك عن طريق حتويل السوق االفرتاضية إىل واقع ملموس، ويعترب التسويق االلكرتوين 
جزءا مهما من اإلسرتاتيجية التسويقية الشاملة احلديثة حيث أنه يعترب نوع مهما من أساليب التسويق الذي 

 قيق أهدافه عرب االنرتنت وذلك بتطبيق املبادئ العامة لعلم التسويق من خالل استخدام الوسائطيسعى إىل حت
االلكرتونية وبشكل أكثر خصوصية استخدام شبكة االنرتنت ووسائل الدفع االلكرتوين اليت مكنت العميل 

 السلع فواتري كسداد املصرفية اخلدمات من أن يستفيد هبإمكان أصبحعامة والعميل املصريف خاصة  الذي 
      .اإللكرتوين االتصال طريق عن واخلدمات

 من خالل ما سبق ميكننا طرح اإلشكالية التالية:
ماذا نقصد بوسائل الدفع االلكتروني كنظام دفع حديث وما هي إسهاماتها في انتشار التسويق 

 االلكتروني؟

 :أهداف الدراسة 
 األهداف التالية:نسعى من خالل هذه الدراسة اىل حتقيق 

 دراسة ماهية وسائل الدفع االلكرتوين. -
 التعرف على مفهوم التسويق االلكرتوين كمفهوم حديث يف الفكر التسويقي املعاصر. -
 معرفة مسامهة وسائل الدفع االلكرتونية يف انتشار تسويق اخلدمات املصرفية االلكرتونية. -
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 مفهوم وسائل الدفع االلكترونية وأنواعها .0
 وردت تعار يف عديدة لوسائل الدفع االلكرتوين واليت نوجز منها ما يلي:

رها جمموعة من األدوات والتحويالت االلكرتونية اليت تصد" :وسائل الدفع االلكرتوين على أهناعرفت 
 (2102)أمين قديح،  ."املصارف واملؤسسات كوسيلة دفع، وتتمثل يف البطاقات البنكية والنقود االلكرتونية

أنظمة الدفع اليت تتم الكرتونيا بدال من الورق أو البيانات وميكن الشخص من " :كما تعرف على أهنا
وسائل ول (2112)صاحل اجلداية، سناء جودت خلف، ."احملاسبة على فواتريه الكرتونيا عرب حسابه البنكي اخلاص

 ، هي:أنواع االلكرتوين الدفع
  :تعرف البطاقة البنكية على أهنا عبارة عن بطاقة بالستيكية حتتوى على معلوماتالبطاقات البنكية 

و أ   رقمية وتستخدم هذه املعلومات يف أغراض الدفع، كما ميكن استخدامها ألغراض أخرى مثل التعريف 
سمى ته. بعض هذه البطاقات االلكرتونية ل الدخول ملواقع خاصة ال ميكن الدخول فيها إال للمرخص

دت خلف، )صاحل اجلداية، سناء جو  البطاقات الذكية الحتوائها على معلومات ميكن التعامل معها بطريقة أخرى.

حيث متكن هذه البطاقات حاملها من احلصول على النقود عن طريق آالت الصرف الذايت، كما  (2112
متكنه أيضا من شراء معظم احتياجاته دون أن يكون لديه مبالغ كبرية من األموال قد تتعرض للسرقة أو 

 التلف. وتوجد عدة أنواع للبطاقات البنكية على النحو التايل:
ي بطاقات تصدرها املصارف يف حدود مبالغ معينة، ويتم استخدامها كأداة وه: البطاقات االئتمانية -

استخدامها كأداة ضمان وتتميز هذه البطاقات بأهنا توفر كال من الوقت واجلهد حلاملها وكذلك تزيد 
من إيرادات البنك املصدر هلا ملا حيصل عليه من رسوم مقابل اخلدمات أو من فوائد مقابل التأخر يف 

وال يتم إصدار هذه البطاقات إال بعد دراسة جيدة ملوقف العميل حىت ال يواجه البنك املصدر  السداد،
 (2101)حممد عبد احلسن الطائي،  .خماطر عالية يف حالة عدم السداد

 ميكن شرحية على وحتتوي االئتمان، بطاقة تشبه بالستيكية بطاقة عن عبارة هيو  :الذكية البطاقات -
متكن من حفظ املعلومات الرقمية فيها وتتوافق مع أجهزة حاسوبية حيث ميكن قراءة البيانات داخل 

هبا،     نية احملفوظة االلكرتو  والشفرةالشرحية وحتويلها إىل معلومات مقروءة تعتمد على طبيعة الربنامج 
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وغاليا ما حتتوي على  معلومات  رقمية بيانات ونقل وختزين ومعاجلة استخراج يف استخدامها وميكن
مهمة كاحلسابات املصرفية للمستخدم، ويتطلب استخدامها إدخال رقم سري، ويف حالة سرقة البطاقة 

 الذكية يكون من الصعب جدا على غري صاحب البطاقة معرفة الرقم السري اخلاص بالبطاقة.
 تطوير مت ولقد الفوري، الدفع طريق عن أو االئتماين التعامل بني االختيار فرصة البطاقة هذه وتعطي
 حتققت قد اتهاستعماال انتشار يف الكبرية القفزة أن إال السبعينيات، منتصف منذ الذكية البطاقة تكنولوجيا

 وتسديد اإللكرتونية، احملفظة وهي أساسية جماالت ثالثة يف وذلك وآسيا، أوروبا من كل يف الثمانينات يف
 (2102)نوال بن عمارة،  املدن. يف الداخلي النقل خدمات و الصحية الرعاية تكاليف

  :هي عبارة عن قيمة نقدية خمزنة على وسيلة الكرتونية مدفوعة مقدما وغري مرتبطة النقود االلكترونية
 من إلكرتونية عمالت بشراء  املشرتي أو العميل قيام على اإللكرتوين النقد فكرة وبنيتحبساب بنكي، 

 من خاصة عالمة أو اخلاص احلاسب على العمالت هذه حتميل يتم حيث بإصدارها، يقوم الذي البنك
 احملددة القيمة بنفس وتكون العادية، العمالت اإللكرتونية حمل العمالت هذه حتل وبالتايل املصدر، البنك
 Tokens.وتسمى  عليها

 .خطوات أربع على مرحلة كل تتم مرحلتني، إىل اإللكرتوين النقد باستعمال الشراء عملية تنقسمو 
 الشراء لعملية السابقة األولى: المرحلة

 على وتكون الحتياجاته، الكايف بالقدر املصدرة البنوك أحد من اإللكرتوين النقد باقتناء املشرتي يقوم -
 ؛جدا صغرية وحدات شكل

ة شرك من عليه احلصول يتم جماين برنامج وهو اإللكرتوين، النقد بإدارة خاصCyber  برنامج اقتناء   -
 النقد اقتناء عمليات ضوء يف األرصدة حساب على يعملو  النسخو  احملو من الربنامج حيمي الذي

 ؛cash اإللكرتوين
 عرب تعمل البنوك وهذه اإللكرتوين، النقد يف تتعامل اليت البنوك أحد يف يشرتك أن البائع على جيب -

  ت؛االنرتن شبكة
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 حيصل كذلك جماين الربنامج وهذا اإللكرتوين، النقد إلدارة خاص برنامج على البائع حصول تتضمن -
 البائع، رصيد إىل وإضافتها املتحصالت تسجيل على الربنامج هذا ويعمل؛ Cyber cashمن شركة 
 . حقيقي نقد إىل إلكرتوين إىل نقدا من األرصدة حتويل عملية عل بالسيطرة كما يقوم

 الشراء عملية: الثانية المرحلة
 الشراء، بعملية املتعلقة اخلطوات تأيت اإللكرتوين، النقد إدارة بعمليات املتعلقة اخلطوات إمتام بعد

 .أسعارها على والتعرف السلع واختيار البائع مقر بتصفح املشرتي قيام بعد وتبدأ
 فيقوم املطلوبة، بالقيمة اإللكرتونية النقود خالل من الدفع قرار باختاذ املشرتي يقوم املرحلة هذه خالل -

 (2102)نوال بن عمارة،  : يلي مبا اإللكرتوين النقد إدارة برنامج
 ؛عدمه من بالسداد السماح بإمكانية الرصيد اختبار 
 هبا الدفع سيقوم اليت النقد وحدات باختيار الربنامج فيقوم بالسداد يسمح الرصيد كان إذا، 

 البائع إىل إلرساله خاص كشف يف وحدة لكل اخلاص بالرقم الوحدات هذه حتديد يتم حيث
 .املصدر البنك طريق عن

 املختلفة التأكد بطرق اإللكرتونية النقود صحة من يتأكدو  املشرتي من الدفع كشف البنك يتلقى -
 وحدات كشف إرسال ليتم ،(إلكرتونية بصمات اإللكرتونية، النقد بوحدات اخلاصة األرقام صحة)

 ؛البائع إىل اإللكرتوين النقد
 بإضافة ويقوم البنك، من املوقعة اإللكرتونية العمالت كشف للبائع اإللكرتوين النقد إدارة برنامج يتلقى -

 ؛الرقمية البائع خزينة إىل اهب اخلاص التأمني وعالمات ، بأرقامها اجلديدة النقد وحدات
 النقد نظام يقوم مث السداد عملية بتمام املشرتي باختيار للبائع اإللكرتوين النقد إدارة برنامج يقوم -

 ائية.نه بصورة املشرتي حمفظة من الكشف ذاهب املخصصة الوحدات هذه مبحو للمشرتي اإللكرتوين
 وموقع من  على أمر مكتوببعد أن كانت البنوك تقوم بعملية التحويل بناءا : التحويل االلكتروني

العميل، أصبح باإلمكان إعطاء األمر بشكل الكرتوين نظرا لظهور أنظمة أمنة الستخدامه، حيث عرفت 
مدونة التجارة التحويل البنكي بأنه عملية يتم مبقتضاها إنقاص حساب املودع بناءا على أمره الكتايب 
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بق ذكره حويل االلكرتوين فانه ال خيتلف عما سبقدر مبلغ معني يقيد من حساب ألخر، أما بالنسبة للت
إال يف كون األمر الذي يصدره العميل يكون بوسيلة الكرتونية. وقد يأيت ذلك إما بواسطة أمر بسيط 
صادر عن العميل بتحويل مبلغ معني من حسابه إىل حساب آخر وإما نتيجة إحدى التعامالت 

 (031، صفحة 2112)حممود أبو فروة،  .االلكرتونية
 تدنا الشيك االلكرتوين هو املكافئ االلكرتوين للشيكات الورقية التقليدية اليت اع: الشيكات االلكترونية

التعامل هبا والشيك االلكرتوين هو رسالة الكرتونية موثقة ومؤمنة يرسلها مصدر الشيك إىل مستلم 
ية إىل لذي يعمل عرب االنرتنت ليقوم البنك أوال بتحويل قيمة الشيك املالالشيك ليعتمده ويقدمه للبنك ا

حساب حامل الشيك وبعد ذلك يقوم بإلغاء الشيك وإعادته الكرتونيا إىل مستلم الشيك ليكون دليال 
على أنه قد مت حذف الشيك فعال، وميكن ملستلم الشيك أن يتأكد الكرتونيا من أنه قد مت بالفعل حتويل 

 (032، صفحة 2112)حممود أبو فروة،  .لغ حلسابهاملب
 والمفاهيم المتعلقة به التسويق االلكتروني .3

ا مفهوم التسويق االلكرتوين من املفاهيم احلديثة يف الفكر التسويقي املعاصر، واليت تتبناه حالييعد 
ا على استخدام احلاسب وتكنولوجيا االلكرتوين أساسالعديد من املنظمات، حيث يعتمد التسويق 

ني استخدام تكنولوجيا املعلومات للربط الفاعل ب: "ويعرف بأنه ،االتصاالت لتسويق السلع واخلدمات
الوظائف اليت يوفرها البائعون واملشرتون". ويستخدم التسويق االلكرتوين العديد من التقنيات مثل تبادل 

)نظام  .على نطاق واسع ، وحتويل األموال الكرتونياE-Mail، والربيد االلكرتوين Ediاملعلومات االلكرتونية 

 (21، صفحة 2113موسى سويدان وشفيق ابراهيم حداد، 
كما يعرف التسويق االلكرتوين على أنه " تعامل جتاري قائم على تفاعل أطراف التبادل الكرتونيا 

)عبد ."نتاالنرت بدال من االتصال املادي املباشر من خالل عملية بيع وشراء السلع واخلدمات عرب شبكة 

 (061، صفحة 2111الغين، عمرو أبو اليمني، 
و هناك من يرى بأن التسويق االلكرتوين هو االستفادة من اخلربة يف جمال التسويق يف تطوير اسرتاتيجيات 

لتقليدي، يق اجديدة وناجحة وفورية متكن من حتقيق األهداف والغايات احلالية بشكل أسرع من التسو 
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، 2112طارق طه، ) توسع ومنو األعمال بدرجة كبرية ويف وقت قصري وباستثمار أقل لرأس املال. إىلباإلضافة 

 (002صفحة 
مجلة من " :ومن خالل التعاريف السابقة ميكن إعطاء مفهوم شامل للتسويق االلكرتوين على أنه

ري بالتعرف أكثر والذي تسمح هلذا األخ ،التسويقية اليت تتيح التفاعل واملشاركة للعميل مع املسوقاألنشطة 
 . "على حاجات الزبون وتلبيتها يف وقت قصري باستخدام تكنولوجيا االتصاالت

 المفاهيم ذات صلة بالتسويق االلكتروني 5.3
نرتنت، ومفاهيم أخرى مثل التسويق عرب االهناك الكثري من اخللط بني مفهوم التسويق االلكرتوين  

 األعمال االلكرتونية والتجارة االلكرتونية.
  الرغم من أن التسويق عرب االنرتنت هو أحد وسائل التسويق اإللكرتوين على: اإلنترنتالتسويق عبر 

لوب األكثر سفإن البعض يرى أن التسويق عرب االنرتنت هو مرادف للتسويق االلكرتوين نظرا ألنه ميثل األ
ممارسة من أساليب التسويق االلكرتوين األخرى، حيث يشري التسويق باالنرتنت إىل كافة األنشطة 

ونالحظ أن   (020، صفحة 2112)طارق طه،  التسويقية اليت يتم تنفيذها من خالل شبكة االنرتنت.
التسويق االلكرتوين هو أمشل من التسويق عرب االنرتنت، حيث يشمل التسويق االلكرتوين باإلضافة إىل 

دريس ثابت عبد الرمحان )ا التسويق عرب االنرتنت وسائل أخرى تندرج حتت مفهوم التسويق االلكرتوين وهي:

 (31، صفحة 2111واخرون، 
ة يقصد بشبكات احلاسبات جمموعة من احلاسبات اآللي الوسائط االلكترونية وشبكات الحاسبات: -

املتصلة ببعضها حيث تقوم بتبادل البيانات وتستخدم املوارد املادية )أجهزة( والغري مادية )برامج(، أما 
لبيانات يف صورها كرتوين لالوسائط االلكرتونية فتتمثل يف القنوات اليت يتم من خالهلا التداول االل

 املختلفة داخل الشبكات احلاسبة اآللية.
وهي شكل من أشكال التسويق التفاعلي الذي يشري  : Cd Marketingاالسطوانات المدمجة  -

إىل األنشطة اليت تتيح تفاعل ومشاركة فورية للعميل مع املؤسسة وإمكانية قيامه بتعديل شكل وحمتوى 
 عملية االتصال.
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لتسويقية اليت يقصد بالتسويق الفوري مجيع األنشطة االتسويق الفوري والتسويق بالقنوات التجارية:  -
 يتم تنفيذها من خالل نظم وشبكات احلاسبات اآللية وتربط البائعني باملستهلكني إلكرتونيا أما التسويق

بعض القنوات التجارية  كني يفبالقنوات التجارية فيتمثل يف األنشطة التسويقية املقدمة للعمالء املشرت 
 .اليت ميكن الدخول إليها من خالل احلاسبات اآللية وذلك نظري رسوم مالية

 :هي املظلة الكبرية اليت يندرج حتتها العديد من املفاهيم األخرى وما التجارة و  األعمال اإللكترونية
والصحة  اإللكرتونية والتعليم االلكرتوينااللكرتونية إال واحدة من تلك األقسام، باإلضافة إىل احلكومة 

 االلكرتونية وغريها.
 :قة تشري إىل عملية ممارسة البيع والشراء عرب االنرتنت، ودفع القيمة واستالمها بطري التجارة االلكترونية

آلية منها استخدام البطاقات االئتمانية التقليدية، أو األموال والبطاقات االئتمانية االفرتاضية، حيث 
يقصد باالفرتاضية تلك األموال والبطاقات اليت تقدمها بعض البنوك على االنرتنت، من غري وجود حقيقي 

كما تعرف على أهنا استخدام االنرتنت يف شراء وبيع املنتجات اليت يتم نقلها إما ماديا  ،أو ملموس هلا
 (00، صفحة 2112)الصرييف حممد،  أو حسابيا من موقع إىل أخر.

 المزيج التسويقي االلكتروني 0.3
املزيج التسويقي االلكرتوين هو جمموعة اخلطط والسياسات والعمليات اليت متارسها اإلدارة التسويقية 
هبدف إشباع حاجات ورغبات املستهلكني باستخدام التقنيات احلديثة لالتصال ويرتكز على أربعة عناصر 

 (2102)نوال بن عمارة،  أساسية وهي:
  :توزيع مادي،  ىلإمتاما، ومن مث فهو ال حيتاج  آيلهو املنتج الذي ميكن تبادله بشكل المنتج اإللكتروني

حيث ميكن إمتام عملية البيع والشراء كاملة من املنزل أو املنظمة، ويتم تداول هذا املنتج عرب شبكة 
 (21، صفحة 2100)ثامر أبو خرمة واخرون،  .االنرتنت دون تأثري للحدود اجلغرافية عليه

  :جديد يف ظل عصر االنرتنت وهو ما يطلق عيه أخرأخذ منحى  بدأ التسعريالتسعير االلكتروني 
التسعري املرن، حيث جيد تطبيقاته من خالل االنرتنت الذي أضاف قناة تسويقية جديدة لعامل األعمال 
والتسويق، حيث تتوفر تطبيقات متطورة وهائلة متكن املشرتي من استخدام تقنية أو برامج لتساعده يف 
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عرب االنرتنت  املناقصات واملزايدات العلنية أن إىل إضافةار املتوفرة عرب االنرتنت البحث عن أفضل األسع
 أحدثت ثورة يف عامل التسعري.

  :استحداث أمناط وأشكال جديدة من الوساطة بني إمكانيةتوفر شبكة االنرتنت التوزيع االلكتروني 
 دة للمعلومات واخلدمات مثلمنظمات األعمال و الزبائن، حيث توفر الشبكة استحداث قنوات جدي

السائدة وتطابق املنتج وخدمات الضمان وهذه املعلومات كلها تسهل  األسعارالبحث والتقييم وأفضل 
 عملية اختاذ قرار الشراء من قبل الزبون.

ويف األسواق االلكرتونية عادة ال تكون العالقة مباشرة مابني طول القناة و عدد الوسطاء، وذلك ألن 
 االلكرتونية تتألف من قنوات مادية ومعلوماتية.األسواق 

قارنة مع ن القناة تكون قصرية باملإيف حالة األسواق االلكرتونية وكون وظائف القنوات غري مرتبة ف
الء يف السوق االلكرتونية ن العمفإالتبادالت يف األسواق التقليدية، وكنتيجة هليكلة شبكة القنوات االفرتاضية 

 .د أكرب من الشركات الوسيطة باملقارنة مع األسواق التقليديةسيتفاعلون مع عد
  :خصي، خيتلف املزيج الرتوجيي االلكرتوين عن املزيج التقليدي يف غياب البيع الشالترويج االلكتروني

 وتنشيط املبيعات فيه: اإلعالنبينما تزداد بوضوح أمهية 
وخصومات  من هدايا نرتنتاالتتعد أدوات تنشيط املبيعات املستخدمة على  تنشيط المبيعات: -

 بشكل جذاب حيقق للعميل القدرة على احلصول على كافة املعلومات املنتجاتوغريها، وتعترب عرض 
لى بعض تنشيط املبيعات اليت تتيح للعمالء احلصول ع إسرتاتيجيةن إاليت يرغب فيها، وبال شك ف

موقع املؤسسة، وهذا ما يقيم عالقة طويلة األجل مع  إىلآت يف كل وقت يدخل فيه اهلدايا واملكاف
 .العميل وحتقيق الوالء للمنظمة ومنتجاهتا

اللكرتوين يولد ا اإلعالنالتقليدي يف أن  اإلعالنااللكرتوين عن  اإلعالنخيتلف  :اإللكتروني اإلعالن -
 ه يف:زيد يف درجة التفاعل وتتمثل أهم مميزاتاملستخدمني مما ي إىلاستجابة فورية ويوجه مباشرة 
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 عرب االنرتنت تأخذ شكال معينا يظهر أعلى الشاشة أو أسفلها وهذا ما يطلق عليه  اإلعالنات إن
Banner  ،يطلب من الزبون النقر على الصور  إذوالذي يتضمن رسومات أو صور أو كالمها معا

 املوقع واحلصول على كافة املعلومات املطلوبة اليت يبحث عنها. إىلأو الرسوم للدخول 
 يف حث الزبون للدخول للموقع تعمل من خالل القناة املركزية  اإلعالنيةقناعية للوحة القوة اإل أن

 واليت تعتمد على املنطق والقناة احمليطة اليت تعتمد على اجلاذبية واملشاعر.
  درجات االهتمام من حيث التصميم واإلخراج للصورة والصوت  أعلىعرب االنرتنت  اإلعالنيتطلب

 واحلركة والنص.
  عليه وذلك للتأكد من وجود عدد كبري من الزوار ملثل  اإلعالنالبحث عن أفضل املواقع لوضع

 هذه املواقع.
 مساهمة وسائل الدفع االلكترونية في انتشار تسويق الخدمات المصرفية االلكترونية  .4

 توفره ما بفضل البنوك، مع املتعاملني األفراد قاعدة توسيع إىل اإللكرتونية املصرفية املعامالت أدت
 ،اإلكرتوني الكمبياالت سداد الشيكات، صرف إيقاف احلسابات، بني كالتحويل مصرفية، خدمات من

مما قد ساهم يف تفعيل اخلدمات  سهولة أكثر تفاعلية ئةبي خالل من عمليات الشراء والدفع االلكرتوين
 (2111)عبد الغين، عمرو أبو اليمني،  :التسويقية االلكرتونية وذلك من خالل

 أسواقه مع التعامل من البنك متكن ،تنافسية ميزة حتقق اإللكرتونية املعامالت إن :تنافسية ميزة تحقيق 
 .الطويل األجل يف منافسيه من أفضل بصورة به احمليطة البيئة عناصر و املستهدفة

 معدالت حتقيق يف اإللكرتونية لألنظمة البنوك استخدام يساهم: الطويل األجل في الربحية تحقيق 
 : إىل ذلك يرجع و الطويل األجل يف أعلى رحبية

 البنوك بواسطة املؤداة اخلدمات عن االنرتنت خالل من املؤداة املصرفية اخلدمات تكلفة اخنفاض -
 . التقليدية

 إذا السعرية حساسيتهم اخنفاض بسبب ، اإللكرتونية املصرفية اخلدمة عمالء قطاع رحبية ارتفاع -
 املصرفية للخدمة املكانيةو  الزمنية املالئمة تأيت حيث التقليدية، املصرفية اخلدمات بعمالء قورنت ما
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 اتهخدما تسعري يف كبرية مرونة للبنوك يتيح مما ،يالهتمضتف أولويات يف النظر عن متقدمة مرحلة يف
 . املصرفية

 البحث برامج خالل من يتيح اإللكرتونية املصرفية اخلدمات توزيع نظام :جديدة تسويقية فرص توفير 
 مواقع عرب املقدمة املختلفة اخلدمات ومبقارنة اإللكرتوين التسويق عمليات إلجراء للعمالء أكرب إمكانية
 أن أي باالنرتنت للخدمات املقدمة املنافسة للبنوك يتحولون العمالء جيعل العامل، يف املختلفة البنوك

 .اإللكرتونية الدفع ألنظمة املستخدمة غري للبنوك ديداتته ميثل ذاته الوقت يف
 تتيح بينما حمددا جغرايف نطاق على التقليدية للبنوك املصرفية التغطية تقتصر :االنتشار واسع توزيع 

 فيستطيع مكان، أي يف للعميل اخلدمة تصل حيث، االنتشار واسعة تغطية اإللكرتونية األنظمة
 الوقوف أو البنك، مبىن إىل االنتقال إىل احلاجة دون مصرفية، خدمات من يرغب ما على احلصول
 .الصفوف يف املطول

 تتم العميل و البنك بني اإللكرتونية املصرفية املعامالت مجيع إن: المصرفية الخدمة جودة تحسين 
 قناة تفتح انهأ كما الدنيا، حدوده إىل األداء خطأ احتماالت فيها تنخفض وسريعة، مربجمة بصورة
 .االنرتنت إىل البنك وموظفي العميل مع التفاعل نقل وكذا عالية، تعاملية كفاءة ذات مصريف تسويق

 الميكانيزمات التقنية لحماية الدفع اإللكتروني .1
الطابع الغري مادي البنوك اإللكرتونية إىل ضرورة إجياد وسائل وتقنيات توضع حتت تصرف لقد دفع 

املتعاملني هبا كي يضمن أكرب قدر ممكن من الثقة واالطمئنان، وإجناح استعماهلا وانتشارها يف كافة املعامالت 
قمي وتشفري املعلومات رتوين والر املالية اإللكرتونية وبالتايل تستخدم العديد من التقنيات مثل التوقيع اإللك

والبيانات، ومل تقف حماوالت التأمني إىل هذا احلد بل توصلت إىل وضع برامج آمنة كربوتوكوالت احلركات 
املالية اآلمنة، ومن بني الوسائل املخولة ملستعملي اإلنرتنت لـتأمني معامالهتم جند جمموعة من التطبيقات اليت 

شبكة االتصاالت لتنفيذ عملية مالية إلكرتونية جند الرقم السري والتوقيع يقوم هبا مرسل أو مستعمل 
 اإللكرتوين:
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 :الرقم السري 
تعترب احلماية بواسطة الرقم السري اإلجراء املؤمن األكثر استعماال يف اجملال الرقمي يف عصرنا احلايل، 

اب حياول الدخول إىل احلس وإجراءات استعمال الرقم السري يسمح بالتأكد من هوية املستعمل الذي
أو استعمال البطاقة، فعند إدخاله للرقم السري الصحيح ميكنه اللجوء ملا يريده من معطيات والبيانات 
السربة والشخصية، كما يعترب استخدام كلمات املرور أرخص أسلوب ولكي حيقق هذا األسلوب النجاح 

صفة ي شخص وأن يفرض عليهم تغيريها بجيب توعية املستخدمني بعدم التخلي عن كلمة املرور أل
 دورية، كما ال جيب على النظام أن يظهر حروفها حىت ال تنكشف أمام املتطفلني.

(Jeffrey , Rayport 

Bernard , Jaurorski ،3002) 
 :التوقيع االلكتروني 

 أداة لك يوفر يثح ،مهما أمرا لك بالنسبة اإللكرتوين التوقيع يصبح اإلنرتنت عرب تشرتي كنت إذا
 الذي الشخص أنك يف املستقِبل يثق خالله فمن الويب، شبكة عرب التجارية أثناء التعامالت وطمأنينة ثقة

 قانونية حجية إعطاء على التوقيع هذا يساعد كما ،عليه ينصب قد شخصا آخر وليس فعال، تراسله
 تعامل أو قةصف أي يف يدخل طرف ألي وغريها التجارية احلقوقحلفظ  وذلك اإلنرتنت على للمعامالت

 .آخر أحد مع
 اإللكرتونية، الوثيقة يف عليها وقع اليت بااللتزامات إخالله حال يف التوقيع لصاحب مساءلة يرتب أنه إال

 .به هدتع ما إنكار شخص ألي ميكن اليت اإللكرتوين الربيد تعامالت يف حيدث ما وذلك على عكس
على  توضع املوقع صللشخ إلكرتونية بصمة على حتتوي رقمية شهادة هو اإللكرتوين فالتوقيع وببساطة

 املعروفة، اهليئات إحدى من الشهادة هذه على احلصول ويتم  .عليها وقع من وهوية تؤكد منشأها وثيقة
 األوراق تراجع حيث معينة رسوم مقابل Digital Signature Trust Versionواملعرتف هبا دوليا مثل: 

 يسمى ما هادةالش هذه مع التوقيع طالب ويأخذ، الشهادة تصدر مث التوقيع، يقدمها طالب اليت الرمسية
 الرسالة ترسل ندمافع فقط، خاصة( باملوقع واخلاص)شفرة واملستقبل( املرسل يعرفها العام )شفرة املفتاح

 اإللكرتوين توقيعك رفاقواملستقبل،ويتم إ أنت تعرفه الذي العام املفتاح باستخدام بتشفريها تقوم اإللكرتونية
 إىل إلكرتونيا عةاملوق الوثيقة من نسخة بإرسال باملستقبل اخلاص الربنامج ويقوم، الرسالة داخل بك اخلاص
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 التوقيع صحة إثبات وبعد .الرسالة وسالمة التوقيع صحة من الشهادة للتأكد أصدرت اليت املعتمدة اهليئة
)حسن  .دقائق خالل تمت العملية وهذه الطريقة، بنفس على املرسل وجييب اخلاص، مبفتاحه املستقبليقرأها 

 (23، صفحة 2111طاهر داود، 
 :يث لو مت اعرتاض للتعبري عن الرسالة املشفرة حب "التعميه"هو ما يطلق عليه لفظ  التشفير االلكتروني

وهو الوسيلة للحفاظ على امن  (Encrypt) فال ينكشف مضموهنا، هذا باختصار هو التشفريالرسالة 
 املعلومات من نية غري آمنة.

كما يعرفه البعض على أهنا تكنولوجيا تستعمل خوارزميات رياضية معقدة لتشفري ونزع تشفري البيانات 
اجر او الت ما بني الزبون على اخلط والتوهذا ضمان السرية اليت تستلزمها املعلومات بقصد تأمني املعام

  الشرعيني هلذه العملية.املعنينيتنحصر قراءهتا واالطالع عليها على  أنالبنك بقصد 
شفرات غري مفهومة ملنع األشخاص غري املرخص هلم من االطالع على  إىلهو عملية حتويل املعلومات 

مشفرة، وتستخدم  نصوص إىليل النصوص العادية فهمها حيث تنطوي عملية التشفري على حتو  أواملعلومات 
 املفاتيح يف تشفري الرسالة وفك تشفريها وتستند هذه املفاتيح على صيغة رياضية.

 Secure Sockets) والذي يعترب اختصار ل Ssl ومن بني أنظمة التشفري األكثر استعماال نذكر نظام

Layer)، ت االلكرتونية بروتوكوالت أمن املعامال أهمالذي يعترب من ة اآلمنة، و ويعترب بروتوكول احلركات املالي
اجلهة  ىلإالتحقق من وصوهلا ها وسالمتها و لتحقيقه غاية ضمان احلفاظ على امن البيانات )خصوصيت

عى احلركات املالية عرب شبكة مفتوحة مثل االنرتنت، يستخدم هذا الربتوكول برجميات تد إجراء أثناء املطلوبة(
تابعة ، وحتتوي احملفظة اإللكرتونية على رقم حامل البطاقة والشهادة الرقمية ال"حملفظة االلكرتونية"برجميات ا

له أما التاجر فتكون له شهادة رقمية صادرة عن أحد البنوك املعتمدة ويستخدم كل من حامل البطاقة 
ات املالية خر عند إجراء العمليوالتاجر الشهادة الرقمية التابعة له مما يتيح لكل منهما التحقق من هوية اآل

 (22، صفحة 2111)حسن طاهر داود،  .اإلنرتنتعرب 
 :البصمة االلكترونية 



 

 بوسيس صارة، مسلم محمد
 وسائل الدفع االلكتروني كأداة لتفعيل التسويق المصرفي االلكتروني

 

14 

تعرف بأهنا بصمة رقمية يتم اشتقاقها وفقا خلوارزميات معينة تدعى دوال ويتم تطبيقها على الرسالة 
لتوليد بصمة متثل ملفا كامال. وتتكون البصمة االلكرتونية للرسالة من بيانات هلا طول ثابت وتستطيع هذه 

 والتعرف عليها بدقة. األصليةالبصمة متييز الرسالة 
تقوم مؤسسة خمتصة بأخذ بصمة الزبون عند ذلك جيعل هلذا الزبون ملف خاص به حيتوي على جمموعة 

يف  آمنةو من معلوماته الشخصية من هويته ورقم حسابه البنكي وكل هذه املعلومات ختزن بطريقة سرية 
يتم حتويل ف برنامج، هذا األخري حيث أصبح التاجر يأخذ البصمة اخلاصة بالزبون عن طريق جهاز خاص

)حسن  مترير البطاقة البنكية على جهاز التحويل املايل. إىلالتاجر دون احلاجة  إىلالزبون  املبلغ من حساب

 (31، صفحة 2111طاهر داود، 

 خاتمة: .1
ذي استطاع التسويق االلكرتوين ال همن خالل هذه الدراسة يتضح لنا الدور املهم واملتزايد الذي يلعب

اجتاهات  ىلإوخالل السنوات القليلة املاضية أن يقفز مبجمل اجلهود واألعمال التسويقية ومبختلف األنشطة 
معاصرة تتماشى مع العصر احلايل ومتغرياته، وذلك باالستعانة مبختلف األدوات والوسائل املتطورة 

تسويقية ات واألنشطة التسويقية خاصة فيما يتعلق باالتصاالت الوالتكنولوجيا احلديثة يف تنفيذ العملي
وسائل  ها العمليات التسويقية عرب وسائل متعددة، وعلى مقدمت وإمتاموتكنولوجيا املعلومات وتقدمي املنتجات 

الدفع االلكرتوين اليت أفرزها التطور التكنولوجي من خالل استحداث وسائل دفع حديثة تكون مالئمة 
ة ومتطلبات التسويق االلكرتوين، فأصبح بإمكان العميل االستفادة من شراء املنتجات واخلدمات لطبيع

وتسديد مثنها الكرتونيا وعلى رأس تلك اخلدمات املصرفية اليت ألزمت على املؤسسات التسابق ملواكبة أحدث 
يق االلكرتوين مفهوم التسو  ما توصلت إليه تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مما ساهم يف انتشار استخدام

 ة للمؤسسة.وحتقيق مزايا تنافسي املصريف الذي أسهم بدوره يف حتسني جودة اخلدمة املصرفية للزبون
 :التوصيات، ميكن إعطاء مجلة من مما سبقوانطالقا 
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ضرورة وضع تشريع خاص بالتجارة اإللكرتونية مبختلف جوانبه قصد إعطاء ضمانات االستعمال  -
باحلماية القانونية للمتعاملني يف جمال التجارة اإللكرتونية، وعدم االكتفاء ببعض املواد القانونية خاصة 

 ؛يف نصوص متفرقة
إعداد وإنشاء قوانني وتشريعات من شأهنا محاية البنوك اإللكرتونية وخدماهتا املصرفية خصوصا إذا ما  -

 ؛تعلق بالدفع اإللكرتوين
 ؛التبادالت االلكرتونية واستعمال وسائل الدفع االلكرتونية توفري نظام امن للدفع وتشجيع -
 ؛توفري الرقابة الكافية ملنع جلوء األشخاص الغري خمول هلم إىل النظم اإللكرتونية وقواعد البيانات -
حتسيس اجملتمع املدين بأمهية التعامل بالوسائل احلديثة للدفع من خالل محالت ودراسات خاصة،  -

 لتحتية اليت تتطور فيها التجارة اإللكرتونية.قصد هتيئة البنية ا
 . قائمة المراجع:1

Jeffrey , Rayport Bernard , Jaurorski ( .3002 .)’‘ , Commerce électronique ’’Traduit 

de l’américan par francine Nézina Johanne Champoux et Elisabéth Rochette . 
Montréal, Toronto: Edition cheneliere, McGram-hil. 

 مصر: الدار اجلامعية. التسويق املعاصر،.(. 3002ادريس ثابت عبد الرمحان واخرون. )
 القاهرة، مصر: دار الفكر اجلامعي. لتسويق االلكرتوين.(. 3002الصرييف حممد. )

. تاريخ االسرتداد ، http // :anlyser.Netالدفع االلكرتوين، مقال منشور على (. 3013أمين قديح. )
 ،http://analyseer.net، من 3012, 11 02
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 االسكندرية، مصر: دار الفكر اجلامعي. ادارة التسويق.(. 3002طارق طه. )

 لرياض.ا فرص وحتديات التسويق االلكرتوين يف ظا االجتاه حنو العوملة.(. 3002عبد الغين، عمرو أبو اليمني. )
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 عرض التجربة اليابانية في التجارة اإللكترونية ومدى إمكانية االستفادة منها

 Hiba.bouabdallah@univ-bba.dz()الجزائر-جامعة برج بوعريرج ،بوعبد هيبة
 ،(الجزائر)جامعة سكيكدة-5511أوت 02جامعة 00قواسمية وهيبة  

 

 

 : ملخص
تعترب تكنولوجيا املعلومات واالتصال من أهم مظاهر اقتصاد املعرفة واليت أدخلت منوذجا جديدا 

 وتطوير حتسني لألنشطة حمدثة بذلك تغيريات جذرية يف أساليب ومناهج القطاع التجاري، من خالل
األنشطة التجارية التقليدية وكذلك استحداث أنشطة جتارية جديدة أمهها التجارة االلكرتونية، واليت تشري 
إىل جمموعة األنشطة واملعامالت التجارية اليت يتم إجراؤها باستخدام تقنيات املعلومات ووسائل االتصال 

 ذا املفهوم فقد زادت احلاجة إىل إدراك أن هذا النوع منواالنرتنت، ونظرا للمميزات العديدة اليت يوفرها ه
التجارة مل يعد خيارا بل أصبح ضرورة حتمية تفرض وجودها على مجيع الدول، إال أن تطور هذا املفهوم 
واستخداماته خيتلف من بلد آلخر، وذلك حسب خصوصية ووضع كل بلد، وتعترب اليابان كنموذج مثايل 

، تجارة اإللكرتونية، وهذا راجع إىل إمكانيات هذا البلد خاصة يف جمال التكنولوجيالعرض جتربته يف جمال ال
واليت ميكن االستفادة منها لتطوير التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر، هتدف هذه املداخلة إىل دراسة واقع التجارة 

 اجملال.  هذايت حققت جناح يفاإللكرتونية يف اليابان من خالل عرض ألهم املؤشرات واملواقع اإللكرتونية ال
 التجارة اإللكرتونية، مقومات جناح التجارة اإللكرتونية،التجربة اليابانية.الكلمات املفتاحية: 

 تجارب دولية ومحلية في مجال التجارة اإللكترونية. المحور:
Abstract: 

          Information and communication technology (ICT) is one of the most 

important aspects of the knowledge economy, which has introduced a new 

model of activities, bringing about radical changes in the methods and 

approaches of the commercial sector, through the improvement and 

development of traditional business activities as well as the development of 

new business activities, most importantly e-commerce, which refers to the 

range of activities and transactions that are conducted By using information 
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technologies, means of communication and the Internet, and given the many 

advantages that this concept offers, the need to realize that this type of trade 

is no longer an option has become an inevitable necessity that imposes its 

existence on all countries. The development of this concept and its uses varies 

from country to country, depending on the specificity and situation of each 

country, and Japan is considered as an ideal model to showcase its experience 

in the field of e-commerce, and this is due to the potential of this country, 

especially in the field of technology, which can be used to develop e-

commerce in Algeria, aims This intervention to study the reality of e-

commerce in Japan by showing the most important indicators and websites 

that have achieved success in this area. 
Keywords: Ecommerce, Ecommerce Success Elements, Japanese 

Experince. 

 

 
__________________________________________ 

 bba.dz-Hiba.bouabdallah@univيميل: ، اإلبوعبد اهلل هيبة: المؤلف المرسل

 مقدمة:  .1
تعترب اإلنرتنت من أهم مظاهر التطور التكنولوجي الذي ساهم يف إحداث تغيريات جذرية على 
مناهج وأمناط العمل يف كل امليادين، فاالنتشار الكبري والواسع لإلنرتنت أدى إىل اضطالعها بدور رئيسي 

ارة الدولية زة أساسية يف التجيف نقل املعلومات وختزينها وتبادل السلع واخلدمات، والذي جعل منها ركي
والداخلية، من خالل إحداث تغيري عميق يف منط التفكري وسلوك املنتجني واملستهلكني على حد سواء، 
وبالتايل تغري قواعد املعامالت وطرق إجناز اتفاقيات األعمال والتبادل التجاري، والذي انعكس يف ظهور 

 مفهوم جديد ممثل يف التجارة اإللكرتونية.
متثل التجارة اإللكرتونية إحدى الطرق احلديثة إلمتام الصفقات وعمليات البيع والشراء يف العامل، من 
خالل استعمال مواقع إلكرتونية حتقق تواصال موثوقا به لدى كل من البائع واملشرتي، هذه الشركات تنقل 

، بدءا من اجلمهور املستهدفالسلع واخلدمات عرب اإلنرتنت يف سالسل خمتلفة من حيث احلجم، النطاق و 
للحرف اليدوية وغريها من املواقع التجارية  Etsyعمالقة البيع بالتجزئة مثل موقع األمازون وصوال إىل موقع 

 األخرى.
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إن الدور الذي اضطلعت به التجارة اإللكرتونية جعل أمهيتها تنمو بسرعة هائلة، حيث تشري دراسة       
 تريليون دوالر من 3.1مسؤولة عن كانت التجارة اإللكرتونية أنالشهرية، Shopify شركةقامت هبا 

تريليون دوالر  2.4تتوقع إحصاءات أخرى أن يرتفع هذا الرقم إىل، كما4132املبيعات العاملية يف عام 
 .وقةأو اإللكرتوىن بسرعة غري مسب يالرقم ن تسري يف اإلجتاه، مما يعين أن التجارة اآل4143حبلول عام 

حية أخرى، متثل اليابان بلد املعجزات والتطور خاصة يف جمال التكنولوجيا، ما يؤهلها ألن تكون  من نا      
بيئة أساسية وفريدة جتعلها أرضا خصبة للتجارة اإللكرتونية، وعلى هذا األساس هتدف هذه املداخلة إىل 

غرض األخذ بأهم ة، وذلك بالتعرف على مميزات وخصوصيات التجربة اليابانية يف جمال التجارة اإللكرتوني
 أسباب النجاح واالستفادة منها؛ وعليه فإن إشكالية هذه املداخلة تتلخص يف التساؤل الرئيسي التايل:

 ما هو واقع التجارة اإللكترونية في اليابان؟
 وكتوضيح أكرب هلذا التساؤل نطرح األسئلة الفرعية التالية:

 االلكرتونية؟هي أهم فوائد و تصنيفات  التجارة  ما -
 يف اليابان؟ اإللكرتونية للتجارة اإلمجايل احلجم هو ما -
 فيما تتمثل أهم مقومات جناح التجارة اإللكرتونية يف اليابان؟ -

إن اإلجابة عن التساؤل الرئيسي والتساؤالت الفرعية، توجب علينا تقسيم املداخلة إىل حمورين 
 رئيسيني مها:

 حول التجارة اإللكرتونية.مدخل نظري المحور األول: -
 عرض جتربة اليابان يف جمال التجارة اإللكرتونية.   المحور الثاني: -
 مدخل نظري حول التجارة اإللكترونية .0

خيتص هذا احملور بعرض أهم املفاهيم النظرية املتعلقة بالتجارة اإلكرتونية، مع التطرق إىل أهم مقومات 
 جناحها.

 التاريخي التجارة اإللكترونية:التعريف و التطور  5. 0
 تعريف التجارة االلكترونية: -أ

تتعدد تعريفات التجارة االلكرتونية و ذلك حسب العنصر أو العناصر اليت يرتكز عليها تعريف دون غريه،ومن 
 أهم هذه التعاريف جند :

https://e-tejara.com/%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-shopify/
https://e-tejara.com/%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-shopify/
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يع أشكال مل "مجيشري إىل أن التجارة االلكرتونية تش تعريف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية:*
املعلومات التجارية اليت تتم بني املؤسسات أو األفراد، واليت تقوم على أساس تبادل الكرتوين للبيانات سواء  
كانت مكتوبة أو مرئية أو مسموعة، هذا باإلضافة إىل مشول اآلثار املرتتبة على عملية  تبادل البيانات و 

جارية ا على املؤسسات والعمليات اليت تدعم و حتكم األنشطة التاملعلومات التجارية الكرتونيا، ومدى تأثريه
 .(43، صفحة 0221)الخالق، املختلفة

التجارة االلكرتونية هي "أداء األعمال إلكرتونيا، حيث تقوم على أساس التبادل  تعريف اللجنة األوروبية:*
اإللكرتوين للبيانات،مكتوبة كانت أم مرئية أم مسموعة، كما أهنا تتضمن العديد من األنشطة التجارية 

ية والتحويالت ماخلاصة بتبادل السلع واخلدمات وإمتام عملية البيع والشراء والتسليم بالنسبة للمحتويات الرق
االلكرتونية لألموال والفواتري االلكرتونية واملزادات التجارية، وعمليات التسويق وخدمات  ما بعد البيع ، 

، 0221)الخالق، وهي تشمل كال من السلع واخلدمات، وكذلك األنشطة التقليدية و غري التقليدية"
 .(41-43الصفحات 

التبادل  تلك املعامالت التجارية وأنشطةمن خالل ماسبق ميكن تعريف التجارة االلكرتونية على أهنا 
التجاري اليت تتم بني طرفني أو عدة أطراف يف أماكن متقاربة أو متباعدة اعتماًدا على شبكات اإلنرتنت 

فهي مفهوم جديد .يف العامل كلهووسائل االتصال اإللكرتونية املختلفة وكذلك تقنيات املعلومات املنتشرة 
يشرح عملية بيع أو شراء أو تبادل املنتجات من خالل أنظمة الكومبيوتر وشبكات اإلنرتنت،وال تقتصر 
 التجارة االلكرتونية على عمليات البيع بل تشمل أيضا عمليات اإلعالن التجاري وتبادل البيانات إلكرتونيا.

 التطور التاريخي للتجارة االلكترونية:  -ب
و  مر التطور التارخيي للتجارة االلكرتونية عرب حقبتني زمنيتني عرفا بالتجارة االلكرتونية احلقبة األوىل

 احلقبة الثانية.
 التجارة االلكترونية الحقبة األولى:  -

اليت عرفت منوا متفجرا يف وهي 4111وحىت عام  3991وتشري إىل تلك احلقبة الزمنية املمتدة من 
التعامالت االلكرتونية واملعتمدة أو املوجهة بالتقنية، حيث كان تركيز املؤسسات منصبا بصفة أساسية على 
منو العائد من تلك التعامالت، وذلك من خالل تبين اسرتاتيجيات تعتمد على التواجد االلكرتوين الفوري 

، صفحة 0221ه، )طية املختلفة واملنظمة لألعمال االلكرتونيةاخلاص، يف غيبة ملموسة للتشريعات احلكوم
441). 
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 التجارة االلكترونية الحقبة الثانية: -
وحىت اآلن، حيث شهدت حتوالت يف منط التعامالت 4113تتمثل يف احلقبة الزمنية اليت بدأت من 

طة أي منصبا على تنمية األرباح من خالل تبين اسرتاتيجيات خمتلإىل التوجه باألعمال، وتركيز املؤسسات 
تعتمد على التواجد املادي للمؤسسة يف السوق وتواجدها االلكرتوين على شبكة اإلنرتنت، يف ظل تشريعات 

 .(441، صفحة 0221)طه،  حكومية منظمة لألعمال االلكرتونية
 التجارة االلكترونية :فوائد  0.0

 هناك عدة فوائد للتجارة االلكرتونية سواء للمؤسسات أو األفراد أو اجملتمعات. 
 على المؤسسات: -أ

 :(41-44، الصفحات 0225)خلف، تتمثل أمههذه الفوائد يف
وسعت التجارة االلكرتونية أسواق املؤسسات احمللية و العاملية حيث أعطت الفرصة  الوصول للعالم كله: -

للبحث عن املوردين بأقل األسعار وأسهل الطرق ومكنتها من الوصول ألكرب عدد من املستهلكني والبحث 
 عن شركاء يف العامل كله بأسهل الطرق.

إنشائها وتوزيعها  نتجات الورقية من حيث قلة تكلفةقللت التجارة االلكرتونية من تكلفة املتقليل التكلفة: -
 وختزينها واسرتجاع املعلومات منها.

اليوجد يف التجارة االلكرتونية إجازات أو أوقات عمل حمددة بل هي متوفرة كل السنة استمرارية الوقت: -
 و كل األيام وعلى مدار الساعة.

مسحت التجارة االلكرتونية للمستهلك بأن حيدد خصائص املنتج حسب  التصنيع حسب الطلب: -
 مواصفات خاصة به وبأسعار منافسة ومناسبة ومسحت باإلنتاج حسب خصوصية املستهلك.

عرب  كلفة االتصاالت االلكرتونية خاصة عرب االنرتنيت قليلة مقارنة باالتصاالت  تقليل كلفة االتصاالت: -
 ة؛الشبكات احمللية واخلاص

استطاعت املؤسسات االلكرتونية توسيع عالقتها مع املستهلك ألهنا  تحسين العالقة مع المستهلك: -
استطاعت الوصول إليه يف كل مكان والوصول لرغباته وردة فعله اجتاه منتجاهتا والتعديل عليها بناء على 

 هذه الرغبات.
ة ومتطورة،  اإلنرتنت واألسعار بصورة سريعميكن تعديل املنتجات على شبكة  التطور المستمر للمنتج: -

 كما ميكن عرض املنتجات احلديثة بصورة دائمة.
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 على المستهلك:  -ب
 :(54، صفحة 0224)العطار، ميكن تلخيص أمهها يف النقاط التالية

 لبائعني عدة.بإمكان املستهلك االختيار من بني منتجات عديدة وفرة االختيارات:  -
وذلك إلمكانية التسوق من مواقع عديدة وكذلك سهولة إجراء مقارنات الحصول على أقل األسعار:  -

 سريعة بني خمتلف املواقع.
 وخاصة يف حالة املنتجات الرقمية واخلدمات عرب اإلنرتنت.سرعة النقل والتوصيل: -
 ي منتج.سرعة احلصول على معلومات تفصيلية عن أتوفير المعلومات: -
 .إمكانية أجراء مزاد عرب اإلنرتنتالمشاركة بالمزادات: -
إمكانية التحاور والتشاور مع مستهلكني آخرين ومشاركة اخلربات من خالل شبكات التواصل  -

 االجتماعي.
 املنافسة الشديدة بني املواقع تؤدي إىل كثرة العروض املميزة والتخفيضات. -
 على المجتمع: -ج

 :(53-54، الصفحات 0221)طه، من أمهها
 يستطيع الكثريون العمل والتسوق من املنازل مما يقل االزدحام يف الشوارع و بالتايل تقليل التلوث البيئي؛ -
 بإمكان املستهلك من الطبقة املتوسطة أن يشرتي منتجات رخيصة مما يؤدي إىل رفع مستوى املعيشي؛ -
 يستطيع دول العامل الثالث واألماكن النائية شراء منتجات غي متاحة يف أماكن إقامتهم؛ -
 إمكانية توصيل اخلدمات العامة واخلدمات االلكرتونية احلكومية للمواطنني بأقل تكلفة.  -

 تصنيفات التجارة االلكترونية: 4.0
ى طبيعة العالقة والعمليات أو يعتمد عل التصنيف العام للتجارة االلكرتونية مبين على طبيعة احلركات

الطيطي، )بني الطرفني املشرتكني يف العملية التجارية عرب األنرتنت ، واألنواع التالية هي األكثر شيوعا
 :(33، صفحة 0222

 (:Business-to-Business=B2Bشركة إلى شركة ) -أ
يها تقوم الشركة وفيف هذا النوع من التجارة االلكرتونية يكون كل املشاركني يف التجارة هم من نوع شركات 

إخل،  …بتقدمي طلبات الشراء إىل املوردين وتسلم الفواتري والقيام بعمليات الدفع والتسديد والتعهدات املالية 
 ة.من حجم التجارة االلكرتوني %41وميثل هذا النوع أكثر من 
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 (: Business-to-Consumer=B2Cشركة إلى مستهلك ) -ب
يف هذا النوع من التجارة االلكرتونية يكون أحد املشاركني يف التجارة شركة جتارية والطرف اآلخر فرد 

 أو زبون ويتم بيع املنتجات أو اخلدمات من الشركة إىل املستهلك أو الفرد.
-Business-to-Business-toشركة إلى شركة إلى مستهلك ) -ج

Consumer=B2B2C:) 
يف هذا النوع يتم بيع املنتجات من شركة إىل شركة أخرى و بدورها هذه الشركة األخرى تقوم بإعادة 

 توزيعها أو بيعها إىل مستهلكني أو زبائن حاصة هبم.
 (: Consumer-to-Business=C2Bمستهلكإلى شركة ) -د

 لتجارة شركة جتارية و الطرف اآلخر فرد أزبون و يتم بيع املنتجات أووهنا يكون أحد املشاركني يف ا
 اخلدمات من املستهلك أو الفرد إىل الشركة أو املؤسسة التجارية.

 (:Consumer-to- Consumer=C2Cمستهلك إلى مستهلك ) -ه
 يف هذا النوع يتم بيع املنتجات من فرد أو مستهلك إىل فرد آخر أو مستهلك آخر.

 إىل التصنيفات السابقة هناك تصنيفا تكون فيها اإلدارات احلكومية طرفا فيه،تتمثل يف:إضافة 
 :(Business–to-Governmen=B2G):شركات إلى إدارات حكومية   -

 …يستخدم هذا النمط يف إرسال احلكومة املعلومات املتعلقة بالضرائب، اجلمارك، اجلوانب النقدية 
 إىل الشركات، وكذلك تستخدمه هذه األخرية يف التعرف على شروط الرتاخيص إلقامة مشاريع تنموية.  

 :(Consumer-to-Government=C2G)مستهلكين إلى إدارات حكومية  -
 رائب إلكرتونيا. إضافة إىل دفع الض ،دمات تعليمية وتثقيفية للمواطننيلتقدمي خ يستخدم هذا النمط

 :(Government-to-Government=G2G)إدارات حكومية إلى إدارات حكومية  -
 يستخدم هذا النمط لتبادل املعلومات والتنسيق والتعاون بني خمتلف اهليئات احلكومية.  

 االلكترونية:مقومات نجاح التجارة  3.0
إن انتشار التعامل من خالل التجارة االلكرتونية يتطلب توافر عدد من املقومات 

 :(http://ecommerce.banouta.net/t16-topic)أمهها
توافر شبكة اتصاالت حديثة متطورة وقابلة للتحديث تعتمد على وجود حاسبات آلية وخطوط تليفونية  -أ

طة بعضها البعض مع جاهزيتها لالرتباط بالعامل اخلارجي مع وجود جهاز صيانة ميتلك قدره معاجلة مرتب
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األعطال فور حدوثها أو فيأقل وقت ممكن وهو ما يعىن حاجة هذا النوع من التجارة إىل وجود تكامل رأسي 
 احلاجة إليها؛ يار فوربني أجهزة االتصال بدءا من خط التليفون حىت أجهزة احلاسوب مع توفري قطع الغ

توافر الكوادر الفنية املؤهلة للتعامل مع األجهزة ومتابعة ما يطرأ عليها من حتسينات فنية أوال بأول وىف  -ب
هذا السياق فإن وجود كوادر حبثية وإدارية ال يقل أمهية عن توافر الفنيني نظرا لدوره يف وظائف التسويق من 

 ضاع السوق املستهدف من خالل البحث عن الفرص املتاحة؛ترويج وإعالن ودراسات تتناول أو 
وجود بنية تشريعية حتارب أعمال السرقة والقرصنة وتعمل على تأمني التعامالت املالية من خالل هذا  -ج

النمط من التجارة مبا يشجع املتعاملني من خالهلا على االستمرار ، وال شك أن تأمني هذا النوع من التجارة 
 افها أمر يسهم يف سرعة انتشارها؛من قبل أطر 

أن يتوافر يف اقتصاديات الدول اليت تعىن هذا النمط يف عالقتها التجارية ميزات اقتصادية على كافة -د
األصعدة من حيث توافر املنتج القابل للتسويق سواء كان يف صورة منتج سلعي أو تقدمي خدمة، باإلضافة 

 عاملون؛إىل ضرورة حتقيق قيمة مضافة للذين يت
عدم املغاالة يف فرض الضرائب والرسوم على املعامالت اليت تتم من خالل التجارة االلكرتونية حىت ال  -ه

 ينصرف املتعاملون عنها.
 معوقات ومحددات التجارة اإلكترونية: 1.0

 :(32-45، الصفحات 0225)خلف، ميكن تصنيفها على أهنا نوعني أساسيني
 معوقات تقنية: -أ

 ميكن حصرها فيمايلي:
 مازالت املواصفات املعيارية ملفهوم اجلودة والسرية واملوثوقية غري حمددة بصورة واضحة؛ -
 شبكات االتصاالت مازالت غري كفؤة،خاصة يف جماالت شبكات اهلواتف احملمولة؛ -
 التطوير؛األدوات لتطوير الربجميات مازالت يف مراحل  -
مازالت هنالك صعوبات يف برجميات التجارة االلكرتونية وتكاملها مع شبكة اإلنرتنت حيث توجد حاجة  -

مستمرة لتطوير مقدمي خدمات اإلنرتنت باإلضافةإىل تطوير شبكات احلاسوب مما يؤدي أحيانا إىل زيادة 
 التكلفة؛

 وغري كفؤ. االشرتاك يف شبكة االنرتنيت يف بعض الدول مازال مكلف -
 معوقات غير تقنية: -ب
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 وتشمل:
 حاجة املستهلك املستمرة للخصوصية والسرية يف عملية البيع و الشراء؛ -
 ضعف ثقة املستهلك يف التجارة االلكرتونية بالبائع االفرتاضي ألنه ال ميلك موقع فيزيائي؛ -
 الدويل؛ما تزال لدى بعض احلكومات قوانني متنع أو تقلل من فرص التعاون  -
 هناك صعوبة لقياس مدى جناح اإلعالنات اإلكرتونية، وذلك لعدم توفر طرق القياس املعيارية االلكرتونية؛ -
 يرفض بعض املستهلكون التغري والتحول بني التجارة الفيزيائية للتجارة االلكرتونية و بعضهم يفضل ملس -

قية والعقود ون يرفضون التحول للتعامالت الالور املنتج قبل احلصول عليه كما أن بعض املستهلكني ما يزال
 االلكرتونية؛

 ما تزال طرق اخلداع على شبكة اإلنرتنت يف تسارع مستمر. -
 عرض تجربة اليابان في مجال التجارة اإللكترونية .4

يف هذا احملور سيتم التطرق إىل التجربة اليابانية يف جمال التجارة اإللكرتونية من خالل عرض ألهم 
 قومات هذه التجارة يف اليابان، املنتجات األكثر تداوال، أهم املنصات املواقع يف هذا اجملال.م

 :لكترونية اليابانيةمقومات التجارة اإل 5.4
متتلك اليابان مقومات جد معتربة فيما يتعلق بالبىن التحتية اليت تساعد على تطور املعامالت 

ة من ة إىل ذلك فإن ثقافة اجملتمع الياباين مؤهلة وعلى درجة كبري واملبادالت التجارية عرب اإلنرتنت، إضاف
الوعي الستخدام هذه الوسيلة يف إشباع حاجاهتم ورغباهتم حنو خمتلف املنتجات املتواجدة يف األسواق 

 االفرتاضية، وميكن إظهار ذلك من خالل اإلحصائيات التالية:
مليون  311.49أي  4132يف عام  ٪44.3ارتفاع معدل انتشار اإلنرتنت، والذي بلغ  -أ

مليون مستخدم حبلول  312.42، وما يقارب 4143حبلول عام  ٪41.4ويتوقع أن يصل إىل ،مستخدم
 إىل ذلك فإن اليابانإضافة ، 4132يف  ٪22.4معدل انتشار اهلواتف الذكية   ؛ يف حني بلغ4144

حصلت على ثالث ، حيث ميغابت يف الثانية( 41.4سرعات اتصال باإلنرتنت يف العامل ) 2تتمتع بأسرع 
، google(99.29٪):، وتعترب كل من4132( يف عام ٪21أعلى معدل لالتصال عريض النطاق )

yahoo (25.92٪) ، Bing(1.11٪) ،Baidu(1.22٪) ،
Never(1.3٪،)DuckDuckGo (1014%) األكثر شعبيةحمركات البحث 

(https://import-export.societegenerale.fr/fr/fiche-pays/japon/ecommerce). 
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العامل   حيث حيتل عدد مستخدمي اإلنرتنت املرتبة اخلامسة يف ،يبدأ اإلنرتنت الياباين يف وقت مبكر -ب
-41من  ٪99 ، سنة 42-39من  ٪99وميكن تقسيم مستخدمي اإلنرتنت إىل فئات عمرية خمتلفة: 

 ٪91جتاوزت   ، يف حني٪92سنة بلغت النسبة  11-21ومن  ،سنة22- 11من  ٪94 ،سنة 12
 .(https://cjdropshipping.com/ar/, 2019)سنة 11 سنها فوقيبالنسبة للفئة اليت 

ذلك بنسبة و  تعد أجهزة الكمبيوتر  األداة األكثر شيوًعا للذهاب إىل مواقع املبيعات عرب اإلنرتنت -ج
 .، تليها اهلواتف الذكية  وقد اكتسبت كلتااألداتني شعبية يف جمال التسوق عرب اإلنرتنت44٪

، 31مليون شخص فوق سن  339.4اليابان جمتمع من مستخدمي اإلنرتنت يبلغ عددهم ميلك  -د
وعلى الرغم من أن املستهلكني اليابانيني كانوا يرتددون يف شراء املنتجات األجنبية يف املاضي، إال أهنم 

 ٪ 99.9 بلغ معدل انتشار املستخدمنيء، حيث أصبحوا تدرجيياً أكثر انفتاًحا على هذا النوع من الشرا
 14.19ولقد مت تسجيل ، 4144حبلول عام  ٪ 24.9، ومن املتوقع أن يصل إىل 4134يف عام 

:  يتمليون شخص مستخدم شهريًا نشطًا على الشبكات االجتماعية مقسمة كاآل
Facebook19.14%،29.08Twitter٪،13.73Pinterest٪ ،
YouTube31.94٪،Tumblr4.14٪و،Instagram4.49٪، مع و 

 مليون مستخدم 31ارتفع عدد املستخدمني إىل ما يتجاوز Instagramنطالق
(https://import-export.societegenerale.fr/fr/fiche-pays/japon/ecommerce) 

 لكترونية:المنتجات األكثر تداوال في التجارة اإل 0.4
 والوسائط: ةلكترونيمنتجات اإلال -أ

شرائها، إال أهنم  يف املتاجر قبل نتجات اإللكرتونيةأن املستهلكني يفضلون جتربة املعلى الرغم من 
ئة املنتجات املهيمنة تعترب من ف،حيث يقومون أيًضا مبراجعة املنتجات واألسعار على مواقع التجارة اإللكرتونية

 مليار دوالر 41.21تبلغ حصتها يف السوق  إذيف اليابان، 
(https://import-export.societegenerale.fr/fr/fiche-pays/japon/ecommerce). 

 منتجات األزياء:  -ب
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عادة وضة،إذ اليت متكنهم من مسايرة امل كسسواراتواإل كغريه من اجملتعات، يهتم اليابانيون باملالبس 
ة، نتجات االلكرتونيملاتعترب ثاين فئة بعد ة،حيث على منصات التجارة اإللكرتونيإدراجا ما تكون الفئة األكثر 

 يف اليابان مليار دوالر 44.44 تصل إىلحتقق مبيعات حيث 
(https://import-export.societegenerale.fr/fr/fiche-pays/japon/ecommerce). 

 :ألعاب وهوايات -ج
تجات املدرجة من معظم املن ، حيث أنفئات التجارة اإللكرتونية األكثر شعبية يف اليابان تعترب من 

 .قبل بائعي التجارة اإللكرتونية هي منتجات مرتبطة بشكل أساسي بشخصيات الرسوم املتحركة واأللعاب
 األثاث واألجهزة المنزلية: -د

 .يف سوق التجارة اإللكرتونية يف اليابان كبرية  شعبيةوهي من املنتجات اليت تلقى 
 الغذاء والعناية الشخصية: -ه

يف حني ال يزال معظم املستهلكني يتسوقون للبقالة، وخاصة املواد الغذائية الطازجة، من املتجر 
ذلك بشكل رئيسي  ويعزى ،املادي، فإن التسوق للوجبات اخلفيفة والشهية األجنبية عرب اإلنرتنت أمر شائع

 باإلضافة إىل ذلك فإن الطلب على املنتجات الصحية من الواليات املتحدة ،راحة التسوق عرب اإلنرتنت إىل
 .ومنتجات العناية بالبشرة من فرنسا مرتفع بشكل خاص يف اليابان

 أفضل منصات التجارة اإللكترونية في اليابان : 4.4
 :Rakutenمنصة  -أ

، واليت أسسها عام طوكيو وجتارة التجزئة عرب اإلنرتنت ومقرها للتجارة اإللكرتونية هي شركة يابانية
موقع  أهم منصة التجارة اإللكرتونية تعترب،   Hiroshi Mikitani رجل األعمال الياباين 3992

 حيث توفر مجيع ،أكربها من حيث املبيعات على مستوى العامل ومن بني ،للتجارة اإللكرتونية يف اليابان
مليون منتج( . يستضيفون أكرب بنك يف اليابان عرب اإلنرتنت  442املنتجات تقريًبا على املنصة  )أكثر من 

التجارة  ،كما يقدم خدماتدباإلضافة إىل شركة بطاقات االئتمان رقم واحد يف البال
، دولة 49واحملتوى الرقمي واالتصاالت ألكثر من مليار عضو حول العامل، ويعمل يف  والتقنية اإللكرتونية

مليون دوالر  122.9مليار دوالر أمريكي مع أرباح تشغيلية بلغت حوايل  2.4يل إيرادات الشركة بلغ إمجا
موظًفا حول  32449توظف حوايل و  4132أمريكي وهذا سنة

 .(https://en.wikipedia.org/wiki/Rakuten)العامل

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&rurl=translate.google.dz&sl=fr&sp=nmt4&tl=ar&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Electronic_commerce&xid=25657,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhgSt4z_OXmvDAFINVI20I6kJ177TA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&rurl=translate.google.dz&sl=fr&sp=nmt4&tl=ar&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Electronic_commerce&xid=25657,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhgSt4z_OXmvDAFINVI20I6kJ177TA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&rurl=translate.google.dz&sl=fr&sp=nmt4&tl=ar&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tokyo&xid=25657,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhhrlZUTPG0im860P6K5GZSsO7vx8g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&rurl=translate.google.dz&sl=fr&sp=nmt4&tl=ar&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tokyo&xid=25657,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhhrlZUTPG0im860P6K5GZSsO7vx8g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&rurl=translate.google.dz&sl=fr&sp=nmt4&tl=ar&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Hiroshi_Mikitani&xid=25657,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhinBrX8qGJXxm0i9-eYIlDKzc0Rag
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&rurl=translate.google.dz&sl=fr&sp=nmt4&tl=ar&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/B2B2C&xid=25657,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhiHBhOzK5QhvM7EJ_oRRvB-l_AfWQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&rurl=translate.google.dz&sl=fr&sp=nmt4&tl=ar&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/B2B2C&xid=25657,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhiHBhOzK5QhvM7EJ_oRRvB-l_AfWQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&rurl=translate.google.dz&sl=fr&sp=nmt4&tl=ar&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_largest_Internet_companies&xid=25657,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhjXw6YT4Vw8qj6XdLuqbcS9N3XtyQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&rurl=translate.google.dz&sl=fr&sp=nmt4&tl=ar&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_largest_Internet_companies&xid=25657,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhjXw6YT4Vw8qj6XdLuqbcS9N3XtyQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&rurl=translate.google.dz&sl=fr&sp=nmt4&tl=ar&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/E-commerce&xid=25657,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhibZD7Ibe9AmWWL5t8qPBoEaNnh1Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&rurl=translate.google.dz&sl=fr&sp=nmt4&tl=ar&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/E-commerce&xid=25657,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhibZD7Ibe9AmWWL5t8qPBoEaNnh1Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&rurl=translate.google.dz&sl=fr&sp=nmt4&tl=ar&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/E-commerce&xid=25657,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhibZD7Ibe9AmWWL5t8qPBoEaNnh1Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&rurl=translate.google.dz&sl=fr&sp=nmt4&tl=ar&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Fintech&xid=25657,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhhedKCtRjfRtbDTSqJoLYPVf3omqQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&rurl=translate.google.dz&sl=fr&sp=nmt4&tl=ar&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Fintech&xid=25657,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhhedKCtRjfRtbDTSqJoLYPVf3omqQ
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 Rakuten "Qualityالتسوقبرناجًما يطلق عليه خدمة Rakuten، أطلقت4112يف 
Assurance"  اليت تعاونت مع العالمات التجارية لضمان صحة املنتجات املدرجة يف نظامها و

 .زائرينيف اليابان للحفاظ على ال عالمة جتارية 3311مع أكثر من  ،حيث يتعاملوناألساسي
 منصة األمازون اليابان: -ب

ز أجنيب لشركة أمازون ، حيث احتلت أملانيا مرك صعدت اليابان مؤخرًا باعتبارها ثاين أكرب سوق
تتمتع  ،الوصيف. شهدت أمازون اليابان منوًا هائاًل يف شعبية املنطقة على مدار األعوام القليلة املاضية

amazonJapan  بنفس واجهة منصات األمازون األخرى، ولكن باللغة اليابانية واإلجنليزية والصينية
 .مليون منتج على موقعها اإللكرتوين 411أكثر من amazonJapanاملبسطة. حالًيا ، لدى

 فوق مبيعاهتاتكما أهنا أكثر متاجر التجزئة الدولية جناًحا يف البالد من خالل أن تصبح أول شركة أجنبية 
يف ًغا كبريًا مبل ؛إضافة إىل ذلك، استثمرت املنصةمليار يورو تقريًبا 4تريليون ين ياباين، وهو ما يرتجم إىل  3

،كما متكنت نتإىل جتار التجزئة عرب اإلنرت ستهلكينإنشاء شبكة توزيع حملية يف الدولة، مما يسهل وصول امل
 تاإليرادامنيورو  33من مجع أكثر من  4132 يف سنة

(https://cjdropshipping.com/ar/). 
 منصة ياهو اليابان للتسوق: -ج

يف إيراداهتا  ٪1اإللكرتونية للتجارة اخنفضت بنسبة Yahoo Japanمنصةعلى الرغم من أن 
يورو، مما جيعلها واحدة من أكثر  293، إال أهنا ال تزال حتصل على أرباح ضخمة بقيمة 4132مقارنة 

 .األسواق شعبية على اإلنرتنت يف اليابان
 : Kakakuمنصة  -د

خمتلف إىل حد  أسلوبلديه Kakaku على عكس املواقع السابقة، فإن موقع التجارة اإللكرتونية 
نه "ملك يشار إليه على أإذ تجميع األسعار متخصص بهو موقع ، فما يف خدمات التسوق عرب اإلنرتنت

أسعار  للمتسوقني مقارنة Kakakuعلى عكس السوق التقليدي عرب اإلنرتنت، يقدم ،فمقارنة األسعار"
املفضل لديه،  مبجرد أن جيد املتسوق العنصر ،مفصلة حىت يتمكنوا من العثور بسهولة على أفضل الصفقات

حققت وترية منو ثابتة  حيث 3992 هذه املنصة سنة تأسست ،تتم إعادة توجيهه إىل املتجر عرب اإلنرتنت
مليون 123.1 بــ: 4134طوال العقدين السابقني بلغت إيراداهتا حىت شهر مارس 

 .(/https://cjdropshipping.com/ar)أورو
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 :Zozotownمنصة -ه
امسة على املرتبة اخل تاحتل، حيثفقط يف األزياء ةمتخصص يبطوكيو، وه 4112أنشأت يف سنة 

لى اإلنرتنت عوأصبحت أكرب متاجر جتزئة لألزياء ، منصات التجارة اإللكرتونية األكثر شعبية يف اليابان
، ونظام خمصص لتصميم ZOZOويف اآلونة األخرية أطلقت ميزاوا عالمة جتارية خمصصة للمالبس  ها، في

 .ZOZOSUITTاملنسوجات املنزلية، ونظام القياس يف املنزل
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Yusaku_Maezawa) 

 األفراد:المؤسسات و أهم مواقع الشركات التي حققت نجاحا في مجال التجارة االلكترونية بين  3.4
 :(15-12)معرف، الصفحات تتمثل يف

 :Ymadayaموقع -أ
ملشهور، اوهو موقع على اإلنرتنت لبيع املعكرونة اليابانية ،حيث يظهر على املوقع صورة لبائع املكرونة 

 مع صورة جذابة ملنتجاهتم، ويقبل املوقع الدفع بالبطاقات االئتمانية أو نقدا أو التمويل املصريف.
 : Echibanrakutenموقع -ب

حمل ويتعامل 2911وهو من أكثر املواقع جناحا يف التسوق من خالل االنرتنت حيث حيتوي على 
 منتج كما حيتوي على موقع خاص باملزادات. 19911مع 
 :Yamatotransportموقع  -ج

 وهو يتيح للزبائن فرصة سداد مثن بضائعهم من أي مكان يف داخل املراكز التجارية التابعة للموقع.
 : Sonyموقع شركة سوني لأللعاب -د

 يف اليوم الواحد. playstationيتلقى هذا املوقع مليون طلب أللعاب  
 : Gatewayjapanموقع البوابة اليابانية  -ه

من اليابانيني من خالل هذا املوقع حيث يتم بيع الربامج، والوحدات   %41حيث تتم مبيعات 
 امللحقة بالكمبيوتر واألثاث املكتيب وكذلك إجراءات املزادات لكثري من املنتجات من خالله.

 : https://web-jpn.orgموقع   -و
اقتصادي وسياسي لياباين بني ماهو ثقايف و حيتوي هذا املوقع على منوعات يابانية خمتلفة هتم املواطن ا

فضال عن صفحات كاملة عن املوضة اليابانية وتسويق األماكن السياحية، كما حيتوي املوقع على ويب 
 خاص بعامل التكنولوجيا وكذلك تسويق للروبوت اآليل.
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 طريقة الدفع أو السداد في التجارة اإللكترونية: 1.4
 ٪99املصرفية املباشرة أو مدفوعات بطاقات االئتمان اليت متثل  يكون الدفع عن طريق التحويالت

من مدفوعات املعامالت عرب اإلنرتنت، باإلضافة إىل توفر خيارات أخرى خمتلفة من مدفوعات اهلاتف 
كما أن قبول املدفوعات النقدية للمتسوقني عرب  احملمول ومدفوعات احملفظة اإللكرتونية والدفع اإللكرتوين،

من هذه املدفوعات نقًدا بعد تسليم  ٪32حيث يتم إجراء حوايل   Konbiniنت يتم يف املتاجراإلنرت 
، وهو خيار شائع للعديد من املراهقني الذين ليس لديهم حساب مصريف أو بطاقة Konbiniمنتجات

 من املستهلكني عرب االنرتنت شهريا ٪24نسبة  ائتمان والذين ميثلون
(https://import-export.societegenerale.fr/fr/fiche-pays/japon/ecommerce). 

 الحجم اإلجمالي للتجارة اإللكترونية: 1.4
مليار  3تعد اليابان  رابع أكرب سوق للتجارة اإللكرتونية، إذ بلغ حجم التداول يف التجارة اإللكرتونية

من السكان، كما بلغ متوسط  ٪41ماليني مستهلك منتظم عرب اإلنرتنت أو ما يقارب  2يور وإضافة إىل 
 مليار دوالر 3392اإلنرتنت   عرب اإلنفاق

(https://www.bretagnecommerceinternational.com/donnee/march
e-e-commerce-japon/). 

التجارة لكرتونية بني املؤسسات و كرتونية صورتني أساسيتني مها التجارةاإلإل من املعروف أن للتجارة ا
 :لكرتونية بني املؤسسات واألفراداإل
تجارة -أ ية ال ين االلكترون  (:B2C)واألفراد المؤسسات ب

يف اليابان يف السنوات األخرية فقد سجلت سنة  B2C اإللكرتونية ارتفع حجم سوق التجارة
، بينما ارتفع ٪9.3بزيادة  أي 4132تريليون ين يف سنة  39.1تريليون ين وارتفعت إىل  31.3، 4139
 ين تريليون 34.1 ليصل 4134  سنة ٪4.99بنسبة 

(https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/statistics/outlook/H30fy_kohy
oyoshiryo.pdf). 

حسب اجملال،كان معدل النمو  على أساس سنوي B2Cو بالنظر اىل حجم سوق التجارةاإللكرتونية
فكانت يف جمال احلدمات أما بالنسبة اىل اجملال الرقمي  ٪33.1يف جمال مبيعات املنتجات و 2.1٪
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/https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/statistics/outlook)٪9.1النسبة
h29summary.pd). 

 كما هو موضح يف اجلدول التايل:
 حسب المجال  B2C: حجم سوق التجارةاإللكترونية5الجدول رقم 

 اجملاالت 4139 4132 نسبة التطور

 مبيعات املنتج مليار ين 3, 8.044 مليارين8.600,8 2.1٪

 جمال اخلدمة مليار 5.353,235 مليار ين 1994 33.1٪
 اجملال الرقمي مليار 2, 1.778 مليار ين 1947,8 9.1٪

 اجملموع الكلي مليار ين 15.135,8 مليار ين 16.504,41 9.3٪

Source:https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/statistics/outlook/
h29summary.pd. 

ي بنسبة أ4132 عام مليار ين وذلك 119 عرب اهلاتف الذكي يف BtoC-ECوقد قدرت حجم سوق 
 مجايل حجم سوق املبيعات.إمن  ٪ 11.1

(https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/statistics/outlook/h29summary.pd) 
ية بين الشركات -ب تجارة اإللكترون  :B2Bال

يف سنة  ٪9.1ارتفاعا ملحوظا، حيث تزايد بنسبة B2Bالتجارة اإللكرتونية لسوق  حجم عرف
تريليون ين، بينما  134.44أصبحتتريليون ين  493.1، فبعد أن كانت 4139مقارنة بسنة 4132
 .٪4.33أي بنسبة   4134تريليون ين سنة  122.4ارتفع إىل

(https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/statistics/outlook/H30fy_kohyoyosh
iryo.pdf) 

 :كما يليحسب أنواعه  4132 إىل 4139منذ عام C2C التجارة اإللكرتونية مت تقدير
(https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/statistics/outlook/h29summary.pdf) : 

عن  ٪1.4مليار ين  أي بزيادة   3.42.9مليار ين بعدماكان 3341.1حجم سوق مزاد اإلنرتنت  -
 العام السابق؛
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مليار ين  241.1  إىلارتفع marché de l'application Marché aux pucesحجم  -
ولقد عرف تطورا   ،عن العام السابق ٪14.2أي  بزيادة  ،مليار ين يف العام السابق 111.4بعدما كان 

ألول  Fleaعندما ظهر تطبيق سوق  4134مليار ين يف مخس سنوات فقط منذ عام  111كبريا  حبوايل 
 مرة.

 والواليات المتحدة والصين:حجم سوق التجارة اإللكترونية عبر الحدود بين اليابان  1.4
على و مجيع البلدان و  عرب احلدود بني اليابان التجارة اإللكرتونية، زاد حجم سوق 4132يف عام 

احلدود من قبل  عرب التجارة اإللكرتونية، حيث بلغت مشرتيات  وجه اخلصوص الواليات املتحدة والصني
عن  ٪41.44مليار ين يف العام السابق، بزيادة  3،199.9مليار ين ) 3،492.4املستهلكني الصينيني 

 3،212.4عرب احلدود من املستهلكني الواليات املتحدة هي  التجارة اإللكرتونيةالعام السابق(، ومشرتيات 
عن العام السابق( وزيادة يف مشرتيات  ٪44.4مليار ين يف العام السابق بزيادة  3312.3مليار ين )

فقد بلغت مشرتيات  4134أما سنةعرب احلدود من قبل املستهلكني الصينيني هو واضح،  التجارة اإللكرتونية
عن  ٪34.4مليار ين )بزيادة  3،112.1عرب احلدود من قبل املستهلكني الصينيني  التجارة اإللكرتونية

مليار  3242.4عرب احلدود من الشركات األمريكية كانت  رة اإللكرتونيةالتجاالعام السابق(، ومشرتيات 
 عن العام السابق(٪34.11ين )بزيادة 

.( https://www.meti.go.jp/index.html) 

 خاتمة: .3
ثل أحد متسامهت اإلنرتنت يف ظهور نوع جديد من التجارة أال وهي التجارة اإللكرتونية، واليت 

التعابري اجلديدة اليت فرضها التقدم اهلائل يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال، هذا املفهوم مل يعد خيارا بل 
أصبح ضرورة واجبة تفرض وجودها على مجيع الدول، وذلك بالنظر إىل املزايا اليت تقدمها من اختصار كبري 

توافق مع ىل استهداف أسواق جديدة خاصة تلك اليت تيف التكاليف املرتبطة بالوقت واملسافة، باإلضافة إ
خصوصية التجارة اإللكرتونية، لقد حاولنا من خالل هذه املداخلة دراسة واقع التجارة اإللكرتونية يف اليابان 

 اليت متثل منوذجا مثاليا ميكن للدول العربية عامة واجلزائر خاصة االقتداء به.
ير التجارة ن التوصل إىل جمموعة من النتائج اليت تعترب توصيات لتطو إن دراستنا هلذه التجربة مكنتنا م

 االلكرتونية يف اجلزائر، و ميكن تلخيصها كالتايل:
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دعم كل شرائح اجملتمع وحتفيزهم حنو التحول إىل التجارة اإللكرتونية وذلك من خالل تنمية وتطوير  -
 يق التجارة اإللكرتونية؛وتأهيل املورد البشري كدعامة أساسية لتسريع وترية تطب

إجياد إطار قانوين وتشريعي يسهل تبين وتطور التجارة اإللكرتونية والذي يضمن حقوق الطرفني البائع  -
 واملشرتي، وجعل هذا اإلطار مرنا يستجيب للتطورات والتغريات البيئية والعوملة؛

نية حتتية ستثمارات الداعمة إلنشاء بتشجيع االستثمار احمللي وتسهيل ولوج رؤوس األموال األجنبية لال -
 تسهل أرضية تطبيق جيد وفعال للتجارة اإللكرتونية؛

تطوير البىن التحتية لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال وذلك بتوفري شبكة اتصاالت تضمن التدفق العايل  -
جملتمع بسعر اوالسريع وتوفري خدمات انرتنت ذات تدفق عايل وسهل احلصول عليها من طرف كل فئات 

 معقول.
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قائمة المراجع -5  

 أوال : باللغة العربية 

 ة.مصر: املنظمة العربية للتنمية اإلداري التجارة االلكرتونية والعوملة.(. 4119السيد أمحد عبد اخلالق. )-3
التجارة االلكرتونية واألعمال االلكرتونية من منظور تقين وجتاري (. 4114خضر مصباح الطيطي. )-4

 عمان: دار حامد للنشر والتوزيع. واداري.
لقاهرة: ا التجارة االلكرتونية يف اليابان ومدى استفادة مصر منها.رمضان السيد معرف. )بال تاريخ(. -1

 مكتبة اجلزيرة الورد للطباعة.
 .اإلسكندرية: دار الفكر اجلامعي التسويق باألنرتنيت والتجارة االلكرتونية.(. 4119طارق طه. )-2
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 ةالتجارة الالكترونيطني العلمي حول امللتقى الو 
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 الحماية الجنائية لوسائل الثقة وأمان المستهلك في المعامالت اإللكترونية: 
Criminal protection of the means of trust and consumer safety in 

electronic transactions: 

 ، جامعة العربي التبسي_ تبسة :مؤسسة االنتماء ،: بوقصة إيمانالكامل للباحث األول سماإل
 bouguessaimene1@gmail.com /tebessa.dz-imene.bouguessa@univ : لباحث األولا إيميل

  : جامعة العربي التبسي_ تبسة،مؤسسة االنتماء : بوطالب أمينة،الكامل للباحث الثاني االسم
 tebessa.dz-amina.boutaleb@univ: لباحث الثاني إيميل

 

 

 : ملخص
نظرا ألسلوب التعاقد الذي يتم عن بعد، فقد يتعرض مضمون العقد الذي يكون على شكل رسالة 
بيانات خلطر االطالع عليه من الغري، بات من الضروري وجود وسائل تقنية وحلول قانونية توفر األمان 

ل اإللكرتونية، أو ما ئالقانوين حلقوق والتزامات أطراف عقد التجارة اإللكرتوين وتعترب طريقة التشفري الرسا
يعرف بالتوقيع اإللكرتوين إحدى وسائل سالكة املعلومات املرسلة إلكرتونيا ووسيلة إثبات حتفظ حقوق 
األطراف، لذا كان من الضروري على املشرع الوطين محاية هذه الوسيلة جزائيا لتعزيز مكانته القانونية يف إبرام 

ون من األمان يف استعمال هذه الوسيلة، وهو ما أكده من خالل قان التصرفات يف البيئة الرقمية وتوفري قدر
 العقوبات أو التشريع اخلاص بالتوقيع واإللكرتوين.

 الكلمات المفتاحية: العقد اإللكتروني، التجارة اإللكترونية، المستهلك، التوقيع، الحماية الجزائية.
 المستهلك اإللكتروني:(: اآلليات القانونية لحماية 52)رقم المحور  المحور:

Abstract: 

   Due to the remote contracting method, the content of the contract in the 

form of a data message, may be compromised by third parties. It is 

necessary to have technical means and legal solutions that provide legal 

security for the rights and obligations of the parties to the e-commerce 

contract. By electronic signature is one of the means of the electronic 

transmission of information and the means of proving the reservation of the 

rights of the parties. Therefore, it was necessary for the national legislator 
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to protect this means in part to enhance its legal status in conducting actions 

in the digital environment and to provide a measure of security in the use of 

this medium. E, which was confirmed by the Penal Code or private 

electronic signature and legislation. 

Keywords: e-contract, e-commerce, consumer, signature, penal 

protection. 

 
__________________________________________ 

  bouguessaimene1@gmail.com يميل: اإل بوقصة إيمان، :المؤلف المرسل

 مقدمة: .5
أفضى التعاقد اإللكرتوين إىل ظهور بعض املعوقات، تتمثل أساسا يف افتقار التعامالت اإللكرتونية 
إىل عنصر األمن والسرية إىل حد كبري، نتيجة أعمال القرصنة والتدخالت غري املشروعة اليت تتعرض هلا، 

التعامالت والتأكد من حمتواها وصدورها عمن نسبت إليه دون حتريف باإلضافة إىل صعوبات إثبات تلك 
أو تغيري، لذلك ظهرت وسائل حديثة تستجيب ملقتضيات وخصوصية العقود اإللكرتونية، فحلت السندات 
 اإللكرتونية حمل السندات التقليدية، كما استحدثت وسيلة لإلثبات تتالءم وطبيعة التعامالت متثلت بالتوقيع

وين الذي يعد أحد الوسائل األساسية يف تنظيم املعامالت اإللكرتونية، إ  تستلزم عقود التجارة اإللكرت 
 اإللكرتونية لصحة متامها توقيع األطراف املتعاقدة، كما يعترب وسيلة تشفري البيانات املرسلة عن طريق األنرتنت

ق الثقة يف ضافة إىل  لك ومتاشيا مع منطواخلاصة باملعاملة اإللكرتونية اليت يكون املستهلك طرفا فيها، إ
التجارة اإللكرتونية، استلزم األمر وجود طرف ثالث حمايد موثوق به يقوم بطرقه اخلاصة بالتأكد من صحة 

لتوفري أعلى درجات السرية واألمان هلذا النوع من  1صدور اإلرادة التعاقدية اإللكرتونية ممن تنسب إليه
 شرع ازجزائري هلذا التطور من خالل تنظيم التوقيع اإللكرتوين وموجب قانون خاص،املعامالت، لذا استجابة امل

، الذي أوىل اهتماما كبريا 2احملدد للقواعد اخلاصة بالتوقيع والتصديق اإللكرتونيني 40-51وهو القانون رقم 
لدولية واألساليب احلديثة ا بالتوقيع والتصديق اإللكرتوين، حماولة من املشرع ملواكبة التطور احلاصل يف التجارة

 املستعملة فيها.
  ونظرا لألمهية التوقيع اإللكرتوين يف اإلثبات، والذي بدونه ال يصبح للعقد اإللكرتوين أي قيمة قانونية،
كما يعترب التوقيع اإللكرتوين آلية قانونية من شأهنا خلق الثقة والطمأنينة يف املعامالت التجارية اإللكرتونية،  
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رفات ما على املشرع الوطين توفري محاية جنائية للتوقيع اإللكرتوين لتعزيز مكانته القانونية يف إبرام التصكان الز 
يف البيئة الرقمية وتوفري قدر من األمان يف استعمال هذه الوسيلة، مما يدعنا للتساؤل حول صور احلماية 

ى كفاية النصوص مد ماا نطرح التساؤل التايل: من هن، و ازجنائية اليت أقرها املشرع هلذا النوع من التوقيعات
عالة والقوانين المكملة له في توفير حماية جنائية ف ؟العقابية المنصوص عليها في قانون العقوبات

 للتوقيع اإللكتروني؟
لمية املنهج التحليلي كطريقة ع هج علمية معينة،منا نااعتماد اإلشكالية،هذه جابة على وألجل اإل

 .اق مجع املعلومات ووصفها وتصنيفهلتحليل النصوص القانونية، واملنهج الوصفي عن طري
 ولإلجابة على اإلشكالية اليت يطرحها املوضوع مت تقسيم املوضوع إىل مطلبني على النحو التايل:

 .في قانون العقوبات أوال: الحماية الجنائية للتوقيع اإللكتروني للمستهلك المقررة
 ثانيا: الحماية المقررة للتوقيع اإللكتروني للمستهلك في القانون الخاص.

الحماية الجنائية للتوقيع اإللكتروني للمستهلك المقررة في قانون : العنوان الرئيسي األول .0
  :العقوبات

عقوبات و لك ازجزائري إىل تعديل قانون النظرا للتطور احلاصل يف بيئة األعمال اإللكرتونية شرع املشرع     
، إ  أضاف 3املعدل واملتمم لقانون العقوبات 54/55/4440املؤرخ يف  40-40وموجب القانون رقم 

فصال كامال حتت عنوان ازجرائم املاسة بأنظمة املعازجة اآللية للمعطيات، ويقصد بنظام املعازجة اآللية وفق 
بشأن الوقاية من ازجرائم املتصلة  40-40من القانون رقم  4ن املادة التعريف الوارد يف الفقرة )ب( م

بأنه " أي نظام منفصل أو جمموعة من األنظمة املتصلة ببعضها  4بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال ومكافحتهما
 البعض أو املرتبطة يقوم واحد منها أو أكثر ومعازجة آلية للمعطيات تنفيذا لربنامج معني ".

اإللكرتوين هو عبارة عن بيانات يف شكل إلكرتوين مرفقة أو مرتبطة منطقيا ببيانات إلكرتونية والتوقيع 
، مما جيعلها 6، مي إنشاؤه عرب أجهزة أو برامج معلوماتية معدة لتطبيق بيانات إنشاء التوقيع اإللكرتوين5أخرى

ائية املقررة وفقا لنصوص أنظمة ، وهيا بذلك حمال للحماية ازجن7منظومة معلوماتية وفقا للتعريف السابق
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املعازجة اآللية للمعطيات، واليت اقر هلا املشرع ازجزائري حبماية ازجنائية سواء تعلق األمر باملنظومة نفسها أو 
 .ويها هذه املنظومةبالبيانات اليت حتت

 
 جريمة الدخول أو البقاء داخل منظومة إنشاء توقيع إلكتروني:  :ولاألفرعي العنوان ال 5.0
وقيع الذي يشمل منظومة إنشاء التنظام املعازجة اآللية للمعطيات و جرم املشرع ازجزائري االعتداء على     

مكرر من قانون العقوبات، واليت بدورها جترم فعل  400اإللكرتوين كما سبق بيانه من خالل نص املادة 
ة كغريها ، وهذه ازجرميية للمعطياتن نظام املعازجة اآللالدخول أو البقاء عن طريق الغش يف كل أو جزء م

 من ازجرائم يتطلب لقيامها توفر كل من الركن املادي واملعنوي وجزاء عليها.
املادة  تضمن نص أوال: الركن المادي لجريمة الدخول أو البقاء داخل منظومة إنشاء توقيع إلكتروني:

ول ادي هلذه ازجرمية، ومها فعل الدخمكرر من قانون العقوبات نوعني من األفعال املشكلة للركن امل 400
غري املشروع إىل نظام املعازجة اآللية للمعطيات أو جزء منه، وفعل البقاء غري املشروع فيه أو يف جزء منه، 

 هو ما يقتضي منا تبيان مدلول الدخول والبقاء غري املشروعني و لك كالتايل:
زجزائري يف قانون العقوبات فعل الدخول مل يعرف املشرع االدخول غير المشروع إلى النظام: -5

مكرر باعتبارها ظاهرة حديثة تتعلق بأشياء غري ملموسة أي غري مادية،  400املنصوص عليه يف املادة 
 لذلك سنحاول تبيان هذا األخري من خالل الفقه.

م اوضع الفقه الفرنسي للدخول إىل النظام مدلولني، مدلول معنوي، حبيث يشبه الدخول إىل النظ
ومثابة  لك إىل  اكرة اإلنسان، ومدلول مادي، يتمثل يف أن الشخص قد يكون حاول أو دخل بالفعل إىل 

النظام املعلومايت، ووفقا للتصور املعنوي لفكرة الدخول، فإنه يتحقق بأي صورة من صور التعدي، أي 
 ب أنصار املدلولحس–يستوي أن يكون التعدي مباشرا أو غري مباشر، علما بأن الدخول يف  اته 

يعد مسالة وقتية، وأن ختلف عنها بعض اآلثار اليت تستمر حيزا من الزمن ، و يتم الدخول بأي  -املعنوي
وسيلة تقنية حيث أن املشرع ازجزائري مل حيدد  لك ، كما أهنا جرمية ميكن أن يقرتفها الشخص أيا كانت 

 النظام، و أن يكون هذا الدخول خمالفا صفته، بشرط أال يكون فقط ممن هم خمول هلم بالدخول إىل
 إلرادة صاحب النظام أو من له احلق يف السيطرة عليه.
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وعليه فإن املشرع يف هذه ازجرمية يعاقب على جمرد الدخول إىل نظام إنشاء توقيع إلكرتوين،     
 .أن الدخول كان بطريقة غري مشروعةحىت وإن مل يرتتب على دخوله ضررا، طاملا 

يعرف جانب من الفقه فعل البقاء على أنه " التواجد داخل نظام   البقاء غير المشروع في النظام:-4
املعازجة اآللية للمعطيات ضد إرادة من له احلق يف السيطرة على هذا النظام" ، واهلدف من جترمي فعل 

 النظام إىل خص كان دخولهالبقاء غري املشروع داخل نظام إنشاء بيانات توقيع إلكرتوين، هو معاقبة كل ش
، إرادته إىل  لك خل النظام وتنصرفانتفى لديه القصد ازجنائي، ومع  لك يبقى دابطريقة الصدفة البحتة و 

دخوله  رغم علمه بأنحيث يعاقب ازجاين عن جرمية عمدية ألن إرادته انصرفت إىل البقاء داخل النظام 
له بالدخول إىل جزء من النظام، مث يدخل إىل  ات احلكم ينصرف إىل من هو مسموح غري مشروع، و 

إ  رغم  ،أن هذه ازجرمية تقوم بسلوك سليب جزء آخر غري مصرح له الدخول فيه ، فريى جانب من الفقه
دخول ازجاين مصادفة ورغم علمه بأن  لك غري مشروع ، فهو يرفض اخلروج من النظام، وومعىن آخر ميتنع 

ازجة التواجد داخل نظام املع"نه: انب من الفقه فعل البقاء على أازج عن اخلروج من النظام، ويعرف هذا
اآللية للمعطيات ضد إرادة من له احلق يف سيطرته على هذا النظام، وفقا هلذا الرأي يعد من صور فعل 

لة اليت االبقاء املعاقب عليه، أن يظل ازجاين باقيا داخل النظام بعد املدة احملددة له بالبقاء داخله، أو يف احل
 .مسموحا له بالرؤية واالطالع فقط يطبع فيها نسخة من املعلومات يف الوقت الذي كان

وخالصة القول أن فكرة الدخول الغري مشروع على أنظمة املعازجة اآللية للمعطيات وما فيها أنظمة 
فنية، داللة املكان، زمانية واللإنشاء التوقيع اإللكرتونية حتدد بعدة معايري أو دالئل، أمهها املعايري املكانية وا

تعين التسلل داخل النظام املعلومايت، وداللة الزمان، وتتمثل يف جتاوز حدود التصريح أو الرتخيص داخل و 
حدد مضموهنا ، أما الدالئل الفنية، فيتالزمنيةالنظام واملمنوع لفرتة زمنية حمددة عن طريق جتاوز هذه الفرتة 

تلفة، منها االعتداء على الربنامج أو املعطيات أو املكونات املادية أو بالدخول الذي يتم بصورة خم
الوصالت اخلاصة باحلاسب اآليل، سواء عن طريق الغش املعلومايت بأداة إلكرتونية مصطنعة، وعن طريقها 

 ت،، كما تتحقق هذه ازجرمية أيضا بااللتقاط غري املشروع للمعطياتنصت عليهايتم التقاط معلومات أو ال
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 ها أمور بالغة اخلطورة يف العقودأو االطالع الغري مشروع عليها أو التنصت اجملرد عليها، وهيا كل
 اإللكرتونية.

 : تعد هذه ازجرمية من ازجرائم العمدية اليت تقوم بالقصد ازجنائي العام الذيثانيا: الركن المعنوي للجريمة
احب هذا الفعل باملخالفة للقانون وومخالفة إلرادة صيتكون من عنصري العلم واإلرادة املنصرفة إىل إتيان 

النظام أو صاحب احلق فيه ، لذلك يرى جانب من الفقه بأن الدخول يكون مشروعا وبالتايل تنتفي 
ازجرمية مىت كان بطريق الصدفة أو السهو أو اخلطأ، بشرط أن ينسحب الشخص مىت علم باعتدائه أو 

من  نائي الرتكاب هذه ازجرمية ويعاقب بعقوبتها، بينما وعلى العكسخطئه وإال توافر يف حقه القصد ازج
 لك يرى جانب آخر من الفقه أن الدخول بطرق السهو أو اخلطأ أو الصدفة هو سلوك يتسم أيضا بعدم 

ب ازجرمية، فإنه ال حمل للباعث على ارتكا-العلم واإلرادة–املشروعية، ومىت توافر القد ازجنائي بعنصريه 
أن الباعث عليها ال أثر له على قيامها، ولذلك تقوم ازجرمية يف حق ازجاين بتوافر القصد ازجنائي،  باعتبار

نتصار حىت ولو كان باعثه للدخول إىل النظام أو البقاء فيه، هو الفضول أو التنزه أو إثبات القدرة يف اال
 .  على النظام

عاقب املشرع ازجزائري على هذه ازجرمية بعقوبة احلبس من ثالثة أشهر إىل سنة،  ثالثا: عقوبة الجريمة:
دج، مما عيين أن هذه ازجرمية جنحة وفقا للقانونني، هذا يف 444.444دج إىل  14.444والغرامة من 

 نصورة ازجرمية البسيطة على النحو الذي سبق بيانه، بينما يف حالة الصورة املشددة فإن املشرع ضاعف م
دج إىل 544.444العقوبات السابقة، حيث تصبح العقوبة احلبس من ستة أشهر إىل سنتني والغرامة من 

 .مكرر يف فقرهتا الثانية 400ادة دج، والصورة املشددة هنا ما نصت عليه امل044.444
عفة مخس اكما يعاقب يف القانون ازجزائري الشخص املعنوي الذي ارتكب هذه ازجرمية، وعقوبته هيا املض   

 .0مكرر 400مرات احلد األقصى للعقوبة املقررة للشخص الطبيعي تطبيقا للمادة 
 : جريمة التالعب في بيانات نظام إنشاء توقيع إلكتروني: ثانيالفرعي العنوان ال 0.0
نشاء إ بعدما جرم املشرع ازجزائري أفعال االعتداء على أنظمة املعازجة اآللية للبيانات واليت تشمل أنظمة    

التوقيع اإللكرتوين، من دخول غري مشروع إىل النظام أو جزء منه أو البقاء فيه، أو ختريبه، أورد نصا آخر 
يعاقب على كل اعتداء على البيانات  اهتا املوجودة بالنظام، وهيا األفعال اليت يعاقب عليها املشرع ازجزائري 
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ه سوف حند كل من الركن املادي واملعنوي هلذه ، وعلي8من قانون العقوبات 5مكرر 400وموجب املادة 
 ازجرمية مع تبيان العقوبة املقررة هلا على النحو التايل:

 400 انطالقا من نص املادة أوال: الركن المادي لجريمة التالعب في بيانات إنشاء توقيع إلكتروني:
ملعلومات اليت عب الغري مصرح به باأن الركن املادي زجرمية التال من قانون العقوبات ازجزائري يتضح 5مكرر 

غيري يتضمنها نظام املعازجة اآللية يتم بسلوك إجرامي يرتكبه ازجاين ويستهدف حتقيق نتيجة معينة تتمثل يف ت
 احلالة اليت تكون عليها املعلومات يف بيئتها التقنية.

حقق ملعازجة اآللية يتإن السلوك اإلجرامي يف جرمية التالعب ومعلومات نظام ا السلوك اإلجرامي:-5
هي اإلدخال من قانون العقوبات ازجزائري و  5رمكر  400بارتكاب واحد من األفعال اليت نصت عليها املادة 
 .وقيع إلكرتوين مع عدم وجود تصريحأو التعديل أو إزالة معلومات داخل نظام إنشاء ت

املشرع مل يعرفه، ولقد عرفه الفقه غري أن  5مكرر 400وهو الفعل الذي بدأت به املادة  :فعل اإلدخال-أ
، أو أنه "إضافة 9على أنه "تغذية النظام باملعلومات املراد معازجتها، أو بتعليمات الزمة لعملية املعازجة"

خصائص ممغنطة جديدة يف الدعامة املوجودة سواء كانت فارغة غري مشغولة، أو كانت حتتوي على خصائص 
فإن فعل اإلدخال بوجه عام يكون بإضافة معطيات جديدة مل تكن  وعليه، 10ممغنطة قبل هذا اإلدخال"

موجودة من قبل على النظام اخلاصة بالتوقيع اإللكرتوين، و لك هبدف التشويش على صحة البيانات 
 .11واملعلومات املوجودة داخل النظام املعلومايت

عازجة اآللية مج اخلبيثة إىل نظام املوتتنوع الطرق واألساليب يف حتقيق فعل اإلدخال وأمهها إدخال الربا   
هبدف إتالف املعلومات وتشويهها وتدمريها من الوسائل انتشارا وخطورة على املعلومات، حيث أهنا تستخدم 
يف الوقت الراهن على نطاق واسع وتسبب خسائر اقتصادية فادحة ومختلف القطاعات العامة واخلاصة، 

 .12من أشهر هذه الربامج الفريوسات والقنابل املنطقية والزمنيةو لك لسهولة انتشارها وسرعة عملها، و 
يقصد بالتعديل إجراء نوع من التغيري غري املشروع للمعلومات والبيانات احملفوظة داخل  فعل التعديل:-ب

، 13النظام، واستبداهلا ببيانات ومعلومات أخرى جديدة و لك باستخدام إحدى وظائف احلاسب اآليل
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اإلجرامي املتمثل يف التعديل يعين تغيري البيانات واملعلومات املعازجة آليا واملوجودة داخل النظام فالسلوك 
 املعلومايت واستبداهلا ببيانات ومعلومات أخرى.

يقصد باإلزالة حمو جزء من املعطيات املسجلة يف النظام، أو حتطيم تلك البيانات أو نقل  فعل اإلزالة:-ج
 .14يات إىل املنطقة اخلاصة بالذاكرةوختزين جزء من املعط

إن جرمية التالعب الغري مصرح به باملعلومات من ازجرائم املادية اليت ال يكفي فيها  النتيجة اإلجرامية:-4
هتديد سالمة املعلومات خبطر اإلزالة، التعديل، أو اإلدخال وإمنا البد من وقوع ضرر فعلي على هذه 

 من خالل األفعال املتمثلة للنشاط ازجرمي السابق بياهنا. املعلومات إال وهو تغيري حالتها
غريها من ازجرائم هذه ازجرمية كثانيا: الركن المعنوي لجريمة التالعب في بيانات إنشاء توقيع إلكتروني: 

السابقة، تعد جرمية عمدية تتطلب قصد جنائي عام، وتقوم ومجرد توافر فعل اإلدخال أو التعديل أو 
ا وأن املشرع ازجزائري استعمال عبارة" عن طريق الغش"، مما ينطوي على أن الشخص يعلم ، سيم15اإلزالة

 ا. بسلوكه اجملرم ويريد فعال النتائج املرتتبة عليه، اليت قد تكون إدخال البيانات واملعطيات أو إزالتها أو تعديله
ع ازجزائري هذه ازجرمية اعترب املشر  ثالثا: عقوبة الجريمة جريمة التالعب في بيانات إنشاء توقيع إلكتروني:

باحلبس 5رمكر  400من ازجنح، اليت مىت توافرت أركاهنا على النحو السابق بيانه، عوقب عليها طبقا للمادة 
دج، والشخص املعنوي  0.444.444دج إىل  144.444شهر إىل ثالث سنوات والغرامة من أمن ستة 

ي تطبيقا رات احلد األقصى للعقوبة املقررة للشخص الطبيعالذي يرتكب هذه ازجرمية تضاعف عقوبته مخس م
 .0مكرر 400للمادة 

 :خاصتروني للمستهلك في القانون الالحماية المقررة للتوقيع اإللكثاني: العنوان الرئيسي ال .3
والعقود عاقدات القانونية طبيعة التق و ظهر التوقيع اإللكرتوين ليكون بديال عن التوقيع التقليدي، ليتواف    

خاص وهو  مما دعا املشرع الوطين إلصدار تشريع، األجهزة اإللكرتونية احلديثةاليت تتم باستخدام الوسائل و 
 احملدد للقواعد العامة للتوقيع والتصديق اإللكرتونيني لينظم هذا النوع من التوقيعات لتوفري 40-51القانون 

أمان،  ومحاية ملا يوفره هذا النوع ازجديد من التوقيعات منوتعزيز الثقة واألمان يف التعامالت اإللكرتونية، 
تعلقة بتأدية سواء تلك امل ،صوص أوردها يف هذا التشريع اخلاصجرم املشرع كل اعتداء عليه ومجموعة من الن

   .أو تلك املتعلقة بالتوقيع اإللكرتوين خدمات التصديق اإللكرتوين
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 علقة بتأدية خدمات التصديق على التوقيع اإللكتروني:الجرائم المت :ولاألفرعي العنوان ال 5.3
ها تسمية طلق عليأحدد املشرع ازجزائري ازجهة املختصة بإصدار شهادات التصديق اإللكرتوين و  

، وهو كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم ومنح شهادات تصديق 16مؤدي خدمات التصديق اإللكرتوين
، وهذا التنظيم القانوين ملؤدي 17جمال التصديق اإللكرتوين إلكرتوين موصوفة، وقد يقدم خدمات أخرى يف

ة خدمات التصديق اإللكرتوين اتبعه املشرع الوطين بتقرير املسؤولية ازجزائية حىت مينح لألطراف املتعاملة الثق
واألمان يف الشهادات اليت يصدروهنا، وعليه سنحاول حتديد هذه املسؤولية ازجزائية ملؤدي خدمات 

 اإللكرتوين على النحو التايل:  التصديق 
 ورد النص على هذهأوال: جريمة مزاولة نشاط مؤدي خدمات التصديق اإللكتروني بدون ترخيص: 

ايل " ء نصها التالتصديق اإللكرتونيني وجاعلق بالتوقيع و املت 40-51من قانون  24ازجرمية يف املادة 
وين للجمهور دون ترخيص أو كل مؤدي ، كل من يؤدي خدمات التصديق اإللكرت يعاقب باحلبس...

خدمات التصديق اإللكرتوين يستأنف أو يواصل نشاطه بالرغم من سحب ترخيصه"، وعليه سنحاول 
 حتليل هذه ازجرمية انطالقا من ركنيها املادي واملعنوي كالتايل:

يف سلوكني  51/40قانون  من 24يتمثل الركن املادي هلذه ازجرمية حسب نص املادة  الركن المادي:-5
: تقدمي خدمات التصديق اإللكرتوين دون ترخيص، أو مواصلة تقدمي اخلدمة بالرغم من سحب إجراميني

 :احد وسنحاول تبيان كل سلوك على الرتخيص.
زاولة أوجب املشرع عند م السلوك المجرم األول: تقديم خدمات التصديق اإللكتروني دون ترخيص:-

تصديق اإللكرتوين احلصول على ترخيص مسبق متنحه السلطة االقتصادية لتصديق نشاط مؤدي خدمة ال
بقيام الفرد أو  51/40من قانون 24، وعليه تقوم هذه ازجرمية حسب ما نصت عليه املادة 18اإللكرتوين

املؤسسة صاحب نشاط مؤدي خدمات التصديق اإللكرتوين ومزاولة العمل دون ترخيص بذلك من قبل 
 .19تصادية للتصديق اإللكرتوينالسلطة االق

السلوك اإلجرامي الثاني: مواصلة تقديم خدمات التصديق اإللكتروني بالرغم من سحب -
تقوم ازجرمية يف هذه الصورة عندما يسحب ترخيص تأدية األنشطة املتعلقة خبدمات التصديق  الترخيص:

 اإللكرتوين من مؤدي اخلدمات، ويقوم هذا األخري ومواصلة النشاط. 
يتحقق الركن املعنوي يف هذه ازجرمية بتوافر القصد ازجنائي العام بعنصريه العلم  الركن المعنوي:-4

علم ازجاين أن سلوكه املتمثل يف مزاولة نشاط خدمات التصديق اإللكرتوين دون أن واإلرادة، فيجب أن ي
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حيصل على ترخيص بذلك من ازجهة املختصة أو مواصلة العمل مع سحب الرتخيص هو سلوك جمرم 
 .20يعاقب عليه القانون، وأن تتجه إرادته إىل إتيان هذا السلوك وما يرتتب عليه من نتائج

واليت تنص  51/40من قانون  24ة عمدية وميكن استخالصه من نص املادة فازجرمية هنا جرمي
وهذه العبارة تدل على العمد واجتاه اإلرادة إىل هذا ، صدر شهادة تصديق إلكرتونية ..."أ"كل من  على

 الفعل وهو فعل اإلصدار.
عاقب املشرع على إصدار شهادة التصديق اإللكرتوين بدون ترخيص باحلبس مدة ترتاوح بني  العقوبة:-4

دج( إىل مليوين  444.444( سنوات، وبغرامة مالية من مائيت ألف دينار )4( واحدة إىل ثالث )5سنة )
 يفدج( أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط، باإلضافة إىل عقوبة تكميلية تتمثل  4.444.444دينار )

 . 21مصادرة التجهيزات اليت استعملت الرتكاب هذه ازجرمية
ى عاتق جعل املشرع عل ثانيا: جريمة عدم اإلعالم بالتوقف عن نشاط خدمات التصديق اإللكتروني:

مؤدي خدمات التصديق اإللكرتوين عند إيقاف نشاطه املتعلق خبدمات التصديق اإللكرتوين التزاما بإعالم 
من  15للتصديق اإللكرتوين يف اآلجال احملددة قانونا. وهذا ما نصت عليه املادة السلطة االقتصادية 

 ، وسنحاول حتديد أركان هذه ازجرمية والعقوبة املقررة هلا على النحو التايل:51/4022قانون 
ويتمثل الركن املادي هلذه ازجرمية يف عدم إعالم مؤدي خدمات التصديق اإللكرتوين  الركن المادي:-5

طة االقتصادية للتصديق بالوقف عن ممارسة األنشطة املتعلقة خبدمات التصديق يف اآلجال احملدد السل
 قانونا، وقد حدد املشرع اآلجال القانوين للتبليغ وميز بني حالتني:

يلتزم مقدم خدمات التصديق اإللكرتوين الراغب يف إيقاف نشاطه املتعلق خبدمات  الحالة األولى:
ق ين بإعالم السلطة االقتصادية للتصديق اإللكرتوين يف اآلجال احملددة يف سياسة التصديالتصديق اإللكرتو 

املتعلق بالتوقيع والتصديق  40-51من لقانون  15اإللكرتوين هلذه السلطة، وهو ما نصت عليه املادة 
 .23اإللكرتونيني

رادته ألسباب خارجة عن إيف حالة إيقاف مقدم خدمات التصديق اإللكرتوين أنشطته  الحالة الثانية:
من  10وجب عليه إعالم السلطة االقتصادية للتصديق اإللكرتوين يف" احلال" وهو ما نصت عليه املادة 

 .24املتعلق بالتوقيع والتصديق اإللكرتونيني 40-51قانون 
 ،جرمية عدم إعالم السلطة االقتصادية للتصديق اإللكرتوين بالتوقف عن النشاط الركن المعنوي:-0 

جرمية عمدية تقوم بالقصد ازجنائي العام بركنيه العلم واإلرادة، فيلتزم على مؤدي خدمات التصديق 
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اإللكرتوين بإعالم السلطة االقتصادية عند التوقف عن نشاطه يف اآلجال اليت حددها القانون  وأن عدم 
 ج اليت ترتتب عليه.غ وتقبل النتائاإلعالم جيرمه القانون ويعاقب عليه، ومع  لك تتجه إرادته إىل عدم التبلي

أقر املشرع عند إخالل مؤدي خدمات التصديق اإللكرتوين بإعالم السلطات االقتصادية  العقوبة:-4
( واحدة وبغرامة 5( إىل سنة )4بالتوقف عن نشاطه يف اآلجال احملددة قانون عقوبة احلبس من شهرين )

دج(، أو بإحدى هاتني 5.444.444ينار )دج( إىل مليون د 444.444من مائيت ألف دينار )
 .25العقوبتني فقط

قرى أ ثالثا: جريمة الجمع الغير المشروع للبيانات الشخصية لطالب شهادة التصديق اإللكتروني:
املشرع ازجزائري املسؤولية ازجزائية ملؤدي خدمات التصديق اإللكرتوين عند قيامه بازجمع الغري مشروع 

من  25لك عند طلب شهادة التصديق اإللكرتوين، وهذا ما نصت عليه املادة للبيانات الشخصية للمسته
خل أمؤدي خدمات التصديق اإللكرتوين  سابق الذكر، واليت تنص على " يعاقب ...، كل 51/40قانون 

 نفس القانون"، وعليه سوف نتطرق إىل أركان هذه ازجرمية كالتايل:  من 04بأحكام املادة 
، فان الركن املادي 51/40من قانون  04املادة و  25خالل استقرائنا للمادة  فمن: الركن المادي-5

عدم املشروعية يف  تتحققبيانات الشخصية لطالب الشهادة، و هلذه ازجرمية يتمثل يف ازجمع الغري مشروع لل
 صورتني مها:

ضاه وهو ر  قيام مؤدي خدمات التصديق اإللكرتوين جبمع بيانات شخصية تتعلق بطالب الشهادة دون_ 
من نفس القانون واليت تنص على  04ما عرب عنه املشرع ازجزائري من خالل املادة الفقرة األول من املادة 

" ال ميكن مؤدي خدمات التصديق اإللكرتوين مجع البيانات الشخصية للمعين، إال بعد موافقته الصرحية"، 
 بعد موافقة ات املراد مجعها، إ  تتحقق ازجرمية حىتأما الصورة الثانية لعدم املشروعية فتتمثل يف نوع البيان

طالب الشهادة ملؤدي خدمات التصديق اإللكرتوين بازجمع، إ  أن البيانات الشخصية الواجب مجعها هيا 
البيانات الضرورية ملنح وحفظ شهادة التصديق اإللكرتوين، ويبقى للقاضي ازجنائي تقدير مىت كانت هذه 

 غرض الذي مجعت من أجله.البيانات ضرورية يف ال
جرمية ازجمع الغري مشروع لبيانات الشخصية للمستهلك من ازجرائم العمدية واليت  الركن المعنوي:-4

يتطلب لقيام الركن املعنوي فيها توافر القصد ازجنائي العام بعنصريه العلم واإلرادة، فمرتكب هذه ازجرمية 
 تهلك دون رضاه، أو مجع بيانات غري تلك اليت أجازيسعى ومحض إرادته إىل مجع بيانات خاصة باملس
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املشرع مجعها هبدف منح وحفظ شهادة التصديق اإللكرتوين، وتتجه إرادته إلتيان هذا السلوك ويقبل 
 اآلثار املرتتبة عليه.

اقر املشرع ازجزائري مسؤولية مؤدي خدمات التصديق اإللكرتوين عند ازجمع الغري مشروع  العقوبة:-4
( 1للبيانات الشخصية للمستهلك عند طلب شهادة التصديق اإللكرتوين، بعقوبة احلبس من ستة أشهر )

 5.444.444دج( إىل مليون دينار ) 444.444( سنوات، وبغرامة من مائيت ألف دينار )4إىل ثالث )
 .26دج(، أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط

ازجزائري من خالل  قر املشرعأ الجرائم المتعلقة بالتوقيع اإللكتروني ذاته: :الثانيفرعي العنوان ال 0.3
احملدد للقواعد املطبقة على التوقيع والتصديق اإللكرتوين محاية جنائية للتوقيع اإللكرتوين  51/40قانون 

، التعامل يف بيانات إنشائه أو يف أهم شروطه وهيا شهادة التصديق اإللكرتوين املوصوفةسواء تعلق األمر يف 
 وعليه سوف حناول تبيان أوجه هذه احلماية على النحو التايل:

ناول ت أوال: جريمة حيازة أو إفشاء أو استعمال بيانات إنشاء توقيع إلكتروني موصوف خاصة بالغير:
سابق الذكر، واليت تنص على أنه "يعاقب  40-51من قانون  15ادة املشرع هذه ازجرمية يف نص امل

باحلبس...، كل من يقوم حبيازة أو إفشاء أو استعمال بيانات إنشاء توقيع إلكرتوين موصوف خاصة 
 بالغري"، وعليه سنحاول حتديد أركان هذه ازجرمية والعقوبة املقررة هلا كالتايل:

 زجرائم الشكلية ال تتطلب لقيامها حدوث نتيجة معية، بل يكفيهذه ازجرمية من ا الركن المادي:-5
 يقوم السلوك اإلجرامي يف هذه ازجرمية على ثالثة صور تتمثل فيما يلي:لقيامها إتيان السلوك اجملرم، و 

حيازة بيانات إنشاء توقيع إلكرتوين موصوف خاصة بالغري: وهي حيازة برنامج أو نظام معلومايت -أ
لكرتوين خاصة بالغري دون موافقة صاحبه واحليازة املشروعة هلذا الربنامج أو النظام املعلومايت إلعداد توقيع إ

ال عقاب عليها طاملا أن الشخص مرخص له هبذه احليازة من ازجهة املتخصصة هبدف توثيق هذه 
 .27حبةاالتوقيعات طاملا مل يثبت أن نيته قد اجتهت إىل استخراج توقيع إلكرتوين رغما عن إرادة ص

كما ميكن حيازة بيانات التوقيع اإللكرتوين عن طريق اخرتاق بيانات التوقيع اإللكرتوين بالدخول غري 
 .29، أو اعرتاضه أو بأي وسيلة كانت28مشروع للنظام املعلومايت املتضمن للتوقيع اإللكرتوين
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شاء بيانات يف إف إفشاء بيانات إنشاء توقيع إلكرتوين موصوف خاص بالغري: يتمثل هذا السلوك -ب
 التوقيع اإللكرتوين، أي نشرها وإطالع الغري عليها، بعد أن كان العلم هبا قاصرا على صاحبها. 

ويكون إفشاء بيانات إنشاء توقيع إلكرتوين بالتعدي على البيانات املشفرة أو فض املعلومات املشفرة اليت  
 .30ختص بيانات إنشاء التوقيع اإللكرتوين واليت تكون مرتبطة بأجهزة أو برامج معلوماتية

اء توقيع إلكرتوين نشاستعمال بيانات إنشاء توقيع إلكرتوين موصوفة خاصة بالغري: ويقصد ببيانات إ –ج 
"بيانات فريدة مثل الرموز أو مفاتيح التشفري اخلاصة اليت يستعملها املوقع إلنشاء التوقيع اإللكرتوين "، 

وغالبا ما تكون هذه البيانات اليت تتعلق  51/40من قانون  44الفقرة  44ووفقا ملا جاء يف نص املادة 
 يل أو قرص منفصلة مثل البيانات املتعلقة باسم صاحببالتوقيع اإللكرتوين خمزنة داخل احلاسوب اآل

 31التوقيع ومهنته وكافة بياناته الشخصية وكافة املعلومات بذلك التوقيع واليت يفرتض سريتها.
بالغري،  شاء توقيع إلكرتوين خاص: تعترب جرمية حيازة أو إفشاء أو استعمال بيانات إنالركن المعنوي-4

خذ فيها الركن املعنوي صورة القصد ازجنائي العام بعنصريه العلم واإلرادة، فال من ازجرائم العمدية حيث يأ
بد أن يعلم ازجاين بانه حيوز بيانات خاصة بالغري، أو التصرف فيها إما باإلفشاء أو االستعمال، وأن تتجه 

 .32إرادته للقيام بالفعل اجملرم
نوات، وحدد  احلبس من ثالثة أشهر إىل ثالثة سلقد قرر املشرع هلذه ازجرمية عقوبة تتمثل يف العقوبة:-4

دج وأعطى احلرية للقاضي يف النطق بإحدى هاتني العقوبتني  144444دج إىل  544444الغرامة من 
 .33فقط

 من 11املادة  نصتثانيا: جريمة التصريح بمعطيات خاطئة الستصدار شهادة التصديق اإللكتروني: 
صديق اإللكرتونيني على انه" يعاقب باحلبس ...، كل من أدىل التاملتعلق بالتوقيع و  51/40قانون 

بإقرارات كا بة للحصول على شهادة تصديق إلكرتوين موصوفة"، ولقيام هذه ازجرمية البد من توافر أركاهنا 
 ما يلي:هو ما سوف نبينه فيو 
طيات اخلاطئة أو باملعيتحقق الركن املادي يف هذه ازجرمية ومجرد توافر واقعة التصريح  الركن المادي:-5

الغري صحيحة من جانب ازجاين،  لك أن ازجاين أو ممثله القانوين يقدمان معلومات خاطئة أو غري 
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صحيحة كا بة أيا كان موضوع املعلومات، سواء كانت تتعلق هبوية صاحب الشهادة أو هوية الشخص 
حتديدا دقيقا، وكذلك  34الشهادةاملفوض، وهي املعلومات اليت حتدد شخص صاحب التوقيع اإللكرتوين و 

اإلدالء هبذه املعلومات والبيانات الكا بة إىل مؤدي خدمات التصديق اإللكرتوين حاصل على ترخيص من 
 . 35ازجهة املختصة، ويكون الغرض من  لك هو استصدار شهادة التصديق اإللكرتوين موصوفة

قصد طلب لقيام الركن املعنوي فيها توافر ال: تعد هذه ازجرمية من ازجرائم العمدية يتالركن المعنوي-4
ازجنائي العام بعنصريه العلم واإلرادة، فيجب على ازجاين أن يعلم حبقيقة سلوكه اإلجرامي وأنه يديل 

بإقرارات كا بة إىل مؤدي خدمات التصديق اإللكرتوين هبدف احلصول على شهادة تصديق إلكرتوين 
 نونا، ومع  لك تتجه إرادته إىل فعل السلوك اإلجرامي املتمثل يفموصوفة، ويعلم أن هذا الفعل حمضور قا
 اإلدالء هبذه املعلومات غري الصحيحة.

( أشهر إىل ثالث 4) أقر املشرع هلذه ازجرمية عقوبة سالبة للحرية تتمثل يف احلبس من ثالثة العقوبة:-4
دج( إىل مائيت ألف  44.444دينار )بعقوبة مالية تتمثل يف غرامة ترتاوح بني عشرين ألف ( سنوات، و 4)

 . 36دج(. أو إحدامها فقط 444.444دينار )
سرية بيانات  جرم املشرع ازجزائري انتهاك ثالثا: جريمة انتهاك سرية بيانات شهادة التصديق اإللكتروني:

سابق الذكر،  51/40من قانون  24واملادة  24شهادة التصديق اإللكرتوين من خالل نصي املادة 
الحظ على هاتني املادتني أن املشرع محى وموجبهما سرية بيانات شهادة التصديق اإللكرتوين، إال أن وامل

االختالف يكمن يف صفة ازجاين، فاملادة األوىل تتعلق ومقدمي خدمات التصديق اإللكرتوين، أما الثانية 
وبة املقررة هلا على والعق فتتعلق بكل شخص مكلف بالتدقيق، وعليه سوف حناول حتديد أركان هذه ازجرمية

 النحو التايل:
يتوافر الركن املادي هلذه ازجرمية ومجرد انتهاك سرية وخصوصية تلك املعلومات اخلاصة  الركن المادي:-5

ببيانات شهادة التصديق اإللكرتوين حىت ولو مل يرتتب على هذا االنتهاك أي نتيجة إجرامية وتعين السرية 
املتعاقدين بيانات شهادة التصديق اإللكرتوين، وتعين اخلصوصية ارتباط هذه عدم معرفة الغري من غري 

 . 37املعلومات باملتعاقدين مما حيتم عدم اطالع الغري عليها
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فهذه ازجرمية تعد من ازجرائم السلوكية يكفي فيها املشرع جمرد حتقق السلوك اإلجرامي دون اشرتاط حتقق  
هو احلفاظ على سرية املعلومات وخصوصيتها وليس حتقيق نتيجة النتيجة ألن الغرض من التجرمي هنا 

 .38إجرامية
 ري عليها خالفا إلرادة أصحاهباوكشف املعلومات أو البيانات هنا يعين إ اعتها أو نقلها وإطالع الغ

خروجها عن حيز الكتمان أو السرية إىل العالنية بعد أن كان العلم هبا مقصورا فقط على أصحاهبا أو و 
 ن ائتمنوا عليها حبكم وظيفتهم وهم األشخاص املكلفة بالتدقيق ومؤدي خدمات التصديق اإللكرتوين.الذي
أما الركن املعنوي زجرمية انتهاك سرية وخصوصية املعلومات فيقوم بتوافر القصد ازجنائي  الركن المعنوي:-0

العام بعنصريه العلم واإلرادة، فمرتكب هذه ازجرمية يسعى ومحض إرادته إىل كشف هذه املعلومات 
ادته إلتيان هذا ر املتواجدة لديه حبكم وظيفته مع علمه بسريتها ويف غري األحوال املصرح هبا قانونا، وتتجه إ

 السلوك ويقبل اآلثار املرتتبة عليه.
ختتلف عقوبة جرمية انتهاك سرية بيانات شهادة التصديق اإللكرتوين باختالف صفة ازجاين،  العقوبة:-4

من نفس  24فإن كان مرتكب ازجرمية مؤدي خدمات التصديق اإللكرتوين فإن العقوبة نصت عليها املادة 
( وبغرامة من مائيت ألف دينار 4( أشهر إىل سنتني )4حلبس من ثلث )القانون، وتتمثل يف ا

 دج(، أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط.  5.444.444دج( إىل مليون دينار ) 444.444)
من  24أما إ ا كان مرتكب ازجرمية من بني األشخاص املكلفون بالتدقيق، فإن عقوبته حددهتا املادة    

( وهيا نفس العقوبة السالبة للحرية 4( أشهر إىل سنتني )4نفس القانون، وتتمثل يف احلبس من ثالثة )
دج(  44.444ألف دينار ) املقررة ملؤدي خدمات التصديق اإللكرتوين، وغرامة مالية ترتاوح بني عشرين

 دج(، أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط.    444.444إىل مائيت ألف دينار )
وازجدير بالذكر أن املشرع ازجزائري قد اقر املسؤولية ازجزائية للشخص املعنوي عند ارتكابه ألحد ازجرائم     

اقب بغرامة تعادل مخس مرات ، أين يع21املنصوص عليها يف هذا القانون، و لك من خالل نص املادة 
 احلد األقصى للغرامة املنصوص عليها بالنسبة للشخص الطبيعي.

 خاتمة: .4
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موضوع احلماية ازجنائية لتوقيع اإللكرتوين للمستهلك يف التشريع ازجزائري، فبينا أوجه احلماية 
عازجة اآللية للمعطيات بأنظمة املازجنائية التوقيع اإللكرتوين املقررة يف قانون العقوبات، واليت تتعلق أساسا 

واليت تشمل يف تعريفها أنظمة إنشاء بيانات التوقيع اإللكرتوين، سواء تلك ازجرائم املتعلقة بالنظام  اته أو 
 40-11بالبيانات اليت يشملها، كما بينا احلماية ازجنائية املقررة وفقا للقواعد اخلاصة واليت جاء هبا قانون 

 ملطبقة على التوقيع والتصديق اإللكرتونيني، واليت مشلت كل التعامل الغري مشروع يفاملتعلق بالقواعد ا
بيانات إنشاء التوقيع اإللكرتوين املوصوف اخلاص بالغري وتلك املتعلقة بأهم شروطه وهيا شهادة التصديق 

 و لك وينعليه كما اقر املشرع من خالل هذا التشريع اخلاص مسؤولية مؤدي خدمات التصديق اإللكرت 
عند خمالفته ألهم التزاماته سواء املتعلقة بطالب الشهادة أو بتأدية مهامه كجهة تصديق على التوقيع 

 إلكرتوين.
 النتائج:

احملدد  40-11حرص املشرع على ازجزائري على تقرير محاية جنائية للتوقيع اإللكرتوين وموجب قانون -
للعقوبات   لك بإفراد الفصل الثاين من الباب الرابع منهلكرتونيني، و للقواعد العامة للتوقيع والتصديق اإل

على ازجرائم املاسة به، إ  تنوعت هذه احلماية من خالل تقرير املسؤولية ازجزائية ملؤدي خدمات التصديق 
يع قاإللكرتوين، ومنها ما يتعلق بشهادة التوقيع اإللكرتوين، وأمهها محاية التعامل الغري مشروع يف التو 

 اإللكرتوين املوصوف اخلاص بالغري
 التصديق اإللكرتونينياحملدد للقواعد العامة للتوقيع و  40-11اعتمد املشرع ازجزائري من خالل قانون -

رتونية مان يف التعامالت اإللكاألة ازجرائم املاسة بوسائل الثقة و على سياسة عقابية تتماشى مع خطور 
، و اليت يالحظ عليها رفع من قيمة للحرية وعقوبات مالية بات سالبة لك من خالل تقرير عقو و 

 العقوبات املالية سواء بالنسبة للشخص الطبيعي أو املعنوي.
كما تتقرر احلماية ازجنائية للتوقيع اإللكرتوين من خالل محاية أنظمة املعازجة اآللية للمعطيات املنصوص -

سب اإللكرتوين من خالل منظومة معلوماتية، و لك ح عليها يف قانون العقوبات، حيث يتم إنشاء التوقيع
املتعلق بالوقاية من جرائم تكنولوجيا اإلعالم واالتصال  40-40التعريف املوسع هلا الوارد يف قانون 

 ومكافحتهما.
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 التوصيات:
سالف الذكر أقر احلماية ازجنائية للتوقيع  40-11ما يعاب على املشرع ازجزائري أنه يف قانون -

رتوين املوصوف فقط، على الرغم من اعرتافه للتوقيع اإللكرتوين البسيط باحلجية أما القضاء من خالل اإللك
من نفس القانون. مما ينبغي عليه التدخل وفرض محاية هلذا النوع أو عدم االعرتاف له  0نص املادة 

 باحلجية أما القضاء.
كتجرمي تزوير شهادة التصديق سالف الذكر، ليشمل صور أخرى   40-11ضرورة تعديل قانون -

اإللكرتوين، ملا هلا من قيمة يف التعامالت اإللكرتونية، واليت بدورها هيا الوسيلة التقنية يف حتديد وتأكيد 
 هوية صاحب التوقيع اإللكرتوين وكذلك أمهية بياناهتا املتعلقة به.

ة ديق اإللكرتونيني على سياساملتعلق بالتوقيع والتص 40-11اعتمد املشرع الوطين من خالل قانون -
عقابية تتمثل يف تشديد يف العقوبات املالية، مما ينبغي عليه تعديل هذا القانون و لك بإضافة النصوص 

حلد من الرفع من عقوباهتا املالية، حىت تكون سياسة ناجعة يف ايات و املتعلقة بأنظمة املعازجة اآللية للمعط
لتوقيعات اإللكرتونية غالبا ما يرغبون يف احلصول على مكاسب هذه ازجرائم الن هدف املعتدي على ا

 مالية.
 . قائمة المراجع:1

 المصادر:
 املتمم.املعدل و  5011جوان  5املؤرخ يف  املتضمن قانون العقوبات 11-511األمر -
االتصال و املتضمن القواعد اخلاصة للوقاية من ازجرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم  40-40القانون -

، 4440غشت سنة  51، ازجريدة الرمسية، الصادرة يف 4440غشت سنة  1ومكافحتها، املؤرخ يف 
 .02عدد 

ق التصديبالتوقيع و ، حيدد القواعد العامة املتعلقة 4451املؤرخ يف أول فرباير سنة  40-51القانون -
 .4451فرباير  54، بتاريخ 41اإللكرتونيني، ازجريدة الرمسية، العدد 

 المؤلفات:
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رة، بنوك املعلومات، دار النهضة العربية، القاهحلماية ازجنائية للحياة اخلاصة و أسامة عبد اهلل فايد، ا_ 
5055. 

 .4444_ السيد عتيق، جرائم األنرتنت، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 
لتعريب النشر ازجنة التأليف و الت اإللكرتونية، الدسوقي أبو الليل، ازجوانب القانونية للتعامإبراهيم  -

 .4444جامعة الكويت، 
امعي، ، دار الفكر ازجا أمام احملاكم، الطبعة األوىلإجراءاهتح إبراهيم، التقاضي اإللكرتوين و _ خالد ممدو 

4445. 
رشيدة بوكر، جرائم االعتداء على نظم املعازجة اآللية يف التشريع ازجزائري، منشورات احلليب احلقوقية، _ 

 . 4454لبنان، 
حممد عبيد كعيب، ازجرائم الناشئة عن استخدام غري مشروع لشبكة األنرتنت، دار النهضة العربية، _ 

 القاهرة، مصر، دون سنة نشر.
ائم االعتداء على األشخاص واألنرتنت، دار النهضة العربية، القاهرة، _ مدحت عبد احلليم رمضان، جر 

 . 4444مصر، 
، 5_ سليم عبد اهلل اخلوري، احلماية القانونية ملعلومات شبكة األنرتنت، منشورات احلليب احلقوقية، ط

4455. 
جارة اإللكرتونية، دار ة للت_ عبد الفتاح بيومي حجازي، النظام القانوين للتجارة اإللكرتونية، احلماية ازجنائي

 . 4444الفكر العريب، مصر، 
_ عبد الفتاح بيومي حجاز، جرائم الكمبيوتر واألنرتنت يف القانون العريب النمو جي، الطبعة األوىل، دار 

 .4441الفكر ازجامعي، اإلسكندرية 
 :الرسائل -
زائر، حة دكتوراه، جامعة تلمسان، ازجعبد احلليم بوقرين، احلماية ازجنائية للمعامالت التجارية، أطرو  -

4450. 
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 العوامل المؤثرة على ثقة المستهلك في التجارة االلكترونية
  -دراسة تطبيقية على عينة من المستهلكين في قسنطينة- 

Factors Influencing Consumer’s Trust in E-Commerce 

- An applied study on a Sample of Consumers in Constantine- 
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  Rymelle25@hotmail.fr ،)الجزائر(-0-جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة سياري نوارة، 

 

 

 : ملخص
باإلضافة إىل حتديد  ،ثقة املستهلك يف التجارة االلكرتونيةهتدف هذه الدراسة إىل حتديد العوامل املؤثرة على 

أكثر هذه العوامل تأثريا وذلك بالتطبيق على عينة من املستهلكني يف مدينة قسنطينة، ومن أجل ذلك فقد قمنا 
 استبيانا صاحلا للتحليل. 611نها اسرتجعنا م فردا 022بتوزيع استبيان على عينة متكونة من 

وجود أثر للعوامل املؤثرة املدروسة على ثقة املستهلك يف التجارة االلكرتونية، وقد كان توصلت الدراسة إىل 
 اجا  التجارة للعاملني يفقدمت الدراسة عددا من النتائج واالقرتاحات ثريا عليها، العوامل تأهذه أكثر األمان املدرك 

 واليت من شأهنا أن تزيد من ثقة املستهلكني وتشجعهم على استخدامها أكثر. االلكرتونية
 التجارة االلكرتونية، ثقة املستهلك، العوامل املؤثرة، قسنطينة الكلمات المفتاحية:

Abstract:  

This study aims to identify the factors influencing consumer’s trust on E-

Commerce, as well as to determine the most influential factors by applying to a 

sample of consumers in Constantine city, for this purpose a questionnaire was 

distributed to a sample of 200 consumers, 166 questionnaires were valid to analyze. 

The results showed that there is an effect of the studied factors on trust in E-

commerce, and the Perceived Security was the most influential factor. This study 

provided a number of findings and suggestions to those working in E-commerce in order 

to increase consumers’ trust and encourage them to use it more than ever. 

Keywords: E-Commerce; Consumer’s Trust; Influencing Factors; Constantine. 
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 مقدمة: .5
تطور اإلنرتنت والويب يف السنوات األخرية من التطورات األكثر إثارة لالهتمام يف اجا  لقد كان 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ومع النمو السريع واملستمر يف استخدام االنرتنت فقد عزز ذلك ظهور 
جات واخلدمات تالتجارة االلكرتونية حيث أصبحت تعتمد عليها املؤسسات لتقدمي اجموعة متنوعة من املن

 .بأسعار منخفضة للمستهلكني، كما زاد إقبا  األفراد عليها سواء على املستوى احمللي أو العاملي
وعلى الرغم من النمو السريع للمبادالت التجارية اإللكرتونية، إال أن املستهلكني ال يزالون يتساءلون 

ة، كثر خطورة من عمليات الشراء التقليديحو  حجم األمان وقت إجراء الصفقة التجارية ويعتربون أهنا أ
لدى فإن أحد أهم متطلبات الشراء الكرتونيا هو مفهوم الثقة، حبيث يعترب بناء ثقة املستهلكني أمرا يف غاية 
االمهية بالنسبة للمؤسسات الناشطة الكرتونيا غري أنه أمر يف غاية الصعوبة أيضا مقارنة باملبادالت التجارية 

 أن التجارة اإللكرتونية ليست ملموسة، وبالتايل فإنه من املهم بالنسبة للمؤسسات اليت تنشطالتقليدية كون 
الكرتونيا وألجل بناء ثقة املستهلكني فهم العوامل اليت تؤثر فيها ومن مث العمل على وضع االسرتاتيجيات 

 .لبنائهااملناسبة 
ية وذلك املستهلك يف التجارة االلكرتونانطالقا مما سبق سنقوم بتحديد العوامل املؤثرة على ثقة 

لى السؤا  ، لدى فإن هذه الدراسة حتاو  اإلجابة عمن املستهلكني يف مدينة قسنطينة بالتطبيق على عينة
 ماهي العوامل المؤثرة على ثقة المستهلك في التجارة االلكترونية في مدينة قسنطينة؟التايل: 

 اهمية البحث:
تعترب  حيث جاريةيف املبادالت الت ثقة املستهلك  االمهية اليت حتتلها خاليستمد البحث امهيته من 

ؤسسة ومنتجاهتا لدى فإن بناء ثقته يف امل، املتعلقة بشراء منتج مايف حتديد القرارات بالنسبة له عامال هاما 
خاصة أن  وبة يف بيئة الكرتونيةعصو  امهية ويصبح بناء ثقة املستهلك أكثرمن األمور املهمة لنجاحها، 

معاينة املنتج  مظهر املتجر،ك  بالثقة املستهلك شعورالدالئل املادية يف بيئة التسوق التقليدية واليت تؤثر على 
املؤثرة على ثقة  حتديد العوامللدى فإن  االتصا  املباشر مع موظفي املبيعات غائبة يف بيئة الكرتونية،و 

لبية اليت تأيت والتغلب على كل أنواع التصورات الس لكرتونيةاملستهلك واليت تدفعه إىل استخدام التجارة اال



 

 :الملتقى الوطني العلمي حول 
 وسبل حماية املستهلك الالكتروني ةالتجارة الالكتروني 

3 

رتاتيجيات تزيد من العمل على تطوير اس يف سيساعد العاملني يف اجا  التجارة االلكرتونيةمع بيئة الكرتونية 
 استخدامها.ثقة املستهلكني يف 

 يهدف هذا البحث إىل ما يلي: أهداف البحث:
 ؛ثقة املستهلكني يف التجارة االلكرتونيةالعوامل املؤثرة على حتديد -
 ؛ثقة املستهلك يف التجارة االلكرتونيةحتديد أكثر هذه العوامل تأثريا على  -

للعاملني يف اجا  التجار االلكرتونية واليت من شأهنا أن تزيد من ثقة  تقدمي بعض املقرتحات-       
 املستهلكني يف هذا النوع من املبادالت وتشجعهم على استخدامها أكثر.

 منهجية البحث:
قصد اإلجابة على اإلشكالية املطروحة، مت استخدام املنهج الوصفي والتحليلي يف اجلانب النظري 
والتطبيقي للبحث من خال  االعتماد على املراجع واملصادر املتخصصة اليت تناولت موضوع البحث، 

ج اإلحصائي املنهباإلضافة إىل منهج دراسة احلالة أين قمنا باالستعانة باستبيان كما مت االعتماد على 
، االلكرتونية ثقتهم يف التجارةيف حتليل آراء املستهلكني حو  العوامل املؤثرة على  SPSS باستعما  برنامج

حيث قمنا بتحليل البيانات احصائيا واختبار الفرضيات وذلك من أجل الوصو  إىل نتائج يتم على أساسها 
 وضع اقرتاحات للدراسة.

 اإلطار النظري للدراسة:.0
سنتناو  يف هذا اجلزء من البحث اإلطار النظري للدراسة من خال  عرض املفاهيم األساسية للدراسة 

رة التجارة االلكرتونية، ومن مث ثقة املستهلك وأخريا سنتناو  العوامل املؤث نبدأها أوال بالتعرف على مفهوم
 عليها.

 .التجارة االلكترونية:0-5
التطور  انكستخدامها وامهتيها يعفاهيم احلديثة نسبيا غري أن استعترب التجارة االلكرتونية من امل

 السريع يف استخدام االنرتنت وتكنولوجيا املعلومات واالتصا .
 جارة االلكترونية:تعريف الت-0-5.5
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تعاريف عديدة للتجارة االلكرتونية كل حسب وجهة نظره وفيما يلي  واهليئات قدم الباحثونلقد 
 بعض هذه التعاريف.

ضيقا وآخر موسعا  اتعريف (OECD, 2002, p. 89)  منظمة التعاون االقتصادي والتنمية قدمت
شراء  وأتم فيها بيع معاملة تتم عرب االنرتنت ي»للتجارة االلكرتونية، ففي التعريف الضيق عرفتها على أهنا: 

، املؤسسات العامة أو اخلاصةغريها من األسر، األفراد، احلكومات و خدمات، سواء بني املؤسسات،  وأسلع 
حبيث يتم طلب السلع واخلدمات عرب االنرتنت لكن الدفع والتسليم النهائي للسلعة أو اخلدمة قد يتم عرب 

و شراء سلع أو نية هي بيع أاملعامالت اإللكرتو »، أما يف التعريف املوسع فهي متثل: «االنرتنت أو خارجه
تم عرب ت، ها من املؤسسات العامة أو اخلاصةاحلكومات وغري األفراد ، األسر املؤسسات،، سواء بني دماتخ

د يتم إجراء ، ولكن قواخلدمات عرب هذه الشبكات السلعيتم طلب  ، حبيثاحلواسيبب مرتبطةشبكات 
 . «و اخلدمة عرب اإلنرتنت أو خارجهاالدفع والتسليم النهائي للسلعة أ

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية فإن الطريقة اليت يتم فيها إجراء أو استالم الطلب هي فحسب 
تتم املة الكرتونية )( أو معتتم عرب االنرتنتاليت حتدد فيما إذا كانت املعاملة عبارة عن معاملة عرب االنرتنت )

 (.عرب شبكات مرتبطة باحلواسيب
 بيع أو تسليم السلع، تسويق، توزيع، إنتاج »على أهنا: (WTO) عرفتها املنظمة العاملية للتجارة 

 .«واخلدمات بالوسائل اإللكرتونية
أن التجارة االلكرتونية جزء من األعما  االلكرتونية اليت  (Fichter, 2003, pp. 26-27)اعترب 

العمليات التجارية، األنشطة التجارية، أو املهام االقتصادية األخرى اليت تتم عرب االنرتنت أو »متثل: 
 & ,Mojoodi, Najafizadeh) استخدم، فيما «الشبكات املرتبطة باحلواسيب )االنرتانت وغريها(

Ghasem, 2013, p. 419)   :مصطلح األعما  االلكرتونية للتعبري عن التجارة االلكرتونية واليت متثل
 .«البيانات واخلدمات من خال  شبكات الكمبيوتر )مثل اإلنرتنت(، عملية تباد  السلع»

 املعلومات واخلدمات، القدرة على شراء وبيع السلع»على أهنا  (Bhasker, 2009, p. 2)عرفها كما 
 .«عرب اإلنرتنت من خال  الشبكات العامة
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مصطلحي التجارة (Turban , King , Lee , Liang , & Turban , 2015, p. 7) استخدم 
ن بعض الباحثني حني أ وااعترب االلكرتونية واألعما  االلكرتونية بصفة متبادلة للتعبري عن نفس املفهوم، و 

  التجارة فقد وصفوها على أهنا فقط عمليات الشراء والبيع اليت تتم بني الشركاء التجارينيمصطلح عرفوا 
األمر  حد ما، ضيقا إىلوإذا ما مت استخدام هذا التعريف للتجارة فإن مصطلح التجارة االلكرتونية سيكون 

ث متثل األعما  حبيصطلح األعما  االلكرتونية بدال من ذلك، مإىل استخدام الكثري من الباحثني  الذي دفع
ولكن أيًضا إجراء  ،ليس فقط شراء وبيع السلع واخلدمات للتجارة االلكرتونية موسعتعريف  »االلكرتونية: 

مي التعليم ، التعاون مع الشركاء التجاريني، تقدالزبائنمجيع أنواع األعما  التجارية عرب اإلنرتنت مثل خدمة 
ح ، وعلى هذا األساس فقد اعتمد الباحثون مصطل«املؤسسةوإجراء املعامالت اإللكرتونية داخل اإللكرتوين 

  األعما  كمفهوم موسع للتعبري عن التجارة االلكرتونية.
 تصنيفات التجارة االلكترونية:.0-0.5

ة للمعامالت خمتلفتعترب سوق التجارة االلكرتونية سوقا معقدة وديناميكية حيث أن هناك أشكاال 
من بني التصنيفات الشائعة للتجارة االلكرتونية هو تصنيفها حسب معيارين مها نوع اليت حتدث فيها، و 

 ,Turban , King , Lee , Liang , & Turban , 2015)، وقد قدم  فيها املعاملة والعالقة بني املشاركني

pp. 10-11) األنواع التالية: 
 ؛املعامالت اليت تتم ما بني املؤسسات: (B2B)املوجهة لألعما  األعما  -
: وتشمل معامالت البيع بالتجزئة للمنتجات أو اخلدمات من (B2C)األعما  املوجهة للمستهلك -

   ؛e-tailing))املؤسسات إىل املتسوقني األفراد ويطلق عليها أيضا مصطلح 
ميثل هذا النوع من التجارة االلكرتونية قيام مؤسسة : (B2B2C)للمستهلك لألعما  املوجهة األعما  املوجهة -
(B1)  ببيع منتج ملؤسسة أخرى(B2) مث تقوم املؤسسة الثانية (B2)  ببيعه أو تقدميه لألفراد الذين قد يكونون من

     زبائنها أو حىت موظفيها؛
 ؛لمؤسساتلنرتنت لبيع منتجات أو خدمات اال األفراديستخدم  :(C2B)ألعما  من املستهلك إىل ا -
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إىل معامالت التجارة  داخل املؤسسة التعامالتتشري فئة  :(Intrabusiness EC) املؤسسةلتعامالت داخل ا -
 اإللكرتونية بني خمتلف اإلدارات التنظيمية واألفراد؛

ملنتجات من املؤسسات إىل اأو املعلومات ، اخلدمات توفريشري إىل ت  :(B2E)األعما  املوجهة للموظفني -
 ؛موظفيها

 إىلني من األفراد املستهلك تشري إىل التعامالت من بيع أو شراء اليت تتم :(C2C) من املستهلك إىل املستهلك-
 آخرين؛مستهلكني 

اليت و  عرب اإلنرتنتاليت تتم  واالتصاالتشري إىل األنشطة ت :(Collaborative Commerce)التجارة التعاونية 
 ؛طراف العاملة لتحقيق اهلدف نفسهتقوم هبا األ

ات اخلدمات أو املعلوم، توفري السلع، تقوم وكالة حكومية بشراء :E-Government)) احلكومة االلكرتونية-
ميكن للحكومات أيًضا التعامل مع و  ،(G2C)أو من أو إىل املواطنني األفراد  (G2B) املؤسساتمن أو إىل 

 (.G2G)احلكومات األخرى 

  حتديد العوامل املؤثرة على من خال، (B2C) وسنركز يف دراستنا هذه على األعما  املوجهة للمستهلك
 .ة املستهلك يف هذا النوع من التجارة االلكرتونيةثق
 مزايا وعيوب التجارة االلكترونية:.0-1.5

 ،العديد من املزايا بالنسبة لكل من املشرتي والبائع، كما أن لديها عيوبا لكليهما أيضاللتجارة االلكرتونية 
 مزاياها وعيوهبا كما يلي: (Franco & Regi, 2016, pp. 8-10) حددوقد 

 من مزاياها بالنسبة للمستهلك جند: مزايا التجارة االلكترونية للمستهلك:
الكوبونات إجياد آراء املستخدمني اآلخرين و سهولة  املقارنة،سهولة ، العديدةاخليارات الوقت،  توفرياملالئمة، 

 والصفقات.
 من عيوهبا جند: التجارة االلكترونية للمستهلك: عيوب

 وصو  إىل اإلنرتنتإىل ال احلاجة، التأخري يف استالم البضائع، التكاليف املخفية، اجلودة ،اخلصوصية واألمن
 ي.عدم التفاعل الشخصو 
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 من بني مزايا التجارة االلكرتونية للمؤسسة جند: :للمؤسسةمزايا التجارة االلكترونية 
أيام يف االسبوع وعلى مدار العام، توسيع 7ساعة يف اليوم،  02زيادة قاعدة الزبائن، زيادة املبيعات، العمل 

 نطاق العمل، جعل املدفوعات املتكررة سهلة واملعامالت الفورية. 
 من عيوهبا جند: :للمؤسسةالتجارة االلكترونية  عيوب

نية التحتية للتجارة املصاريف واخلربات اإلضافية للباقة االئتمان، املشاكل املتعلقة باألمن، املشاكل املتعلقة ببط
  االلكرتونية، توسيع نطاق اخلدمات اللوجستية العكسية، خدمات انرتنت كافية وصيانة مستمرة.

  .ثقة المستهلك:0-0
سلوك التنظيمي، االتصاالت، المثل دبيات األ خمتلف من املفاهيم اليت مت دراستها بصفة كبرية يف ثقةال تعترب

م قد. لقد لعالئقيةاتسويق اخلدمات، جتارة التجزئة وعالقات البائع واملشرتي فهي ضرورية يف كل املبادالت 
 عض هذه التعاريف.وفيما يلي ب ركز كل منها على جانب معني، ملفهوم الثقةوخمتلفة عديدة  تعاريفالباحثون 

باد  لتف ارايكون أحد أط تنشأ الثقة عندما »الثقة على أهنا: (Morgan & Hunt , 1994, p. 22) عرف
 موازيا ملا جاء به كل من وقد جاء تعريف  ، «موثوقية الطرف اآلخرو زاهة بإمكانه االعتماد على ن

(Moorman , Zaltman , & Deshpande , 1992, p. 315)  :الرغبة يف»والذين عرفوا الثقة على أهنا 
 .«االعتماد على شريك التباد  الذي مت الوثوق به

الثقة على أساس مكوناهتا  (Geyskens , Steenkamp , Scheer, & Kumar , 1996, p. 307) عرف
االعتقاد بأن الشريك  حيث ميثل الصدق (Benevolence)وامليل لفعل اخلري  (Honesty)املتمثلة يف الصدق 

العتقاد بأن الشريك ا يف حني ميثل امليل لفعل اخلري سيفي بكلمته وينجز االلتزامات اليت وعد هبا وهو خملص، 
لى هذا األساس فقد ، وعءات غري متوقعة من شأهنا التأثري سلبا على املؤسسةمهتم برفاهية املؤسسة ولن يتخذ اجرا

  .«تنشأ الثقة عندما يعتقد الفرد بأن الشريك صادق وخرّي » عرف الثقة على أهنا:
والثقة ( Soft Trust)بني الثقة الناعمة  (Head & Hassanein , 2002) يف اجا  التجارة االلكرتونية ميز

حللو  التقنية ا وذلك بالرتكيز على تضم الثقة الصلبة العناصر املتعلقة باألمنحيث ، (Hard Trust)الصلبة 
منة حىت يشعر املستهلكون بالثقة من أن املعلومات اليت قاموا بإرساهلا خال  معاملة ما لن لتوفري تفاعالت آ
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ملعلومات الشخصية ا خصوصيةضم عناصر الثقة يف الناعمة ت، يف حني أن الثقة يتم تسريبها إىل جهة أخرى
  البائع. والثقة يف جودة خدمة

الثقة يف البائع يف اجا  التجارة  (McKnight, Choudhury, & Kacmar, 2002, p. 297) عرف
ابطني مفهوم متعدد األبعاد تشتمل على عنصرين مرت »حيث عرفها على أهنا:  أبعادهاااللكرتونية من خال  

عتماد )أي قرار االستعداد لال-ثقةالنوايا يل لفعل اخلري ونزاهة البائع( و )إدراك كفاءة، املمعتقدات الثقة مها 
صطلح ، وقد ركز الباحثون يف دراستهم على ما أطلقوا عليه م«للبائع( شديد التأثربشأن جعل نفسه الفرد 

 متثل الثقة اليت تنشأ خال  الفرتة اليت يزور فيها املستهلك ويستكشف، واليت (Initial Trust)لية الثقة األو 
كون الثقة يف بائع عرب االنرتنت غري مألوف، والذي ال ي تعيناملوقع االلكرتوين للبائع ألو  مرة، وهي 

ع مرور الوقت التفاعل بن الطرفني مويف سياق التجارة االلكرتونية فإن للمستهلك معه أي جتربة سابقة، 
قوم املعلومات ال يتم احلصو  عليه إال بعد أن ي هذهكما أن ،  وذات معىن يوفر للمستهلك معلومات موثوقة

ع من ثوقية البائتيحت له الفرصة لتقييم مو الواثق )املستهلك( بسلوكيات متعلقة بالثقة، )مثا  الشراء(، وأ  
  خال  مراقبة عواقب سلوكياته.

-Face-to) بني نوعني من الثقة مها الثقة وجها لوجه (Grodzinsky, Miller, & Wolf , 2011)ميز 

Face Trust)  بني  يف بيئة وجها لوجه وهو نوع من الثقة الذي نربطه غالبا بالتفاعالت تنشأهي الثقة اليت و
الثقة و اإلنسان واإلنسان واليت حتدث يف فضاء مادي حيث ميكن للمشرتكني اللمس )الثقة باللمس(، 

ثقة ل)الثقة دون ملس(، واعتربوا أن الثقة تشمل كال من ا ونيةاليت تنشأ يف بيئة الكرت  (E-trust)االلكرتونية 
 ما مييز الثقة حسب هذا املفهوم هو:و التقليدية بني البشر وجها لوجه والثقة االلكرتونية 

 ؛b (The Trustee) واملوثوق فيه  a (The Trustor) الواثقالثقة هي عالقة بني -
 ؛بعض اجلوانب ذات األمهية لتحقيق هدف ما bمن أجل تفويض   aالثقة هي قرار  -
كلما زادت  b املوثوق فيهعن  a الواثقكلما قلت املعلومات اليت ميتلكها ، فخماطرالثقة تنطوي على  -

 ؛من الثقة وكلما تطلب ذلك املزيداملخاطر املطلوبة 
 ؛b املوثوق فيهتوقع الربح عن طريق الوثوق يف  a  الواثقلدى  -



 

 :الملتقى الوطني العلمي حول 
 وسبل حماية املستهلك الالكتروني ةالتجارة الالكتروني 

9 

 يثق فيه؛  aقد يكون أو ال يكون على علم بأن الواثق  bاملوثوق فيه -
 .bعلى االستمرار يف الوثوق يف  aوهو ما يشجع  bيف  aالنتائج اإلجيابية عندما يثق -

ام يف ه عاملوهو  عناصر خمتلفةيضم مفهوم متعدد األوجه، من خال  ما سبق نالحظ بأن الثقة 
 مجيع أنواع التفاعالت.

البد هلا من املستهلك فالعاملة يف اجا  التجارة االلكرتونية من بناء ثقة وحىت تتمكن املؤسسات 
 .لعوامل املؤثرة فيها والرتكيز عليهاحتديد ا

 .العوامل المؤثرة:0-1
 يةل غري كافظاملعامالت االلكرتونية إىل أنه تيف  اأشار بعض الباحثني إىل أن الثقة ورغم امهيته

ألن الثقة  (Antecedents) اوتؤثر عليه ا، لذلك فإنه من املهم معرفة وحتديد العوامل اليت تسبقهالوحده
 ,Yoon & Occeña) عندما تعمل مع عوامل أخرىيف اجا  التجارة االلكرتونية قوى وأكثر امهية عامل أ

2015, p. 354) . 
قة ثبالنسبة للعوامل املؤثرة فقد قدم الباحثون اجموعة خمتلفة من العوامل اليت أثبتت أن هلا تأثريا على 

 وفيما يلي بعض هذه العوامل. يف التجارة االلكرتونية، املستهلك
ثالثة عوامل لبناء ثقة املستهلك يف (McKnight, Choudhury, & Kacmar, 2002) اقرتح 

رتنت(، ويقصد به تصورات املستهلك لسالمة بيئة اإلن)التجارة االلكرتونية تتمثل يف: الضمان اهليكلي 
السمعة املدركة للبائع عرب االنرتنت واجلودة املدركة للموقع االلكرتوين، وقد توصلت الدراسة إىل تأثري العوامل 

 على ثقة املستهلك، حيث تعد هذه العوامل أدوات قوية ميكن للبائعني عرب االنرتنتالثالثة السابقة الذكر 
من أجل التغلب على التصورات السلبية اليت تكون غالبا لدى املستهلكني حو  سالمة البيئة  ااستخدامه

 االلكرتونية.
 (Eid, 2011)  ركز ،ديةالسعو يف دراسته للعوامل املؤثرة على ثقة املستهلك يف التجارة االلكرتونية يف 

ة تتمثل يف جودة واجهة املستعمل، جودة املعلومات، األمان املدرك واخلصوصية ياسأربعة عناصر أس على
وقد توصل الباحث إىل وجود تأثري للعوامل السابقة على ثقة املستهلك ماعدا متغري جودة املعلومات املدركة، 

 (Hidayat, Saifullah, & Ishak, 2016) ، ومل ختتلف العوامل اليت درسها يكن هلا تأثري عليها اليت مل
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عامال آخر هو خدمة الزبون غري أن كل هذه العوامل كان هلا تأثري  هلاالعوامل السابقة حيث أضاف  عن
 على ثقة املستهلك يف التجارة االلكرتونية.

العوامل اليت تسبق ثقة املستهلك يف التجار االلكرتونية إىل (Yoon & Occeña, 2015) قسم 
 عي للثقة،خصائص فردية وتضم امليل الطبي تتمثل يف: وجهات نظر خمتلفة أربعةمتثل  اجموعات أربعة

اعرتاف  تضممسات تتعلق باملؤسسة و  خصائص املوقع االلكرتوين وتضم اجلودة املدركة للموقع االلكرتوين،
 السمعة. ، وخصائص املعاملة التبادلية وتضمطرف ثالث

فإنه وبسبب امهية وتعقد مفهوم الثقة يف (Maadi, Maadi, & Javidnia, 2016)   بالنسبة 
التجارة االلكرتونية فقد أدى هذا بالباحثني إىل البحث عن العوامل املؤثرة فيه يف ظل مستويات خمتلفة من 

حيث مت تصنيف هذه املستويات إىل ثالثة مستويات، يف املستوى األو  توجد اجموعة من العوامل  الثقة،
توى الثاين جند العوامل النرتنت، يف املسمثل العوامل الشخصية املرتبطة بنية املستهلك لالتصا  بالبائع عرب ا

قد ركز و  املرتبطة ببناء ثقة أولية للمستهلك مثل املوقع االلكرتوين، األمان، اخلصوصية وغريها من العوامل،
الباحثون يف دراستهم على هذا املستوى باعتبار أنه يف هذا املستوى يبحث املستهلك عن عدة مواقع 

ها، لذلك تبدأ الثقة االولية عندما ال يكون لدى الشخص معرفة مباشرة ويقرر الكرتونية وخيتار األفضل من
ن املستهلك ية، أما يف املستوى الثالث فإاالعتماد على ميله إىل الثقة يف اآلخرين أو إىل املؤشرات املؤسس

ملستهلك ا من موقع الكرتوين حمدد والعوامل يف هذا املستوى جتعل من على األقل قام بالشراء مرة واحدة
عوامل إىل أن ال مهيف دراستالباحثون توصل انية وهو ما يؤدي إىل بناء والئه، وقد يتسوق من هذا املوقع مرة ث

 ،ص الشراءالدعم وخصائ االلكرتوين، جودة تصميم املوقع ،األمان والسمعة، خصائص املنتجاملتمثلة يف 
 لبناء الثقة األولية. ومؤثرة واإلعالنات هي عوامل فعالة

انطالقا مما سبق نالحظ أن الباحثني قدموا اجموعة خمتلفة من العوامل املؤثرة وذلك راجع لوجهة نظر  
 كل باحث غري أهنم اشرتكوا يف بعض العوامل.

  .الدراسات السابقة:1
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اليت تناولت مفهوم ثقة املستهلك يف التجارة االلكرتونية واختلفت  الدراسات السابقة تعددت
 وفيما يلي بعض هذه الدراسات.، باختالف العوامل اليت متت دراستها

 (Hidayanto, Herbowo, Budi, & Sucahyo, 2014)دراسة 
ة حتديد العوامل املؤثرة على ثقة املستهلكني يف التجارة االلكرتونية، باإلضافهدفت هذه الدراسة إىل 

ة متغريات عحيث اعتمد الباحثون على أربدراسة تأثري الثقة على كل من نوايا الشراء والكلمة املنطوقة، إىل 
)الردع (، البيئةملؤسسايتا)صورة البائع والتأثري التنظيم)جودة املوقع، األمان واخلصوصية(، تتمثل يف التكنولوجيا

عينة من  وقد قام الباحثون باستخدام استبيان مت توزيعه على)املعرفة واخلربة(، ( والعما والتأثري االجتماعي
  .يف إندونيسيا من مستخدمي التجارة االلكرتونيةمستخدما  656

 أن اهم عامل يؤثر على ثقة املستهلكني يف التجارة االلكرتونية هو جودة املوقع االلكرتوينتوصلت الدراسة إىل 
ية الشراء إجيايب وكبري على كل من ن تأثريوصورة البائع، كما توصلت الدراسة إىل أن ثقة املستهلك هلا 

 والكلمة املنطوقة.
 (Vega, 2015) دراسة 

واملؤثرة على ثقة املستهلك عند استخدام التجارة  املهمةحتديد العوامل هدفت هذه الدراسة إىل 
تغريات مباإلضافة إىل دراسة تأثري كل من اجلنس، العمر، احلالة العائلية واملستوى الدراسي كااللكرتونية، 

تبيان على ام الباحث بتوزيع اسوثقة املستهلك، من أجل ذلك فقد ق املؤثرةمعدلة للعالقة ما بني العوامل 
من طالب دراسات عليا، موظفني وأعضاء هيئة تدريسية يف إحدى اجلامعات  امشارك 022عينة من 

 اخلاصة يف بورتوريكو.
، اخلصوصية، اخلطر، اخلربة يف استخدام االنرتنت وجود أثر لكل من األمانالدراسة إىل توصلت 

وصلت ت ا، كموأن كال من األمان واخلصوصية من أهم العوامل املؤثرة واجلودة املدركة على ثقة املستهلك
د اختالفات كبرية بني املستهلكني ذوي املستويات املرتفعة واملنخفضة من األمان، توج الدراسة إىل أنه

 نت أنهأظهر عامل اخلربة يف استخدام اإلنرت لكن و اخلصوصية، األخطار واجلودة املدركة للموقع االلكرتوين، 
لفرضيات ص اكما توصلت الدراسة فيما خي،  جتاه التجارة اإللكرتونيةاتهلك ال يوجد فرق كبري يف ثقة املس
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اختالف كبري  دجو إال أنه ال ي واملستوى الدراسياحلالة االجتماعية ، العمرك  الدميوغرافية باملتغرياتاملرتبطة 
الدراسة إىل  فيما خيص متغري اجلنس فقد أشارت لكن، جتاه التجارة اإللكرتونيةايف مستوى ثقة املستهلك 

 .جتاه التجارة اإللكرتونيةاوجود فرق كبري يف الثقة 
 (Bojang, 2017) دراسة

الكشف عن احملددات أو العوامل املؤثرة على ثقة املستهلك يف التجارة هدفت هذه الدراسة إىل 
ة، حيث قام الباحث الروسي يكاترينبورغااللكرتونية وذلك بالتطبيق على عينة من املستهلكني يف مدينة 

ة فبدراسة تأثري كل من األمان املدرك، اخلصوصية املدركة، الضمان املدرك لطرف ثالث، السمعة املدركة، األل
 من طلبة اجلامعة.  622املدركة واجلودة املدركة للموقع على ثقة املستهلك على عينة مكونة من 

تبوعا تأثري على ثقة املستهلك، م كان له أكربالذي  األمان املدرك هو العامل أن إىل توصلت الدراسة 
كما توصلت الدراسة إىل وجود عالقة ذات داللة احصائية مع   املدركة وأخريا اخلصوصية املدركة،بالسمعة 

ملدركة أي فيما مل يكن لأللفة ا مان املدرك لطرف ثالث،كل من اجلودة املدركة للموقع والضثقة املستهلك ل
رب اإلنرتنت هو معرفة البائع ع التجارة اإللكرتونية ال يعتربون أن مستخدمي أي أن على ثقة املستهلك أثر

 يولد ثقتهم يف بيئة اإلنرتنت.عامل 
ما مييز الدراسة احلالية عن غريها من الدراسات السابقة أهنا متت يف بيئة واجتمع خيتلفان عن البيئات 

 كرتونيةمن الدو  املتأخرة جدا يف اجا  التجارة اإلل التزا اجلزائر خاصة أن واجملتمعات يف الدراسات السابقة، 
 مقارنة مع الدو  اليت متت فيها الدراسات السابقة.

 .الدراسة التطبيقية:4
جارة ثقة املستهلكني يف التسنحاو  من خال  هذا اجلزء من البحث حتديد العوامل املؤثرة على 

 وذلك بالتطبيق على عينة من املستهلكني يف مدينة قسنطينة.االلكرتونية 
 . مجتمع وعينة الدراسة:4-5

زيارة أحد مواقع الذين قاموا بيتمثل اجتمع الدراسة يف املستهلكني املتواجدين يف مدينة قسنطينة، 
ومات حو  أو اجرد البحث عن معل اتمقارنة أسعار املنتج ،إما لشراء منتج ماالتجارة االلكرتونية يف اجلزائر 
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، وقد اسرتجعنا فردا 022كونة من أما فيما خيص عينة الدراسة فقد مت استخدام عينة ميسرة م املنتجات،
من إمجايل االستبيانات  %38استبيانا اعتمدنا عليها لغرض التحليل االحصائي وهو ما ميثل نسبة  611

 املوزعة.
 .أداة جمع البيانات:4-0

مت خال  هذه الدراسة االعتماد على االستبيان كأداة جلمع البيانات األولية، وقد مت تقسيمه إىل 
 يلي:جزأين كما 

ني يف التجارة على ثقة املستهلكخصص ملتغريات الدراسة واملتمثلة يف العوامل املؤثرة  الجزء األول:
 :كما يلي،  االلكرتونية باإلضافة إىل متغري ثقة املستهلك

ستخدم أو اإللكرتوين مع توقعات امل املوقعتوافق ويشري إىل  الجودة المدركة للموقع االلكتروني:
، وقد اعتمدنا على ثالثة أبعاد هلذا املتغري تتمثل يف جودة النظام، جودة املعلومة وجودة اخلدمة املستهلك

 (؛62إىل  6العبارات من )
قدرة على اإلنرتنت لديهم العرب  بائعنيالتصور مستخدمي اإلنرتنت أن  يشير إلى :األمان المدرك

 (؛68إىل  66العبارات من ) توفري احلماية املطلوبة
ر القدرة على التحكم يف املعلومات اليت يوفرها العميل عن نفسه للتاجوتعين  الخصوصية المدركة:
 (؛61إىل  62)العبارات من  يف نشاط التجارة اإللكرتونية

تخدام فيما يتعلق بالنتائج السلبية الس ستخدمي اإلنرتنتمل عدم اليقني املدرك الخطر المدرك:
 (؛61إىل 67من  )العبارات املنتجات واخلدمات

ذه ، ال سيما عندما يكون هلاف يف االعتماد على سلوك اآلخرينرغبة أحد األطر  ثقة المستهلك:
 (.08إىل  02)العبارات من  السلوكيات آثار على الطرف األو 

ولقد مت قياس إجابات الزبائن يف هذا اجلزء من االستبيان باستخدام مقياس ليكرت اخلماسي، أما 
 , Chang, Kuo, Hsu, & Cheng) متغريات الدراسة فقد مت االعتماد على دراسة كل منفيما خيص 
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كما لقياس متغري األمان املدرك،   (Eid, 2011)دراسة لقياس متغري جودة املوقع االلكرتوين،   (2014
 لك.، اخلطر املدرك وثقة املستهمتغري اخلصوصية املدركةكل من لقياس   (Vega, 2015)  دراسةاعتمدنا على 

املستوى  ،عمرمثلة يف اجلنس، التناو  هذا اجلزء بيانات خاصة بأفراد عينة الدراسة املت الجزء الثاني:
 والدخل. الدراسي

 انطالقا مما سبق ميكننا وضع منوذج للدراسة احلالية كما يلي: . نموذج الدراسة:4-1
 : نموذج الدراسة5الشكل 

 
 من إعداد الباحثتنيالمصدر: 

غري التابع املتمثل يف ، واملتالعوامل املؤثرةميثل الشكل السابق متغريات الدراسة املستقلة واملتمثلة يف 
 أثر املتغريات املستقلة على املتغري التابع.، وسنقوم من خال  الفرضيات بدراسة ثقة املستهلك

انطالقا من منوذج الدراسة السابق ولإلجابة على اشكالية الدراسة مت صياغة  فرضيات الدراسة:. 4-4
 الفرضية الرئيسية التالية:

 ؛رة االلكرتونية يف والية قسنطينةيوجد أثر للعوامل املؤثرة على ثقة املستهلك يف التجا
 الفرضية الفرضيات الفرعية التالية: تندرج حتت هذه
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يوجد أثر للجودة املدركة املوقع االلكرتوين على ثقة املستهلكني يف التجارة  الفرضية الفرعية األولى:
 االلكرتونية؛

 على ثقة املستهلكني يف التجارة االلكرتونية؛ لألمان املدركيوجد أثر  :الثانيةالفرضية الفرعية 
 كرتونية؛على ثقة املستهلكني يف التجارة االل للخصوصية املدركةيوجد أثر  :ثةالثالالفرضية الفرعية 
 .نيةستهلكني يف التجارة االلكرتو على ثقة امل للخطر املدركيوجد أثر  :الرابعةالفرضية الفرعية 

 . األدوات اإلحصائية المستخدمة:4-1
، حيث اعتمدنا SPSSمن أجل حتليل البيانات اليت مت مجعها عن طريق االستبيان مت استخدام برنامج 

 من خالله على األساليب اإلحصائية التالية:
 التكرارات والنسب املئوية لوصف اخلصائص الدميغرافية لعينة الدراسة؛-
رها وحتديد أكث العوامل املؤثرة على ثقة املستهلك لدراسة أثر (Enter)االحندار املتعدد باستخدام طريقة -

 تأثريا عليه؛
 معامل الثبات كرونباخ آلفا.-
رونباخ آلفا، باستخدام معامل كه فقد مت التحقق منبالنسبة لثبات أداة الدراسة  . ثبات أداة الدراسة:4-1

 واجلدو  املوايل يوضح نتائج هذا االختبار.
 لمتغيرات الدراسةقيم كرونباخ آلفا : 5الجدول 

 معامل كرونباخ ألفا عدد العبارات  متغيرات الدراسة
الجودة المدركة للموقع  

 االلكتروني
11 0.749 

 0.829 3 األمان المدرك 

 0.768 3 الخصوصية المدركة المؤثرة العوامل

 0.786 3 الخطر المدرك 

 0.808 4  ثقة المستهلك         

 0.737 33  إجمالي عبارات االستبيان

 على ضوء نتائج االستبيان من إعداد الباحثتنيالمصدر: 



 

 جبلي هدى وسياري نوارة
-دراسة تطبيقية على عينة من المستهلكين في قسنطينة- االلكترونيةالعوامل المؤثرة على ثقة المستهلك في التجارة   

 

16 

نالحظ من خال  نتائج اجلدو  السابق أن قيم معامل كرونباخ ألفا جلميع حماور االستبيان وكذا 
، حيث تراوحت ما 2.1قدر ب إمجايل العبارات كانت مرتفعة وجتاوزت مجيعها احلد األدىن املقبو  وامل

وهو ما يد  على أن أداة البحث املستخدمة ذات ثبات كبري وميكن االعتماد ، 2.301و 2.787بني
 عليها يف حتليل نتائج البحث واختبار الفرضيات.

 تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة:.4-1
 نلخص اخلصائص الدميغرافية لعينة الدراسة من خال  اجلدو  املوايل.وصف خصائص عينة الدراسة: -أ

 : الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة0الجدول 
المئوية   النسبة التكرار الفئة المتغير

)%( 
 52.4 87 ذكر الجنس

 47.6 79 أنثى 

 51.8 86 سنة 05إىل  63من  

 20.5 34 سنة 88إىل  01من  العمر

 18.1 30 سنة 26إىل  82من  

 9.6 16 سنة 26أكرب من  

 0 0 ابتدائي أو أقل المستوى الدراسي

 0 0 متوسط 

 1.8 3 ثانوي 

 98.2 163 جامعي 

 54.2 90 دج 63222أقل من  الدخل

 15.1 25 دج82222دج إىل  63222من  

 30.7 51 دج 82222أكثر من  

 من إعداد الباحثتني على ضوء نتائج االستبيان المصدر:

 37حيث بلغ عددهم جاء متقاربا مع عدد اإلناث الذكور عدد أن  0يظهر من خال  اجلدو  
سنة،  05و 63ترتاوح أعمارهم ما بني  %51.8إناث، كما يظهر اجلدو  أن ما نسبته  71مقابل 
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يف حني أقل نسبة  سنة، 26و 82ما بني  % 63.6 ،سنة88إىل  01 ترتاوح أعمارهم من بني 20.5%
بالنسبة للمستوى الدراسي فإن غالبية األفراد من اجلامعيني بنسبة سنة،  26ملن هم أكرب من  % 1.1وهي 

 ، أما فيما خيص الدخو  فأكرب نسبة واملقدرة بلذوي املستوى الثانوي % 6.3نسبة ، و % 13.0
 دج82222تزيد دخوهلم عن  دج، تليهم األفراد الذين 63222أقل من كانت لذوي الدخل   54.2%
 دج.82222إىل  63222ملن ترتاوح دخوهلم من  % 65.6، وأخريا % 82.7بنسبة 

 اختبار الفرضيات:-ب
  والية قسنطينة.يف ثقة املستهلك يف التجارة االلكرتونيةيوجد أثر للعوامل املؤثرة على الفرضية الرئيسة: 

مت اختبار هذه الفرضية باستخدام أسلوب االحندار اخلطي املتعدد، وقد جاءت نتائج االحندار املتعدد  
 يوضحه اجلدو  املوايل. كما

 ثقة المستهلك في التجارة االلكترونيةنتائج االنحدار المتعدد ألثر العوامل المؤثرة : 1الجدول 
 معامل  المستقلة المتغيرات

 االنحدار
B 

 الخطأ
 المعياري

 مستوى t قيمة β  بيتا قيمة
 المعنوية

 13110 13731  13500 13133 الثابت

الجودة المدركة للموقع 
 االلكتروني

13130 13141 0.214 13301 13117 

 13111 133500 13711 13150 13755 األمان المدرك

 13113 13317 0.462 13170 13105 الخصوصية المدركة

 13111 -43413 -13317 13103 -13373 الخطر المدرك

R= 0.793                                 R2=0.628                           Adjusted R2=0.619 

F=67.990                                Sig=0.000                           D.W.= 1.999    

 ثقة املستهلك يف التجارة االلكرتونيةالمتغير التابع: 
 SPSSمن إعداد الباحثتني على ضوء نتائج ا المصدر: 

أي أنه توجد عالقة  2.718أن قيمة معامل االرتباط قد بلغت نالحظ  اجلدو  السابقمن خال  نتائج 
تفسر ما نسبته  عةاألرب، وأن العوامل وثقة املستهلك يف التجارة االلكرتونيةبني العوامل املؤثرة  قويةطردية 
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وهو ما يشري إىل أنه  2.25وهي أقل من  2.222هي  sig، كما نالحظ أن  قيمة الثقةمن  % 10.3
لى دارية بني املتغري التابع واملتغريات املستقلة، بالرجوع إىل مستويات املعنوية لكل متغري عتوجد عالقة احن

قة املستهلك يف ثهو املتغري األكثر تأثريا يف األمان املدرك حدة نالحظ معنوية كل املتغريات، وأن متغري 
العالقة طردية بني ثقة املستهلك أن  جتدر اإلشارة إىلكما ،  2.722قيمة  βإذ بلغت  التجارة االلكرتونية،

والعوامل املؤثرة ماعدا اخلطر املدرك فالعالقة عكسية معناه أنه كلما يزيد اخلطر املدرك للمستهلك كلما 
رئيسية ومجيع لوعلى هذا األساس فإننا نقبل الفرضية ا، التجارة االلكرتونية والعكس صحيحتنقص الثقة يف 

 .الفرضيات الفرعية
 . الخاتمة:1

 االنرتنت على الرغم مما يتيحه الشراء عربو  ملستخدمي االنرتنت، السريعالكبري و  نموالعلى الرغم من 
ساعة يف اليوم، من أي مكان، تقدمي خيارات  02من مزايا للمستهلكني كإجراء معامالت على مدار 

إىل  التفاعل وتباد  اآلراء مع املستهلكني اآلخرين، ، اجراء مقارنات ما بني املنتجات باإلضافة إىلعديدة
إىل  بشكل كبري، وقد أشار العديد من الباحثنيو معد  انتشار التسوق عرب االنرتنت ال يزا  منخفضا أن 

هدفت  .لكني من اجراء معامالت الكرتونيةأن نقص ثقة املستهلك هو العائق الرئيسي الذي مينع املسته
، وقد نيةثقة املستهلك يف التجارة االلكرتو العوامل املؤثرة على اجموعة من  ريأثتهذه الدراسة إىل حتديد 

تائج فإننا وبناءا على ما سبق من ن، وجود تأثري للعوامل املدروسة على ثقة املستهلك توصلت الدراسة إىل
 :ونيةللعاملني يف اجا  التجارة االلكرت  نقدم االقرتاحات التالية

املستهلكني  أي أن هؤالء سهل االستخدامجذاب ويثري اهتمام املستهلكني، توفري موقع الكرتوين  جيب-
 جيدون سهولة يف التنقل عليه والبحث عن املعلومات اليت حيتاجوهنا؛

كافية جات املعروضة  املنتبكل ما خيص جيب أن تكون املعلومات املتوفرة على املوقع االلكرتوين واملتعلقة -
 ودقيقة؛
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ة لوحده غري كاف فالبد من توفري جو من الثقالكرتوين إىل أن وجوده على الرغم من امهية وجود موقع -
وذلك من خال  تطوير حلو  أمنية  ضمان النقل اآلمن ملعلومات املستهلكنيليات لتوفري آمن خال  

 ؛(SSL Certificates) األمان واحلماية ، واحلصو  على شهاداتوجدران محاية قوية
ستهلكني خاصة أن أكثر ما يؤرق امل البد من وضع اسرتاتيجيات من شأهنا تعزيز خصوصية املستهلكني- 

هو املعلومات اليت يقدموهنا لدى فإن احلفاظ على سرية هذه املعلومات، عدم يف اجا  التجارة االلكرتونية 
الكشف عن هوياهتم باإلضافة إىل عدم الكشف عنها وتسريبها لطرف ثالث من دون موافقة مسبقة منهم 

 أمر يف غاية االمهية لبناء ثقتهم؛
ائن، تقدمي الدعم م، توفري خدمة الزبالتفاعل مع املستهلكني من خال  اإلجابة على تساؤالهتم واستفساراهت-

اد أمواهلم، كل هذا سرتدإمكانية اتقدمي خيارات متنوعة للدفع، تقدمي ضمانات للمستهلكني ب، عرب اهلاتف
 من شأنه التقليل من املخاطر اليت يواجهها املستهلكون يف بيئة الكرتونية.
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 : ملخص
ل من أشكال باعتبارها شكهتدف هذه الدراسة إىل الوقوف على واقع التجارة االلكرتونية باجلزائر، 

تبين تكنولوجيا املعلومات يف املعامالت التجارية، وذلك من خالل التطرق إىل متطلبات التطبيق مع اإلشارة 
 لتطوير التجارة االلكرتونية وأفاق تطويرها.إىل جهود الدولة اجلزائرية الرامية 

وكانت من نتائج الدراسة هو أن اجلزائر مازالت حتاول جاهدة تطوير جتارهتا االلكرتونية، من خالل  
ك إىل ويعود ذل مازالت متأخرة نوعا ما عن غريها من الدول اكافة اجلهود واملساعي الرامية لذلك، غري أهن

تجارة وكانت من توصيات الدراسة ضرورة تعزيز ثقافة ال .عدة عوائق البد من ختطيها أو التخفيف من حدهتا
 االلكرتونية وأمهية التعامل هبا، باإلضافة إىل تطوير البنية التحتية الالزمة لتطبيقها.

 تكنولوجيا معلومات.جتارة؛ جتارة الكرتونية؛ تكنولوجيا؛ الكلمات املفتاحية: 
 واقع وأفاق تطبيق نظام التجارة االلكترونية في الجزائر. المحور:

Abstract: 

This study aims to identify the reality of electronic commerce in 

Algeria, as a form of adoption of information technology in commercial 

transactions, by addressing the requirements of application with reference to 

the efforts of the Algerian state to develop electronic commerce and 

prospects for development. 

The results of the study is that Algeria is still trying hard to develop its 

electronic commerce, through all efforts and endeavors to do so, but it is still 

somewhat behind other countries due to several obstacles that must be 

overcome or mitigated. One of the recommendations of the study was the 
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need to enhance the culture of electronic commerce and the importance of 

dealing with it, in addition to the development of the necessary infrastructure 

to implement it. 

Keywords: Commerce; Electronic Commerce; Technology; 

Information Technology. 
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 مقدمة:  .1
إن التطورات التكنولوجية اليت يشهدها العامل يف ظل عصر املعلومات، واليت جاءت بفضل    

الثورة العلمية فرضت هيمنتها على كافة األصعدة، فتبين هذه التكنولوجيا يعد ضرورة حتمية تفرضها 
 بيئة األعمال احلديثة.

أضحت التجارة االلكرتونية متطلبا تنمويا يساهم بشكل كبري يف منو التجارة اخلارجية خاصة    
يف ظل االنتشار الواسع لتكنولوجيا املعلومات وتطبيقاهتا احلديثة حيث ساهم التقدم التكنولوجي 

ول البد أن تواكب داهلائل يف زيادة الرتابط بني األسواق وإعطائها صفة العاملية. واجلزائر كغريها من ال
هذا التطور ألنه أصبح ضرورة ملحة من اجل االرتقاء مبستوى جتارهتا إىل العاملية. ومنه سوف حناول 
من خالل هذه املداخلة التعرف على مدى توفر مقومات التجارة االلكرتونية باجلزائر والوقوف على 

 اجلهود واملساعي الرامية إىل تطويرها.
 :إشكالية الدراسة

التطورات التكنولوجية اهلائلة فرضت حتمية التغيري يف طبيعة املمارسات التجارية، خاصة إن 
ملا توفره تكنولوجيا املعلومات وتطبيقاهتا احلديثة من مزايا عديدة، واجلزائر ليست بغىن عن هذه 

 املمارسات، ومنه جاءت مداخلتنا هذه لإلجابة عن اإلشكالية التالية: 
 لكترونية وأفاق تطويراا بالجزائر ما واقع التجارة اال
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 أاداف الدراسة ومنهجها:
هتدف هذه املداخلة إىل اإلجابة على إشكالية الدراسة، باإلضافة إىل حماولة الوقوف على واقع تطبيق 
التجارة االلكرتونية باجلزائر، والتعرف على أهم معوقات التطبيق وسبل تطويرها من خالل التطرق إىل جهود 

لبعض كتي مت االعتماد على املسح املالدولة اجلزائرية الداعمة لتطبيق التجارة االلكرتونية، ولتحقيق ذلك 
املراجع ذات الصلة مبوضوع الدراسة، باإلضافة إىل املنهج الوصفي لوصف حالة وواقع  التجارة االلكرتونية 

 وأفاق تطويرها.باجلزائر 
  تعريف، المزايا والعيوبالتجارة االلكترونية....ال.0

 :تعريف التجارة االلكترونية 5.0
و تبادل  0791إن أصل التجارة االلكرتونية ميكن ربطه مبفهوم حتويل األموال االلكرتونية يف عام 

، مع انتشار االنرتنت يف أواخر التسعينات. مع ذلك ظهرت التجارة االلكرتونية 071البيانات الرقمية يف عام 
ب املسافات أحناء العامل وتقريحيث ساهم هذا االقتصاد الشبكي يف تدويل جتارة املنتجات واخلدمات عرب 

  .) & P 01)Deimezi Buhalis,2013 ,1بني الدول
تعد التجارة االلكرتونية أحد مظاهر االقتصاد املعريف والذي يعد السمة البارزة يف العصر احلايل، 

ن نظام مكون هي عبارة ع فتكنولوجيا المعلوماتوالذي يتسم باالنتشار الواسع لتكنولوجيا املعلومات، 
من جمموعة من املوارد املرتبطة واملتفاعلة يشتمل على األجهزة والربجميات واملوارد البشرية والبيانات والشبكات 

. ومنه (81ص، 8101بن عيشي، )2واالتصاالت اليت تستخدم نظم املعلومات املعتمدة على احلاسوب
الل نظام يع، الشراء، البيع، التسويق للمنتجات واخلدمات من خالتوز بأهنا  التجارة االلكترونيةميكن تعريف 

نية، تبادل ، حيث تتضمن التجارة االلكرتونية حتويل األموال االلكرتو الكرتوين مثل االنرتنت، التلفزيون ..اخل
  & Yadiaty)3البيانات االلكرتونية، نظام إدارة املخزون اآليل ونظام مجع البيانات اآليل

Meiryani,2019, P173). 
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 تالتجارة االلكرتونية على أهنا: أنشطة إنتاج السلع واخلدما OMCالدولية تعرفت منظمة التجارة 
، ص 8102)صراع كرمية،  4وتوزيعها وتسويقها وبيعها أو تسليمها للمشرتي من خالل الوسائط االلكرتونية

18). 
املعامالت  أشكالعلى أهنا تشمل مجيع  OCDE كما عرفتها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

على انات الرقمية معاجلة ونقل البي أساسواهليئات، وتقوم على  األفرادوالصفقات التجارية اليت تتم من قبل 
  .(79، ص 8100)دميش مسية، 5اختالف أشكاهلا سواء كانت مكتوبة أو مرئية أو مسموعة

روعات اليت تتم بوسائل الكرتونية سواء متت بني املش كما عرفها االحتاد األورويب على أهنا األنشطة
 .(19، 8102)صراع كرمية، 6التجارية واملستهلكني أو بني كل منهما على حدى وبني االدرات احلكومية

من خالل ما سبق نستنتج أن التجارة االلكرتونية هي شكل من أشكال التجارة املتطورة، تعتمد 
املعلومات وهو االنرتنت من اجل القيام باملعامالت والصفقات بني أساسا على احد عناصر تكنولوجيا 

 األطراف واهليئات.
 مزايا وعيوب التجارة االلكترونية 0.0

 حيث تفتح أفاق جديدة للمؤسسات للتطور والنمو المزاياتوفر التجارة االلكرتونية العديد من 
 :7والدخول إىل السوق العاملية، نذكر منها

تسويق أكثر جدوى وفعالية متجاوزا احلدود املكانية والزمانية، باإلضافة إىل توفري الوقت واجلهد  -
 املعامالت دون احلاجة للوصول إىل املؤسسة بشكل مباشر؛ إجراءمن خالل تسهيل 

الع على فلديه فرصة اإلطتوفري العديد من البدائل أمام املشرتي باستخدام شبكة االنرتنت،  -
) عبد 8العديد من املنتجات املعروضة، كما يتوفر لديه املعلومات املتاحة عن املؤسسة ومنتجاهتا املختلفة

، 8111/8117)شهرزاد عبيدي، 9. باإلضافة إىل هذه املزايا يوجد أيضا(870، ص8108الرحيم، 
 (78ص

ت بسرعة ااملرونة والتكيف السريع مع مستجدات السوق، حيث ميكن تغيري العروض واملواصف -
 مبا يتماشى مع ظروف السوق؛
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توسيع السوق احمللية والدولية أمام املؤسسة، ودخول أسواق جديدة واحلصول على فرص بيعية  -
 جديدة؛  

يزات محتقيق رضا الزبائن نتيجة لتوفر اتصاالت تفاعلية مباشرة معه، مما يتيح االستفادة من  -
 عال من اخلدمة.اإلجابة على استفسارات الزبائن وتقدمي مستوى 

 :رغم املزايا العديدة للتجارة االلكرتونية إىل أن هلا عدة انعكاسات ميكن تلخيصها يف
خماطر القرصنة، والذي يشكل خطر على التعامالت االلكرتونية، باإلضافة إىل املنافسة اليت   -

تواجهها املؤسسات، فقد أصبحت املؤسسة من خالل تواجدها على شبكة االنرتنت اليت تفتح 
، ) بوعافية10على أبوابه، وبالتايل دخول املؤسسة للتعامل فيه بكل خماطره وامتيازاتهالسوق العاملي 

 (.087، ص 8102
: فمن عيوب التجارة االلكرتونية نقص األمن واالنضباط فيما يتعلق مشكلة اخلصوصية واألمان -

بتسرب معلومات املؤسسات ومراسالهتا عرب الشبكة باإلضافة إىل عمليات الدفع االلكرتوين، حيث قد 
فقد ال يوجد  ري موجودة يف الواقعيستغل بعضهم رقم بطاقة ائتمان املشرتي أو قد يتم التعامل مع جهات غ

 .(817، ص8101) جعيجع، 11مستهلك حقيقي أو مؤسسة حقيقية
 وأفاق التطوير معيقات...المتطلبات، الواقع التجارة االلكترونية في الجزائر.3

 واقع التجارة االلكترونية في الجزائر 5.3
واسع لتكنولوجيا اقتصاد املعرفة واالنتشار الإن رغبة اجلزائر يف التحول حنو التجارة االلكرتونية يف ظل 

املعلومات يفرتض أن تتحقق وتتجسد على أرض الواقع مع نضوج وتطور االنرتنت كوسيط الكرتوين يؤدي 
إىل تقريب املسافات وإزالة احلواجز وختفيض التكاليف ورفع الكفاءة والسرعة يف اجناز املعامالت، حيث 

ية باجلزائر فمن مؤشرات التجارة االلكرتونفاعا كبريا يف السنوات األخرية. رتعرف عدد مستخدمي االنرتنت ا
ظهور العديد من املواقع االلكرتونية على اختالف اهتماماهتا، مثل موقع واد كنيس الذي يقدم خدمات 

توفر   ouedkniss.comعديدة ومتميزة تتمثل يف تصميم املواقع بأنواعها واستضافة أي موقع يف خوادم 
فرص اإلعالن لكل من يريد عرض السلع واخلدمات، كما يوفر مساحات إشهارية، باإلضافة إىل مواقع 



 

 حبيبة بلحاج، رقية معلم
 -بين المتطلبات وأفاق التطوير-التجارة االلكترونية في الجزائر في ظل تكنولوجيا المعلومات

 

6 

أخرى كموقع الذي يشبه موقع ايباي وموقع باإلضافة إىل خدمات موقع الربيد عرب الشبكة وإمكانية التسديد 
 (708،703، ص،ص8109)عبد اهلادي و لعروس، 12وخدمة املوزع الصويت

اإلشارة إىل عدة مؤشرات أخرى تشكل جزءا مهما من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وجتدر 
نذكر منها احلواسيب ومدى انتشارها، وقد أشارت منظمة اإلسكوا يف تقريرها املقدم لقمة تونس أن نسب 

طر ألاالستخدام يف قطاع األعمال ونسب االستخدام يف التعليم هلذه الوسائل واألجهزة والسياسات وا
التنظيمية معتربة، باإلضافة إىل بعض املظاهر األخرى مثل: التجمع التكنولوجي ملنطقة سيدي عبد اهلل 

 باجلزائر، خط األلياف البصرية اجلزائري؛    
ورغم جهود اجلزائر لتبين التجارة االلكرتونية فإهنا تشكو عدة نقائص خاصة يف جمال تكنولوجيا 

ة إىل بعض العوامل منها العجز الثقايف يف جمال استعمال التكنولوجيات يف املعلومات واالتصاالت، إضاف
النشاطات، وعليه ويف سبيل حتمية التوجه حنو بناء اقتصاد وجمتمع قائمني على تكنولوجيا املعلومات 

هاته  جواالتصال، اختذت الدولة اجلزائرية جمموعة من القرارات ودعمت املشاريع الورشات اهلادفة لرتقية وإدما 
 التكنولوجيات يف خمتلف القطاعات االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

يع الوضعية القانونية والتشريعية املنظمة للتجارة االلكرتونية يف اجلزائر: تتمثل الوضعية القانونية يف مج
التشريعات املنظمة للتعامل بالتجارة االلكرتونية يف اجلزائر، ويوفر احلماية لألطراف املتعاملة، والذي يتكفل 

اللكرتونية ني اليت تتناول يف مضموهنا موضوع التجارة ابإجياد األدوات اليت تناسب هذا النوع، ومن بني القوان
، يف اجلزائر، يف جماالت خمتلفة: محاية البيانات الشخصية االلكرتونية، التبادل االلكرتوين، االثباث االلكرتوين

نني االتوقيع والتصديق االلكرتونيني، فبالرغم من سعي اجلزائر إىل سن مجلة هذه القوانني، إال أهنا مل تسن قو 
ال اخلاص بالتجارة االونسرت  منوذجخاصة بالتجارة االلكرتونية نفسها تتالئم مع البيئة اجلزائرية، على غرار 

االلكرتونية، والقانون التونسي واألردين وديب وغريهم، ودون وجود بيئة قانونية وتشريعية يف اجلزائر خاصة 
، 8109)بن ساسي، 13منو جتارهتا االلكرتونية بالتجارة االلكرتونية يضبط معامالهتا التجارية ويدعم

 ( 813،808ص،ص
 متطلبات تطوير التجارة االلكترونية بالجزائر 0.3
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ع إن الفرص اليت توفرها التكنولوجيا احلديثة تعترب سببا يف تفعيل وحتريك االقتصاد مبا يتوافق م
ا موقع على بينها اجلزائر أن يكون هلاملعطيات االقتصادية العاملية، وهو ما يفرض على الدول العربية ومن 

خريطة التجارة االلكرتونية، ومن أجل جتسيد هذا ال بد من االعتماد على جمموعة من األساليب اليت من 
شأهنا أن جتعل هذه التجارة ختطو خطوات إىل األمام بعد أن عرفت تطورا واسعا يف الدول املتقدمة، ومن 

 (:000، ص8118/8113)بلوايف، 14أهم هذه املتطلبات
تعزيز البنية التحتية التقنية: وذلك باالهتمام خبدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من خالل السعي  -

)بن شنينة 15حنو إجياد البنية األساسية للمعلومات واالتصاالت، ونشر خدمات االنرتنت على أوسع النطاق
 (؛019، ص8107و مطاي، 

 األطر القانونية اليت تعزز الثقافة باالقتصاد الرقمي؛ حتسني البيئة التشريعية وخلق -
تعزيز جهود التعاون اإلقليمي بني الدول العربية والتنسيق مع اجلهود الدولية واإلقليمية األخرى وتبادل  -

 اخلربات اليت تساعد على جتنب األخطاء واعتماد أفضل املمارسات؛ 
 جيب أن تكون يزات األساسية اليتفق السريع والفائق السرعة: من ممتعزيز البنية األساسية لالتصاالت ذات التد -

ذات تدفق سريع و فائق السرعة قادرة على توفري القدرات الضرورية عرب كامل الرتاب  االتصاالتعليها شبكة 
لتدفق ذات ا التصاالتلالوطين بنوعية و أمان يستجيبان للمقاييس العاملية وعليه يتطلب ذلك إجناز بنية حتتية 

 ؛ (131،131، ص،ص1111)زايد، 16السريع والفائق السرعة مؤمنة و ذات خدمات عالية اجلودة
التحتية و إمنا   ال يتحقق فقط بالبنية االتصاالتتطوير الكفاءات البشرية : إن النفاذ إىل تكنولوجيا اإلعالم و  -

و مقتضيات  يم العايل و التكوين مبا يتالئمكذلك بتطوير الكفاءات البشرية من خالل إعادة النظر يف برامج التعل
 ؛هذا التطور

الشركات : إقامة و تشغيل نظام حديث للخدمات املصرفية اإللكرتونية  اجتاهتطوير عرض اخلدمات اإللكرتونية  -
بنوك للزبائنها يسمح هلا بتوفري خدمات إلكرتونية لزبائنها السيما الشركات باإلضافة إىل اإلمكانية املتاحة هلذه ا

 ؛إلجراء املعامالت اإللكرتونية فيما بينها
ضبط مستوى اإلطار القانوين الوطين : إن الرتسانة القانونية احلالية ال تغطي كل املسائل القانونية املرتتبة عن  -

وعليه البد من ضبط مستوى اإلطار  .و تشييد جمتمع املعلومات االتصالو تطوير تكنولوجيا اإلعالم و  استخدام
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فتهيئة مناخ ثقة يشجع على إقامة اإلدارة  .القانوين متاشيا مع املمارسات الدولية و متطلبات جمتمع املعلومات
 ها.اإللكرتونية، البنوك اإللكرتونية، التجارة اإللكرتونية وغري 

 (:007-000ص-، ص8118/8113)بلوايف، 17وبشكل عام ميكن تلخيص هذه املتطلبات إىل
 متطلبات تكنولوجية:

تبين نظم وشبكات متطورة يف قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية كنظام عصري قادر على توفري  -
 االتصاالت يف غاية السرعة والكفاءة واالستجابة السريعة؛

 االنفتاح يف تبادل املعلومات بني األطراف املشاركة فيها مع حتقيق السرعة؛ -
ريد فية لتأمني العمل االلكرتوين بتحديث وتطوير قدرات التو االعتماد على مصادر الطاقة الكهربائية الكا

 والنقل والتوزيع؛
 المتطلبات االجتماعية:

إعداد اجملتمع لتقبل فكرة التجارة االلكرتونية كسبيل حديث إلمتام املعامالت التجارية، وذلك من خالل  -
 الربامج عرب وسائل اإلعالم واالتصال؛

 اءة بالتكوين لرأس مال بشري متخصص؛اعتماد خربات بشرية ذات كف -
 المتطلبات المالية:

رفع معدل اإلنفاق على البحث والتطوير ملواكبة التقدم التكنولوجي وتقليص الفجوة املوجودة بني اجلزائر  -
 ودول العامل يف هذا اجملال؛

 ة؛احلديثحتديث املؤسسات الصغرية واملتوسطة، بدعمها لتتمكن من استخدام التكنولوجيا  -
 المتطلبات التشريعية:

إن املتطلبات التشريعية أهم عنصر من متطلبات التجارة االلكرتونية حيث أن توفر اإلطار الشرعي 
هلا يكسب املستهلك ثقة وإحساس باحلماية يف تعامله يف التجارة االلكرتونية، وتوفري املتطلبات التشريعية 

وثيق، قانون املدين وقواعد اإلثبات والقوانني املتعلقة باإلشهار والتيتطلب إعادة النظر يف قانون التجارة وال
لتتالئم مع التعامالت االلكرتونية وقوانني البنوك واالئتمان والقوانني املنظمة لسوق املال والبورصة وقوانني 
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 ةالضرائب واجلمارك، باإلضافة إىل استحداث التشريعات اخلاصة حلماية املستهلك يف جمال التجار 
 االلكرتونية، وردع اجلرائم املتعلقة بالغش والنصب واالحتيال والقرصنة املعلوماتية.

 معيقات تطبيق التجارة االلكترونية في الجزائر 3.3
نولوجية الكفيلة املوارد البشرية والتك دى توفرمتنطوي معيقات تطبيق التجارة االلكرتونية بشكل عام يف  

تقسيم العوائق  ، كما ميكن(70، ص 8101) عجيلة وغزيل، 18بتأطري ومحاية العمليات التجارة االلكرتونية
 :(023،028، ص،ص8103) معاش، 19اليت تواجه اجلزائر حنو اعتماد التجارة االلكرتونية إىل مايلي

عدم القوانني واللوائح املنظمة للتجارة يف الدولة اجلزائرية، و العوائق القانونية: عدم مرونة أو وجود  -
 مالئمتها ملمارسة التجارة االلكرتونية؛

ذلك ضعف البنية كالعوائق التقنية: ضعف البنية التحتية للشبكة اهلاتفية الثابتة يف اجلزائر،   -
ك تأخر لدى البنوك االتحتية للدفع االلكرتوين واستبداهلا بالدفع املباشر عند التسليم، حيث هن
 اجلزائرية يف إصدار وسائل دفع حديثة تتماشى مع التطورات التكنولوجية؛ 

العوائق االقتصادية: يتمثل أمهها يف نقص خربة املؤسسة اجلزائرية يف اإلملام بشروط ومتطلبات  -
صة مع االتسويق واملنافسة اخلارجيني، وكذلك اخلوف من الولوج يف جمال التجارة االلكرتونية، خ

 وجود شركات وتكتالت عمالقة يف السوق الدولية؛
العوائق الثقافية: تتمثل يف عدم إدراك أغلبية اجلزائريني بالفوائد املتحصل عليها من إدماج االنرتنت  -

يف النشاطات التجارية، إذ بينت النتائج أن استخدامهم لالنرتنت ترفيهي، يتوزع كما يلي: الربيد 
، حتميل 88.7%، شبكات التواصل االجتماعي 90.37%، قراءة الصحف 91.877%االلكرتوين

، بينما حصلت %28.0، الدردشة 29.8%، مشاهدة الفيديوهات  81%األلعاب و األغاين 
و أعمال وشراكة  %77.1تطبيقات التجارة االلكرتونية على نسب منخفضة مثل: إعالنات ب

 . 15,4%، أما خدمات الكرتونية بنسبة 81%ب
 تطوير التجارة االلكترونية في الجزائر أفاق 3.3

 على الصعيد االستراتيجي والتشريعي 5.3.3
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إن حتليل اجلزائر لتطورات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف السنوات األخرية، أقنعها بضرورة رسم 
مل منظم، ع ، ووضع أدوات تشريعية جديدة بغية إجياد إطارخطوط إسرتاتيجية الكرتونية واضحة املعامل

وتوفري بيئة مناسبة لدعم وتشجيع الولوج السريع يف العامل الرقمي، وبالتايل حتفيز منو النوع احلديث من 
 :(838 -829ص-ص، 8101/8100دميش، )20املعامالت التجارية اليت تتم بشكل الكرتوين منها

التغريات التكنولوجية واالقتصادية، إطار مساعيها ملواكبة : في 0253إستراتيجية الجزائر  االلكترونية أ.
وجماهبة مرحلة ما بعـد البتـرول، تعكف اجلزائر على تركيز مقومات االقتصاد الالمادي وتأسيس جمتمع 

،''واليت تركز على  1113''اجلزائر اإللكرتونية  مىاملعرفـة مـن خـالل تطـوير إسرتاتيجية أطلق عليها مس
ه اقتصاد يف حتريك االقتصاد الوطين وجعل عالاالتصال نظرا لدوره الفتنمية قطاع تكنولوجيـا اإلعالم و 

حمورا رئيسيا ، تركز خاصة على ثالث مواضـيع  13وتتضمن إسرتاتيجية اجلزائر اإللكرتونية ، إلكرتوين
ي تضتطوير هذه احملاور الثالثـة يق هي: اإلدارة اإللكرتونية، املؤسسة اإللكرتونية، املواطن اإللكرتوين، وإن

إطار قانوين وتعاون دويل وكفاءات بشرية، ومت حتديد لكل حمور رئيسـي جمموعـة مـن األهداف الرئيسية 
)وتـم ضبط قائمة  1113 – 1111سنوات ) 5واألهداف اخلاصة املزمع حتقيقها على مدى فرتة 

 ، وتتمثل هذه احملاور يف:اإلجراءات الاّلزمة للتنفيذ
من أجل عصرنة اإلدارة بواسطة  :معلومات واالتصال في اإلدارةتسريع استخدام تكنولوجيا ال -

 تكنولوجيا املعلومات واالتصال وتقريبها من املواطن؛ 
لوجيا يف لتشجيع إدماج التكنو تسريع استعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصال في المؤسسات،  -

 وين..اخل؛لسجل التجاري االلكرت القطاع االقتصادي ودعم متلكها، ومن أشكاهلا الصريفة االلكرتونية، ا
ضع و دفع تطوير االقتصاد الرقمي المتمحور حول البرمجيات، الخدمات والتجهيز: من خالل  -

 .إجراءات هـدفها هتيئـة البيئة املناسبة واملشجعة للتطوير املكثف لصناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصال

د البشرية لذايت من الكفاءات العملية والتقنيـة واملـوار وتتمثل هذه اإلجراءات يف حماولة حتقيق االكتفاء ا
املختصة يف ميدان البحث والتطوير واالبتكارات، وذلك عن طريق خلق شبكة وطنية للبحـث والتطوير 
وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال وتسريع استغالل احلظائر التكنولوجيـة، وحماولـة االنتقـال بعمليات البحث 

لصناعة من خالل تعزيز احتضان الشركات الناشئة املختصة يف صناعة املضامني واالبتكار إىل ا
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وضع إجراءات  والربجميات يف حمضنة احلظرية املعلوماتية وإنشاء مناطق صناعية هلذا النشاط، كمـا تـم
حتفيزية للصناعة كتخفيض الضرائب وتقدمي التمويل املايل الاّلزم عن طريق القروض ذات الشروط 

من  ئمة، ووضع قانون خاص هبذا النوع من املؤسسات وتعزيز وسائل محايـة امللكيـة الفكرية، والبداملال
عدم االقتصار على السوق احمللي بل التوجه إلـى التصـدير مـن خـالل تنظـيم التظاهرات احمللية يف جمال 

 ؛تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، واملشاركة يف التظاهرات العاملية
 البنية األساسية لالتصاالت ذات التدفق السريع؛تعزيز  -
تتم عملية التطوير من خالل إدراج تكنولوجيا اإلعالم واالتصال يف كافة تطوير الكفاءات البشرية:  -

املناهج التعليمية، سـواء يف التكوين املهين واملنظومة الرتبوية، أو التعليم العايل، باإلضافة إىل إنشاء 
 ؛ين العايل يف ميدان تكنولوجيا اإلعالم واالتصالمؤسسة دوليـة للتكـو 

ن ضرورة تطـوير أنشـطة البحـث والتطـوير واالبتكار متدعيم البحث والتطوير واالبتكار: من خالل  -
خالل إعداد برامج وطنية وشبكات حبث وابتكار، وتسريع عملية بناء مركـز الدراسـات واألحباث يف 

م كفـاءات البحـث مـن خـالل تنظـيم الصالونات واللقاءات الدولية ودع تكنولوجيا اإلعالم واالتصال
ودورات تكوينية ومنح اجلـوائز التشـجيعية، وتطـوير الشـراكات مـع اجلامعات ومراكز البحث األجنبية، 
هذا فضال عن تنظيم نقل التكنولوجيا واملهارات عن طريق وضـع إجراءات تشجيعية جللب الشركات 

 ؛املية لالستثمار يف اجلزائراإلنتاجية الع
من ضبط مستوى اإلطار القانوين متاشيا مـع املمارسـات الدوليـة  البدضبط مستوى اإلطار القانوني:  -

ومتطلبـات جمتمـع املعلومات مع األخذ بعني االعتبار التجربة املعاشة وكل النقائص املالحظـة 
يتمّثل يف هتيئة مناخ من الثقة يشجع على إقامة اهلدف الرئيسي  وبالتايل فإن والصـعوبات املسـجلة،

احلكومة اإللكرتونية، وهذا اهلدف الرئيسي يستلزم بدوره هدفا خاصا يتعلق بتحديد إطار تشريعي 
 ؛وتنظيمي مالئم

واملؤسسات  األفراداهلدف األساسي من وضع هذا احملور هو حماولة توعية  إن اإلعالم واالتصال: -
وتتم  .واالتصال يف التنمية االقتصادية، وحتسني املسـتوى املعيشـي لألفرادلومات عبأمهية تكنولوجيا امل

هذه التوعية عن طريق تنفيذ خمطط اتصال حول جمتمع املعلومات فـي اجلزائـر، وإنشـاء ومتويل مجعيات 
 ؛نشاطها األساسي هو التحسيس بأمهية جمتمع املعلومات
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ات، وال ر تتلمس أوىل خطواهتا يف جمال التحول إىل جمتمع املعلومال تزال اجلزائتثمين التعاون الدولي:  -
ميكنها تسريع هذا التحول دون طلب املساعدة من الدول اليت قطعت أشواطا كبرية يف هذا امليـدان، 
وهلـذا تسـعى اجلزائر إىل متلك التكنولوجيا واملهارات من خالل إقامة شراكات إسرتاتيجية واملشاركة 

 ؛ي احلوار واملبادرات الدوليةالفعالـة فـ
 يهدف هذا احملور إىل وضع نظام مؤشرات خاصة بعملية املتابعة والتقييم،آليات التقييم والمتابعة:  -

وتستعمل لقياس مـدى تأثري تكنولوجيا اإلعالم واالتصال على التنمية االقتصادية واالجتماعية، فضال 
 ؛إسرتاتيجية اجلزائر اإللكرتونيةعن إجراء تقيـيم دوري ملدى التقدم يف تنفيذ 

''هي إسرتاتيجية متعددة  1113إسرتاتيجية ''اجلزائر اإللكرتونية  إنإتحاد اإلجراءات التنظيمية:  -
حماولة تنفيذها وإجناحها يستدعي مشاركة مجيع األطراف ودعم مؤسساتيا هاما، وهلذا  القطاعات، وإن

بعة ى إىل تنفيذ هذه اإلسرتاتيجية من خالل املتايهدف هذا احملور إىل وضـع تنظيم مؤسسايت يسع
والتأطري والتنسيق بـني خمتلـف القطاعات، على سبيل املثال إنشاء جملس أعلى جملتمع املعلومات وجلنة 

 ؛ما بـني القطاعـات لتقيـيم ومتابعة مشروع هذا اجملتمع
ـاع وتشـجيع د أغلفة مالية معتربة إلقنجتسيد برنامج اجلزائر اإللكرتونية يتطّلب رص إنالموارد المالية:  -

التحـول  ايلتواالتصال واالستفادة من خـدماهتا وبال علوماتاألفـراد واملؤسسات على متلك تكنولوجيا امل
من التقييم الدقيق ملختلف الوسائل الضرورية لتحقيق هذا التحول،  إلـى االقتصاد الرقمي، وهلذا البد
لتمويل، على غرار صناديق دعم التنمية االقتصادية. وقد تـم وضـع وحتديـد خمتلف مصادر وأجهزة ا

جـدول زمين لتنفيذ خمتلف عمليات هذه اإلسرتاتيجية يكون مرفوقا بضخ متواصل للتمويل يف كل سـنة 
 (.1113 – 1111وفـق امليزانية العامة للسنوات )

اإللكرتونية كان له تأثري واضح ظهور الثورة  إنب.أنظمة وتشريعات مجتمع المعلومات الجزائري: 
يف تعديل القواعد القانونية اليت حتكم التعـامالت اإللكرتونية، وقد حاول املشرع اجلزائري مواكبة 
التطورات التكنولوجيـة مـن خـالل سـن بعـض النصوص القانونية احملررة لسوق تكنولوجيا اإلعالم 

  .واالتصال واملنظمة للمعامالت اإللكرتونية
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تسارع التحوالت  إنالمجهودات المبذولة على الصعيد الهيكلي والمؤسساتي:  0.3.3
التكنولوجية دفع باجلزائر إىل بذل جهود معتبـرة ملواكبـة هـذه التغيـرات وتطوير جمتمع املعلومات، وهذا 

ألبعاد االتطوير يستوجب تنظيما مؤسساتيا متناسـقا يدعمـه، ويأخـذ بعـني االعتبار الطابع املتعدد 
الت ، من بينها إنشاء سلطة الضبط للربيد واملواصلتكنولوجيا اإلعالم واالتصال، ويراعي خصوصياته

السلكية والالسلكية، مؤسسة تألية الصفقات البنكية املشرتكة والنقدية، وزارة الربيد وتكنولوجيا اإلعالم 
صال، تكنولوجيا اإلعالم واالت واالتصال، مديرية الدراسات واالستشراف والتقييس، مديرية تطوير

 نية لرتقية احلظائر التكنولوجية وتطويرها. طمديرية جمتمع املعلومات، اللجنة الو 

 خاتمة: .3
تعد التجارة االلكرتونية السبيل الفعال لتطوير نشاط املؤسسات وتوسيع نطاق أسواقها، خاصة يف 

يد من املزايا مات وتطبيقاهتا احلديثة، حيث تتيح العدظل ظاهرة العوملة و االنتشار الواسع لتكنولوجيا املعلو 
التسويقية والرتوجيية والتفاعلية واليت تزيد من جناح التجارة االلكرتونية، واجلزائر كغريها من الدول البد أن 

ية، لتواكب هذه التطورات احلديثة يف جمال التجارة االلكرتونية من أجل توسيع وتطوير جتارهتا احمللية وحىت الدو 
وذلك من خالل تكريس خمتلف اجلهود الرامية لتنمية ثقافة التجارة االلكرتونية، وتوفري املتطلبات الالزمة 

 لتطبيقها والعمل على جتاوز معيقات التطبيق والتخفيف منها.
على ضوء ما مت التوصل إليه من نتائج، ارتأينا إىل تقدمي بعض التوصيات اليت من شأهنا االستفادة 

 نذكر: منها 
 تقدمي حوافز تشجيعية ألصحاب املؤسسات واملشاريع اليت تتبىن التجارة االلكرتونية يف أنشطتها؛ -
 منح الدعم املايل والتقين  ملساعدة وتشجيع املؤسسات حنو تطبيق التجارة االلكرتونية؛ -
تائج املستوحاة ء والنتنظيم امللتقيات العلمية حول أمهية التجارة االلكرتونية واالستفادة من اآلرا -

 منها، وحماولة تطبيقها على أرض الواقع؛
دعم املؤسسات الناشئة وتنظيم األيام املقاوالتية حول أمهية تطبيق التقنيات احلديثة لتكنولوجيا  -

 املعلومات، يف تسويق منتجاهتا والوصول هبا إىل أوسع العاملية؛
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ونية، كأحد س بأمهية التوجه حنو التجارة االلكرت تكثيف دور مجعيات محاية املستهلك  يف التحسي -
 متطلبات عصر التكنولوجية ودعم وتعزيز توجه املستهلك للتعامل هبا؛

توفري األطر القانونية والتشريعية وتكييفها مع خصائص التجارة االلكرتونية، مبا فيها محاية خصوصية 
 املستهلك االلكرتوين وحقوقه؛ 

تجارية االلكرتونية يف اجملتمع، ونشر أساليب احلماية من اخلداع والغش تنمية ثقافة املعامالت ال
 االلكرتوين؛ 

نت تطوير البنية التحتية الالزمة لتطبيق التجارة االلكرتونية، خاصة فيما يتعلق بالربط بشبكات االنرت 
 واق الزبائن.ذأوحتديث املواقع االلكرتونية بصفة دورية، جلعلها تتماشى مع التغريات والتطورات يف 
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مجيع اجملاالت، نظرا لقد كان لشبكة االنرتنت دور فعال و كبري يف  إحداث ثورة املعلومات يف : ملخص
ملا حققته من سرعة يف التواصل وسهولة إبرام املعامالت بأقل التكاليف و األعباء دون حتمل عناء  التنقل 
من مكان آلخر لبيع خمتلف السلع واخلدمات ، حيث يكتفي من خالهلا العون االقتصادي بعملية عرض 

ام العقد وتنفيذه، لذلك قررت التشريعات املقارنة سلعه أو خدماته عرب شبكة االنرتنت لينتهي األمر بإبر 
، وقد صدر مؤخرا  إصدار قانون للتجارة اإللكرتونية  لتنظيم هذا اجملال و حلماية املستهلك اإللكرتوين

. 50-81قانون التجارة اإللكرتونية قانون         
احلماية  اإللكرتوين ، تهلكالتطور التكنولوجي ، التجارة اإللكرتونية ، املس  الكلمات المفتاحية :

 . 81/50قانون  ،القانونية
 :واقع و آفاق تطبيق نظام التجارة اإللكترونية  في الجزائر   1المحور رقم   المحور:

Abstract:  

   The Internet has been instrumental in bringing about the information 

revolution in all areas, because of its rapid communication and easy 

transaction-making with the lowest costs and the unaffordable burden of 

traveling from one place to another to sell various goods and services. In 

order to end the contract and its implementation, the comparative legislation 

has decided to issue an e-commerce law to regulate this area and to protect 

the electronic consumer, and the e-commerce law has recently been passed. 

Keywords: Technological development, e-commerce, e-consumer, legal 

protection, Act 18/05 . 
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 benterkileila@yahoo.frيميل: ، اإل د/ بن تركي ليلى :المؤلف المرسل

 مقدمة:  .1
إن ثورة املعلومات و اإلتصاالت قد أحدثت تغريات جذرية يف املفاهيم القانونية سواء على نطاق القانون 
اجلنائي أو املدين أو التجاري ،مما عدا بعض الدول و اجلهات املعنية إىل سن تشريعات تواكب هذا التطور 

التجارية و  ثريا مباشرا على املعامالتالتكنولوجي و كان للفقه و القضاء السبق يف هذا اجملال الذي أثر تأ
ظهرت فكرة التجارة اإللكرتونية عرب االنرتنت، والتجارة اإللكرتونية  مصطلح حديث التداول نسبيا بدأ 
ينتشر بشكل متسارع يف احلقبة األخرية ، وهو يعتمد على إستخدام الوسائل اإللكرتونية احلديثة  األنرتنت 

نتقال اسل بني أطراف العملية التجارية غاية يف السهولة والبساطة دون  احلاجة إىل إو اليت جتعل الرتابط و الرت 
، صفحة 4582)احلميد، طريف الرتاسل و ببساطة فهي إحدى مثار اإلتصاالت و تكنولوجيا املعلومات 

،و قد تباينت اآلراء حول مدلول ذلك املصطلح و أبعاده رغم تنامي هذه التجارة وفق معدالت   (81
سريعة و مرتفعة إال أنه تتسم يف وقتنا احلايل بعدم اإلستقرار و تعاين من عدم الضبط رغم فوائدها على 

 أهنا:يف  ALAVKNPKاملستوى الدويل و جتدر اإلشارة إىل الفوائد اليت أوجزها األستاذ 
 حترير التجارة من تكلفة املوقع املادي و تسمح للمستهلك بعاملية اإلختيار  -
  (472، صفحة 4552)عرفة، حتسن املنافسة مما يؤدي إىل وجود اخلدمات املقدمة للمستهلك   -

لقد شهدت السنوات األخرية تزايد حجم التجارة اإللكرتونية بالنسبة إىل حجم التجارة الدولية، فلم      
تكن التقديرات املتعلقة هبا تتجاوز ماليني الدوالرات على املستوى العاملي إال أنه يف سنوات قليلة جدا 

، (835، صفحة 4585)الكعيب،  قدر بالبالينيتتعاظمت هذه التجارة فأصبحت املعامالت اإللكرتونية 
وهذه الورقة البحثية هتدف اىل كيف محى  املشرع اجلزائري املستهلك اإللكرتوين من خالل قانون التجارة 

 مع اإلعتماد على املنهج الوصفي و التحليلي و املقارن . 50-81اإللكرتونية 
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رتونية و إنتشارها املذهل هذا له أثر كبري يف التوسع يف التبادل التجاري عن بعد ظهور التجارة اإللك     
 51/21إلى أي مدى يوفر قانون التجارة الجزائري بعد، األمر الذي دفعنا إىل طرح اإلشكالية التالية : 

 حماية قانونية للمستهلك اإللكتروني في ظل المتغيرات التكنولوجية الحديثة المتطورة ؟وهل يمكن
 لهذا القانون توفير الحماية الالزمة مقارنة بقوانين التجارة اإللكترونية المقارنة ؟

 كل هذا وغريه سيتم اإلجابة عليه من خالل املداخلة العلمية، و اليت  قسمت إىل حمورين كما يلي :
 51/21المحور األول : التجارة اإللكترونية في القوانين المقارنة و قانون 

 .51/21:  الحماية القانونية للمستهلك في ظل قانون  المحور الثاني
 51/21المحور األول : التجارة اإللكترونية في القوانين المقارنة و قانون  .0

 . مفهوم التجارة اإللكترونية 5.0
لقد تعددت تعريفات التجارة اإللكرتونية و أصبح من الصعوبة اإلتفاق على تعريف حمدد، خصوصا      

إذا أخذنا يف اإلعتبار طبيعة التقنية املستخدمة يف هذه التجارة، و اليت تعتمد على عناصر معينة، و نظرا 
سبب سنقوم  ه و هلذا الإلختالف جماالت تطبيقها، و قيام كل جمال بتفسريها من وجهة النظر اليت ختدم

 بتعريف فقهي للتجارة اإللكرتونية ،مث تعريفها يف إطار املنظمات و الوثائق الدولية و يف األمر تقدمي تعريف
من خالل القوانني الوطنية،  و قبل أن نتناول تعريف التجارة اإللكرتونية البد من نوضح من مصطلح التجارة 

اق األوىل و هي التجارة و اليت تعرب يف مفهومها و مضموهنا عن نط اإللكرتونية مصطلح يتكون من كلمتني
إقتصادي،  يتم من خالله تداول السلع و اخلدمات و إنتقال الثروة و توزيعها بني احلكومات  و املؤسسات 
و األفراد، و إن القائمني هبذه التجارة هم من التجار اليت حتكمهم قواعد قانونية خاصة مت تنظيمها يف 

قانون التجاري، أما الكلمة الثانية فهي إلكرتونية و يقصد هبا كل ما يتصل بالتكنولوجيا احلديثة و يكون ال
لديها قدرات كهربائية أو رقمية أو مغناطيسية أو السلكية أو بصرية أو كهرومغناطيسية أو صوتية أو ما شابه 

من خالله  دليل على الوسط الذي جتريذلك، و هذه األساليب اإللكرتونية بصورها املختلفة تستخدم للت
، والبعد األخر يعترب التجارة اإللكرتونية العقد (42، صفحة 4585)البوسعيدي، التجارة اإللكرتونية  

 كرتوين بالطابع التجاري اإلل
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 تعريف الفقة للتجارة اإللكترونية :  5.5.0
تعريف للتجارة اإللكرتونية، و يعود اإلختالف إىل نظرة الفقهاء إىل التجارة اختلف الفقه يف وضع     

اإللكرتونية و منهم من توسع يف تعريف التجارة اإللكرتونية، و ذلك بأن أدخل فيها مجيع األعمال سواء  
 تعريف يفكانت جتارية أو غري جتارية إذا متت بطريقة إلكرتونية أيا كانت هذه الوسيلة يف حني ضيق البعض 

التجارة اإللكرتونية حىت حصرها يف وسيلة معينة هي شبكة االنرتنت، كما ظهرت تعريفات خمصصة للتجارة 
 اإللكرتونية .
 :التعريف الضيق للتجارة اإللكترونية 5.5.5.0

 عرف أصحاب هذا اإلجتاه التجارة اإللكرتونية يف نطاق ضيق، حبيث تشتمل أنشطة البيع و الشراء و
، (1، صفحة 4580)حابت، التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر ، ت تقدمي اخلدمات عرب شبكة االنرتن

فالتجارة اإللكرتونية عندهم هي العملية اليت تتم بني طرفني بائع و مشرتي أو أكثر عن طريق استخدام 
.(0، صفحة 4555)قشقوش،  الكمبيوتر عرب شبكة االنرتنت  

كما عرفها آخرون بأهنا نوع من عمليات البيع و الشراء ما بني املستهلكني و املنتجني أو بني 
)شنني،  (88، صفحة 4582)نوري، الشركات باستخدام تكنولوجيا املعلومات و اإلتصاالت احلديثة 

، كما أهنا أداة جتارية بني شركاء و جتاريني باستخدام تكنولوجيا معلومات (8، صفحة 4583-4584
 (48، صفحة 4584)سعيد،  متطورة تضمن رفع كفاءة وفاعلية األداء

 :التعريف الموسع للتجارة اإللكترونية 0.5.5.0
وضع أصحاب هذا اإلجتاه تعريفا موسعا للتجارة اإللكرتونية حبيث يشمل كل نشاط مهما كانت طبيعته     

  .فهي تتعلق بتبادل السلع أو اخلدمات و اليت تتم عرب شبكة االنرتنت أو باستخدام الوسائل اإللكرتونية
ات شبكة ن الصفقات هي تقدمي خدمفالتجارة عندهم هي التجارة اليت تشمل على أنواع ثالثة خمتلة م    

االنرتنت و التسليم اإللكرتوين للخدمات أي تسليم صفقات املنتجات اخلدمية للمستهلك يف شكل 
معلومات رقمية، و استخدام شبكة االنرتنت كقناة لتوزيع اخلدمات، و عن طريقها مت شراء السلع عرب 
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، صفحة 4557)حجازي،  غري إلكرتوين الشبكة، و لكن يتم تسليمها بعد ذلك للمستهلك يف شكل
87) 

كما عرفت بأهنا صورة من صور التعاقد عن بعد أدت إىل وجود مشاكل علية و قانونية تتعلق بفروع       
 (87، صفحة 4551)مطر،  القانون الدويل خلاص و القانون اجلنائي و قواعد و إجراءات اإلثبات

 و أنتقد هذا اإلجتاه لتوسعه يف مفهوم التجارة اإللكرتونية و جتاوزه املعايري اليت على أساسها ميكن تعريف     
 العمل التجاري و اليت ال خترج عن أربعة هي املضاربة، و قصد الربح و التداول أو املقاولة و أخريا اإلحرتاف

 (7، صفحة 4555)قشقوش، 
فيدخل هذا التعريف يف التجارة اإللكرتونية أي نشاط دون تطلب أن كون طبيعة هذا النشاط جتارية، كما 
يدخل فيها كل ما يتعلق باإلستيالم عن السلعة أو اخلدمة من قبل العميل قبل التعاقد،   و كذلك مكل 

 (830، صفحة 4585)الكعيب،  الوفاء بالصفقة حمل التعاقدعالقة بالعميل بعد التعاقد و 
 :و من هنا فنجد أن مفهوم التجارة اإللكرتونية يشتمل على ثالث أنواع من األنشطة   
خدمات ربط أو دخول االنرتنت و ما تتضمنه من خدمات ذات حمتوى تقين كاخلدمات املقدمة  .8

 .مزودي خدمات االنرتنتمن 
 .التسليم أو التزويد للخدمات .4

استعمال االنرتنت كواسطة أو وسيلة لتوزيع اخلدمات و توزيع البضائع و اخلدمات املسلمة بطريقة غري تقنية 
و التجارة اإللكرتونية تتخذ أمناطا معينة لعرض البضائع و اخلدمات عرب االنرتنت، و إجراء البيوع بالوصف 

واقع الشبكة العاملية مع إجراء عمليات الدفع النقدي بالبطاقة املالية، و إنتشار متاجر إفرتاضية أو جمال عرب م
بيع على االنرتنت و القيام بأنشطة التزويد و التوزيع عرب االنرتنتـ و ممارسة اخلدمات املالية و خدمات الطريان 

  (88ن ، صفحة )سعداوي، د.ت. و الشحن
 :للتجارة اإللكترونية المخصصالتعريف  3.5.5.0

إىل جانب التعريفات السابقة هناك من يعرف التجارة اإللكرتونية وفقا ملكوناهتا أو األطراف املشاركة     
 (885، صفحة 4552-4585)عزيل،  فيها
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فالتجارة اإللكرتونية هي تلك التجارة اليت تقتصر على تداول السلع دون ففي املفهوم اإلقتصادي     
عمليات اإلنتاج و التصنيع و يتم ذلك عر وسائل اإلتصال احلديثة و من أمهها شبكة االنرتنت العاملية،  و 

 (831، صفحة 4585لكعيب، )ا ذلك بقصد جعل املعامالت التجارية جتري بصورة تلقائية و سريعة
إال أنه يف الوقت احلايل فالتجارة اإللكرتونية تشمل التجارة اخلارجية و التجارة الداخلية وميكن للتجارة     

اإللكرتونية  أن تقوم بوظائف جديدة يف عمليات التبادل التجاري من بينها اإلعالن و التسويق و املفاوضات 
بات و فتح اإلمتيازات و الرتاخيص و إعطاء أوامر البيع   و الشراء و التبادل و تسوية املدفوعات و احلسا

 (81، صفحة 4551)مطر،  لبعض السلع و اخلدمات
أما من جهة النظر خرباء اإلتصال متثل التجارة اإللكرتونية وسيلة من اجل إيصال املعلومات أو       

، 4550)الصرييف،  املنتجات عرب خطوط اهلاتف أو عرب الكمبيوتر أو عرب أية وسيلة تقنيةاخلدمات أو 
 (821صفحة 

أما من جانب أصحاب األعمال التجارية هي عملية تطبيق التقنية من اجل جعل املعامالت التجارية    
 .تسري بصورة تلقائية و سريعة

للتجارة مدلول قانوين ميتد ليشمل عمليات اإلنتاج و التصنيع للسلع و تداوهلا و ذلك بقصد حتقيق و    
 (830، صفحة 4585)الكعيب،  الربح
غري أنه من ناحية تقدمي اخلدمات تعريف التجارة اإللكرتونية بأهنا أداة تعمل على تلبية رغبات الشركات    

و املستهلكني يف خفض كلفة اخلدمة و رفع كفاءهتا و العمل على تسريع إيصاهلا فإن علماء شبكة االنرتنت 
يعرفوهنا بأهنا التجارة اليت تفتح اجملال من أجل بيع وشراء املنتجات و اخلدمات و حىت املعلومات عرب شبكة 

 (12، صفحة 4584-4583)الرحيم،  (25، صفحة 4552)مراد،  االنرتنت
كما ميكن تعريف التجارة اإللكرتونية تعريفا إجرائيا بأهنا نشاط إقتصادي يتمثل يف بيع و شراء ملنتجات     

بادل مجيع إىل ت املادية و غري املادية، حتويل األموال من إىل األفراد و املنظمات، حمليا و دوليا باإلضافة
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املعلومات و البيانات املرتبطة هبذا النشاط باستخدام تقنيات غري حمدودة الزمان و املكان، و فرهتا شبكة 
 .(4557-4551)فرحات،  املعلومات و اإلتصاالت الدولية

و تعتمد التجارة اإللكرتونية عموما على تكنولوجيتني  رئيستني مها تكنولوجيا اإلتصاالت  و تكنولوجيات    
املعلومات اللتني أفرزتا ضمن اندماجهما البنية التحتية االنرتنت حيث أوجدت االنرتنت القاعدة اإلقتصادية 

، 4558يش، )مزغنشاطني يف التجارة  و اإلجتماعية لنشر التجارة إلكرتونية ما بني صغار و متوسطي ال
 (21صفحة 
 التجارة اإللكترونية في الوثائق و المنظمات الدولية :تعريف   0.5.0

نظرا لألمهية الكبرية للتجارة اإللكرتونية تدخلت العديد من املنظمات الدولية حملاولة وضع تعريف ينظم    
اإلطار اخلاص هبا، و تعترب األمم املتحدة أهم منظمة وضعت قانونا منوذجا للتجارة اإللكرتونية عملها و حيدد 

و هذا التعريف تسرتشد به كافة الدول يف تشريعاهتا الداخلية كما حاولت بعض املنظمات األخرى وضع 
كية و العربية ، و األمريتعريف هلذه التجارة و كذلك هناك التعريفات الواردة يف بعض الوثائق األوروبية و 

 هذا ما سنبينه يف :
 :تعريف األمم المتحدة للتجارة اإللكترونية  5. 0.5.0

لقد برز إصطالح التجارة عرب احلاسوب أو التجارة اإللكرتونية ألول مرة يف الواليات املتحدة األمريكية و  
-4583 )عمرة،كندا يف عقد الثمانينات من القرن املاضي و لكن حتت تسمية املعطيات املعلوماتية 

 ECHANGES DE باحلروف نقال عن عبارةو يشار إليها إختصارا (41، صفحة 4584
DONNES INFORMATIQUES 

و هذا املفهوم يفرتض الربجمة األوتوماتيكية للعمليات التجارية و الصناعية و اإلدارية اليت يتم قيدها و      
تسليمها بطريقة آلية دونت أي تدخل إنساين و كذلك إستخدام الوسائل و ضبطها من الناحية الشكلية، 

 (8)حجازي س.، د.ت.ن، صفحة  ملستوى معياري أو مقياسي معنيوفقا 
و هذا املشروع رغم تعلقه بالتجارة اإللكرتونية إال أنه مل يتضمن تعريفا هلا و اكتفى املشروع بتعريف "     

ه إلعداد املعلومات".  نظام متفق علي تبادل املعلومات اإللكرتونية بني جهازين للكمبيوتر للبيانات باستخدام
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أ على أهنا " املعلومات اليت يتم إنشاؤها و إرساهلا    و إستالمها أو  4كما عرف رسالة البيانات يف املادة 
 . ختزينها بوسائل إلكرتونية أو ضوئية أو بوسائل متشاهبة

تجارة، و مات اإللكرتونية يف الورأت اللجنة أن التعريف املوضوعي ينصرف إىل كل إستعماالت املعلو     
هو ما يطلق عليه التجارة اإللكرتونية، لذلك فمن وسائل اإلتصال اليت مت عن طريقها هذه التجارة، النقل 
ملعطيات جتارية " بيانات و عروض" من كمبيوتر إىل كومبيوتر آخر، وفقا لنظام عرض موحد )شكل موحد( 

ة ال قواعد عامة أو واعد قياسية، و كذلك النقل بالطرق اإللكرتونيو كذلك نقل الوسائل اإللكرتونية باستعم
 (88، صفحة 4558)رمضان،  عن طريق إستعمال تقنيات أخرى كالتلكس و الفاكس

 و واضح مما سبق أن االنرتنت ليست الوسيلة الوحيدة إلمتام عمليات التجارة بل هناك وسائل أخرى    
مثل جهازي التلكس أو الفاكس، بل جيوز تداول املعلومات ما بني جهازي  كمبيوتر على شبكة موحدة 

)حجازي ع.،  شرط أن تكون هذه املعلومات ذات صبغة جتارية و بالتايل تتم عملية التجارة اإللكرتونية
 (40، صفحة 4557

النموذجي بشأن التجارة اإللكرتونية على تسري املعامالت التجارية،  و معاجلة  و يعمل مشروع القانون    
 قادهان العقود و زمان و مكان إنعالعقود اليت تربم إلكرتونيا حيث ال توجد عقود مكتوبة، و كذلك تكو 

بوضع توصية للدول بأن تأخذ مشروع  و قامت اللجنة اليت أعدت الشروع، (12، صفحة 4555)مجيعي، 
القانون النموذجي للتجارة اإللكرتونية بعني اإلعتبار عند صياغة تشريعاهتا يف هذا الشأن بداية، أو عند 
تطوير التشريعات الوطنية القائمة، و أن تضع قواعد منظمة إلستخدام بدائل لألشكال الورقية لإلتصال و 

 (828، صفحة 4585)الكعيب،  ختزن البيانات
 للتجارة اإللكترونية: المنظمات األخرى تعريف   0. 0.5.0

التجارة اإللكرتونية بأهنا تشمل مجيع أشكال  OECD   عرفت منظمة التعاون اإلقتصادي و التنمية    
وين للبيانات على أساس التبادل إللكرت املعلومات التجارية اليت تتم بني الشركات أو األفراد، و اليت تقوم 

سواء أكانت مكتوبة أو مرئية أو مسموعة، هذا باإلضافة إىل مشوله اآلثار املرتتبة على عملية التبادل البيانات 
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و املعلومات التجارية إلكرتونيا و مدى تأثريها على املؤسسات و العمليات اليت تدعم و حتكم األنشطة 
 (828، صفحة 4585)الكعيب،  التجارية األخرى

التجارة اإللكرتونية بأهنا التجارة اليت تغطي اإلنتاج،  WTO و عرفت منظمة التجارة العاملية التجارة   
الرتويج، البيع، و التوزيع للمنتجات من خالل شبكة اإلتصاالت و أدواهتا مثل التليفون، الفاكس،  و 

 (WWW   اإللكرتوين للمعلومات و الربيد اإللكرتوين و شبكة االنرتنت من خاللالتبادل 
WORLD WIDE WEB)  ،(824، صفحة 4585)الكعيب 

و اعتربت منظمة التجارة العاملية التجارة اإللكرتونية أهنا جمموعة متكاملة من عمليات إنتاج  و توزيع  و    
 (01، صفحة 4558-4554)رجدال،  و بيع املنتجات بوسائل إلكرتونية تسويق

أما على املستوى العريب، فقد عرفتها نشرة املؤسسة العربية لضمان اإلستثمار بأهنا التجارة اليت تتم     
إللكرتوين لبيانات شبكة االنرتنت عرب التبادل ابإستخدام التقنيات اليت وفرهتا ثورة املعلومات و اإلتصاالت و 

متجاوزة عنصري الزمن و املكان، و تغطي قطاعات عديدة من بائعي التجزئة إىل الوسطاء املاليني و تضع 
 (14، صفحة 4550)رشدي،  قواعد جديدة لعمليات البيع و التسجيل و غري ذلك

األستاذ رأفت رضوان من املنظمة العربية للتنمية اإلدارية التجارة اإللكرتونية بأهنا تنفيذ كل  كما عرفها     
ما يتصل بعمليات شراء و بيع البضائع و اخلدمات و املعلومات عرب شبكة االنرتنت و الشبكات التجارية 

 : العاملية األخرى و يشمل ذلك
  اإلعالنات السلع و البضائع  و اخلدمات •
  املعلومات عن السلع و البضائع و اخلدمات •
 عالقات العمالء اليت تدعم عمليات الشراء و البيع و خدمات ما بعد البيع •
  التفاعل و التفاوض بني البائع و املشرتي •
  عقد الصفقات و إبرام العقود •
  سداد اإللتزمات املالية و دفعها •
  جراءاتعمليات توزيع و تسليم السلع و متابعة اإل •
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 الدعم الفين للسلع اليت يشرتيها الزبائن •
  مبا يف ذلك كتالوجات األسعار  EDI تبادل البيانات إلكرتونيا •
 املراسالت اآللية املرتبطة بعمليات البيع و الشراء •
  اإلستعالم عن السلع •
 .(03، صفحة 4558)مزغيش، الفواتري اإللكرتونية  •

 للتجارة اإللكترونية:القوانين الوطنية  تعريف   3. 0.5.0
 .إن موضوع التجارة اإللكرتونية نظمته العديد و الكثري من القوانني على مستوى العامل

يف شأن املبادالت   و التجارة  4555أغسطس عام  2يف  235فقد صدر يف فرنسا قانون خاص رقم 
 . اإللكرتونية

بشأن التوقيع اإللكرتوين و خدمات الشهادات  4555لسنة  458اليابان القانون رقم و أصدرت 
 .اإللكرتونية

متضمنا إستثناءات على القانون املدين الياباين تتعلق بعقود املستهلك  4558لسنة  20كما صدر القانون 
 .اإللكرتونية و اإلخطار اإللكرتوين للقبول

 .4554قانون التجارة اإللكرتونية لعام  4555اإلتصاالت اإللكرتونية العام و يف اجنلرتا أصدر قانون 
و قانون التوقيع اإللكرتوين  8228و يف الواليات املتحدة األمريكية أصدرت قانون األمن اإللكرتوين لعام 

 .4558و قانون التجارة اإللكرتونية لعام  4555لعام 
 . ونية يف سنغافورةصدر قانون التجارة اإللكرت  8221و يف عام 

 . يف شأن املبادالت اإللكرتونية 4555لسنة  13و يف تونس صدر القانون رقم  
و يف اإلمارات العربية املتحدة صدر قانون منطقة ديب احلرة للتكنولوجيا و التجارة اإللكرتونية و اإلعالن رقم 

 كرتونيةبشأن املعامالت اإلل 4554لسنة  4كما صدر القانون رقم  4555لسنة  8
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  و مت إعداد مشروع للتجارة اإللكرتونية 4552لسنة  80و يف مصر صدر قانون التوقيع اإللكرتوين رقم 
 (887-881، الصفحات 4551)مطر، 

املرسوم املعدل مبوجب  407-21و يف اجلزائر أشري للتجارة اإللكرتونية من خالل املرسوم التنفيذي   
، فالتجارة اإللكرتونية تعتمد على (21-407)التنفيذي،  املتعلق بنشاط االنرتنت 357-4555التنفيذي 

 تعميم عمليات التسوق عرب األنرتنت بإستخدام بطاقات اإلئتمان و هذا أمر سيغري من ثقافة اجملتمع اجلزائري
، و حتاول اجلزائر مؤخرا مترير قانون خاص بالتجارة اإللكرتونية (821، صفحة 4585-4588)سكر، 

 .من طرف وزارة الربيد واإلتصال على احلكومة مث للربملان للتصويت عليه
املتعلق  357-4555أما املشرع اجلزائري فإنه مل يعرف التجارة اإللكرتونية من خالل املرسوم التنفيذي    

 .بتنظيم نشاط االنرتنت
و اكتفى باإلشارة إىل الوسيلة اإللكرتونية عند التطرق للشكل اإللكرتوين ضمن قواعد اإلثبات يف املادتني    

املوافق لـ   4550يونيو  45املؤرخ يف  85-50من قانون املدين قانون رقم  8مكرر  343مكرر و  343
فنص املادة  832رمضان  45املوافق ل  8270سبتمرب  41يف املؤرخ  01-70املعدل و املتمم ألمر 

مكرر على " يثبت اإلثبات بالكتابة من تسلسل حروف أو أوصاف أو أرقام أو أية عالمات أو رموز  343
  "ذات معىن مفهوم، مهما كانت الوسيلة اليت تتضمنها و كذا أطراف إرساهلا

لى بالكتابة يف الشكل اإللكرتوين كاإلثبات بالكتابة عيعترب اإلثبات » على  8مكرر  343و تنص املادة 
الورق بشرط إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها و أن تكون معدة و حمفوظة يف ظروف تضمن 

  .سالمتها
 8232شعبان  42املؤرخ يف  50-81وعند إصدار قانون خاص بالتجارة اإللكرتونية اجلزائري قانون     

منه يقصد يف مفهوم هذا القانون  1، حيث نصت املادة ( 4581، 50-81) 4581ايو م 85املوافق لـ 
 : مبا يأيت

النشاط الذي يقوم مبوجبه مورد إلكرتوين باقرتاح أو ضمان توفري سلع و خدمات  التجارة اإللكترونية :    
  . عن بعد ملستهلك إلكرتوين ، عن طريق االتصاالت اإللكرتونية
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كما عرفها القانون العريب اإلسرتشادي للمعامالت و التجارة اإللكرتونية بأهنا أي تعامل أو تعاقد أو     
 (801، صفحة 4585)الكعيب،  ه بشكل كلي أو جزئي بواسطة وسائل إلكرتونيةإتفاق يتم إبرامه أو تنفيذ

مما سبق ذكره حول التجارة اإللكرتونية يتنب لنا أن مصطلح التجارة اإللكرتونية يتألف من مصطلحني     
ن فعل تعريف مصطلح التجارة بأهنا مأخوذة مالتجارة و اإللكرتونية كما سبق ذكره و ميكن أن خنتصر يف 

جتر و هو يعين ممارسة البيع و الشراء و هي حرفة التاجر الذي ميارس األعمال التجارية على وجه اإلحرتاف 
و هي مصطلح يعرب عن نشاط إقتصادي يتم من خالله تداول السلع و اخلدمات بني احلكومات و 

 (2)يوسف، د.ت .ن ، صفحة  عد متفق عليهااملؤسسات و األفراد يف إطار نظم و قوا
و يف اإلصطالح عند اإلقتصاديني هي مبادلة السلع و اخلدمات هبدف إشباع احلاجات اإلنسانية     

ذا متت إاملتعددة، فإذا متت عملية املبادلة بني املقيمني داخل الدولة الواحدة أطلق عليها التجارة الداخلية 
الكعيب، ) بني املقيمني يف عدة دول أو بني دولة و أخرى أطلق عليها التجارة اخلارجية أو التجارة الدولية

 (801، صفحة 4585
أما اإللكرتونية معناها جمال أداء النشاط التجاري باستخدام الوسائط و األساليب اإللكرتونية ووسائل 

 اإلتصال احلديثة املعاجلة إلكرتونيا و تعد االنرتنت من أهم هذه الوسائط
و جهاز  ، و تتعدد هذه الوسائط و األساليب اإللكرتونية اليت تتم هبا عقد املتاجرة كجهاز السياتل     

، صفحة 4550)أمداح،  و التلفاز و االنرتنت....إخل ، التلكس و جهاز الفاكس و جهاز البيغر، و اهلاتف
87) 
و يف النهاية و بعد أن إستعرضنا ألهم تعريفات التجارة اإللكرتونية سواء من خالل الفقه  و املنظمات    

الدولية و التشريعات  ميكن القول بأن التجارة اإللكرتونية هي تلك التجارة اليت تشمل كافة األنشطة اجلارية 
للمنتجات و اخلدمات اليت تتم عرب وسائل إلكرتونية باستخدام تكنولوجيا املعلومات و عرب وسائل إلكرتونية 
باستخدام تكنولوجيا املعلومات و عرب شبكة إتصال باستخدام التبادل اإللكرتوين للبيانات لتنفيذ العمليات 

حية و املستهلك من ناحية أخرى أو بني التجارية سواء كان من املنتجني أو املوزعني أو الوسطاء من نا



 

 :الملتقى الوطني العلمي حول 
 وسبل حماية املستهلك الالكتروني ةالتجارة الالكتروني 

13 

املهنيني و كذلك بني األفراد و بعضهم البعض مع عدم التواجد املادي لطريف العقد يف ذات املكان، و 
تشمل هذه التعامالت التجارة بنوعيها الداخلية باإلضافة إىل إمكانية قيام التجارة اإللكرتونية بوظائف 

ي مثل اإلعالن و التسويق و املفاوضات و التبادل لبعض السلع و جديدة يف عمليات التبادل التجار 
 .اخلدمات

و من هذا كله فالتجارة اإللكرتونية تعترب صورة من صور التعاقد عن بعد ، واليت أدت إىل وجود       
ون نمشاكل عملية و قانونية تتعلق بفروع القانون املختلفة و بصفة خاصة يف جماالت القانون املدين و القا

، صفحة 4558)رمضان،  التجاري و القانون الدويل اخلاص و القانون اجلنائي و قواعد و إجراءات اإلثبات
48) 

 و هذا ما يثري التساؤل التايل ما هي أسباب منو التجارة اإللكرتونية و إنتشارها ؟
 إنتشارها :أسباب نمو التجارة اإللكترونية و . 0.0
شكل ظهور شبكة االنرتنت و انتشارها الواسع مفاجأة للكثري من احملللني و املستخدمني، و أثري تساؤل     

حول أسباب اإلنتشار و النمو السريع هلذه الشبكة اليت تعترب من حيث العمر حديثة جدا و اليت هي أداة 
 :باب هذا النمو إىل عدة أسباب نذكر منهاالتجارة  اإللكرتونية و وسيلتها يف اإلنتشار و ترجع أس

الثورة يف جمال اإلتصاالت اليت شهدها العامل يف احلقبة االخرية و التحول اجلذري يف هذا اجملال من  •
  األسلوب العادي املتعارف عليه إىل أسباب أحدث يف مجيع وسائل االتصاالت املستخدمة يف احلياة اليومية

العاملية مثل ترابط أسواق املال و البورصات العاملية، و إنشار املعامالت الكمالية حتول اإلقتصاد إىل  •
 .على املستوى عاملي، و تأثرها بالزيادة أو النقصان باألحداث اجلارية يف العامل

 تنوع اخلدمات اإلعالمية و اإلعالنية و احلاجة لبثها جلميع الشعوب و بطريقة سهلة و بتكلفة أقل •
 (803، صفحة 4555)شادي، 

إعتماد عملية إختاذ القرار يف املؤسسات على املعلومات اخلارجية و السياسة و القانونية و التعليمية   •
 . و السياحية و غريها من جملاالت
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ديثة و احل اإلجتاه املتزايد ملؤسسات األعمال نح تقليص العمالة و اإلستعاضة عنها باألجهزة •
التقنيات، و إكتساب املهارات عن بعد و اإلستفادة من عمل اآللة و إنتاجها على حساب الفرد هبدف 

 .توفري التكلفة و ختفيض الوقت
 .احلاجة لربط األنظمة و مواقع العمل بعضها البعض من جهة و مع اإلدارة املركزية من جهة أخرى •
ل كخدمات البنوك و التسوق و السياحة باإلضافة إىل خدمة التوسع يف تقدمي اخلدمات إىل املناز  •

 (841، صفحة 4585)الكعيب،  املعلومات
اإلهتمام املتزايد مبعرفة املستجدات احلديثة على الساحة الدولية و معرفة آخر األخبار و التطورات  •

 .للمعلومات و مراكز للبحوثبسرعة، األمر الذي يتطلب وجود بنوك 
إستفادة املناطق النائية و الريفية من اخلدمات التعليمية و العلمية و الثقافية و الصحية و القانونية    •

 (028، صفحة 4558)إبراهيم،  و غريها
ها، األفراد أو جهة معينة متلك يضاف إىل ما سبق إن شبكة االنرتنت ليست مؤسسة خاصة بفرد من    

بل هي شبكة عاملية واسعة تتصل هبا مئات اآلالف من الشبكات األخرى لذلك فإن عملية اإلتصال هبا 
سهلة و غري مكلفة كثريا، ألهنا ال تستلزم دفع مبالغ مادية إىل اجلهة مركزية واحدة يف العامل، بل تتم العملية 

هة املشرفة حيث يقوم املستفيذ بأداء املبالغ املستحقة لقاء إتصاالته إىل اجلبشكل مشابه لإلتصاالت اهلاتفية، 
على شبكته اإلقليمية، أما احلصول على املعلومات أو اخلدمات فهو شيء آخر قد يكون جمانيا أو بعملة 

ملوقع، ا جتارية بسيطة يتم تسديد قيمتها إىل مقدم اخلدمة، و ذلك عن طريق اإلشرتاك أو الشراء املباشر من
، 4557)غنام، أو الكروت الذكية ،  (88، صفحة 4551)السالم،  سواء باستخدام البطاقات اإلئتمانية

 .(11صفحة ، 4555)فايد،  أو التحويل النقدي أو شيك بقيمة املبلغ(0صفحة 
 51/21حماية القانونية للمستهلك في ظل قانون ال .3
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يعد مستهلكا إلكرتونيا كل شخص طبيعي أو معنوي يقتين بعوض أو بصفة جمانية سلعة أو خدمة عن    
طريق اإلتصاالت اإللكرتونية من املورد اإللكرتوين بغرض اإلستخدام النهائي طبقا للمادة الثانية من قانون 

 .50-81التجارة اإللكرتونية اجلزائري 
 : إلتزامات  المستهلك اإللكتروني 5.3
املورد اإللكرتوين هو كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتسويق أو إقرتاح توفري السلع و اخلدمات عن     

 .50-81طريق اإلتصاالت اإللكرتونية وفقا للمادة الثانية من قانون التجارة اإللكرتونية اجلزائري 
 . يلتزم املستهلك اإللكرتوين بدفع الثمن املتفق عليه يف العقد اإللكرتوين مبجرد إبرامه 81طبقا للمادة    
و  جيب على  املورد اإللكرتوين أن يطلب من املستهلك اإللكرتوين توقيع وصل إستالم عند  التسليم   

الفعلي للمنتوج أو تأدية اخلدمة موضوع العقد اإللكرتوين ، وال ميكن  للمستهلك اإللكرتوين توقيع وصل 
من قانون التجارة  87ا للمادة اإلستالم ، تسلم نسخة من وصل اإلستالم وجوبا للمستهلك اإللكرتوين  طبق

 اإللكرتونية اجلزائري .
 : واجبات المورد اإللكتروني ومسؤولياته 0.3

بعد إبرام العقد اإللكرتوين يصبح املورد  اإللكرتوين مسؤوال بقوة القانون أمام املستهلك اإللكرتوين عن      
يف  مات آخرين ولكن دون املساس حبقهحسن إلتزاماته  ، سواء مت تنفيذها من قبله أو من قبل مؤدي خد

الرجوع ضدهم ، وميكن له ان يتحلل من كامل مسؤوليته أو جزء منها إذا ثبت أن عدم التنفيذ أو سوءه 
من قانون التجارة اإللكرتونية  81يعود إىل املستهلك اإللكرتوين أو إىل قوة قاهرة ، وهذا ما نصت عليه املادة 

 . 50-81اجلزائري 
رام العقد يلزم املورد اإللكرتوين بإرسال نسخة إلكرتونية من العقد إىل املستهلك اإللكرتوين املادة فبمجدر إب

 . 50-81من قانون التجارة اإللكرتونية اجلزائري  82
يرتتب على املورد اإللكرتوين عند  كل بيع ملنتوج أو تأدية خدمة عن طريق اإلتصاالت اإللكرتونية إعداد     

من قانون التجارة  45للمستهلك اإللكرتوين ، كما ميكنه املطالبة بالفاتورة بشكلها الورقي  املادة  فاتورة تسلم
، غري انه عندما يسلم املورد اإللكرتوين منتوج او خدمة مل يطلبها املستهلك 50-81اإللكرتونية اجلزائري 
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-81نون التجارة اإللكرتونية اجلزائري من قا 48ال ميكن له املطالبة بدفع الثمن أو مصاريف التسليم املادة 
50. 
يف حالة عدم إحرتام املورد اإللكرتوين ألجل التسليم ميكن للمستهلك اإللكرتوين إرسال املنتوج يف حالته    

أيام عمل من تاريخ التسليم الفعلي للمنتوج دون املساس حبقه يف املطالبة بالتعويض عن  2يف أجل أقصاه 
الة جيب على املورد اإللكرتوين أن يرجع إىل املستهلك اإللكرتوين املبلغ املدفوع و الضرر ، ويف هذه احل

من  44يوما إبتداء من تاريخ إستالمه املنتوج  املادة  80النفقات املتعلقة بإعادة إرسال املنتوج خالل أجل 
 . 50-81قانون التجارة اإللكرتونية اجلزائري 

ية أو ين إستعادة سلعته يف حالة يف حالة تسليم غرض غري مطابق للطلبوعليه جيب على املورد اإللكرتو     
يف حالة ما إذا كان املنتوج معيبا ، وجيب على املستهلك اإللكرتوين إعادة إرسال السلعة يف غالفها األصلي 

لرفض ا، خالل مدة أقصاها أربعة أيام عمل إبتداء من تاريخ التسليم الفعلي للمنتوج ،مع اإلشارة إىل سبب 
 : ، وتكون تكاليف إعادة اإلرسال على عاتق املورد اإللكرتوين

 : وهنا يلزم املورد اإللكرتوين  مبا يأيت    
 . تسليم جديد موافق للطلبية •
 . أو إصالح املنتوج املعيب •
 . إستبدال املنتوج بأخر مماثل •
 بإمكانية مطالبة املستهلك اإللكرتوينأو إلغاء الطلبية و إرجاع املبالغ املدفوعة دون اإلخالل   •

يوم من تاريخ إستالمه  80بالتعويض يف حالة وقوع ضرر .، وجيب أن يتم إرجاع املبالغ املدفوعة خالل 
 .50-81من قانون التجارة اإللكرتونية اجلزائري  43املنتوج  املادة 

  :  على املورد اإللكرتوين   
من قانون التجارة اإللكرتونية اجلزائري  42متوفر يف خمزونه )املادة  عدم املوافقة على طلبية منتوج غري •

81-50. 



 

 :الملتقى الوطني العلمي حول 
 وسبل حماية املستهلك الالكتروني ةالتجارة الالكتروني 

17 

حفظ سجالت املعامالت التجارية املنجزة و توارخيها و إرساهلا إىل املركز الوطين للسجل  •
 .50-81من قانون التجارة اإللكرتونية اجلزائري  40التجاري .) املادة 

مع لشخصي و بشكل ملفات الزبائن و الزبائن احملتملني ، وأال الجييقوم جبمع املعطيات ذات الطابع ا •
 : إال البيانات الضرورية إلبرام املعامالت التجارية كما جيب عليه

 . احلصول على موافقة املستهلكني اإللكرتونيني قبل مجع البيانات •
 . ضمان أمن نظم املعلومات و سرية البيانات •
 .50-81من قانون التجارة اإللكرتونية اجلزائري  41نية و التنظيمية ) املادة اإللتزام باألحكام القانو  •

  30خيضع املورد اإللكرتوين جلميع التشريعات املطبقة على األنشطة التجارية ومحاية املستهلك املادة       
 .50-81من قانون التجارة اإللكرتونية اجلزائري 

لكرتوين باإلظافة لضباط و أعوان الشرطة القضائية األعوان املنتمون ، يقوم بأعمال الرقابة على املورد اإل 
لألسالك اخلاصة بالرقابة التابعون لإلدارات املكلفة بالتجارة ، على ان تتم املراقبة و معاينة املخالفات طبقا 

سماح للشروط ممارسة األنشطة التجارية ومحاية املستهلك و قمع الغش ، وجيب على املورد اإللكرتوين ا
من قانون التجارة  31لألعوان املؤهلني ملعاينة املخالفات بالولوج حبرية إىل تواريخ املعامالت التجارية  م املادة 

 .50-81اإللكرتونية اجلزائري 
على اجلرائم و  50-81من قانون التجارة اإللكرتونية اجلزائري   21إىل  37وقد نصت املواد من    

وين امدة ملورد اإللكرتوين ، والعقوبات تتأرجح بني الغرامة املالية و  غلق املوقع اإللكرت العقوبات اليت يرتكبها ا
معينة أو بغلق املوقع مع الشطب من السجل التجاري ، دون املساس حبقوق الضحايا يف يف التعويض ، 

من  20ني  ) م تابعتؤهل اإلدارة املكلفة حبماية املستهلك بالقيام بإجراءات غرامة الصلح مع األشخاص امل
 .50-81قانون التجارة اإللكرتونية اجلزائري 

متارس التجارة اإللكرتونية يف إطار التشريع والتنظيم املعمول هبما غري أنه متنع كل معاملة عن طريق    
االتصاالت اإللكرتونية تتعلق بلعب القمار والرهان واليانصيب واملشروبات الكحولية والتبغ واملنتجات 
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يدالنية واملنتجات اليت متس حبقوق امللكية الفكرية أو الصناعية وكل سلعة أو خدمة حمظورة مبوجب الص
    التشريع املعمول به وكل سلعة أو خدمة تستوجب إعداد عقد رمسي

إضافة إىل ذلك متنع كل معاملة عن طريق االتصاالت اإللكرتونية يف العتاد والتجهيزات واملنتجات احلساسة 
ة عن طريق التنظيم املعمول به وكذا كل املنتجات و/أو اخلدمات األخرى اليت من شأهنا املساس مبصاحل احملدد

 .الدفاع الوطين والنظام العام واألمن العمومي
 . ختضع كل املعامالت اليت تتم عن طريق االتصاالت اإللكرتونية إىل احلقوق والرسوم

يعفى ت أنشطة التجارة اإللكرتونية موضوع  تدابري حتفيزية. و ومبوجب ذات القانون ميكن أن تكون إستثمارا
من إجراءات مراقبة التجارة اخلارجية والصرف البيع عن طريق االتصاالت اإللكرتونية لسلعة أو خدمة من 
طرف مورد إلكرتوين مقيم ملستهلك إلكرتوين موجود يف بلد أجنيب عندما ال تتجاوز قيمة هذه السلعة أو 

  يعادهلا بالدينار احلد املنصوص عليهاخلدمة ما 
َوّطن يف اجلزائر لدى بنك معتمد 

ُ
جيب أن حتّول عائدات هذا البيع بعد الدفع إىل حساب املورد اإللكرتوين امل

 .من قبل بنك اجلزائر أو لدى بريد اجلزائر
التقليدية  الصناعاتخيضع نشاط التجارة اإللكرتونية للتسجيل يف السجل التجاري أو يف سجل       

 واحلرفية حسب احلالة ولنشر موقع إلكرتوين أو صفحة إلكرتونية على االنرتنت مستضاف يف اجلزائر بامتداد
com.dz وجيب أن يتوفر املوقع اإللكرتوين للمورد اإللكرتوين على وسائل للتأكد من صحته. 

ن اإللكرتونيني الوطين للسجل التجاري تضم املورديتنَشأ بطاقية وطنية للموردين اإللكرتونيني لدى املركز      
 .املسجلني يف السجل التجاري أو يف سجل الصناعات التقليدية واحلرفية

 : الدفع في المعامالت اإللكترونية  3.3
يتم الدفع يف املعامالت التجارية اإللكرتونية إما عن بعد أو عند تسليم املنتوج عن طريق وسائل الدفع      

املرخص هبا ، عندما يكون الدفع إلكرتونيا  فإنه يتم من خالل منصات دفع خمصصة هلذا الغرض منشأة و 
مستغلة من طرف البنوك املعتمدة من قبل بنك اجلزائر وبريد اجلزائر ، وموصولة بأي نوع من أنواع الدفع 
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املعامالت  ، على أن الدفع يفاإللكرتوين عرب شبكة املتعامل العمومي للمواصالت السلكية و الالسلكية 
( ، وجيب ان يكون وصل 47التجارية العابرة للحدود يتم حصريا عن بعد عرب اإلتصاالت اإللكرتونية ) م 

موقع األنرتنت اخلاص باملورد اإللكرتوين مبنصة الدفع اإلكرتوين مؤمنا بواسطة نظام التصديق اإللكرتوين ) م 
41.) 

 :اإلشهار اإللكتروني  4.3
جيب ان يكون كل إشهار أو ترويج أو رسالة ذات طبيعة أو هدف جتاري تتم عن طريق اإلتصاالت     

  :اإللكرتونية وفق الشروط التالية
 .أن تكون حمددة بوضوح كرسالة جتارية أو إشهارية -
 .أن تسمح بتحديد الشخص الذي مت تصميم الرسالة حلسابه -
 . ام العامأن ال متس باآلداب العامة و النظ  -
أن حتدد بوضوح ما إذا  كان هذا الغرض التجاري يشمل ختفيظا أو مكافآت أو هدايا ، يف حالة  -

 . ما إذا كان هذا الغرض جتاريا أو تنافسيا أو تروجييا
التأكد من أن مجيع الشروط الواجب إستيفاؤها لإلستفادة من الغرض التجاري ليست مظللة و ال   -

 (35غامضة) م 

 خاتمة: .4
إذا فحماية  نظام التجارة اإللكرتونية تبدو يف  محاية نظام الوفاء بالثمن  )مقابل السلعة أو اخلدمة(  
و العكس صحيح ، ويتبلور ذلك من خالل محاية املستهلك اإللكرتوين من تعسف املورديني اإللكرتونيني 

 وين أو من خالل محية املستهلك منسواء من خالل فرض عقوبات جزائية أو محاية وسائل الدفع اإللكرت 
 .اإلشهار اإللكرتوين املظلل

 : أما عن أهم التوصيات 
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-11مع قانون التجارة اإللكرتونية  90-11ضرورة توافق قانون محاية  املستهلك وقمع الغش  -
حيث مل ينص  قانون محاية املستهلك على املستهلك اإللكرتوين بالرغم من صدور قانون خاص  90
 .8911جارة اإللكرتونية قبل تعديه يف يونيو بالت

على املشرع أن يضع نصوص حتمي املتعاملني بالعقود االلكرتونية من خالل عقوبات لردع ظاهرة  -
 .القرصنة من جهة، وانشاء هيئات للرقابة على احرتام هذه النصوص من جهة أخرى

لى املوردين الل بااللتزامات امللقاة عجيب تكريس مبدأ الصرامة يف تطبيق العقوبات يف حالة اإلخ -
 . اإللكرتونيون  دون ختفيف

العمل  على تأمني املعامالت التجارية ومكافحة التجارة املوازية على شبكة األنرتنت وتشجيع   -
 .منو التجارة والتعامل اإللكرتوين ومحاية الشخص الطبيعي

لشخص وين  من حساب بالعملة الصعبة "لجيب توفري تغطية الدفع اإللكرتوين للشراء اإللكرت   -
 .الطبيعي" للمستهلك اإللكرتوين املقيم يف اجلزائر

البد من توفري ضمانات أكرب للمستهلك اإللكرتوين، خاصة فيما تعلق حبمايته من اإلعالنات  -
 . املظللة ، وجيب أن ختضع هذه العملية لرقابة هيئات خاصة مع إزدياد املواقع اإللكرتونية

ب التنويه بأن التعاقد اإللكرتوين يتدخل فيه عدة أطراف ويكون يف بعض األحيان عابرا للقارات جي -
مما جيعل من الصعب الوقوف على املسؤول احلقيقي عن تعويض األضرار اليت تلحق املستهلك, وكذلك 

 تشابك أكثر من نظام قانوين للمسؤولية .
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 : ملخص
مواقع التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر، وذلك من خالل الّتعرف  واقعإىل حتليل  الدراسة هدفت هذه

 .تواجهها إبراز أهم التحديات اليت، و وشروط وخطوات ممارستها ،ملنظم هلااإلطار القانوين او هذه املواقع،  على
له من دون شك  50-81يف اجلزائر رقم لكرتونية قانون التجارة اإلأن عدة نتائج أمهها إىل  توصلنا

حارسات التجارية بتأطري امل ونية يف اجلزائر، ويمح  أياا  أثر مباشر على تطور وزيادة حجم التجارة اإللكرت 
تفادة منها يف واالس ،ارية شرعية ميكن مراقبتها ومعرفة حجحها الفعليوجعلها ممارسات جت ،القائحة حاليا  

حده لتطوير و ظم للتجارة اإللكرتونية ال يكفي ولكن وضع اإلطار القانوين املن ،الوطين االقتصادتنحية 
 .ممارسات التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر

لكرتوين، إل، العقد ااألنرتنتلكرتونية، مواقع البيع عرب اإلقانون التجارة  الكلمات المفتاحية:
 لكرتوين.لكرتوين، املورد اإلاملمتهلك اإل

 يف اجلزائر لكرتونيةاإل التجارةواقع وآفاق تطبيق نظام  المحور:
Abstract 

 

This study aimed to analyze the reality of e-commerce sites in Algeria, 

through the identification of these sites, and the legal framework governing them, 

and the conditions and steps to exercise, also highlighting the challenges face. 

The study reached to that the law of Electronic Commerce in Algeria 18-05, 

has a direct impact on the development and increase volume of e-commerce in 
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Algeria, It also allows for the framing of existing trade practices,  and making them 

legitimate business practices that can be monitored, their actual size, and utilized in 

the development of the national economy. 

 Nevertheless, developing a legal framework governing e-commerce is not 

enough alone to develop the practices of e-commerce in Algeria. 

 

Keywords: law of e-commerce, online sales sites, e-contract, e-consumer, e-

supplier. 
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حتحية ال مفر  تاألنرتنيف ظل عصر املعلومات وتكنولوجياهتا أصب  إنشاء مواقع جتارية على شبكة 
منها، فهي تعترب مبثابة حلقة وصل بني املمتهلك واملؤسمة، فامتالك موقع إلكرتوين جتاري يعترب وسيلة 

لكرتونيني ومماعدهتم يف البحث عن منتجاهتم وخدماهتم، كحا اتيجية مهحة خلدمة املمتهلكني اإلاسرت 
مب دمية وهو ما من شأنه املمامهة يف كيمح  بعرض كافة النشاطات التجارية واملنتجات الصناعية واخل

 .املزيد من املمتهلكني اإللكرتونيني
لكرتونية يف اجلزائر نالحظ تااعف عدد املواقع االلكرتونية خالل متابعتنا لواقع التجارة اإل من

خالل المنوات األخرية خاصة بعد إطالق خدميت اجليل الثالث واجليل  األنرتنتاملختصة يف البيع عرب 
دم لكرتونية من خالل امتالكها لشبكة توزيع وطنية تمتخملواقع ملؤسمات متارس التجارة اإلالرابع، هذه ا

 .فيها شبكات التواصل االجتحاعي كوسيلة أساسية لدفع املتصفحني لزيارة مواقعها والقيام بشراء منتجاهتا
شاط جتاري غري ن قبل صدور قانون التجارة اإللكرتونيةتعترب التجارة اإللكرتونية املحارسة يف اجلزائر 

رمسي نظرا  لغياب النص القانوين املنظم لذلك، وعلى الرغم من ذلك غياب اإلطار املنظم هلذا النوع من 
تجارة اإللكرتونية واليت تعحل يف جمال ال األنرتنت اإللكرتوين شبكة الكثري من مواقع البيع غزتالتجارة فقد 

 .ومتارس نشاطاهتا يف الغالب حتت غطاء ممارسات جتارية أخرى مثل التجارة عن بعد
إن وضع اإلطار القانوين املنظم للتجارة اإللكرتونية يف اجلزائر جاء متأخرا  مقارنة بالدول اجملاورة، إذ 

. وسيمح  إصدار هذا القانون  8581ماي  85إال بتاريخ  ( 81/50مل يتم إصدار القانون )القانون رقم 
  .بتنظيم وتأطري املحارسات التجارية القائحة حاليا  

اقع التجارة ما هو و تتححور إشكالية هذا البحث حول التماؤل الرئيمي التايل: على ما سبق  بناء  
 االلكترونية ؟اإللكترونية الممارسة في الجزائر في ظل إصدار قانون التجارة 

من أجل إبراز واقع وآفاق مواقع التجارة اإللكرتونية يف  هذا البحثيف هذا المياق قحنا بإعداد 
اجلزائر، وذلك من خالل الّتعرف على هذه املواقع، ودراسة وحتليل اإلطار القانوين املنظم هلا وشروط وخطوات 

يت وجدت يد معايري اجلودة املطلوبة لتحقق الغاية الممارستها من أجل إبراز أهم التحديات اليت تواجهها وحتد
 من أجلها.
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وضوع، حيث تالءم وطبيعة املاملنهج العلحي الذي يعلى ارتأينا االعتحاد  البحثقصد اإلجابة على إشكالية 
 لكرتونية.التجارة اإلاملنهج الوصفي التحليلي لدراسة وعرض وحتليل كافة البيانات املتعلقة ب منااستخد

 األساسية التالية: سنتناول بالتحليل العناصر ومنه
 .اإلطار النظري للدراسة -
 فاق المواقع اإللكترونية في الجزائر.واقع وآ -
 اإلطار القانوني المنظم للتجارة اإللكترونية في الجزائر. -
 طرق الدفع المعتمدة في مواقع التجارة اإللكترونية في الجزائر. -
 .لقانون التجارة اإللكترونية في الجزائراالنتقادات الموجهة  -
 

 االطار النظري للدراسة. 0
تواجد من العوامل املهحة لنجاح عحل أية مؤسمة ترغب يف ال جتاري يُعترب امتالك موقع إلكرتوين

ع أنرتنت واضحة وضع اسرتاتيجية المتالك موق العحل علىوبالتايل ينبغي ، التجارة اإللكرتونيةيف عامل 
 .يف العامل االفرتاضياألعحال منذ البداية لتكون حجر أساس 

املوقع  Michelle & Philippe Jean-Baptisteكل من   من الناحية التمويقية، يعرف
-Jean) "نمخة على اخلط لكتيب أو كتالوج، أو حمل، أو مركز جتارياإللكرتوين على أنه 

Baptiste, 2008, p. 51)." 
ال(، وعربته للتموق قبكححل جتاري حقيقي، بواجهته )صفحة االست  األنرتنتوبالتايل يعترب موقع 

ويق من أجل زيادة عدد يام بالتم، ورفوفه، ومنتجاته، فحثل متجر جتاري، ينبغي على املؤسمة القاالفرتاضية
وهو ما سيمح  للعديد من املمتهلكني اإللكرتونيني إجياد ما يبحثون عنه من منتجات املوقع، زيارات 

 الوصول إىل غايتهم.بالتايل وخدمات جتارية و 
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فرتاضي ، فأمهية هذا املتجر أو احملل االالتجاري كنقطة بيع حقيقية األنرتنتموقع  Volleكحا عرف 
 82مادي(، ولكن مع إمكانية إبقائه مفتوحا  على مدار تكحن يف امتالك عنوان فريد ومتحيز )مثل متجر 

ساعة، وطيلة أيام األسبوع، والمحاح بزيارة الزبائن احملتحلني من أي بقعة يف العامل، باإلضافة إىل هذا فاملوقع 
يتطلب تكلفة أقل بكثري منها عن املتجر املادي الذي يتطلب توفري اهليكل املادي واملايل من مباين 

 .(Bezes & Dubois, 2012, p. 51) .اخلوخمازن..
نية الوصول نظرا  إلمكاأمرا  يف غاية األمهية  األنرتنتشبكة  أصب  إنشاء أية مؤسمة ملوقع هلا على

 عامل اليوم يفإىل الزبائن املمتهدفني حمليا  وخارجيا ، لذا غدت التجارة اإللكرتونية جماال  لنحو عامل األعحال 
ميكن  الصديد التجاري والصناعي، فعلى األنرتنتوذلك باالستفادة من االنتشار الواسع خلدمات شبكة 

 واخلدمات عحليات تمويق وتوزيع وتبادل املنتجات والملع يف من تطبيقات التجارة اإللكرتونية االستفادة
 .(511، صفحة 0251)الخطيب، 

 يع أنشطة إنتاجعلى أهنا "تتاحن مجالتجارة اإللكرتونية  (WTO)منظحة التجارة العاملية عرفت 
 نيةي باستخدام الوسائل اإللكرتو وتوزيعها وتمويقها وبيعها وتمليحها للحشرت  الملع أو اخلدمات

(Definition of electronic commerce) . 
بأهنا "عحليات البيع والشراء وتمليم ودفع للحنتجات أو كحا تعرف التجارة اإللكرتونية 

واألنرتانت واإلكمرتانت، وغريها من شبكات االتصاالت يف  األنرتنتاخلدمات أو املعلومات عرب 
، صفحة 0251درمان، و صالح، )زيادات،  ناملنظحة وزبائنها واملوردين وشركاء األعحال اآلخري

01). 
مما سبق نالحظ بأن التجارة اإللكرتونية بالنتيجة ما هي إال عبارة عن عحليات تمويق وتوزيع وتبادل 

ن شاملة ، حيث أن هذه املواقع ميكن أن تكو األنرتنتعلى شبكة بيع للحنتجات واخلدمات باستخدام مواقع 
ونني يف نوع معني، وجترى فيها مجيع املعامالت بني املوردين اإللكرت ملختلف املنتجات، أو تكون متخصصة 

 واملمتهلكني االفرتاضيني.
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 وآفاق التجارة اإللكترونية في الجزائر . واقع0
كوسيلة   ألنرتنتاأول ظهور للتجارة االلكرتونية يف اجلزائر مبفهومها احلديث املرتبط بشكل أساسي ب

حيث كانت شركة "جيكوس" أول شركة جزائرية  8991يف سنة  األنرتنتاتصال كان بظهور شركات تزويد 
كون الدفع نقدا  أو عن وي األنرتنتتتعامل بالتجارة اإللكرتونية، ألهنا كانت تقوم بربط املؤسمات واألفراد ب

 طريق احلواالت.
، 8555 سنة ا  كانت بداية إنشاء املواقع اإللكرتونية يف اجلزائر حمتشحة، إذ بلغ عددها عشرون موقع

أما بالنمبة ، 8588موقع أنرتنت سنة  10555إىل  لتصل 8550يف هناية سنة  8055مث جتاوز عددها 
للحواقع اإللكرتونية املخصصة للتجارة اإللكرتونية فقد أشارت اإلحصائيات املتوفرة بأّن عدد هذه املواقع 

موقعا   80( موقعا  مث أصب  82عشرة )أربع  8559التجارية قد زاد من سنة ألخرى، إذ بلغ عددها سنة 
 & Benarab) .8583موقعا  سنة  02العدد إىل  وصلمث  8588موقعا  سنة  35و 8585سنة 

Bouhaci, 2013, p. 27)  
لتجارة القد مس التطور املمتحر للتكنولوجيات الرقحية يف اجلزائر العديد من القطاعات السيحا قطاع 

ملواقع البيع عرب األنرتنت أطلقتها مؤسمات متارس التجارة  انتشارا   8585الذي شهد منذ بداية سنة 
  (0252)مواقع البيع اإللكتروني تغزو شبكة األنترنت في الجزائر،  اإللكرتونية فحمب.

مرات خالل المنوات  عدة األنرتنتفعال  لقد تااعف عدد املواقع اإللكرتونية املختصة يف البيع عرب 
واجليل   8582 يفبعد إطالق خدميت اجليل الثالث  ، حيث ساهم انتشار التدفق العايل لألنرتنتاألخرية

فقد مت  ،بشكل كبري يف إطالق العشرات من مواقع البيع عرب شبكة األنرتنت يف اجلزائر 8580الرابع يف 
 8580إنشاء العديد من املؤسمات التجارية املتخصصة يف التجارة اإللكرتونية، فحثال  مت إنشاء يف سنة 

 B to Cاللذان اختارا التجارة اإللكرتونية املوجهة لألفراد  Batolisو موقع   Dzboomموقع 
(Mehenni, 2017). 

حيث أصب   مت إنشاء العديد من املواقع األخرى 8581وهناية  8580خالل الفرتة ما بني سنيت 
 ,Jumia, Zawwali)  مثل: تقدم خدماهتا للجحيع وليس ملنطقة معينة،اليت لكثري من املتاجر يوجد ا
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Batolis, DZ Boom, Eshop, Echrily)  عبارة عن متاجر إلكرتونية تتجار بكافة أنواع واليت هي
يت أصبحت ال .املنزلية...اخل(، )املالبس، اإللكرتونيات، األكمموارات، أدوات املطبخ، األجهزة املنتجات

متتلك شبكة توزيع وطنية وتمتخدم شبكات التواصل االجتحاعي كوسيلة أساسية لدفع املتصفحني لزيارة 
 . (0252مواقع تسوق في الجزائر وتونس،  02)أفضل   موقعها والقيام بشراء منتجاهتا

 8581أكرب موقع للتجارة اإللكرتونية يف اجلزائر حمب آخر ترتيب لمنة  Jumia.dzموقع  ويعترب
(Jumia le site de e-commerce N° 1 en Algérie) . 

واملالِحظ لتطور التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر وجود الكثري من التطبيقات املبدعة فيها مثل اإلعالنات 
سمات  ؤ ملواقع أنرتنت سواء كانت هذه م االقتصادية، وإنشاء الكثري من املؤسمات األنرتنتعلى شبكة 

 بوضع صفحات هلا على مواقع التواصل هذه املؤسمات متوسطة، كحا قامتأو مؤسمات صغرية و كبرية 
مؤسمة  238اليت قحنا هبا على دراسة نتائج ال، وحمب اخدماهتا و نتجاهتبغرض عرض م االجتحاعي

، امهنرتنت من عدأقع احمل الدراسة ملو  املؤسماتهذه امتالك ملعرفة واقع  8581صادية جزائرية يف سنة اقت
 306بلغت   ألنرتنتااجلزائرية اليت لديها مواقع على شبكة  االقتصاديةملؤسمات أظهرت نتائج التحليل أن ا

قع امو  كلاليت ال متت اجلزائريةاالقتصادية ملؤسمات ايف حني  ،15,13تقدر بـ مئوية  بنمبةمؤسمة 
ل اجلزائرية حم االقتصاديةأن املؤسمات  باإلضافة إىل ،89,81تقدر بـ بنمبة مئوية 126بلغت نرتنت أ

من إمجايل املؤسمات  55,80 مئوية تقدر بـ كانت بنمبة تعحلنرتنت أالدراسة اليت حبوزهتا مواقع 
 .(511، صفحة 0252)بن الشيخ الفقون،  اجلزائرية حمل الدراسة االقتصادية

 املتعلق بالتجارة اإللكرتونية  81/50قانون رقم قبل يف اجلزائر  املحارسة التجارة اإللكرتونيةتعترب 
 وعلى الرغم من ،(Moussa, 2013)لغياب النص القانوين املنظم لذلك  نشاط جتاري غري رمسي نظرا  

 مارستا ل التجارة اإللكرتونية إال أهنعدد املواقع اإللكرتونية اليت تعحل يف جما كان هناك تزايد يف ذلك
نشاطاهتا يف الغالب حتت غطاء ممارسات جتارية أخرى مثل التجارة املتنقلة ممتغلة يف ذلك ختصيص املركز 

الذي يشري إىل كل نوع من  088820بعد وهو الرمز الوطين للمجل التجاري لرمز خاص بالتجارة عن 
 Où en est) األنرتنتل أو عن طريق اهلاتف أو جتارة التجزئة للحنتجات اليت تتم عن بعد أو من املنز 
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le e-commerce en Algérie ? juste un constat., 2013) ، واملالحظ
للتصنيف هلذا النوع من املحارسات التجارية جيد أنه ال يقتصر على ممارسات التجارة اإللكرتونية فقط، ولكن 
يشحل بصفة عامة كافة املحارسات التجارية اليت تتم عن بعد حىت ولو كانت خارج دائرة التجارة اإللكرتونية 

ق بالتجارة ارية املقننة نظرا  لعدم وجود نص قانوين يتعلاليت مل يتم إدراجها بصفة رمسية يف املحارسات التج
 .8581سنة  شهر ماي مناإللكرتونية يف اجلزائر إىل غاية 

 
 اإلطار القانوني المنظم للتجارة اإللكترونية في الجزائر .3

شرّع اجلزائري ألول مرة 
ُ
-91كنشاط اقتصادي مقنن مبوجب املرسوم التنفيذي رقم   األنرتنتنّظم امل

لقد واستغالهلا، و  األنرتنتالذي يابط وحيدد كيفيات ممارسة خدمات  8991أوت  80املؤرخ يف  801
 .8555أكتوبر  82املؤرخ يف  351 –8555مت تعديل املرسوم سالف الذكر مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 

طرف وزارة الربيد  من e- Algérieبعنوان اجلزائر اإللكرتونية قطاعية  ةمت اطالق اسرتاتيجي
 وتكنولوجيات املعلومات اليت هتدف إىل قيادة اجلزائر حنو جمتحع املعلومات واالقتصاد الرقحي

(Makhloufi & Belattaf, pp. 219-220). 
 Benarab) اإللكرتونية يف اجلزائر كثريا  مقارنة بالدول اجملاورةلقد تأخر إصدار قانون التجارة 
& Bouhaci, 2013, p. 27) فقد أصدرت تونس قانونا  خاصا  باملبادالت والتجارة اإللكرتونية ،

، 8551وقد بدأ العحل بالدفع اإللكرتوين يف املغرب منذ سنة   ،(8555/ 13)قانون عدد 8555يف سنة 
ذ مل يتم إصدار إجاء متأخرا  مقارنة بالدول اجملاورة إال أن القانون املنظم للتجارة اإللكرتونية يف اجلزائر 

بعد مصادقة الربملان عليه بغرفتيه، والذي  ،8581ماي  85( إال بتاريخ  81/50القانون )القانون رقم 
 ونيني. والزبائن اإللكرت وردين تاحن عدة أحكام لاحان أمن التجارة االلكرتونية مع حتديد التزامات املي

إن املبادئ األساسية لعقد التجارة اإللكرتونية تمتحد أصوهلا من الشريعة العامة وهي القانون املدين 
كرتونية بعنوان لاملعامالت التجارية اإلدم املشرع اجلزائري يف إطار توثيق قانونية د قفق، وفقا  ألحكام العقود
الذي حيدد القواعد املطبقة على  8552يونيو  83املؤرخ يف  52/58من القانون رقم  2نص املادة الثانية/ 
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 ال سيحا ما يتعلق مببدأ اإللكرتوينليفصل يف نوع العقد  ،(21-20)قانون رقم  املحارسات التجارية
الشفافية والنزاهة يف املحارسات التجارية على أن يتم ابرامه عن بعد دون احلاور الفعلي واملتزامن ألطرافه 

 (53، صفحة 0252)شيروف،  لتقنية االتصال االلكرتوين باللجوء حصريا  
 

حسب قانون التجارة  شروط وخطوات ممارسة التجارة اإللكترونية في الجزائر. 5.3
 لكترونيةاإل

املتعلق بالتجارة اإللكرتونية الذي طاملا انتظره الفاعلون يف القطاع،  50/81إن إصدار القانون رقم 
يت ن اإلجراءات المن شأنه دفع هذا اجملال أكثر إذ سيؤطر هذا النص القانوين الموق من خالل العديد م

 .اإللكرتونيني كنيواملمتهل املوردين اإللكرتونينيتمح  باحان أمن التجارة اإللكرتونية مع حتديد التزامات 
يتاحن قانون التجارة اإللكرتونية مجيع القواعد العامة املتعلقة بالتجارة اإللكرتونية للملع واخلدمات، 

اإللكرتونية يف حالة ما إذا كان أحد أطراف العقد اإللكرتوين  ويطبق القانون اجلزائري يف جمال املعامالت
قانون اجلزائري، أو  خاضعا  لل )متحتعا  باجلنمية اجلزائرية، أو مقيحا إقامة شرعية يف اجلزائر، أو شخصا معنويا  

يع ر ، مع شرط أن تكون مجيع املعامالت ممارسة يف إطار التشحمل أبرام أو تنفيذ يف اجلزائر( كان العقد
  .1 والتنظيم املعحول هبحا

 
 

 شروط ممارسة التجارة اإللكترونية:. 5.5.3
 ينص قانون التجارة اإللكرتونية على وجوب توفر شرطني ملحارسة التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر ومها: 

الذي يتم فيه ، و أو سجل الصناعات التقليدية واحلرفيةالتمجيل اإلجباري يف المجل التجاري  -
العنوان ورقم اهلاتف و حتديد املعلومات اليت جيب أن ترافق العرض التجاري اإللكرتوين )رقم التعريف الارييب 

ااف أو صفحة إلكرتونية على األنرتنت ممت األنرتنتحتديد موقع على شبكة ، و التجاري( مجلال قمور 
 . « com, .dz. »يف اجلزائر بامتداد 
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 وطنية للحوردين اإللكرتونيني املمجلني يف المجل التجاري.تنشأ بطاقة  -
وبالتايل ال ميكن ممارسة نشاط التجارة اإللكرتونية إال بعد إيداع اسم النطاق لدى مصاحل املركز 

، اإللكرتونية  عن طريق االتصاالتالوطين للمجل التجاري، وتنشر البطاقة الوطنية للحوردين اإللكرتونيني
 ول املمتهلك.وتكون يف متنا

 ممارسة التجارة اإللكترونية: . خطوات0.5.3
 وفقا  للنص القانوين مير طلب املنتج أو اخلدمة بثالث خطوات إجبارية هي: 

 توفري الشروط التعاقدية للحمتهلك اإللكرتوين؛ -
 التحقق من تفاصيل األمر الذي تصدره األخرية؛    -
 العقد.تأكيد األمر الذي يؤدي إىل تشكيل   -

وحيدد مشروع القانون أياا  املعلومات اإللزامية اليت جيب احتواؤها يف العقد اإللكرتوين، وفيحا يتعلق 
 بالتزامات املمتهلك اإللكرتوين يشري النص على أن الزبون ملزم بدفع الثحن املتفق عليه يف العقد اإللكرتوين

 حاملا يتم تشكيل هذه الوثيقة.
 :ارية العابرة للحدودالمعامالت التج. 3.5.3

فيحا يتعلق باملعامالت التجارية عرب احلدود ينص القانون على أن بيع  الملعة أو اخلدمة من جانب 
، الصرفو  ممون مقيم للحمتهلك اإللكرتوين املنشأ يف بلد أجنيب معفي من إجراءات مراقبة التجارة اخلارجية

 أن ال تتجاوز قيحته ما يعادل بالدينار من احلد الذي حيدده التشريع الماري. اشرتاطمع 
عائدات هذا البيع بعد الدفع حلماب مقدم اخلدمات االلكرتونية الذي  حتولومع ذلك جيب أن 
 بريد اجلزائر. لدىمعتحد من طرف بنك اجلزائري أو  بنكيوجد مقره يف اجلزائر مع 

ن ممون إلكرتوين م مقيم باجلزائر اإللكرتوين من اجلزائر من قبل ممتهلك إلكرتوينعندما يكون الشراء 
التجارة  بةمراق ويقتصر على االستخدام الشخصي فإنه معفى أياا  من إجراءات موجود يف بلد أجنيب

 .عندما ال تتجاوز قيحتها ما يعادله بالدينار من احلد الذي حيدده التشريع الماري صرفاخلارجية وال
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كحا يتم توفري تغطية الدفع اإللكرتوين هلذا الشراء من حماب بالعحلة الصعبة "للشخص الطبيعي" 
 للحمتهلك اإللكرتوين املقيم يف اجلزائر.

 
 طرق الدفع المعتمدة في مواقع التجارة اإللكترونية في الجزائر .1

ما عن بعد أو التجارية اإللكرتونية إقد جاء يف قانون التجارة اإللكرتونية أن يتم الدفع يف املعامالت 
صصة هلذ العند تمليم املنتوج، فعندما يتم الدفع إلكرتونيا   غرض، وتكون ، فإنه يتم من خالل منصات دفع خم 

منشأة وممتغلة حصريا  من طرف البنوك املعتحدة من قبل بنك اجلزائر، وبريد اجلزائر وموصولة بأي نوع من 
المادة ) وين عرب شبكة املتعامل العحومي لالتصاالت لاحان سريهتا وسالمتهاأنواع حمطات الدفع اإللكرت 

ومن هنا يربز دور البنوك يف حتديث وتطوير وسائل الدفع اإللكرتونية وتوفري الوسائل املالئحة ، (0252، 01
 األمن هلا.هلا باإلضافة إيل دورها يف عحليات الرقابة وتأمني االستخدام 

واعترب ممريوا املواقع التجارية أن تعدد بطاقات ما بني البنوك اإللكرتونية والبطاقات اإللكرتونية مثل 
 البطاقة الذهبية اليت أطلقتها مؤسمة بريد اجلزائر من شأهنا أن تمح  مبااعفة املعامالت التجارية على اخلط

 .(0252اإللكتروني تغزو شبكة األنترنت في الجزائر، )مواقع البيع 
لقيام بأن أغلب مراحل الكرتونية يف اجلزائر نالحظ التجارة اإلمواقع من خالل متابعتنا لواقع 

تتم يف  نتجات وتعاقد  بني امل ومفاضلة   باملعامالت التجارية يف مواقع التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر من حبث  
يث ح سياق إلكرتوين، ولكن تبقى مرحلة مهحة من هذه التجارة وهي تموية املدفوعات بطريقة إلكرتونية،

ن تمديد قيحة أبطرق تقليدية أي يف اجلزائر التجارية  األنرتنتاألخرية تكون يف أغلبية مواقع ن هذه أ
، 0252، )بن الشيخ الفقون ينعند التمليم، ومل تصل إىل ممتوى الدفع اإللكرتو املشرتيات تكون 

 .(355-352الصفحات 
كي عصري يوفر بندون وجود لقطاع  لكرتونية يف اجلزائراإلتجارة الال ميكننا احلديث عن  بالتايلو 

دار وسائل ضرورة توفري تقنيات حديثة وإص اجلزائرية وسائل الدفع اإللكرتوين، وهو ما يفرض على البنوك
دأت ر التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر، واملالحظ أن الكثري من البنوك بهنا تمريع تطوّ ية من شأدفع إلكرتون
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ن م تبدي اهتحاما  باألعحال اإللكرتونية ووسائل الدفع احلديثة وهي تمعى جاهدة إىل تطوير نظامها البنكي
جدال ونية أمر ال لكرت التجارة اإللكرتونية يف كية، وبالتايل اسهام البطاقات اإلت البنخالل إصدار البطاقا

ى البطاقات االعتحاد علها بععة لتموية مدفوعات هذه التجارة مباشرة من خالل موقفالطريقة الشائفيه، 
 االئتحانية.
 

 االنتقادات الموجهة لقانون التجارة اإللكترونية في الجزائر.1
الرغم من حداثة قانون التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر فقد تعرض له بعض اإلخصائيني واملحارسني على 

 :ات، نذكر منها على اخلصوص ما يليجلحلة من االنتقاد
ّن القانون  املتعلق بالتجارة االلكرتونية جاء أقل ممتوى مما مت القيام به منذ سنوات عديدة، ومن إ -

ديد لنمبة للزبون، فالقانون ترك للفاعلني يف التجارة اإللكرتونية )املحونني( حرية حتحيث آجال االنمحاب با
 املعلومات ال تلزم املحون يف التجارة اإللكرتونية سوى بتقدمي واحلادية عشر القواعد اخلاصة هبم، فاملادة العاشرة

 املتعلقة بشروط وأجال االنمحاب، دون حتديد املدة بدقة.
عليه يف دول أخرى كفرنما مثال  والدول اجملاورة، فهذه املدة حمددة بدقة، ففي فرنما لكن املتعارف 

 82إىل  1على قانون االستهالك، مدة االنمحاب من  8581مثال  حددت التعديالت اليت أدرجت سنة 
 يوما ، ما تمح  للحمتهلك بفرتة للتفكري أطول عقب إجراء طلبية ما على اخلط.

أيام، وينص التنظيم الماري املفعول  85و 1وتونس فتلك املدة قد حددت تواليا بـ أما يف املغرب 
أيام ملحارسة حقه يف االنمحاب أو الرتاجع دون أن  1يف املغرب على أن "املمتهلك يتوفر على مهلة بـ 

جع ايقدم أي مربرات ودون دفع أي غرامات، أما يف تونس فالتنظيم ينص على أن املمتهلك ميكن أن يرت 
أيام عادية )أيام العطل غري حمتمبة(، اعتبارا  من تاريخ استالم املمتهلك للملع اليت طلبها  85يف أجل قدره 

 أو من تاريخ إهناء االتفاق بالنمبة للخدمات".
 تعويض التعامالت اليت يشتكي منها الزبائن، فإن نص القانون ملبعلق ويف شق آخر، وفيحا يت -

لحه تمليم املورد يم اثنتني، إذ ميكن للحمتهلك أن يعيد منتجا  أو سلعة ما عندما حيددها سوى يف حالتني
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يف حالة عدم احرتام املورد اإللكرتوين (، أو 88)املادة من قبله  لبهاأو خدمة مل يتم ط لكرتوين منتوجا  اإل
أيام عحل  2اه صفيحكن املمتهلك اإللكرتوين إعادة إرسال املنتج على حالته يف أجل أقآلجال التمليم 

 لتعويضايلزم القانون املورد اإللكرتوين ب هذه احلالة فقط(. ويف 88)املادة ابتداء  من تاريخ التمليم الفعلي 
يف غاون  نتوجبإعادة إرسال امل ملبلغ املدفوع والنفقات املتعلقةمن خالل ارجاع إىل املمتهلك اإللكرتوين ا

 وج.استالمه املنتأيام اعتبار من تاريخ  80
 88نالحظ هنا بأن املمتهلك ال ميكنه إعادة منتج ما سوى يف احلاالت اليت مت ذكرها يف املادتني 

، أي يف حاالت جتاوز آجال التمليم أو عندما ال يكون املنتج مطابقا للطلبية أو به عيب أو عطب 88و
 ما.

 النتائج والتوصيات:. 1
 :يلي فيحا هلا توصلنا اليت نتائج الدراسة أهم تلخيص ميكن

لقد مس التطور املمتحر للتكنولوجيات الرقحية يف اجلزائر العديد من القطاعات السيحا قطاع التجارة  -
انتشارا  ملواقع البيع عرب األنرتنت أطلقتها مؤسمات متارس التجارة  8585الذي شهد منذ بداية سنة 

مرات خالل  صة يف البيع عرب األنرتنت عدةاإللكرتونية، كحا نالحظ تااعف عدد املواقع اإللكرتونية املخت
  8582المنوات األخرية، حيث ساهم انتشار التدفق العايل لألنرتنت بعد إطالق خدميت اجليل الثالث يف 

 بشكل كبري يف إطالق العشرات من مواقع البيع عرب شبكة األنرتنت يف اجلزائر. 8580واجليل الرابع يف 
املتعلق بالتجارة اإللكرتونية نشاط   81/50ملحارسة يف اجلزائر قبل قانون رقم تعترب التجارة اإللكرتونية ا -

جتاري غري رمسي نظرا  لغياب النص القانوين املنظم لذلك، وعلى الرغم من ذلك كان هناك تزايد كبري يف 
 عدد املواقع اإللكرتونية اليت تعحل يف جمال التجارة اإللكرتونية.

املنظم للتجارة اإللكرتونية يف اجلزائر جاء متأخرا  مقارنة بالدول اجملاورة، إذ مل يتم  إن وضع اإلطار القانوين -
. وسيمح  إصدار هذا القانون بتنظيم  8581ماي  85( إال بتاريخ  81/50إصدار القانون )القانون رقم 

 وتأطري املحارسات التجارية القائحة حاليا .
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ع هذا اجملال أكثر إذ سيؤطر هذا النص القانوين الموق من خالل إصدار هذا القانون من شأنه دف كحا أن  -
العديد من اإلجراءات اليت تمح  باحان أمن التجارة اإللكرتونية مع حتديد التزامات املوردين اإللكرتونيني 

 واملمتهلكني اإللكرتونيني.
ث  ومفاضلة  بني يف اجلزائر من حب إن أغلب مراحل القيام باملعامالت التجارية يف مواقع التجارة اإللكرتونية -

املنتجات وتعاقد  تتم يف سياق إلكرتوين، ولكن تبقى مرحلة مهحة من هذه التجارة وهي تموية املدفوعات 
بطريقة إلكرتونية، حيث أن هذه األخرية تكون يف أغلبية مواقع األنرتنت التجارية يف اجلزائر بطرق تقليدية 

 كون عند التمليم، ومل تصل إىل ممتوى الدفع اإللكرتوين.أي أن تمديد قيحة املشرتيات ت
إّن القانون املتعلق بالتجارة اإللكرتونية جاء أقل ممتوى مما مت القيام به منذ سنوات عديدة، ومن حيث  -

آجال االنمحاب بالنمبة للزبون، فالقانون ترك للفاعلني يف التجارة اإللكرتونية حرية حتديد القواعد اخلاصة 
 .هبم
فيحا يتعلق بتعويض التعامالت اليت يشتكي منها الزبائن، فإن نص القانون مل حيددها سوى يف حالتني  -

اثنتني، إذ ميكن للحمتهلك أن يعيد منتجا  أو سلعة ما عندما يملحه تمليم املورد اإللكرتوين منتوجا  أو 
 وين آلجال التمليم.خدمة مل يتم طلبها من قبله، أو يف حالة عدم احرتام املورد اإللكرت 

 :يلي مبا الدراسة توصي المابقة النتائج على بناء
عتحدة وموثوقة وصادرة تكون م املختصة يف البيع عرب األنرتنت يف اجلزائر وضع دليل للحواقع اإللكرتونية -

 من جهة خمتصة يف هذا اجملال.
د ثقة اإللكرتونية، مما سيزيالنصوص القانونية واإلجراءات املنظحة للتجارة  سهر الدولة على تنفيذ -

 املمتهلكني اإللكرتونيني على استخدام مواقع البيع على شبكة األنرتنت. 
قنيات حديثة وإصدار توفري تينبغي على البنوك الناشطة يف اجلزائر سواء كانت وطنية أم أجنبية العحل على  -

ورها يف عحليات ، باإلضافة إيل تعزيز دنية مبا ويتحاشى مع متطلبات التجارة اإللكرتونيةوسائل دفع إلكرتو 
 زائروهذا ما من شأنه تمريع تطّور التجارة اإللكرتونية يف اجلالرقابة وتأمني االستخدام اآلمن هلذه الوسائل، 

 والمحاح مبااعفة املعامالت التجارية على اخلط.
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لالزمة من أجل دعم البنية التحتية ا واالتصاالت تكنولوجيات املعلومات فت  ودعم االستثحارات يف -
 إلقامة جتارة إلكرتونية ناجحة يف اجلزائر.

 
 . الخاتمة1

سيكون له من دون شك أثر مباشر على تطور وزيادة حجم التجارة اإللكرتونية  قانون إن إصدار 
يا  ، وهذا هو األهم، بتأطري املحارسات التجارية القائحة حالالتجارة اإللكرتونية يف اجلزائر، وسيمح  أياا  

وجعلها ممارسات جتارية شرعية ميكن مراقبتها ومعرفة حجحها الفعلي واالستفادة منها يف تنحية اإلقتصاد 
الوطين. وكأي قانون منظم للنشاطات االقتصادية فيجب أن يتحاشى مع طبيعية هذه النشاطات اليت تتحيز 

ي إىل اإلقتصاد نتقال من اإلقتصاد املاداالريعة جدا  بفعل التطورات اليت يشهدها العامل اليوم من بتغريات س
 يف مجيع مناحي احلياة املعاصرة. األنرتنتالالمادي ومن التوسع الكبري يف االعتحاد على 

  

 . قائمة المراجع:2
 العربية باللغة المراجع قائمة

 والمقاالت والرسائل المؤلفات
 ( .4112عاكف يوسف زيادات، سليحان صادق درمان، و سفيان نوزت صاحل .) :التمويق اإللكرتوين

 عحان: زمزم ناشرون وموزعون. أسس ومفاهيم وتطبيقات يف املصارف التجارية.
 ( .4112رشيدة بن الشيخ الفقون .) دراسة حتليلية للحواقع اإللكرتونية واستخداماهتا يف اجملال التمويقي

. قمنطينة: رسالة مقدمة - 4قمنطينة  -جامعة عبد احلحيد مهري  باملؤسمات االقتصادية اجلزائرية.
 لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية.

 ( .إنشاء جتارة إلكرتونية ناجحة يف سورية. 4112حمحد عرفان اخلطيب .) ،جملة جامعة البعث
 .121-121(، الصفحات 81)82

 2-1، وكالة األنباء اجلزائرية(. 4112جلزائر. )جوان، مواقع البيع اإللكرتوين تغزو شبكة األنرتنت يف ا. 
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 ( .األليات القانونية يف إبرام العقد اإللكرتوين. 4112هنى شريوف .)ارة االطار القانوين ملحارسة التج
، كلية احلقوق والعلوم 1420ماي  2(. قاملة: جامعة 18)صفحة  10-12اإللكرتونية يف ضوء القانون 

 المياسية.
 قانونيةالنصوص ال

  الذي حيدد القواعد املطبقة على املحارسات التجارية. .(4112يونيو  48)12-14قانون رقم 
 ( .قانون عدد 4111اجلريدة الرمسية للجحهورية التونمية .)4111أوت  4مؤرخ يف  4111لمنة  28 

 يتعلق باملبادالت والتجارة االلكرتونية.

 ريدة اجل املتعلق بالتجارة اإللكرتونية يف اجلزائر، 4112ماي  11( املؤرخ بتاريخ (18-05قانون رقما
 .42العدد  الرمسية للجحهورية اجلزائرية

 نترنتاألمواقع 
  من أفال 4114نوفحرب  10(. تاريخ االطالع 4112. )مواقع تموق يف اجلزائر وتونس 41أفال ،

 https://bestshoppingsites.netمواقع التموق: 
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المتعلق  21 -51األشخاص المخاطبين بأحكام التجارة اإللكترونية على ضوء القانون رقم 
 بالتجارة االلكترونية

Persons addressed to the provisions of electronic commerce in the light 

of Law No. 18-05 on electronic commerce 
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 : ملخص
أدرك املشرع اجلزائري ضرورة ضبط التجارة االلكرتونية وتنظيم املعامالت اليت تتم يف سوق افرتاضي، 

اية هبدف مح، املتعلق بالتجارة االلكرتونية 50 -81يتمثل يف القانون رقم قانون ستحداث لذلك عمد إىل ا
ه اخلامسة تنظيم التجارة عن بعد، مركزا يف مادت  ، الذي يدخل يف اطارااللكرتونيةاملستهلك يف تعامالته 

على توضيح جمموعة من املفاهيم، أمهها تلك اليت حتدد األشخاص املخاطبني بأحكامه، فاعترب  املورد 
   االلكرتوين املدين بأحكامه ، يف مواجه املستهلك

 .       .االلكرتوين
 التجارة االلكرتونية. ؛املورد االلكرتوين ؛املستهلك االلكرتوين الكلمات املفتاحية: 

 اإلطار النظري للتجارة االلكترونية وحماية المستهلك االلكتروني المحور: 
Abstract  

       The Algerian legislator realized the necessity of controlling electronic 

commerce and regulating transactions that take place in a virtual market. 

Therefore, he invented a law represented in Law No. 18-05 related to 

electronic commerce, with a view to protecting the consumer in his electronic 

dealings, which falls within the framework of remote trade regulation, 

concentrated in its article The fifth is to clarify a set of concepts, the most 

important of which are those that address the persons addressed to its 

provisions, so the electronic resource owes its provisions to the electronic  
Keywords: Electronic consumer; Electronic resource; Electronic trade. 

__________________________________________ 

 kahigoun@gmail.com، قونان كهينة   
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 مقدمة:  1
، األمر الذي التكنولوجية احلديثةيعرف النشاط التجاري يف الوقت املعاصر استعماال واسعا لألساليب      

 نتج عنه ظهور منوذج جديد ملمارسة هذا النشاط وفق منط جديد من املعامالت تتم عرب وسيط الكرتوين،
 تغيت وبالتايل سواء، حد على واملستهلكني املنتجني سلوك ويف التفكي منط يف عميق تغّي  عنه نتجوالذي 
 السريع التدفق قوامها التجارية املبادالت من حديث نوع ظهور عنها وجنم التجارية التعامالت قواعد بعض

 وهو واجلغرافية، املادية والقيود للحدود النهائي واإللغاء املفاجئة، للتغيات األسرع واالستجابة للمعلومات
 .اإللكرتونية بالتجارة عليه يطلق أصبح ما

تتضمن التجارة اإللكرتونية أي شكل للصفقة التجارية يتفاعل فيها األطراف إلكرتونيا بدال من        
، وهي عبارة عن تكامل وسائل االتصال وإدارة البيانات (1)املبادالت املادية أو العقود املالية املباشرة

 .(2)دماتواإلمكانات األمنية اليت تسهل تبادل املعلومات املتعلقة ببيع السلع واخل
وتتبع حركةةة القةةانون وتطورك يحكةةد حقيقةةة ارتبةةاطةةه الوتيق بةةاملسةةةةةةةةةةةةةةتجةةدات االقتصةةةةةةةةةةةةةةةاديةةة واالجتمةةاعيةة       

والتكنولوجية يف اجملتمع، لذلك كان البد من أن يسةةةةةةةةةةةتجيب  القانون لكل مقتض أو تطور اقتصةةةةةةةةةةةادي أو 
 تكنولوجي باعتبارك أداة للتقدم والرقي. 

ارن، عمد املشرع اجلزائري إىل محاية املستهلك يف تعامالته االلكرتونية، من خالل تأترا بالقانون املق       
ل يف القانون رقم ، يتمثقانونا يتعلق  بالتجارة االلكرتونية تقنني هذا الفرع من املعامالت، من خالل اصدارك

، واليت تتم عن طريق اقرتاح أو توفي سلع وخدمات من طرف مورد (3)يتعلق بالتجارة االلكرتونية 51 -81
                               إلكرتوين ملستهلك إلكرتوين عن بعد، وعن طريق االتصاالت اإللكرتونية.                                                            

ي موضوع التجارة االلكرتونية، حتديد  أطراف العالقة، ما يستدعومن بني أهم االشكاالت اليت يثيها        
توضيح املفاهيم الدالة على األشخاص املخاطبني بأحكامها، سواء تعلق األمر باملدين هبا )مبحث أول(، 

       .)مبحث لثاين( أم الدائن املستفيد منها
 :المورد كمدين بأحكام التجارة االلكترونية .0

                                           
 .05، ص 5550أسامة أمحد بدر، محاية املستهلك يف التعاقد اإللكرتوين، دار اجلامعة اجلديدة،  - 1
 .81، ص  5550عماد احلداد، التجارة اإللكرتونية، مكتبة األسرة، دون بلد نشر،  - 2
ماي  81، الصادر يف 51، يتعلق بالتجارة االلكرتونية، جريدة رمسية عدد 85/50/5581محرخ يف  50 -81قانون رقم  - 3

5581. 
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يشكل املورد الطرف األول املخاطب بأحكام التجارة االلكرتونية، والذي ميلك موقعا الكرتونيا يدعو       
من خالله إلبرام العقود، يدخل يف عالقة مع املستهلكني يف دولة أو عدة دول، لذلك تظهر أمهية حتديد 

 50 -81مدلوله على ضوء القانون مفهومه، بداية من وجهة نظر الفقه )املطلب األول(، وصوال إىل حتديد 
 املتعلق بالتجارة االلكرتونية )املطلب الثاين(.

 :موقف الفقه من المدين بأحكام التجارة االلكترونية  5.0 
يرتبط تطبيق قواعد محاية املستهلك بتوافر صفة االحرتاف يف الشخص الذي يتعامل معه املستهلك،      

املعتمدة يف إبرام عقد االستهالك، إذ يستوي أن يتم ذلك يف العامل بغض النظر عن الطريقة أو الوسيلة 
اجات الشخص الذي يعمل من أجل ح» املادي أم االفرتاضي، حيث يعرف احملرتف يف العامل املادي بانه: 

نشاطه المهني، سواء كان هذا النشاط تجاري أم صناعي أم زراعي، فيمتلك مكانا أو محال تجاريا 
 .(4)«لنشاطه، أو يشتري البضائع بقصد إعادة بيعهابقصد ممارسته 

يف قدمي املنتوج  تبينما يف جمال التجارة االلكرتونية فيعرب عنه باملورد االلكرتوين، وهو ذلك الذي يتوىل       
وم بإنشاء ذلك الذي يق »حيث اعتربك البعض: ، العامل االفرتاضي،  وقد حاول الفقه اعطاء تعريف له

 خالل من أو استهالكه للمستخدم يمكن منتجا   أو خدمة موقع على شبكة األنترنت يعرض فيه 
 .(5)«االلكتروني البريد يمكن توجيه العرض بواسطة كما االنترنت،  على للبيع افتراضية   عرض صالة 

ي  يظهر في العقد االلكترون كل شخص طبيعي أو معنوي »أما البعض اآلخر، فقد اعتربك:         
كمحترف، وهو الشخص الذي يمارس باسمه أو لحساب الغير نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا، 
فيمتلك موقعا الكترونيا، أو محال تجاريا بقصد ممارسة نشاطه، أو يشتري البضائع بقصد إعادة بيعها، 

 .(6) «أو يقوم بتأجير السلع وتقديم الخدمات
خلص من التعاريف أعالك أن املورد االلكرتوين هو كل شخص طبيعي أو معنوي ميارس نشاطا يست        

 يتدخل من خالله يف عملية عرض املنتوج ، يزاول نشاطه عرب الشبكة الرقمية.
 :موقف المشرع من المدين بأحكام التجارة االلكترونية 0.0

                                           
 .52، ص 5551خالد ممدوح ابراهيم، أمن املستهلك االلكرتوين، الدار اجلامعية، االسكندرية،  - 4
وم املقررة ملستهلك، جملة احلقوق والعلوم السياسية، كلية احلقوق والعل أودين سلوم احلايك، عقود التجارة االلكرتونية واحلماية - 5

 .872، ص 5580، 51السياسية واالدارية، اجلامعة اللبنانية، عدد 
فالح فهد العجمي، احلماية القانونية للمستهلك يف العقد االلكرتوين، رسالة ماجستي مقدمة استكماال ملتطلبات احلصول على  - 6

 .01،  ص 5588ستي يف القانون اخلاص، كلية احلقوق، قسم القانون اخلاص، جامعة الشرق األوسط،، درجة املاج



 

 المؤلف )ين(ولقب  إسم
 عنوان المداخلة

 

4 

املتعلق بالتجارة االلكرتونية، مصطلح املورد  50 -81استعمل املشرّع اجلزائري يف القانون رقم 
 بأنه:              50مطة  51االلكرتوين للتعبي عن املدين بأحكامها، معرفا إياك يف املادة 

كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتسويق أو اقتراح توفير السلع أو الخدمات عن طريق  »
 «.التصاالت االلكترونيةا

بني محسسة  تتم اليت تلك وهي الكرتونية التجارة من واحدا نوعا مشل اجلزائري املشرع ان سبق مما يتبني      
 .(7)، دون األشكال األخرى   Consomer to Business(B2C)أعمال ومستهلك 

املنتجات واخلدمات من الشركة للمستهلك  بيع B2Cيعين التعامل بني املحسسة التجارية واملستهلك         
    Shopping عرب شبكة االنرتنت، ويطلق بعضهم على هذا النوع: التعامل بالتسوق اإللكرتوين

Electronic  أو جتارة التجزئة اإللكرتونيةRetailing Electronic  لتمييزك عن التجارة اإللكرتونية بنني ،
 Malls Shoppingباملراكز التجارية للتسوق،  قطاعات األعمال، وهناك اآلن ما يسمى

ويتم التعامل ( 8)
، اليت تقدم خدماهتا من خالل عرض (9)بني الشركة أو األفراد سواء على مستوى السوق احمللي أو الدويل 

السلع واخلدمات، عرب شبكات اإلنرتنت، ويتم الدفع بطرق خمتلفة، أكثرها شيوعا بطاقات االئتمان أو 
 .  (10)الشيكات اإللكرتونية أو الدفع نقدا عند التسليم 

ك من املتدخلني دون غي يظهر أيضا مما سبق قصر املدين يف جمال التجارة االلكرتونية على املورد فقط،       
مثل ما هو منصوص عليه يف القانون اخلاص حبماية املستهلك وقمع ، (11)يف عملية عرض املنتوج لالستهالك

                                           
( أو بني محسسة األعمال b2bالتجارة اإللكرتونية إضافة إىل الشكل السابق بني محسسة أعمال ومحسسة أعمال أخرى )تتم   - 7

 (. C2Cأو بني مستهلك ومستهلك ) ( G2C( أو بني قطاع حكومي ومستهلك )B2Gوالقطاع احلكومي )
 إبراهيم أمحد عبد اخلالق الدوي، التجارة اإللكرتونية دراسة تطبيقية على املكتبات، حممول من املوقع:  - 8

https://www.kfnl.gov.sa/Ar/MediaCenter/DigitalLib/Documents.pdf 

 .11 -10ص ص 
 .50 -50، ص ص 5550هنلة أمحد قنديل، التجارة االلكرتونية، رؤية تسويقية، بدون دار نشر، القاهرة،  - 9

 .11 -10إبراهيم أمحد عبد اخلالق الدوي، مرجع سابق، ص ص   - 10
بدر حامد املال، االلتزام بسالمة املضرور اجلسدية من األضرار اليت تسببها املنتجات، أطروحة الستيفاء درجة املاجستي يف القانون  - 11

 .05، ص 5550اخلاص جامعة الكويت، 

https://www.kfnl.gov.sa/Ar/MediaCenter/DigitalLib/Documents.pdf


 

 :الملتقى الوطني العلمي حول 
 وسبل حماية املستهلك الالكتروني ةالتجارة الالكتروني 

5 

مطة  03املادة  للداللة على املخاطب بأحكامه، وقد عّرفته المتدخل"، أين يستعمل مصطلح "(12)الغش
 بأنه: 57

 «.لالستهالك المنتوجات عرض عملية في يتدخل معنوي أو طبيعي شخص كل »      
لكن هذا املوقف ميكن انتقادك ألنه يحدي إىل إفالت غيك من املتدخلني يف عملية طرح املنتوج للتداول من 

، على أساس أن عملية تعيب حلماية املستهلك  املسحولية، يف حالة إخالهلم بالضمانات اليت وضعها املشرع
 املنتوج قد تنشأ يف مرحلة إنتاجه.  

ففي هذك احلاالت، يكون املنتج احلقيقي للّسلعة جمهوال جتاك اجلمهور، وال يكون معروفا إاّل املوزع،        
ومن مث يكون أمرا طبيعيا، معاملة الّشخص الذي يظهر مبظهر املنتج احلقيقي، ويكتم املصدر احلقيقي 

 .(13)نتوجه، بنفس معاملة املنتج احلقيقي املسحولمل
وقد اعترب املشرع الفرنسي يف إطار مسحولية املنتج عن منتوجاته املعيبة، املورد مسحوال عن سةالمة املنتوج       

ه والواقع أّن هذا احلكم فيه استحداث ألمر هام، باملقارنة مع نصوص الّتوجي من العيب بشروط املنتج نفسها
يت ال يتعّرف فيها يف احلالة ال ،واليت تنّص على مسحولية املوّرد ولكن بصفة استثنائية 170 -10رقم األورويب 

الشخص املسحول عن املنتج،  منه اليت اعتربت 1/1املضرور، على املنتج أو املستورد؛ وهو ما تحّكدك املادة 
   .( 14)الضرر احلاصل، بسبب العيب يف منتجاته، باعتبارك املساهم األساسي واألقدر على حتّمل املسحولية 

 (15) 8101 -5550غي أّن املشرع الفرنسي، تراجع عن موقفه وذلك بعد صدور القانونني رقم  
لتصبح بذلك مطابقة  ،112-21من القانون رقم  (17)7-8111الّلذان عّدال املادة  (16) 051 -5551و

                                           
 ، الصادر يف80ج. ر عدد  ، يتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش،5552/ 52/ 50، محرخ يف  51-52قانون رقم  - 12

51/51/5552. 
محاية املستهلك يف ضوء القواعد القانونية ملسحولية املنتج، دار الفكر والقانون، مصر، ، عبد احلميد الدياسطي عبد احلميد - 13

 .052، ص 5585
14- Galatina  ALEXAKI, Les éléments objectifs et les éléments subjectifs de la 

responsabilité du fait des produits défectueux et la protection du consommateur ( 

confrontation du droit grec à la directive communautaire n° 85-374/CEE ), thèse pour le 

doctorat en droité, Université Pantheon-Assas, Paris2, 1993, p 212. 
15 -Loi nº 2004-1343 du 9 /11/ 2004, J.O.R.F, du 10 /11/ 2004. 
16 -Loi nº 2006-406 du 5/04/2006, J.O.R.F, du 6 /02/ 2006.  
17- Article 1386-7 de la  Loi n° 98-389,op. cit, dispose: « Si le producteur ne peut être 

identifié, le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit- bailleur ou du loueur assimilable 

au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de 
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 (C.J.C.Eأصدرت حمكمة العدل للدول األوربية )بعدما  170 -10رقم من الّتوجيه األوريب  3/3للمادة 
وقد أصبحت املادة أعالك تشكل مضمون ، (19) عن نقلها غي األمني ألحكام التوجيهيعاقب فرنسا  (18)قرارا

  من القانون املدين الفرنسي. 1 -8500املادة 
أصبحت بذلك مسحولية األطراف األخرى استثنائية، ال تثار إالّ يف حالة تعّذر معرفة املنتج، بالّتايل 

  ميكن هلم يف هذك احلالة دفع مسحوليتهم، إذا متّكنوا من حتديد هويّته.
 المستهلك االلكتروني كمستفيد من أحكام التجارة االلكترونية. 3

 يكتسي حتديد مدلول املستهلك االلكرتوين أمهية بالغة، باعتبارك املقصود باحلماية يف   
ريفات املقدمة له من التعمواجهة املورد االلكرتوين، العامل خببايا السوق االفرتاضية، ما يستدعي البحث يف 

ون رقم ا جاء يف القانطرف الفقه الذي مل تغب عنه هذك الفكرة )املطلب األول(، وصوال إىل استقراء م
 املتعلق بالتجارة االلكرتونية، لفهم توجه املشرع اجلزائري )املطلب الثاين(.  50 -81

 موقف الفقه من مفهوم المستهلك االلكتروني  5.3
من املصطلحات اليت مت نقلها من علم االقتصاد إىل علم القانون، فاالستهالك يعترب مصطلح املستهلك 

         .(20)من العمليات االقتصادية بعد اإلنتاج والتوزيعيعترب آخر عملية 
صوص خب تباينت تفسيات الفقه فةي حماولة لضبط فكرة مفهوم املستهلك، فانقسموا إىل اجتاهان

ا كّل من مفهوم ضّيق للمستهلك، يكون فيه مستهلك ، اجتاك تبىنطبيعة األشخاص املستفيدة من احلماية
 ية الالزمة إلشباع حاجاته الشخصية والعائلية.يقوم بالّتصرفات القانون

                                           
sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu'il ne 

désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter 

de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée. 

   Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande 

Émanant de la victime directe du défaut. Toutefois, il doit agir dans l'année suivant la 

date de sa citation en justice».  
18  -CJCE, 25 avril 2002, C-52/00, Voir sur : http://curia.europa.eu. 
19-  Jean CALAIS-AULOY, Frank STEIN METZ, Droit de la consommation, 7éme  éd, 

Dalloz, Paris, 2006, p 347. 
، ص 5550، سيدي بلعباس، عدد خاص،  جملة العلوم القانونية واالدارية، »دور الوالية والبلدية يف محاية املستهلك «مجيلة آغا،  - 20

505 .                     

http://curia.europa.eu/
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الشخص الذي يتعاقد مع المهنيين، بهدف الحصول » فذهب بعضهم إىل أّن املستهلك هو: 
 .(21)«على سلعة أو خدمة معيّنة إلشباع حاجته الشخصية أو العائليّة

الذي يتعاقد من أجل الحصول على ما يلزمه من سلع  الشخص »كما عّرفه البعض بأنّه: 
 .(22) «وخدمات الستخدامها في غير مجال نشاطه المهني

يظهر من الّتعاريف الّسابقة، أّن املستهلك الواجب محايته هو الشخص الطّبيعي الذي يقوم بعملية 
توفي كّل ما  العقد من أجل هو من يربمو استهالك املنتوج بشكل هنائي، أو ما يسمى باملستهلك الّنهائي، 

حيتاجه من سلع وخدمات، إلشباع حاجاته الّشخصية أو العائلية، دون  أن  يقصد من ذلك  إعادة  
  .(23)تسويقها، ودون أن  تتوافر لديه  اخلربة  الفّنية ملعاجلة هذك األشياء وإصالحها

ضافة إىل ن األشخاص املعنوية، باإليستخلص ممّا سبق، أن أنصار االجتاك املضيق ملفهوم املستهلك يقصو 
 املستهلكني املهنيني من جمال احلماية. 

أرجع البعض سبب استبعاد األشخاص املعنوية من جمال احلماية، إىل أهّنا متلك محهالت وإمكانيات 
 .(24)للّدفاع عن نفسها، مقارنة باألشخاص الطبيعية

حيث ؛ le consommateur professionnelيقصي كذلك أنصار االجتاك املضيق املستهلك احملرتف 
اعتمد هذا االجّتاك  معيار الغرض من الّتصرف  والذي يسمح بتصنيف شخص ما  بني طائفة احملرتفني أو 
طائفة املستهلكني، فاملستفيد من احلماية هو كل شخص يقتين أو يستعمل منتوج، لتحقيق هدف شخصي 

 . (25)هدف مهينأو عائلي، دون أن يكون هلذا االقتناء أّي 

                                           
السيد حممد السيد عمران، محاية املستهلك أتناء تكوين العقد، دراسة مقارنة مع دراسة حتليلية وتطبيقية للنصوص اخلاصة حبماية  - 21

 . 1، ص 8211املستهلك، منشأة املعارف، اإلسكندرية، 
 . 50، ص 5551 محاية املستهلك يف العقد اإللكرتوين، دار الفكر اجلامعي اإلسكندرية، ،خالد ممدوح إبراهيم - 22
 . 50خالد ممدوح إبراهيم، مرجع نفسه، ص  - 23

24 - Jean CALAIS-AULOY, Frank STEIN METZ, op.cit, p. 17. 
، ص 5550، سيدي بلعباس، عدد خاص، جملة العلوم القانونية واالدارية، »دور اجلمعيات يف محاية املستهلك «اهلواري هامل،  - 25

551.                                               
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يعترب املستهلك مهنيا، إذا تصرف تصرفا قانونيا القتناء منةتجات بغرض استغةالهلا يف أغراض مهنية 
، وهو يقصى من احلماية  ألّن استفادته منها سوف يحّدي إىل إشكاليات خبصوص (26)أو بيةةعها أو حتويلةةةها

 . (27)حتديد جمال إعمال هذك احلماية
ذ عّرفه البعض إيف حني يوسع اجتاك آخر من مفهوم املستهلك، بغية استةةفادة أكرب فئة من احلماية، 

 بأنّه: 
الّشخص الطّبيعي أو المعنوي الذي يبرم تصرفا قانونيا للحصول على منتوج بقصد أن يكون  »

 «مجال تخّصصه خارج هو أو ذويه المستعمل الّنهائي له، وتمتّد نفس الّصفة إلى المهني الذي يتعاقد
(28). 

 كما يعّرفه البعض اآلخر بأنّه:  
سواء أكان تاجرا أم غير تاجر يتعاقد مع أحد المهنيين  -طبيعي أو معنوي -كل شخص  »

سواء إلشباع حاجاته الّشخصية أو العائليّة، أو للحصول على السّلع أو الخدمات لقاء مقابل مادي 
طالما أن محل العقد المبرم بينهما، ال يدخل في محلّ نشاط المتعاقد مع المهني، ولم يكن لدى 

 .(29) «تعاقد الخبرة أو العلم الكافي بأسرار النّشاط، الذي يقوم به المتعاقد اآلخر المهنيالم
كذلك يدخل يف مفهوم املستهلك، املتعاقد املهين الذي يتعاقد من أجل شراء منتوج متعلق 

 .(30)باحتياجاته املهنية ولكنه ال يرتبط بتخّصصه الفين أو بكفاءته املهنية
 توسيعه لتعريف املستهلك بأنّه:وقد وصل البعض يف 

                                           
 .  811،   ص 5555عبد الفتاح بيومي حجازي، النظام القانوين حلماية التجارة االلكرتونية، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية،  - 26
ود واملسحولية، كلية احلقوق فرع العق الياقوت جرعود، عقد البيع ومحاية املستهلك يف التشريع اجلزائري، حبث لنيل شهادة املاجستي، 27

 .51، ص  5558والعلوم اإلدارية، جامعة اجلزائر، 
، 5550عمر حممد عبد الباقي، احلماية العقدية للمستهلك، "دراسة مقارنة بني الشريعة والقانون"، منشأة املعارف، اإلسكندرية،  - 28

 .08ص 
، 8227مواجهة الشروط التعسفية يف عقود االستهالك، دار الفكر العريب، القاهرة، محد اهلل حممد محد اهلل، محاية املستهلك يف  - 29

 . 11ص 
، 8221أمحد عبد العال أبو قرين، ضمان العيوب اخلفية وجدواك يف جمال املنتجات الصناعية، دار النهضة العربية، القاهرة،  - 30

 .858ص 
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ذلك الذي يستعمل السلع المختلفة سواء لالستهالك النّهائي أو الوسيط وسواء كان ذلك » 
يتعّلق بسلع استهالكية أو استثمارية وكذلك سواء كان هذا االستخدام عن طريق الّشراء أو التّأجير 

ابل، مختلفة سواء بمقابل أو بغير مقأو حتى بصورة مجّانية، ويشمل أيضا من يستخدم الخدمات ال
وسواء كانت هذه الخدمات مقّدمة من الحكومة بمختلف فروعها أو من قطاع األعمال أو من 

 .(31) «المهنييّن بفئاتهم المختلفة أو من أيّة جهة أخرى
يالحظ أّن املوّسعني يف تعريف املستهلك، اعتمدوا على معيار الّضعف من الّناحية االقتصاديّة 

الّتقنية، ومل يعتمدوا معيار طبيعة الّشخص أو الغرض من االستعمال، للّتفرقة بني املستهلك واملهين )وهو و 
 املعيار الذي أخذ به أنصار االجّتاك املضّيق للمستهلك(.

مكانية تواجدك إلاالجتاك، بدأ يّتسع ليضّم تعريف املستهلك،  كّل من الشخص املعنوي لذلك فإّن هذا 
يف من الّناحية الفّنية، جيعله عاجزا عن احلكم على ما يسعى القتنائه واحلصول عليه من يف مركز ضع

وكذلك املهين طاملا أن املنتوج ليس من جمال ، (32)منتجات؛ شأنه أيضا يف ذلك، شأن املستهلك العادي
 . (33)ختصصه

 أما خبصوص تعريف املستهلك االلكرتوين، فقد حاول البعض تعريفه بأنه:        
الشخص الذي يلتحق بشبكة االنترنت ويسبح في فضائه، ويطفو من وقت آلخر على الويب "      

 ( 34)" بقصد الحصول على المعلومات المتعلقة بالسلع والخدمات

ف الذي يتجول في األنترنت ويزور مختل ذلكوين: " أما البعض اآلخر اعترب املستهلك االلكرت      
، مبعىن آخر املستهلك (35)مواقع الويب التجارية بحثا عن السلع والخدمات التي تشبع حاجياته"

 االلكرتوين هو كل من يتعاقد إلكرتونيا بقصد إشباع رغباته.
 موقف المشرع من الدائن بأحكام التجارة االلكترونية 0.3

                                           
 .  52، ص 8220، دار الشروق، القاهرة، 55شريف لطفي، محاية املستهلكني يف اقتصاد السوق، ط أمحد عبد العال  - 31
 . 08، ص. 5557عبد املنعم موسى إبراهيم، محاية املستهلك، "دراسة مقارنة"، منشورات احلليب احلقوقية، بيوت،  - 32
ونية، دراسسة مقارنة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراك يف العلوم القانكهينة قونان، االلتزام بالسالمة من أضرار املنتوجات اخلطية،   - 33

 .805ص .، 5587ختصص القانون، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
 511،ص 5551حممد حسني منصور، املسحولية اإللكرتونية، الدار اجلامعية اجلديدة، اإلسكندرية، مصر،   - 34
 .815،ص 5550نضال إمساعيل برهم، أحكام عقود التجارة اإللكرتونية، دار الثقافة والتوزيع، األردن،  - 35
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موقف املشرع اجلزائري من تعريف املستهلك االلكرتوين دراسة موقفه من تعريف يقتضي معرفة 
 وقمع املستهلك محاية 51-52املستهلك العادي، الذي تناوله سواء يف فرتة ما قبل صدور قانون رقم 

 لغى()املاملتعلق بالقواعةد العامة حلماية املستهلك  55-12القانون رقم  الغش، يف هذك املرحلة كان يطبق

  ، أين يالحظ عدم إيرادك لتعريف للمستهلك واكتفائه بوضع القواعد اآلليات العامة حلمايته.(36)
، أورد له (37)املتعلق مبراقبة اجلودة وقمع الغش 12 -25املرسوم التنفيذي رقم  غي أنه بصدور

 اليت نّصت على بأّن املستهلك هو:  52مطة  55تعريفا، يف املادة 
يقتني بثمن أو مجانا، منتوجا أو خدمة، معّدين لالستعمال الوسيطي أو الّنهائي كّل شخص » 

 .«لسد حاجته الشخصية أو حاجة شخص آخر، أو حيوان يتكّفل به
مقرا  (38)املتعّلق بالقواعد املطبقة على املمارسات التجارية 55-50بعد ذلك جاء القانون رقم  

 منه، اليت عّرفته بأنّه:  5 مطة 1مفهوما للمستهلك يف املادة 
كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني سلعا قدمت للبيع أو يستفيد من خدمات عرضت  »

  .«ومجردة من كل طابع مهني
 بأنه: 58سالف الذكر، عرفه مبوجب نص املادة الثالثة مطة  51 –52أما بصدور القانون رقم  

لعة أو خدمة موجهة لالستعمال كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني بمقابل أو مجان ا س" 
 ."النهائي من أجل تلبية حاجاته الشخصية أو تلبية حاجات شخص آخر أو حيوان متكّفل به

املتعلق بالتجارة  50 -81يتشابه التعريف أعالك مع التعريف الذي أوردك املشرع يف القانون رقم   
 بأنه: 51مطة  51االلكرتونية، أين عرف املستهلك االلكرتوين مبوجب املادة 

                                           
، الصادر يف 1، يتعلق بالقواعد العامة حلماية املستهلك، ج. ر عدد 57/55/8212محرخ يف 55-12قانون رقم   - 36

 ، ملغى(. 51/55/8212
، الصادر 0، يتعلق برقابة اجلودة وقمع الغش، ج. ر، عدد 15/58/8225محرخ يف  12-25مرسوم تنفيذي رقم  - 37
، صادر يف 18ج. ر  عدد  81/85/5558املحرخ يف  180-58، معدل ومتمم باملرسوم التنفيذي رقم 18/58/8225يف

58/85/5558 . 
، 08اعد العامة املطبقة على املمارسات التجارية، ج. ر عدد ، يتعلق بالقو 51/51/5550محرخ يف   55-50قانون رقم  -11

،  صادر يف 01، ج. ر عدد 80/51/5585محرخ يف  51 -85معدل ومتمم بقانون رقم  ،57/51/5550صادر يف
81/51/5585. 
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كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني بعوض أو بصفة مجانية سلعة أو خدمة عن طريق  "
 ".االتصاالت االلكترونية من المورد االلكتروني بغرض االستخدام النهائي 

يستخلص مما سبق أن املستهلك اإللكرتوين هو كل من يقوم باستعمال السلع أو اخلدمات بقصد 
ت من يعوهلم  وأال يهدف  إىل إعادة  بيعها أو حتويلها  أو استخدامها يف نشاطه إشباع حاجاته أو حاجا

 املهين، وأن يقوم التعاقد بشأن تلك السلع أو اخلدمات باالتصاالت اإللكرتونية. 
إذن املستهلك يف جمال املعامالت التجارية اإللكرتونية، هو نفسه املستهلك يف جمال عمليات التعاقد 

قط االختالف الوحيد هو أنه يتعامل عرب وسيلة إلكرتونية من خالل شبكة اتصاالت ّ عاملية، التقليدية، ف
وهذا يعين أن املستهلك اإللكرتوين يتمتع بنفس احلماية القانونية اليت يقررها املشرع للمستهلك العادي، مع 

د اليت تربم عن بعد ونه من العقو األخذ بعني االعتبار القواعد اخلاصة املتعلقة خبصوصية العقد اإللكرتوين، ك
 .(39)عرب شبكة إلكرتونية

ميكن أيضا ايراد مالحظات على التعريف الذي أوردك املشرع خبصوص تعريف املستهلك االلكرتوين     
 على النحو التايل:

يالحظ أن املشرع قد اعترب املستهلك كل شخص طبيعيا كان أم معنويا، الذي يربم العقود املتعلقة      
 بسلع أو خدمات لالنتفاع هبا.

كما يظهر أن املشرع اجلزائري يف تعريفه للمستهلك االلكرتوين قد تأتر باالجتاك املضيق ملفهوم       
 اجّتاك إرادته إىلاملتعلق حبماية املستهلك، من خالل  51 -52املستهلك، والذي كرسه أيضا القانون رقم 

 ثبوت صفة املستهلك يقتضي أن يكون الغرض من اقتناء املنتوج هو سدّ محاية األشخاص غي املهنّيني، ف
حاجة شخصّية أي أن يكون الغرض غي مهين، ويستدل علةى ذلةك بعبارة "االستعمال النهائي" الواردة يف 

لك ومفادك االقتناء مةن أجةل االستهالك الفوري أو خالل مدة من الزمن، على أن يكةون تعريف املسته
اسةتهالك السةلعة على شكلها النهائي املوجودة عليه دون إخضاعها إىل تغييات وحتويالت وبذلك خيرج من 

ير لألّول وبالّتايل قد أنتج منتوجا مغا دائرة مفهوم املستهلك من يقتين السع ويغي منها، ألنه بذلك يكون

                                           
فهوم القانون العقد بم" املتعلق بالتجارة االلكرتونية، العقد االلكرتوين بأنه:  50 -81من القانون رقم 55 مطة 51عّرفت املادة  -39

، الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، والذي يتم إبرامه عن 0220يونيو  03المؤرخ في  20 -20
 ".ا لتقنية االتصال االلكترونيبعد، دون الحضور الفعلي والمتزامن ألطرافه باللجوء حصري
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نية ب يحدي إىل نفي صفة املستهلك عمن يقتين لغرض مهين أو استثماري كما ،القواعد احلمائية ال تشمله
 مسبقة للمضاربة أو 

 .(40)البيع أو غي ذلك
هالك أن عقد االستيالحظ اقصاء مستعمل املنتوج من نطاق التعريف، وهو موقف منتقد على أساس  -

مثل عقد االستهالك العادي، ال يقتصر على أطرافه فقط )املورد واملستهلك(، بل ميتةّد إىل  االلكرتوين مثله
 األشخاص الذين تتّم لفائدهتم عملية االقتناء.

 ختتلف طبيعة السلع اليت يتعاقد عليها املستهلك، فقد تكون سلع لتلبية حاجات شخصية كاملأكل وامللبس  -
  .ية كالتعليم أو استشارية قانونيةأو خدمات مالية كالتأمني أو فكر 

  .املستهلك االلكرتوين هو الشخص الذي يستخدم وسيط إلكرتوين التمام املعامالت التجارية –
 . خاتمة:0

أدرك املشرع اجلزائري ضرورة ضبط التجارة االلكرتونية وتنظيمه املعامالت اليت تتم يف سوق افرتاضي،     
لذلك عمد إىل إعداد مشروع قانون يتعلق بالتجارة االلكرتونية، مركزا يف مادته اخلامسة على توضيح جمموعة 

دين بأحكامه فاعترب  املورد االلكرتوين امل من املفاهيم، أمهها تلك اليت حتدد األشخاص املخاطبني بأحكامه،
يف مواجه املستهلك االلكرتوين املستفيد منها، ومن خالل دراسة املوضوع مت التوصل إىل نتائج ميكن تلخيصها 

 فيما يلي:
سة أعمال بني محس تتم اليت تلك وهي الكرتونية، التجارة من واحدا نوعا اجلزائري املشرع مشل -

 األشكال األخرى، ما يقتضي ضرورة التدخل ليشملها املشروع. دون (،B2Cومستهلك )
اقصاء غي املورد االلكرتوين من جمال املساءلة، على خالف املدين بأحكام القانون اخلاص حبماية  -

 املستهلك وقمع الغش، الذي يشمل كل املسامهني يف عملية وضع املنتوج لالستهالك.
ين له، رتوين ملستعمل املنتوج واقتصارك فقط على املقتيالحظ عدم مشول تعريف املستهلك االلك -

أن عقد االستهالك االلكرتوين مثله مثل عقد االستهالك العادي، ال يقتصر وهو موقف منتقد على أساس 
 على أطرافه فقط )املورد واملستهلك(، وإمنا ميتةّد إىل األشخاص الذين تتّم لفائدهتم عملية االقتناء.

                                           
 .815كهينة قونان، مرجع سابق، ص    -40
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ه ئري باالجتاك املضيق ملفهوم املستهلك االلكرتوين، على غرار التعريف الذي مشلتأتر املشرع اجلزا -
القانون اخلاص حبماية املستهلك وقمع الغش، ما من شأنه حرمان املستهلك املهين حىت لو تعامل خارج 

د اجمال اختصاصه من احلماية، وإذا كان األمر كذلك فيما يتعلق باملستهلك التقليدي، فإن األمر يزد
تعقيدا وخطورة لدى املستهلك اإللكرتوين، الذي يتعاقد لشراء سلعة مل يعاينها مباشرة، ليكشف عيوهبا 

 وعدم مطابقتها للمواصفات املعلن عنها يف املوقع اإللكرتوين للمورد.
 المراجعقائمة  .0

 أوال: باللغة العربية
  .5550اإللكرتوين، دار اجلامعة اجلديدة، أمحد أسامة بدر، محاية املستهلك يف التعاقد  - 1
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 .8221العربية، القاهرة، 
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 واقع التسويق اإللكتروني في مؤسسات االتصال الجزائرية
 دراسة استطالعية من وجهة نظر عينة من زبائن مؤسسة موبيليس وكالة باتنة

The reality of electronic marketing in the Algerian communication 

institutions 

An exploratory study from the point of view of a sample of customers 

of Mobilis Corporation -Batna Agency- 

 bendilmiismail@gmail.com، الجزائر 5د. اسماعيل بن ديلمي جامعة باتنة
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 : ملخص
هذا البحث إىل التعرف على واقع التسويق اإللكرتوين يف مؤسسات االتصال. ولتحقيق يهدف 

بباتنة. وقد خلصت النتائج إىل  على عينة من زبائن مؤسسة موبيليساستبيان  061هذا اهلدف، مت توزيع 
ح جديدة من ال يف حتقيق امليزة التنافسية عن طريق استهدافه لشرائمع احلفاظالتسويق االلكرتوين له دو أن 

الزبائن مع  احلفاظ على الزبائن احلاليني، كما توصلنا إىل ضرورة حتقيق املؤسسة للتكامل بني نشاطاهتا 
 .التسويقية

 التسويق اإللكرتوين، مؤسسات االتصال، رضا الزبون، موبيليس.الكلمات املفتاحية: 
 ؟؟؟؟المحور:

Abstract: 

This research aims to identify the reality of electronic marketing in 

communication institutions. To achieve this goal، 160 questionnaires were 

distributed to a sample of Mobilis customers in Batna. The results showed 

that e-marketing plays an important and effective role in securing new 

segments and maintaining the institution's clients, which allowed us to 

conclude that the company needed to achieve integration of marketing 

activities.  

Keywords: E-Marketing, Communication Institutions, Customer 

Satisfaction, Mobilis. 
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 authorC@mail.comيميل: ، اإل: المؤلف المرسل

 مقدمة:  .1
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغت كل احلواجز لينتقل اإلنسان عربها من غرفته الضيقة إىل  إن

اد الشبكة)االنرتنت( آفاق العامل الواسع،خصوصا وأهنا فتحت الطريق إىل عهد اقتصاد مزدهر بفضل اقتص
 .شبكة اإلنرتنت يف مجيع اجملاالت من بينها التسويق و لقد كان هلذا التطور اهلائل أثر يف دخول

مذهلة خاصة يف اخنفاض  إن هذا املفهوم ساهم يف انطالق التسويق اإللكرتوين يف العامل بسرعة
شركات املتخصصة يف التسويق ال تكلفته   وازدياد قدرته على توسيع السوق، حيث مت تأسيس آالف

اإللكرتونية اليت تتجول يوميا يف الشبكة تتضمن حتفيزات  اإللكرتوين، وأصبح هناك املاليني من الرسائل
على املعلومات املطلوبة يف  حمتملني. هذه الطريقة من التسويق أتاحت للعمالء احلصول ونصائح لزبائن

املؤسسات العاملية، بغض النظر عن موقع املؤسسة  هتم منشىت اجملاالت، وألغراض متعددة وعلى احتياجا
 .قد أزالت احلدود اجلغرافية وال تعرتف هبا إذ أن الشبكة العاملية لإلنرتنت

 :مشكلة البحث5.5
 على السؤال الرئيسي اآليت: اإلجابةمما سبق ميكن طرح مشكلة البحث يف 

 ؟تصال الجزائريةما واقع تبني مفهوم التسويق اإللكتروني في مؤسسات اال
 ومن هذا السؤال تنبثق التساؤالت الفرعية اآلتية:

 ما هو التسويق االلكرتوين ؟ 
  ؟كيف يساهم التسويق االلكرتوين يف تنمية العالقات مع العمالء 
 ؟ما مدى تطبيق التسويق االلكرتوين يف مؤسسة االتصال اجلزائرية موبيليس 

 :فرضيات البحث 0.5
 .خيلق ميزة تنافسية ملؤسسات االتصال اجلزائرية التسويق االلكرتوين-
 عدد زبائن مؤسسات االتصال . التسويق االلكرتوين يؤدي إىل زيادة-

 أهمية البحث: 1.5
التميز. ففي ظل  إدارةأداة لتحقيق  واعتبارهالبحث يف دراسة موضوع التسويق اإللكرتوين  تتجلى أمهية هذا

صال اليت هلا قدرة عالية على تلبية الطلب يف الوقت املناسب االقتصاد الرقمي أصبحت مؤسسات االت
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موقع الرائد يف هذا السوق، وهذا ما يستدعي  احتاللوبالشكل املناسب واملطلوب هي املؤهلة على 
تكنولوجيا املعلومات  باستخدام االعتماد على التسويق اإللكرتوين أو ما يسمى وظيفة التسويق

ؤسسات أن احتالل مكانة إال مبواكبة التطورات، والتغريات يف البيئة التنافسية االتصاالت ولن تستطيع املو 
 العاملية.

 منهج البحث:1.5
وحتليل أبعادها، مت االعتماد على املنهج االستنباطي وهذا  اإلشكاليةعلى  اإلجابةحىت نتمكن من 

أداة االستبيان باعتبارها أداة من األنسب  ملثل هذه الدراسات. كما أنه مت االعتماد على  معرفة تأثريباعت
 أدوات مجع املعلومات والبيانات من أجل معرفة  تأثري وقوة العالقة بني متغريات الدراسة.

 ماهية التسويق اإللكتروني .0
 مفهوم التسويق اإللكتروني: 5.0

 من بني التعاريف املتنوعة للتسويق االلكرتوين ما يلي:
  واسعة من تكنولوجيا املعلومات هبدف: التعريف األول: " هو تطبيق لسلسلة 
إعادة تشكيل اسرتاتيجيات التسويق. وذلك لزيادة املنافع اليت حيصل عليها املستهلك من  -

 خالل التجزئة الفعالة للسوق، االستهداف، التمييز واسرتاتيجيات حتديد املوقع.
 ضائع واخلدمات.ختطيط أكثر فعالية لتنفيذ األفكار، و التوزيع، والرتويج، وتسعري الب -

،  محمد طاهر نصير")ابتكار تبادالت تفي حباجات املستهلكني الفردية وبأهداف املؤسسة املستهلكة 

 (. 52، ص  5002

  التعريف الثاين: " التسويق االلكرتوين مصطلح عام يطبق على استخدام احلاسب وتكنولوجيا
وجيا املعلومات للربط الفاعل االتصال لتسويق السلع واخلدمات ويعرف بأنه استخدام تكنول

بني الوظائف اليت يوفرها البائعون واملشرتون، ويستخدم التسويق االلكرتوين العديد من 
والربيد االلكرتوين وحتويل األموال  editالتقنيات مثل تبادل املعلومات االلكرتوين

 (373، ص 5003نظام موسى سويدان وشفيق ابراهيم حداد، على نطاق واسع") EFT.إلكرتونيا

  التعريف الثالث: "التسويق االلكرتوين هو تعريف وحتديد حاجة الزبائن وإرضاء احلاجات بشكل
يدر على الشركة أرباحا ويضمن بقائها باستخدام تقنية االتصاالت احلديثة املتمثلة يف االنرتنت، 

اديني والتسويق االلكرتوين يهدف إىل جمموعة حمددة من الزبائن هم خليط من أشخاص ع
 (.01ص 5002)فارس مسدور".باإلضافة إىل الشركات
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  التعريف الرابع: "التسويق االلكرتوين هو جانب التسويق من التجارة االلكرتونية، ويتكون من
جهود املؤسسة يف االتصاالت بالنسبة إىل منتجاهتا، وخدماهتا، وتروجيها، وبيعها على 

 (1011 ، ص5002)كوتلر و جاري امسترونج، االنرتنت".

  التعريف اخلامس : "التسويق االلكرتوين هو إدارة التفاعل بني املؤسسة واملستهلك يف فضاء البيئة
 االفرتاضية من اجل حتقيق املنافع املشرتكة والبيئة االفرتاضية للتسويق االلكرتوين تعتمد بصورة

ط على عمليات بيع اللكرتوين ال تركز فقالسابع:أساسية على تكنولوجيات االنرتنت. وعملية ا
املستهلك، بل تركز أيضا على إدارة العالقات بني املؤسسة من جانب و املستهلك  إىلاملنتجات 

، ص ص  5007)يوسف احمد ابوفارة " آخروعناصر البيئة الداخلية و البيئة اخلارجية من جانب 

132-131 ) 

 ات التسويقية الجتذاب وبناء التعريف السادس: " التسويق االلكرتوين هو ذلك الكل من الفعالي
 (202، ص  5002) نجم عبود نجم، عالقات الوالء مع الزبون االلكرتوين. "

  التعريف السابع : " جمموعة األنشطة التسويقية اليت تعتمد على الوسائط اإللكرتونية وشبكات
 (.350، ص5002)طارق طه، احلاسبات اآللية واالنرتنت ".

 جمموعة من األنشطة التسويقية اليت تعتمد على  إىللتسويق االلكرتوين : " يشري ا ثامنالتعريف ال
) محمد فريد الصحن و طارق طه احمد ، الوسائط االلكرتونية وشبكات احلاسبات اآللية واالنرتنت" 

 (.222، ص  5007

التسويق االلكرتوين خيتلف عن التسويق عرب االنرتنت، حيث يقصد  أن إىل اإلشارةو جتدر 
"استخدام شبكة االنرتنت والتكنولوجيا الرقمية املرتبطة هبا لتحقيق األهداف التسويقية   باألخري

التسويق عرب االنرتنت هو احد وسائل التسويق  أنودعم املفهوم احلديث للتسويق، أي 
تندرج حتت  أخرىالتسويق عرب االنرتنت وسائل  إىل باإلضافة األخريااللكرتوين، حيث يشمل 

الواقع االفرتاضي والرسوم ،التلفزيون التفاعلي،يق االلكرتوين مثل: الوسائط املتعددةمفهوم التسو 
، ص 5001.) مات هاج، ، اهلواتف احملمولةCD-Romاالسطوانة املدجمة )املضغوطة( ،املتحركة

51) 

 :هو استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف حتقيق األهداف  التعريف التاسع
فهو يعتمد على املعلومات واملوارد ( 133-135، ص ص  5002د سمير احمد ، )محم التسويقية"

الرقمية وشبكة االنرتنت بنسبة كبرية بغرض حتقيق مزايا تنافسية يف عصر متيز بظهور 
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 إسرتاتيجيةتكنولوجيات متطورة مست مجيع الوظائف ومنها التسويق،والشكل التايل يوضح 
 التسويق االلكرتوين.

استخدام قوة شبكات االتصال  بأنهل التعاريف السابقة ميكن تعريف التسويق االلكرتوين من خال       
التسويقية، ويقوم التسويق  األهدافاملباشر واتصاالت احلاسب والوسائل التفاعلية الرقمية لتحقيق 

 االلكرتوين على مبدأين :
  .يلاحلاسب اآل أجهزةئة باستخدام جتار التجز وامر التشغيل بني املوردين و أ مثل*األتوماتية ألوامر التشغيل: 

ذلك الفرد وبذلك تؤدي  إجاباترسالة لفرد ما وتلقي  إرسال أو*التفاعلية: أي القدرة على خماطبة   
عالقات مباشرة معه  إقامةترسيخ مفهوم التوجه بالعميل من خالل  إىلالتفاعلية بني املؤسسة والعميل 
 بالطريقة اليت حتقق رضا العميل. وإشباعهاية والتعرف على احتياجاته احلقيق

 للتسويق االلكتروني اإلستراتيجيةمفهوم : 5الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ، األردنو املعرفة االلكرتونية "، دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع عمان ،  اإلدارة"جنم عبود جنم ،المصدر : 
 .912، ص 9112

 خصائص التسويق اإللكتروني:0.0
 فهمها منالتسويق اإللكرتوين وهذه اخلصائص البد من  أساسية يف إن خصائص اإلنرتنت متثل قاعدة

 ألهم هذه اخلصائص: يأيتونعرض فيما  اإللكرتونية.أجل جناح العملية التسويقية 
 ( قابلية اإلرسال املوجهAddress ability إن اإلنرتنت متكن املسوق من حتديد زبائنهم :)

أن التكنولوجيا الرقمية جتعل من املمكن لزائري موقع  إىلالشراء. وهذا يعود قبل القيام ب

الرؤية  و خصائص االنرتنت أدوات املوارد الرقمية
 الرقمية

 التسويق االلكتروني

 ميزة تنافسية

 الكفاءة الفاعلية
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الويب أن حيددوا أنفسهم ويقدموا معلومات عن حاجاهتم ورغباهتم قبل الشراء. كما أن 
املسوقني لديهم القدرة على حتديد الزبائن احملتملني من خالل شراء قواعد البيانات اخلاصة 

دم أفرادها ليطوروا قوائم بالزبائن احملتملني. وهذه اخلاصية مثرية للجدل بالزبائن أو إهنا تستخ
ألهنا تتجاوز على خصوصية الزبائن خاصة وإن بعض الشركات تستخدم ما يسمى الكعكة 

( وهى ملف صغري يوضع على جهاز الزبون عند زيارته Cookieاحملالت أو الكوكى )
املرة التالية وجيعل املوقع أكثر  يفموقع الشركة للموقع ) بدون علمه( يسهل له التعامل مع 

( األمريكية مثاًل تسمح من خالل ذلك للزائرين CNNخلدمة الزبون. وإن حمطة ) زبونيه
 ملوقعها على الويب أن ينشئوا صفحة أخبار خاصة هبم ومفصلة على قدر اهتماماهتم.

  ( التفاعليةInter activity)ن أن يعربوا عن حاجاهتم تسمح للزبائ : وهى القدرة اليت
تقوم هبا املؤسسة.اإلنرتنت  اليتورغباهتم مباشرة للمؤسسة واالستجابة التصاالت التسويق 

تقدم مزايا تغطية سوق واسعة وبتكلفة منخفضة جداً.إن التفاعلية تساعد املسوقني على 
اإلنرتنت.  تساعد على اشتقاق القيمة من منتجات املؤسسة على اليتتكوين اجلماعة اخلاصة 

. األول هو مدخل السوق االلكرتوينالتسويق  يفوالبد من اإلشارة إىل أن هناك مدخلني 
يقصر مهمة املسوق على تسويق املنتجات  الذي( وهو Silent Marketingالصامت )

واخلدمات بشكل مباشر على اإلنرتنت ودون أن يتطلب ذلك ضرورات التفاعل املباشر مع 
 Mouthيتعامل مع املشاركة الفعالة ) آيلخل يستلزم وجود نظام طلبيات الزبائن. وهذا املد

Piece يقوم على توفري فرص املشاركة للزبون من خالل االستفادة من القدرة  الذي( وهو
. فاملدخل األول االلكرتوينرؤيتهما للتسويق  يفالتفاعلية لإلنرتنت. وكال املدخلني يتميزان 

يقوم على  الثاينحني أن  ىف اآلىللواسع على أساس التفاعل هو أقرب القياسية واحلجم ا
 التنوع والقطاعات السوقية والتفاعل االنساىن.

 ( الذاكرةMemory وهى القدرة على الوصول إىل قواعد ومستودعات البيانات :)اليت 
شركة تتضمن املعلومات عن الزبائن احملددين وتاريخ مشرتياهتم املاضية وتفضيالهتم مما ميكن ال

 زبونيهمن أجل  احلقيقيالوقت  يفاملسوقة على اإلنرتنت من استخدام تلك املعلومات 
 العروض التسويقية وشخصنتها .
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 ( الرقابةControl وهى قدرة الزبائن على ضبط املعلومات :)وما يريدون أن  يقدموهنا اليت
ميكن الزائرين  الذي( Hypertextيدلون به. كما أن مواقع الويب تستخدم النص الفائق )

 للموقع أن خيتاروا ما يريدون زيارته أو قراءته على الشاشة التفاعلية.
 ( قابلية الوصولAccessibility وهى القدرة على الوصول إىل املعلومات املتاحة على :)

اإلنرتنت. وهذا ما جيعل الزبائن ميتلكون معلومات أوسع وأكثر عن منتجات الشركة وقيمتها 
 وقت مضى. أيمكانية املقارنة ملدى أوسع من املنتجات واألسعار أكثر من النسبية مع إ

 ( الرقمنةDigitalization القدرة على تقدمي املنتج أو على األقل منافعه كثنائيات :)
رقمية من املعلومات مما يعىن قدرة كبرية لإلنرتنت ألن ينتج، يروج، يوزع، ويبيع تلك 

 ة.اخلصائص مبعزل عن السلعة املادي
 Philip kotler et Gary-)باملزايا التالية: أيضاالتسويق االلكرتوين يتمتع  أنذلك جند  إىل باإلضافة  

Armstrong، 1999، (pp 519-521 
  وختفيض التكاليف. عاطفيا على املستهلك التأثريعدم 
 .االتصال املكتوب والسريع والفعال بني مسؤول البيع والعميل 
 قية كما يوضحه اجلدول التايلتسويحتسني العالقات ال: 

 ثير االنترنت في تحسين العالقات التسويقيةأ( : ت25الجدول رقم )
الدعم و التغذية العكسية  البيع و التوزيع البحوث التسويقية 

 للعميل
قدرات 
 االنترنت

توفري املعلومات الالزمة للقيام 
بالبحوث التسويقية اخلاصة 

 بالعمالء

قطاعات  إىلتتيح الوصول املرن 
جديدة من العمالء 

 املستخدمني لالنرتنت

حتسني قدرة العميل على 
التفاعل مع املؤسسة من 
 خالل تقنيات االنرتنت

 
 

الفوائد العائدة 
 على المؤسسة

 
ردود  أواحلصول على استجابات 

فعل العمالء حول اخلدمات 
 اجلديدة املقدمة من املؤسسة

تتيح منافذ توزيع رخيصة و 
 سريعة .

فحات الشبكة تعد مبثابة  ص
كتيبات الكرتونية مصورة تروج 

 للمؤسسة

عملية االتصال  تسهل من
كرب عدد ممكن من العمالء أب
. 

الرد الفوري  إمكانيةتتيح 
 على مشاكل فئات العمالء.

 حتقيق رضا العمالء تكاليف اقل للبيع و التوزيع زيادة احلصة السوقية للمؤسسة الفرص
 .66، ص 9119،  اإلسكندريةخرون ، "مبادئ التسويق "، الدار اجلامعية ، آن و فريد الصحالمصدر: 
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 .قياس رضا الزبائن عن مؤسسة موبيليس وكالة باتنة1
موبيليس لتقييم مدى رضائهم ووالءهم ملؤسسة موبيليس قبل وبعد  استبيان على زبائن 160مت توزيع  

ملفهوم التسويق  إدراكهمالقتهم هبا، ومعرفة مدى يف ع تأثريه فتح املوقع االلكرتوين ملوبيليس،ومدى
 استمارة قابلة للتحليل،ومت التوصل للنتائج التالية: 091االلكرتوين، ومت اسرتجاع 

 العمر :5.1
تالميذ  أما %66سنة وتقدر نسبتهم بـ  92و 02العينة املستجوبة سنها ما بني  أغلبيةكانت  

بينما كانت  %01سنة فكانت نسبتهم  02و  09بني  أعمارهماوح املرحلة الثانوية واملتوسطة والذين ترت 
 χ²cسنة، وعند حساب  96مبتوسط  %06سنة و تقدر بـ  92و  92الذين سنهم بني  األفرادنسبة 
، وبالتايل فإن النتائج املتحصل عليها هلا H1ونقبل  H0نرفض  إذن( χt²)وهي اكرب من  169جندها 

 وهذا ما يبينه اجلدول املوايل..العينة (، وأن هناك اجتاه غالب ألفراد % 22داللة إحصائية بدرجة ثقة )
 العينة أفراد أعمار (:0الجدول رقم )

 المجموع 22-52 52-12 12-12 12-15 السن 

 120 23 92 18 7 التكرار

 %100 %16 %66 %13 %5 النسبة المئوية

 spss v21مت استنتاجها باستخدام برنامج  المصدر:
 توى التعليمي:المس0.1

العينة املستجوبة ذات مستوى جامعي من خمتلف الشعب واملستويات وتقدر نسبتهم بـ  أغلبيةكانت 
 .%01العينة الذين كان هلم مستوى متوسط وثانوي فكانت نسبتهم  أفراد أما، 19%

 
 فراد العينةالمستوى التعليمي أل (:1الجدول رقم )

 اجملموع دراسات عليا جامعي ثانوي متوسط املستوى التعليمي
 120 3 112 18 7 التكرار

 %100 %2 %80 %13 %5 النسبة املئوية

 spss v21مت استنتاجها باستخدام برنامج المصدر:
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 فراد العينةالمستوى التعليمي أل (:0الشكل رقم )

 
 SPSSباالعتماد على خمرجات برنامج المصدر:

 

 الحاضر؟        تصاالت مهمة لنإنسان في الوقتتكنولوجيا المعلومات واال أنهل توافق على 
يف الوقت احلاضر هي  لإلنسانالذين يعتربون تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مهمة  األفرادنسبة  
 أويرون انه ال غىن هلم عن اهلاتف النقال وال االنرتنت يف حياهتم اليومية سواء العملية  أهنمحيث  22%

، وبالتايل H1ونقبل  H0نرفض  إذن( χt²)وهي اكرب من  029دها جن χ²cالشخصية وعند حساب 
 العينة. (، وأن هناك اجتاه غالب ألفراد% 22فإن النتائج املتحصل عليها هلا داللة إحصائية بدرجة ثقة )

 تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت أهمية(:1الجدول رقم )
 موعاجمل ال نعم تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت أمهية

 120 7 133 التكرار

 %100 %5 %95 النسبة املئوية

 spss v21مت استنتاجها باستخدام برنامج المصدر: 
 تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت (:أهمية1الشكل رقم )

 
 spss v21باالعتماد على خمرجات  المصدر:

 جل ؟أقوم باستخدام االنترنت من ت
الذي جيعلهم يستخدمون االنرتنت يف  األمرنوا طلبة جامعيني وهو غلب العينة اخلاصة باالستبيان كاأ 

فقط  %6يستخدمونه يف احملادثة والرتفيه ونسبة  %20تليها نسبة  %96الدراسة وتقدر نسبتهم بـ 
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 أفراديستخدمونه يف العمل وذلك للحصول على معلومات خبصوص سري وظائفهم بينما ال يستخدم 
 إذن( χt²)و هي اكرب من  6621،92جندها  χ²c، وعند حساب إطالقاالعينة االنرتنت يف التسوق 

، (% 22بدرجة ثقة )، وبالتايل فإن النتائج املتحصل عليها هلا داللة إحصائية H1ونقبل H0نرفض 
 العينة. وأن هناك اجتاه غالب ألفراد

 استخدام االنترنت مجاالت(:1الجدول رقم )
 استخدام جماالت

 االنرتنت
 اجملموع أخرى التسوق احملادثة الرتفيه سةالدرا العمل

 25 30 10 1 التكرار
0

0 

0

0 
120 

 %30 %21 %43 %6 النسبة املئوية
0

% 

0

% 
100% 

 spss v21مت استنتاجها باستخدام برنامج المصدر: 
 

 استخدام االنترنت (:مجاالت1الشكل رقم )

 
 spss v21باالعتماد على خمرجات برنامج المصدر:

 هل تؤيد استخدام االنترنت في المؤسسة ؟          
يف عملها من ناحية  ألمهيتهوذلك  %29تقدر نسبة املؤيدين الستخدام االنرتنت يف املؤسسة بـ  

 اآلخرالدراسات والبحوث والتعريف مبنتجات وخدمات املؤسسة بينما يرى البعض  وإجراءتوفري املعلومات 
يتوفر للمسري  أنب عدم تطور املمارسات التجارية عرب االنرتنت وانه يكفي انه ميكن االستغناء عنها بسب

 قراراته من هذا املنطلق. إصدارانرتنت يف املنزل حيث ميكن له معرفة اجلديد وبالتايل 
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 استخدام االنترنت في المؤسسة أهمية(: 1الجدول رقم )
 اجملموع ال نعم استخدام االنرتنت يف املؤسسة أمهية

 120 11 152 ارالتكر 

 %100 %8 %92 النسبة املئوية

 spss v21المصدر: تم استنتاجها باستخدام برنامج 
 

 استخدام االنترنت في المؤسسة أهمية(: 1الشكل رقم )

 
 spss v21باالعتماد على خمرجات برنامجالمصدر:

 

 شراء المنتجات عن طريق المواقع االلكترونية آمنة ؟             
االنرتنت غري امن بالنسبة لعملية الشراء وذلك بسبب كثرة جرائم  أنيرون  األفرادمن  %22نسبة  

هناك بلدان جنحت بنسبة كبرية يف  أنفريون  اآلخرالبعض  أماالسرقة اليت حتدث خالل هذه العمليات 
 واملصداقية يف الشراء عرب االنرتنت. األمانهذا اجملال وانه ميكن حتقيق 

 شراء المنتجات عن طريق المواقع االلكترونيةدرجة امن (: 1الجدول رقم )
 اجملموع ال نعم شراء املنتجات عن طريق املواقع االلكرتونيةدرجة امن 

 120 133 7 التكرار

 %100 %95 %5 النسبة املئوية

 spss v21مت استنتاجها باستخدام برنامج المصدر: 
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 ن طريق المواقع االلكترونيةشراء المنتجات ع(: درجة امن 1الشكل رقم )

 
 spss v21باالعتماد على خمرجات برنامج المصدر:

 ل قمت بالشراء عن طريق االنترنت ؟ه
املهتمني هبذا اجملال  األفرادبالشراء عرب االنرتنت واكتفى بعض  األفرادمل تقم العينة املختارة من   

ين وذلك لتوقع ممارسة هذه العملية يف املستقبل مبعرفة كيفية الشراء عرب االنرتنت وطرق الدفع االلكرتو 
خاصة بعد ظهور مشروع جوازات السفر وبطاقات التعريف الوطنية االلكرتوين والبطاقة الذهبية واقرتاح 

 مشروع التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر.
 إذا كانت اإلجابة بال، فما هي العوائق التي تحول دون شرائك؟

الشراء عرب االنرتنت ومهي  أن أمههامن  األسباباء عرب االنرتنت جملموعة من بالشر  األفرادمل يقم   
فهم ال يثقون يف التعامل عرب  %11وغياب البطاقات االئتمانية وال ميكنهم القيام به وبلغت نسبتهم 

 %7نسبة  أمااالنرتنت بالنسبة للعمليات واملمارسات التجارية وكذلك غياب وسائل الدفع االلكرتونية، 
سبب عدم شرائها عرب االنرتنت لعدم وجود قانون يضمن حقها يف هذه العملية وذلك لعدم  أرجعتفقد 

سبب عدم الثقة يف املؤسسات اليت يتعاملون معها فكانت نسبته   أمااهتمام الدولة بعد هبذا اجلانب، 
عر وارتفاعه بسبب الس أماتصميم مواقع مشاهبة من طرف قراصنة االنرتنت،  إمكانيةبسبب  01%

 χ²c، وعند حساب %6عدم ممارستهم للشراء عرب االنرتنت تقدر بـ  أمامفكانت نسبة من يعتربونه عائق 
، وبالتايل فإن النتائج املتحصل H1ونقبل  H0نرفض  إذن( χt²)وهي اكرب من  0292،6جندها 

 لعينة.ا ، وأن هناك اجتاه غالب ألفراد(% 22بدرجة ثقة )عليها هلا داللة إحصائية 
 (: عوائق الشراء عبر االنترنت8الجدول رقم )

عوائق 
الشراء عرب 

ارتفاع سعر 
 البضاعة

الشراء 
عرب االنرتنت 

عدم الثقة يف 
 مؤسسات التسويق

ال أمتلك 
 ائتمان بطاقة

 اجملموع أخرى
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 االلكرتوين ومهي االنرتنت
 120 10 21 12 21 2 التكرار

النسبة 
 املئوية

3% 40% 10% 40% 7% 100

% 

 spss v21مت استنتاجها باستخدام برنامج المصدر: 
 

 (: عوائق الشراء عبر االنترنت1الشكل رقم )

 
 spss v21باالعتماد على خمرجات برنامج المصدر:

 

 االلكترونية ؟ ما اإليجابيات التي تراها في التسوق عبر الوسائل
تنوعا هلم وميكنهم من  أكثروضا التسوق عرب االنرتنت يوفر عر  أن األفرادمن  %67يرى نسبة   

جتد يف التسوق عرب االنرتنت  %97خبصوص ما يرغبون بشرائه بينما نسبة  أخرى أفكارالتعرف على 
فتطمح لعملية التسوق عرب  % 91نسبة  أماملية التسوق التقليدية، عمقارنة ب توفريا للجهد والوقت

استفادته من  وإمكانيةتجات واخلدمات عرب االنرتنت املقارنة بني املن إلمكانيةاالنرتنت من اجل توفريه 
فتطمح لعملية التسوق عرب االنرتنت من اجل  % 06، بينما نسبة أعلىخدمات ذات جودة  أومنتجات 

 إذن( χt²)وهي اكرب من  6927،6جندها  χ²cخدمات بسعر اقل، وعند حساب  أوتوفري منتجات 
(،  % 22ملتحصل عليها هلا داللة إحصائية بدرجة ثقة )، وبالتايل فإن النتائج اH1ونقبل  H0نرفض 

 العينة. وأن هناك اجتاه غالب ألفراد
 (: ايجابيات التسوق عبر االنترنت5الجدول رقم )

اجيابيات التسوق 
 عرب االنرتنت

عروض 
املنتج بأكثر 

 من طريقة

املقارنة من 
 حيث السعر

املقارنة 
من حيث 

 اجلودة

 توفري
 الوقت واجلهد

 
 أخرى

 اجملموع
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 091 00 61 91 99 29 التكرار
 %100 %00 %27 %20 %16 %37 النسبة املئوية

 spss v21مت استنتاجها باستخدام برنامج المصدر: 
 

 (: ايجابيات التسوق عبر االنترنت8الشكل رقم )

 
 spss v21باالعتماد على خمرجات برنامجالمصدر:

 

 عام؟ لت معه في أي مناسبة تخصك بشكلهل جربت الدخول على موقع موبيليس ؟ هل تعام
باملوقع و منهم نسبة  إعجاهبمقاموا بزيارة موقع موبيليس وقد ابدوا  األفرادمن  %61نسبة      

وذلك من اجل االطالع على  %91منهم تعاملوا معه واليت متثل نسبتهم بالنسبة لعدد العينة  66%
مل يقوموا بالتعامل معه يقوموا بزيارة املوقع و مل  %91االستعالم عن اخلدمات، بينما نسبة  أوالفاتورة 

 قاموا بزيارة املوقع و لكن مل يتم التعامل معه . %91نسبة  إىل إضافة
 (: نسبة الدخول لموقع موبيليس و التعامل معه52الجدول رقم )

 اجملموع ال نعم موبيليسالدخول على موقع 
 120 21 12 التكرار

 %100 %40 %60 النسبة املئوية

 المجموع ال نعم موبيليسالتعامل مع موقع 

 120 115 51 التكرار

 %100 %80 %20 النسبة املئوية

 spss v21مت استنتاجها باستخدام برنامج  المصدر:
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 (: نسبة الدخول لموقع موبيليس و التعامل معه5الشكل رقم )

 
 spss v21باالعتماد على خمرجات برنامجالمصدر:

 
 ن؟ اآل اتصالك بها حتى أولات موبيليس منذ هل تطورت خدم

معها ليس فقط اخلدمات املقدمة  تالحظ تطور خلدمات موبيليس منذ بداية تعاملها %71نسبة    
اخلدمات ، فهي تضع حتت تصرف الزبون جمموعة من العمال املختصني تعمل ملدة  أداءطرق  أيضالكن و 
موبيليس مل تتطور وذلك الن  أنجتد  %99نما نسبة ساعات يوميا، بي 12بعدد  األسبوعيف  أيام 6

 تطور يف هذه الفرتة البسيطة. إيتعامله معها كان من فرتة بسيطة ومل يالحظ 
 

 تطور خدمات موبيليس(: 55الجدول رقم )
 اجملموع ال نعم تطور خدمات موبيليس

 120 31 102 التكرار

 %100 %22 %78 النسبة املئوية

 spss v21ها باستخدام برنامج مت استنتاج المصدر:
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 تطور خدمات موبيليس(: 52الشكل رقم )

 
 spss v21باالعتماد على خمرجات برنامج المصدر:

 هل تدرك معنى التسويق عبر االنترنت؟ 
القيام  بأنهيدركون مفهوم التسويق االلكرتوين وقد عرفوه  األفرادمن  %61نسبة  إحصاءمت    

خدمات ما بعد البيع  إىل إضافةاخلدمة  أوالعميل جبودة املنتوج  وإقناعنت بعمليات البيع عرب االنرت 
فهي ال تدرك معىن التسويق  %69نسبة  أما،  99/99و  7/7التواصل مع العمالء مبعدل  إىل باإلضافة

 عرب االنرتنت.
 معنى التسويق عبر االنترنت إدراك(: 50الجدول رقم )

 اجملموع ال نعم معىن التسويق عرب االنرتنت إدراك
 120 22 22 التكرار

 %100 %32 %68 النسبة املئوية

 spss v21المصدر: تم استنتاجها باستخدام برنامج 
 

 معنى التسويق عبر االنترنت إدراك(: 55الشكل رقم )

 
 spss v21باالعتماد على خمرجات برنامج المصدر:

 خالل الموقع االلكتروني؟  نر مباستمراتقوم موبيليس بتحديث المعلومات المتوفرة عنها 
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الذين قاموا بزيارة املوقع تؤكد حتديث موبيليس ملعلوماهتا عرب املوقع وذلك  األفرادمن  %61نسبة  
تغيري يف  إيالذين مل يالحظوا  األفراد %91توسيع يف نشاطها، ومتثل نسبة  أوختفيض  إي إجرائهاعند 

مل يزوروا  أهنمبسبب  اإلجابةامتنعوا عن  %2دا بينما نسبة املعلومات الن عدد زيارهتم للموقع قليلة ج
 H0نرفض  إذن( χt²)وهي اكرب من  611جندها  χ²cمرتني، وعند حساب  أومرة واحدة  إالاملوقع 
(، وأن هناك  % 22، وبالتايل فإن النتائج املتحصل عليها هلا داللة إحصائية بدرجة ثقة )H1ونقبل 

 .العينة اجتاه غالب ألفراد
 تحديث المعلومات لموقع موبيليس(: 51الجدول رقم )

 اجملموع إجابةدون  ال نعم حتديث املعلومات ملوقع موبيليس
 120 1 32 22 التكرار

 %100 %2 %28 %68 النسبة املئوية

 spss v21مت استنتاجها باستخدام برنامج المصدر: 
 

 تحديث المعلومات لموقع موبيليس(: 50الشكل رقم )

 
 spss v21باالعتماد على خمرجات برنامج صدر:الم

 

 رسالة ....الخ ؟            او ايميلسواء  إعالنهل وصلك من موبيليس أي 
من موبيليس تعرض فيه خدماهتا على زبائنها وتتواصل معهم وختربهم  SMSوصلهم  األفرادكل 

 ببعض اخلدمات اليت ميكنهم احلصول عليها من خالل زيارة موقعها.
 مستوى رضائك عن موبيليس بشكل عام؟ قيم
وجه، وال تفكر يف تغيري التعامل معها وعند  أكملموبيليس تقوم بواجبها على  أنترى  % 12نسبة  

، وبالتايل فإن النتائج H1ونقبل  H0نرفض  إذن( χt²)وهي اكرب من  099جندها  χ²cحساب 
 العينة. ن هناك اجتاه غالب ألفراد(، وأ % 22املتحصل عليها هلا داللة إحصائية بدرجة ثقة )
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 عن موبيليس األفرادرضا (: 51الجدول رقم )
 األفرادرضا 

 عن موبيليس
 اجملموع غري راضي جدا غري راضي حمايد راضي راضي جدا

 120 1 17 3 20 12 التكرار

 %100 %1 %12 %2 %36 %49 النسبة

 spss v21المصدر: تم استنتاجها باستخدام برنامج 
 عن موبيليس األفراد(: رضا 51رقم ) الشكل

 
 spss v21باالعتماد على خمرجات برنامج المصدر:

 . نقاط القوة و الضعف لموبيليس1
 :نقــاط القوة5.1

إن تقدمي العديد من اخلدمات يعترب نقطة جيدة من النقاط اليت تتميز هبا املؤسسة وهذا ما  -
ت تراجعا يف نسبة األرباح خلدمة معينة ميكنها من اكتساب عدة مصادر لألرباح، فإذا حقق

ميكنها تعويضه باألرباح اليت حتققها يف خدمة معينة، هذا إضافة إىل تقدمي العديد من اخلدمات 
 ميكنها من امتالك حصة معتربة يف السوق وبالتايل اجتذاب الزبائن وكسب ثقتهم.

خدماهتا، وعدم التخلي عنها  املؤسسة املتمثلة يف مواجهة املنافسني، وتسويق إسرتاتيجيةإن  -
لصاحل املنافسني متكنها من بلوغ غايتها،إضافة إىل أهنا تدفعها إىل حتسني نوعية خدماهتا وحتقيق 

، وهذا حىت تضمن مكانتها يف السوق أمام هؤالء املنافسني االتصاالتالتطور املستمر يف جمال 
 لزبائنها . واالمتيازاتخفيضات الذين هم من خمتلف اجلنسيات، واليت تتمثل يف تقدمي الت

كبري للزبائن ويتجلى هذا يف استخدامها ملختلف الوسائل اليت هلا أثر   اهتمامإن املؤسسة تويل  -
 .تهلكني املتعلقة باقتناء اخلدماتمعترب على قرارات املس
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سة موقع الكرتوين على أنه إجراء ضروري يبني مدى مواكبة هذه املؤس إلنشاءإن اعتبار املؤسسة  -
 نسبة امليزانية املالية املخصصة هلا .اجملتمع.للعصرنة والتطورات احلديثة و 

تعتمد هذه املؤسسة على خمتلف أنواع وسائل اإلعالن، وهذا ما ميكنها من إيصال املعلومات  -
 املراد تقدميها إىل خمتلف شرائح اجملتمع .

نيات التسويق عموما، و يف تعترب مؤسسة موبيليس من املؤسسات الرائدة وطنيا يف تطبيق تق -
انتهاج إسرتاتيجية تروجيية حمكمة خصوصا، حيث تكثف موبيليس من احلمالت الرتوجيية 
معتمدة يف ذلك على التنويع يف عناصر املزيج الرتوجيي، وتعد سياسة الرتويج يف املؤسسة من أبرز 

اجلوانب اإلجيابية  أهمن العوامل اليت أدت باملؤسسة إىل حتقيق نتائج إجيابية يف امليدان. وم
 لسياسة الرتويج يف املؤسسة : 

 واإلشاراتطرق جد حديثة ومتطورة يف تصميم اإلعالنات الضعـــف:اعتماد . 
 . توظيف مؤسسة موبيليس قنوات التوزيع للرتويج ملنتجاهتا وخدماهتا 
 تستهدف املؤسسة عن طريق محالهتا الرتوجيية معظم الشرائح والطبقات يف اجملتمع . 
 . تعتمد سياسة املؤسسة الرتوجيية على التنويع يف األساليب واألنشطة 
 . تستخدم املؤسسة احلمالت الرتوجيية حبجم مناسب، و بنوعية حسنة يف الغالب 

 نقاط الضعـــف :0.1
إن مصلحة التسويق ملوبيليس تقوم مبهمة التنفيذ للقرارات التسويقية اليت يتخذها املديرية العامة  -

ال تشارك يف اختاذ القرارات التسويقية، وبالتايل فإن نقطة الضعف تكمن  أهنا إيئر فقط، باجلزا
 يف مركزية اختاذ القرارات من اهليئات العليا.

من املفروض أن تقوم املؤسسة بتشخيص بيئتها الداخلية واخلارجية دوريا، وكذلك يف حالة إقباهلا  -
تعرتض املؤسسة؛ إال أن موبيليس تقوم على عرض خدمة جديدة، ويف حالة وجود مشكلة 

بعملية التشخيص عند اإلقدام على عرض خدمة جديدة فقط دون احلاالت األخرى معتمدة 
على طرف وحيد وهو دراسات اإلدارة التسويقية مهملة دراسات املكاتب اخلاصة والوكاالت 

 اإلعالنية، الدراسات اجلامعية واملعاهد املتخصصة والقوى البيعية .
ن الوقت احلاضر واقتصاد السوق يتطلب من املؤسسة أن تكون مواكبة لكل ما جيعلها تتطور إ -

نهم املعتادين وحىت وتستمر، وهلذا تقوم بالدراسات ومجع البيانات يف مجيع اجملاالت من زبائ
ذلك القوانني   وكذلك الوضعية السياسية مبا يفاملنافسني واملوزعني حتركات اجلدد،



 

 فوزية برسولي علية ضياف،اساعيل بن ديلمي، 
 واقع التسويق اإللكتروني في مؤسسات االتصال الجزائرية

 ر عينة من زبائن مؤسسة موبيليس وكالة باتنةدراسة استطالعية من وجهة نظ
 

20 

وخاصة التطور التكنولوجي، إال أن موبيليس تويل  واالجتماعية االقتصادية لوضعيةوالتشريعات،ا
 جل اهتمامها للزبائن واملنافسني دون البقية، وهذا ما جيعلها تواجه مشاكل يف املستقبل .

توجد بعض العيوب أو النقائص يف الربنامج الرتوجيي للمؤسسة وميكن سرد أهم سلبيات النشاط  -
 سة موبيليس يف ما يلي: الرتوجيي ملؤس

 . غياب اإلبداع على مستوى املديريات اجلهوية، واالقتصار على املركزية يف التخطيط 
 . غياب احلمالت اإلشهارية عن بعض احملافل الوطنية، واليت تستقطب مجاهري كبرية 
 جات،تصميم اإلعالنات ال يأخذ بعني االعتبار التنويع الثقايف للمستهلكني، مثل تتعدد الله 

 والعادات.
 .خاتمة:1

، واليت تعرضنا فيها لواقع  التسويق االلكرتوين  فانه باتنة-من خالل الدراسة امليدانية ملؤسسة موبيليس  
يظهر أن هذه املؤسسة تعتمد بشكل كبري على أجبديات التسويق، وهو ما ساهم يف جناح هذه املؤسسة، 

يف حتقيق امليزة التنافسية دور كبري وفعال عن طريق استهدافه  وأن الدور الذي يقوم به التسويق االلكرتوين 
سة للتكامل بني نشاطاهتا لشرائح جديدة وحمافظته على زبائن املؤسسة، كما توصلنا إىل ضرورة حتقيق املؤس

 .يةالتسويق
وره من خالل دراسة وحتليل واقع التسويق اإللكرتوين واملوقع اإللكرتوين على مستوى موبيليس، ود أما

 التميز، فتمكنا من اخلروج بالنتائج التالية: إدارةيف حتقيق 
متلك موبيليس قدرة تنافسية عالية بفضل املهارات والكفاءات البشرية اليت حتوزها وبفضل البنية  -

 التحتية الكبرية اليت يشغلها يف إيصال خدماته إىل كافة مناطق الوطن.
 يف اجلزائر والتزويد باإلنرتنت . هتتم موبيليس بتطوير خدمات اهلاتف النقال -
العمل على تطوير موقعها على اإلنرتنت مبا يتناسب مع متطلبات التسويق اإللكرتوين الفعال  -

 ويوفر خدمات تروجيية إضافية على املوقع.
 من خالل النتائج اليت توصلت إليها الدراسة امليدانية ملوبيليس ميكننا تقدمي االقرتاحات التالية واليت من

 شأهنا أن ترقي مبستوى التسويق اإللكرتوين يف هذه املؤسسة إىل املستوى املطلوب:



 

 :الملتقى الوطني العلمي حول 
 وسبل حماية املستهلك الالكتروني ةالتجارة الالكتروني

21 

القيام حبمالت إعالنية حتسيسية واسعة وتنظيم ندوات وملتقيات لشرح أمهية التسويق اإللكرتوين  -
 والفوائد اليت يعود هبا على االقتصاد الوطين .

 دريب املستخدمني.إعداد املوارد البشرية الالزمة بتكوين خمتصني وت -
اذ القرارات التسويقية تطوير نظام املعلومات التسويقي للمؤسسة و الزيادة يف فاعليته الخت -

 .الصائبة
 القيام بدراسة سلوك املستهلك، وحتقيق تطلعاهتم. -
الرتكيز على عوامل أخرى جللب الزبائن، كالتحسني يف جودة املنتجات، التطوير يف التكنولوجيا،  -

 قدمي اخلدمة.التميز يف ت
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 :ملخص
دى لنستغرام على قرار الشراء عرب موقع اإل التأثرييسعى هذا البحث إىل معرفة أثر مجاعات 

من فئة النساء يف اجلزائر والكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بني إجتاهات املبحوثني  املستهلكني
وير إستبانة ولتحقيق أهداف الدراسة مت تط، نستغرام يف قرار الشراء لديهمعرب اإل مجاعات التأثري أثر حول

 ؛(16مكونة من )من النساء جلمع البيانات، طبقت على عينة عشوائية 
رام على قرار نستغعرب موقع اإل التأثريذو داللة إحصائية جلماعات  وصلت النتائج إىل وجود أثر

صائية ود فروق ذات داللة إحكما أظهرت النتائج وج،يف اجلزائرالشراء لدى املستهلكني من فئة النساء 
يمي، )السن، املستوى التعل ( يف وجهات نظر املبحوثني تعزى للمتغرياتα≤0.05عند مستوى داللة )

ستفادة م البحث ببعض التوصيات لتعزيز اإلختتإويف ضوء هذه النتائج  (،نرتنت يومياستخدام اإلإمعدل 
ة ثقة والشفافية لضمان املتابعة املستمرة وزياد ضرورة حتلي اجلماعات املؤثرة باملصداقيةكمن بينها:  

 املستهلكني فيهم ويف املنتج.
لوك نستغرام، س، مواقع التواصل اإلجتماعي، موقع اإل: مجاعات التأثريالكلمات المفتاحية

 .املستهلك، قرار الشراء
 "لكرتونيةالتجارة اإل لكرتوين يف تطويردور التسويق اإل السادس" المحور:
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 مقدمة:  .5
وأيضا  عماهلاستإتساع جمال إو  تصالإلسرعة وسائل ا زيادةؤسسات و ملا نيي بملالتنافس العا نتيجة       

عمق التى الباحثني عللزاما  أصبحنرتنت واليت تعترب أشهر وأسرع وسيلة لنقل املعلومات واألخبار، ظهور األ
هذه الوسيلة واليت تضم عدد هائل من التطبيقات واحملركات واملواقع املسؤولة عن نقل املعلومة يف  دراسة يف

لى ع، ولذلك فمن الضروري حتديد أثرها جتماعيإلمواقع التواصل اوقت قياسي، ومن بني أشهر وسائلها 
ائل ذات ز به من تفاعل بني املرسل واملستقبل، وهي رستتميملا  خاصةستهلك سلوك املاملؤسسة عامة وعلى 

إجتاهني عكس وسائل اإلعالم التقليدية تشارك األطراف يف مواقع التواصل اإلجتماعي بالتعبري عن آرائهم 
   ؛ميزة جعلت اإلقبال عليها بوترية عالية بكل حرية، وهذه 

Abstract : 

This research seeks to know the impact of influence groups via 

Instagram on the purchase decision of consumers in the category of 

women in Algeria, also to detect statistically significant differences 

between the trends of respondents on the impact of the influence groups 

via Instagram on their purchase decision, and to achieve the objectives of 

the study we developed a questionnaire to collect data, Applied to a 

random sample of women (64); 

The results showed that there was a statistically significant effect of 

the influence groups via Instagram on the purchasing decision of the 

female consumers in Algeria.  

The results also showed that there were statistically significant 

differences at the level of (α≤0.05) in the respondents' views due to the 

variables (age, educational level, average daily Internet usage), through 

these results, the research concludes with some recommendations ,such 

as : the need for credibility and transparency of influential groups to ensure 

continuous follow-up and increase consumer confidence in them and in 

the product. 

Keywords: Influence groups, social media, Instagram, consumer 

behavior, buying decision. 
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)املستهلك(،  نملنتجاهتم نظرا لدرجة الوصول السريع للزبو ما جعل املسوقني يتسابقون عليها للرتويج        
ية ع أطراف آخرين ضف إىل تعدد اآلراء يف وقت واحد والتغذية العكسمشاركة وقابلية التفاعل والتبادل وامل

واهلدف من ختصيص سلوك املستهلك ذلك ألنه املتصفح الرئيسي هلذه املواقع، وأصبحت درجة تأثره ، اآلنية
 حد اإلدمان على حسب العديد من الدراسات يف هذا اجملال هبا كبرية

ومن خالل مامتيزت به مواقع التواصل اإلجتماعية عمدت بعض املؤسسات إىل إستهداف زبائنها          
ويق ولعل من ابرز االسرتاتيجيات احلديثة اليت تنتهجها املؤسسات يف جمال التس، والتأثري على قرار شراءهم

لتعريف للمنتوج واملتاجرة به الكرتونيا داخل وخارج الوطن هي اجلماعات املؤثرة، واليت انتشرت االلكرتوين ل
وبشكل كبري يف جمتمعاتنا ويف مجيع اجملاالت وعند كال الفئتني خاصة عند النساء ففي الكثري من األحيان 

 .تتنافس املؤسسات لعرض منتجاهتا عرب مؤثرين معروفني
   :البحثإشكالية 

االنستغرام  ثير عبر موقعما أثر جماعات التأ: ميكن طرح التساؤل الرئيسي التايلخالل ماسبق ومن 
(les influenceuses؟)(على عملية الشراء لدى المستهلك الجزائري )فئة النساء 

 ولدعم التساؤل الرئيس مت طرح جمموعة من التساؤالت الفرعية متثلت يف:      
 التأثري عرب مواقع التواصل االجتماعي؟ي مجاعات ما ه  -
دى ل على قرار الشراء نستغرام()اإلاجلماعات املؤثرة عرب مواقع التواصل االجتماعي تأثريما مدى  -

  املستهلك اجلزائري )فئة النساء(؟
جتاهات املبحوثني حول أثر مجاعات التأثري على إقناعهم  إما مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية بني  -

 املستوى التعليمي، ن،) السبتبين قرار الشراء من عدمه، بإختالف مساهتم الشخصية املتمثلة يف:  كمستهلكني
 ؟ستخدام اإلنرتنت يوميا(إمعدل 

 :أهداف البحث
 :هذا البحث إىل ما يلي دفيه 
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تماعي جاملفاهيم النظرية لكل من التسويق اإللكرتوين ومواقع التواصل اإل التعرف على أهم -
 ؛املستخدمة

 ؛جتماعيعرب مواقع التواصل اإلحتديد مفهوم ومراحل قرار الشراء لدى املستهلك  -
ى املستهلك جتماعي على عملية الشراء لدي للمؤثرين عرب مواقع التواصل اإلالتعرف على التأثري الفعل -

 )فئة النساء(. اجلزائري
   :منهجية البحث        

املنهج اإلستطالعي جلمع البيانات واملعلومات    قصد اإلجابة على إشكالية الدراسة مت إستخدام         
لي اإلستداليل واملنهج التحلي ،فضال عن إستخدام املنهج الوصفي يف عرض البيانات ،املتوفرة من مصادرها

 ؛متغريات البحث ات السببية بنييف حتليل النتائج عرب ما أثري من تساؤالت هبدف حتليل وقياس العالق
نها املسح املكتيب جلمع املراجع املكتبية والغرض م أما فيما خيص أدوات الدراسة فقد مت إستخدام           

اجلانب التطبيقي  يفأما  ، النظري للجانب مجع املعلومات والتعرف على ما تناولته الكتب، اجملالت، املقاالت
، ومت حتليل نتائج اسةجمتمع الدر  ن والذي مت توزيعه على عينة عشوائية تتمثل يف ى اإلستبيامت اإلعتماد عل

Package for the Social  Statisticalتطبيق الربنامج اإلحصائي )إجابات املبحوثني ن خالل 

Sciencesاملعروف بـ )SPSS   02اإلصدار. 

 اإلجتماعياإللكتروني عبر مواقع التواصل  اإلطار النظري للتسويق .0
 تعريف التسويق اإللكتروني 5.0
حاول الكثري من الكتاب تقدمي تعريف للتسويق عرب االنرتنت أومايعرف بالتسويق اإللكرتوين منها:         

 (10،ص:7102) كرمية زيدان، رندة سعدي، 
ملعنية بدال من اهو إستخدام الوسائل اإللكرتونية يف إجراء العمليات التجارية التبادلية بني األطراف  -

 عمليات اإلتصال املباشر؛
 حتقيق الوسائط املتعددة يفشبكات اإلتصال املختلفة و نرتنت و كما عرف أيضا أنه إستخدام شبكة األ-

 ؛األهداف التسويقية مع ما يرتتب على ذلك من مزايا جديدة و إمكانات عديدة
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صاالت التسويقية تبإستخدام قواعد البيانات واإليرتكز على تكامل وظائف التسويق  اإللكرتوينالتسويق  -
 ؛التفاعلية اإللكرتونية و أي وسيلة إلكرتونية أخرى

بصفة عامة هو حالة خاصة من التسويق أو شكل من أشكال تطور التسويق، الذي يستخدم و        
 نرتنت.ألبكة ا، و الذي يركز أساسا على شالوسائل اإللكرتونية يف عملية إيصال املنتج إىل الزبائن

 التسويق اإللكتروني أهمية     0.0
 ،ي، يوسففوزي العباد ،هشام) من خالل النقاط التالية:اإللكرتوين  ميكن إبراز أمهية التسويق        

 (29-27 ص:-، ص7112حجيم الطائي، 
يوفر هلا  انقطاع، ممهتا يف خمتلف أحناء العامل ودون إإتاحة الفرصة للمؤسسة للمؤسسات لعرض منتجا-

 ؛فرصة أكرب جلين األرباح
فعيل إدارة ت تواصل فعال مع الشركاء و الزبائن، حيث يعترب طريقة فعالة لتبادل املعلومات، و دعم و-

 العالقة مع الزبائن؛
 ساعة؛ 72من خالل العمل على مدار  ستمرارية يف العالقة مع الزبونالديناميكية و اإل-
 األساسية للزبون؛ وظائف التسويقيزيد من كفاءة -
 ؛احملتملني ائنزبقوية من بيانات الإمتالك قاعدة عريضة و السرعة يف الوصول إىل الزبون، باإلضافة إىل -
 ل متسارع؛يت تتغري و تتطور بشكرتباطه بتقنيات املعلومات المان سرعة تطور املفاهيم من خالل إض-
تلقي ثارة وجذب املستخدم للموقع اإللكرتوين أو املستخدام عنصر اإلأين يتم إ كفاءة اإلعالن عرب الشبكة-

 للرسائل اإللكرتونية.
 التسويق اإللكتروني تطور    3.0

 والتسويق التقليدي متكامالن، فنشر عناوين الويب يف وكاالت االتصال اإللكرتوينالتسويق  يعد         
لكرتوين خيدم اإل العكس، فوجود املوقعو  فرتاضيعريف بوجود املؤسسة يف العامل اإلالتقليدية يساهم يف الت

 ، والشكل التايل يوضح ذلك أكثر.املؤسسة يف رفع القيمة املضافة
 مراحل تطور التسويق اإللكتروني  :5الشكل 
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 .09ص:،7102-7102زيدان،  ،كرمية  المصدر:

 املفهوم التقليدي للتسويق يف ظل التوجه باإلنتاج إىل الرتكيزخالل الشكل أعاله يكمن القول  من      
على املنتجات وكيفية بيعها وتتشكل أرباح املؤسسة من خالل حجم املبيعات فقط، بينما ركز املفهوم 
احلديث للتسويق يف ظل التوجه بالزبون فإنه يركز على تلبية حاجاته وإرضائه من خالل برنامج تسويقي 

لتسويق اإللكرتوين فقد فرض قواعد جديدة للتوجه بالزبون حيث أصبح بإمكان املؤسسة متكامل، أما ا
 ،ةالتسويق التفاعلي وحتقيق األرباح من خالل القيمة املدركة للزبون. )كرميدراسة توقعات زبائنها بفضل 

 (09،ص:7102-7102زيدان، 
 جتماعيمواقع التواصل اإل تعريف 6.0 
" تقوم على فكرة رئيسية 0.2الويباإلجتماعي هي أحد خمرجات تقنية "مواقع التواصل  -       

تتمثل يف مجع بيانات األعضاء املشرتكني يف املوقع، ويتم نشر هذه البيانات بشكل علين حىت جيتمع 
األعضاء ذوي املصلحة املتالكة والذين يبحثون عن نفس امللفات ، الصور...إخل، أي أهنا شبكة فعالة 

، مازن سامي أبو نصرهيل احلياة اإلجتماعية بني جمموعة من األطراف أو املعارف؛ ) تعمل على تس
 (02:ص ،يوسف سليمان، بدون سنة

مواقع التواصل اإلجتماعي  هي مواقع عرب شبكة األنرتنت بدأت بتقدمي خدمة التواصل بني  -       
وكان التواصل فيه  My Space مع موقع  7119أفراد اجملتمع عرب شبكة النرتنت كانت بدايتها عام 

الهلا تتيح للمستخدم ومن خ بني جمموعات حمددة، مث تطورت هذه املواقع بفعل التطبيقات اليت تضاف إليها
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مع تطبيق  2002الفيديوهات واآلراء، وهذا ماجعل اإلقبال عليها كبري  بداية عام ، تبادل الصور
Facebook   ،2012مث تلته عدة مواقع وتطبيقات) إبراهيم اخلضر مدين حممد، أمينة عبد القادر علي ،

  (22ص:
األكثر إستخداما وفق إلحصائيات أكتوبر  مواقع التواصل اإلجتماعيوالشكل التايل يوضح   

 9102ستخدمة عالميا ألكتوبر ماإلجتماعي المواقع التواصل  أهم :0الشكل            .2012
 
 
 
 
 
 

Source : https ://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-

number-of-users/, consulté le : 29/11/2019, à :15 :59. 
  يتضح أن: من خالل الشكل أعاله

 موقع الرائدة يف السوق أول هي  ،2012عتبارا من أكتوبر إ  Facebook مؤسسة -
 ؛مليار مستخدم نشط شهريا 2421يل ا يف حواوجد حالييو  ،مسجلتفوق مليار حساب يجتماعي إ

يقومون بتحميل الوسائط املتعددة من مليار مستخدم  2حوايل أن  إذ Youtubeموقع  -
قام مع تزايد أن تزداد هذه األر  ، وال يزال من املتوقععرض وتقييم وتعليق ومشاركة عل  مقاطع الفيديو

 ؛ستخدام األجهزة احملمولةإ
على Wechatو  Whatsappو  Messenger Facebookمثل التطبيقاتتركز  -

من مكاملات صوت فقط، أو فيديو بني األفراد بلغ عدد احلسابات التبادالت حول التواصل السريع 
 عل التوايل؛ مليار حساب  141و  142و  141النشطة فيهم شهريا 

https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/
https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/
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مليار حساب نشط  1يوجد به مشاركة الصور يقوم يف األصل على  Instagramتطبيق  -
، حيتل املرتبة السادسة كون أنه منذ ظهوره إقتصر على مستخدمي هواتف أي فون وأي باد، مع اشهري

 "غوغل بالي" وميكن حتميله من خالل "ألنرويدالوقت تطور وأصبح يشمل كافة أنظمة "ا
ومتكن املستخدمني من التواصل مع  ،جتماعية متاحة بلغات متعددةاإلكل هذه املواقع 

جتماعي إري تأثذ يكون هلا إ، قتصاديةدود اجلغرافية أو السياسية أو اإلاألصدقاء أو األشخاص عرب احل
 قوي بال ريب.

 يين()المستهلكين اإللكترونتسويقينإستخدام مواقع التواصل اإلجتماعي من قبل الم 1.0
اإلجتماعي من أهم املواقع اإللكرتونية اليت تعمل على توجيه األفراد أصبحت مواقع التواصل                 

واجلماعات وتؤثر يف سلوكياهتم، وقد إزداد عدد األفراد الذين يقومون بالتسوق عرب هذه املواقع والشكل 
 التايل يوضح ذلك.

 تسوقينتطور إستخدام مواقع التواصل اإلجتماعي من قبل الم :3الشكل

 
 
 
 

 
Source :https://www.oberlo.com/statistics/how-many-people-shop-online, consulté 

le : 27/11/2019, à :23 :34. 

 اصل اإلجتماعيمواقع التو املتسوقني عرب اإلجتاه التصاعدي لعدد من خالل قراءة الشكل أعاله يتضح 
 70.2 رتجم بنسبةهذا ي ،مليار 0.27دد املشرتين الرقميني بلغ ع7102عام  أنه ، يف مجيع أحناء العامل

 تسوقاملك هو واحد من كل أربعة أشخاص تراهم من حول ، أي أنمليار شخص يف العامل 2.0من  ٪
 اإللكرتونيني؛

عدد ا
املتسوقني

 
عرب مواقع التواصل اإلجتماع

 ي

https://www.oberlo.com/statistics/how-many-people-shop-online
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وه ليصل إىل يف مسرية من مواقع التواصل اإلجتماعيعرب من املتوقع أن يستمر عدد املتسوقني عرب 
)المستهلكين  ا منكان العامل سيكونو من س٪ 72.2فإن هذا يعين أن  ،7170مليار حبلول عام  7.02

 .7102عن عام ٪ 0.7بزيادة قدرها  اإللكترونيين(
 جتماعيالشراء لدى المستهلكين عبر مواقع التواصل اإلقرار  .3

 مفهوم سلوك المستهلك وأهميته في القرار الشرائي  5.3
يعترب موضوع سلوك املستهلك وقراراته الشرائية عرب شبكة اإلنرتنت من املوضوعات البحثية          

ديد وحتليل حثني بدراسته من خالل حتاحلديثة واملهمة يف جمال البحوث التسويقية، وقد تنامى إهتمام البا
ل معرفة الدوافع من أج العوامل اليت تؤثر بطريقة أو بأخرى على سلوك املستهلك الشرائي عرب اإلنرتنت،

وقد  ،واألسباب اليت تؤدي به إىل شراء منتج معني أو اختيار صنف معني دون غريه من األصناف السلعية
 أسهم هذا التحليل يف إرساء عدة أفكار سامهت يف إثراء هذا اجملال.

ا عن مجيع األفعال والتصرفات املباشرة وغري املباشرة اليت يقوم هب يعرف سلوك املستهلك بأنه -    
 (122:، ص2002الصرييف، حممد، ، ) ؛األفراد يف سبيل احلصول على سلعة أو خدمة معينة

ر يعرف  سلوك املستهلك بأنه األفعال والتصرفات املباشرة لألفراد للحصول على سلعة ويف سياق آخ -    
 ,Petigren, D, Zouiten, S, Menvielle, W, 2002) ؛أو خدمة واليت تتضمن إختاذ قرارات الشراء

P : 62) 
ءا من الوعي بد ءوعليه فإن سلوك املستهلك الشرائي يتمثل يف املراحل اليت متر هبا عملية الشرا      
 ؛ج ومقارنته بالبدائل املتاحة، حىت مرحلة تفضيله وشرائهبوجود املنت

ر إىل أن عملية الشراء ليست عملية تلقائية تتم مبجرد رؤية املستهلك ايشويف هذا السياق  -           
للسلعة املعروضة للبيع، بل إهنا متر مبراحل عدة، فقرار الشراء ليس إال مرحلة من املراحل املتعددة يف سلوك 

ار هبذا اذ قر ختإاملستهلك كما أن عملية الشراء قد ال تتم يف هناية األمر حىت و إن متت عدة خطوات على 
 (11:، ص2002أبو محيدة، عمر صاحل، ،هاشم، طارق نائل ) ؛الشأن
ختيار البديل املناسب من بني البدائل املتاحة واملفاضلة بني إأن قرار الشراء هو وهنالك من يرى  -        

ملتشابكة ا منافعها وتكلفتها، ولذلك فهو قرار معقد خمتلف اجلوانب، ألنه نتاج جمموعة من القرارات اجلزئية
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 ,Brown, M) ؛لشراء سلعة معينة، ومن صنف معني ومن مكان معني، يف وقت معني وسعر معني

Pope, N, Voges, K, 2003, p :12)  
 املرجح ميكن توظيفها يف الواقع احلقيقي، إال أنه من غري أن األنشطة التسويقية التقليديةوبالرغم من       

يعة املستهلك وعملية صنع القرار الشرائي عرب اإلنرتنت، وذلك نظرا للطب أن يكون هلا تأثري مهم على سلوك
رب اإلنرتنت لديهم فرتاض املنطقي هو أن البائعني ع هنا فإن اإلفرتاضي، ومن ملتغرية للمستهلكني يف العامل اإلا

الوظائف  نالقدرة يف التأثري إىل حد كبري على قرارات املستهلكني من خالل تقدمي ميزات مثل: مزيج م
املختلفة عرب اإلنرتنت، املعلومات والعواطف والنصائح واحملفزات واملنتجات واخلدمات، أي إذا كان 

إن املستهلكون يف العامل االفرتاضي حيرصون على التفاعل مع املواقع اإللكرتونية للبائعني ورمبا التعامل معها، ف
 ؛لسوق التقليديفرتاض مع حالة ااإلتايل يتماثل هذا ذلك يعتمد على جتربتهم يف التعامل مع املوقع، وبال

 (22:، ص2001راضي، زاهر، )
 ع قرارات الشراءأنوا   3.2     

ختالف يكمن هذا اإلو  يصنف العديد من الباحثني يف اجملال التسويقي أنواع خمتلفة من قرارات الشراء،
فيما يلي شرح و   قرارات الشراء وآثاره املستقبليةيف طبيعة املنتجات والعالمات التجارية، إضافة إىل أمهية 

 (22-22:ص -، ص2012هدى حممد ثابت، ) موجز هلذه األنواع:
ختيار إحيدث هذا النوع من قرارات الشراء عندما يواجه املستهلكون مشكلة  قرار الشراء المعقد: -

حث عن املعلومات الكثري من اجلهد والبمنتج ال تتوفر لديهم املعلومات الكافية عنه، وهو قرار مجاعي يتطلب 
الالزمة، ويتخذ هذا النوع من القرارات يف حال شراء السلع املعمرة ألن عملية الشراء تكون غري متكررة 

 ؛وأسعارها مرتفعة
عار سمن قرارات الشراء يف حال شراء منتجات ذات أ حيدث هذا النوع قرار الشراء الروتيني: -

الشراء يف هذه  رارختيارها بذل جهد كبري من أجل احلصول عليها، ويكون قإطلب منخفضة ومناسبة، وال يت
 ؛فرديا يقوم به املستهلك مبجرد الشعور باحلاجة للسلعة أو اخلدمة احلالة قرارا
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: حيدث هذا النوع من قرارات الشراء عندما يكون املستهلكون قرار الشراء المقلل للتنافر -
فة كبرية، ولكنهم از ملية شراء منتج غايل الثمن وغري متكرر، وينطوي على جممشرتكون وبدرجة كبرية يف ع

د مواصفات و ختالف بني العالمات التجارية قليل، وهذا يرجع إما لتشاهبها يف اجلودة، أو لوججيدون أن اإل
القرارات ع من ذا النو وه، ختاذ قرار الشراء قد حيصل بني املستهلكني حالة تنافرإغري واضحة، ولكن بعد 

 ؛يكون سريعا، وال يستند على معلومات كافية
 ر هبا املستهلكمي: يتم اللجوء إىل هذا النوع يف أغلب املواقف الشرائية اليت قرار الشراء المحمود -

بالتايل فهو شرتاه من قبل، و إويف هذه احلالة يكون املستهلك على علم باملنتج، أو من املمكن أن يكون قد 
ملنتج، ولكنه غري متآلف مع العالمة اخلاصة به، ويف هذا النوع من القرارات ال حيتاج صاحب مستهلك هلذا ا

 ؛ختاذ قرار الشراءإالقرار الكثري من املعلومات فهو خيتصر عملية 
يف حال شراء منتجات  : حيدث هذا النوع من قرارات الشراءقرار الشراء المنتجات الجديدة -

ن قاموا بشرائها، وال تتوفر لديهم معلومات عنها، ويف بعض األحيان قد جديدة مل يسبق للمستهلكني أ
 تكون لديهم معلومات عن منتجات مقاربة أو بديلة هلا.

صل عبر مواقع التوا على قرار الشراء اإللكترونيالتسويق دور جماعات التأثير في   2.2       
 جتماعي المختلفة:اإل

عي املختلفة واليت جتماعرب مواقع التواصل اإل إللكرتويناتتعدد األدوات اليت تستخدم يف التسويق 
تؤثر يف قرار الشراء لدى املستهلكني، وبقدر تعلق األمر مبوضوع البحث احلايل، فقد مت حصر أهم األدوات 

 يف مجاعات التأثري أو مايعرف ب اجلماعات املرجعية. املؤثرة 
أثر يتفاعل اإلنسان مع املكونات املادية والبشرية احمليطة ويت :(جماعات التأثير) الجماعات المرجعية -      

بشكل مباشر أو غري مباشر بالقوى احمليطة به من أهل وأصدقاء وزمالء وشخصيات مشهورة، ويتأثر سلوك 
مستهلك من بالنسبة لل مرجعا ، ويعد هؤالء األفراد عادةاإلنسان باألفراد اآلخرين بطرق وبدرجات خمتلفة

 ،طاينهحممد، الب ،حممد، الزعيب) ؛حيث السلوك واألفكار والقيم، وهذا ما يطلق عليه اجلماعة املرجعية
 (102:، ص2011
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ل هذه أو منتج ما من خالخلدمة  جتماعيعرب مواقع التواصل اإل اإللكرتويند القيام بالتسوق فعن       
نتج املسؤولة عن هذه اخلدمة أو امل املؤسسة ، فال بد من أن يكون هناك تغذية عكسية لكي تقوم اجلماعات

 ر نفعا وفائدةتجات تكون أكثستحداث منإو القيام بتطوير هذا املنتج، أو مبعاجلة نقاط الضعف املوجودة، أ
رب مواقع التواصل ع اإللكرتوينيف عمليات التسويق  جماعات التأثيرومن هنا تظهر أمهية اجلماعات املرجعية 

 (20، ص2012  ،مصطفى، سامل العكايله) ؛السلوك الشرائي للمستهلكنيللتأثري على  جتماعي اإل
 :كون ذلك عربوغالبا ماي     
واملنتديات  اتفرتاضية، املدونجتماعي اإلوتشتمل على مواقع التواصل اإل وسائل النشر اإللكترونية: -    

ي من أحدث جتماعواجملموعات الربيدية وغريها من األشكال األخرى، وتعد مواقع التواصل اإل  اإللكرتونية
 (Bagozzi, R. P, & Dholakia, U, 2002, p :21) ؛تصاالت وأكثرها شعبيةمنتجات تقنية اإل

من  إللكرتويناهاما يف التأثري على العمليات التسويقية  إن للتحفيز دورا الحوافز المادية والمعنوية: -   
 التأثير ماعاتجل يكون لكال اجلانبني،التحفيز  و ،أثناء العملية التسويقية جماعات التأثيرخالل حتفيز 

 ون التحفيز إماويك على الشراء،أو الزبائن لتشجيعهم ستهلكني ، وامللرتويج املنتجات واخلدمات من جهة
 ؛امعنويا أو مادي

ئري مواقعها شكر لزايكون من خالل تقدمي ال لكرتوين حيث أن التحفيز املعنوي يف التسويق اإل        
ادي فيكون فضل يف املستقبل، أما التحفيز املأالتواصل معها، مقابل تقدمي عروض ستمرار بوحثهم على اإل

طفى، سامل مص) ؛مجاعات التأثريكسبهم تمن خالل منح اخلصومات واليت تكون وفق عدد الزبائن الذين 
 (22، ص2012  ،العكايله

بق من ومتثل سلسلة من اإلعالنات تتمتع خباصية التشابه أو التطا :ترويجية اإللكترونيةالحمالت ال -    
إلقتداء لجذب املستهلكني  منها  دفعرب مواقع التواصل اإلجتماعي، واهلحيث الرسالة اليت حتملها، 

 .والفئة املستهدفة اإلستهالك وقرار الشراءجبماعات التأثري من حيث منط 
)Laudon, K., & Traver, C , 2011, p :9( 

 :الجانب التطبيقي .6
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 اإلجراءات المنهجية للبحث  .61
ملستخدمة اتتضمن هذه الفقرة جمتمع وعينة البحث وهم الفئة املدروسة، مث أداة البحث أو الوسيلة 

ات التنفيذية واخلطو  نستغرام على قرار الشراء لدى فئة النساءاإلعرب موقع  تأثريلقياس أثر اجلماعات ال
 إلعتمادها، وهل هي صادقة وثابتة، وتقيس ما وضعت لقياسه، مث أساليب املعاجلة اإلحصائية للبيانات.

 :مجتمع وعينة البحث -
مواقع  ربختيار عينة عشوائية عإ، وقد مت ، وذلك من خالل حتديد فئة النساءمت حصر جمتمع البحث

ستبانات ليصبح عدد إ 0وقد مت حذف  ستبانة ،إ 22سرتجعت منها إستبانة إ 21ومت توزيع ،نرتنت األ
 ( كما يلي:25وكانت تفاصيل عينة البحث موضحة يف اجلدول رقم ) ،ستبانةإ 22ستبانات الصاحلة اإل

 (: توزيع أفراد عينة البحث25جدول )
 النسبة التكرار الفئة المتغير
 العمر 

 
 
 سنة 71قل من أ

 سنة 91اىل  71من 
 سنة 21اىل  91من 

 سنة 21كثر من أ

 
2 

21 
02 
11 

 
01.29% 

27.2% 
72.02% 

11% 
 المستوى التعليمي

 
 

 متوسط 
 ثانوي 

 جامعي 
 دراسات عليا

 
11 

2 
02 
92 

 
11% 

01.29% 
72.07% 
21.29% 

 نترنتستخدام األإمعدل 
 

 
 قل من ساعة أ

 ساعات 9من ساعة اىل 
 ساعات 0اىل  9من 

 ساعات0كثر من أ

 
11 
00 
72 
71 

 
11% 

79.29% 
20.90% 
90.70% 

 %011 22  المجموع
 .SPSSمن إعداد الباحثون باإلعتماد على إستبانة الدراسة وخمرجات برنامج  المصدر:

 أداة البحث:  -
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ساؤالت وحتقيق التمتثل اإلستبانة املصدر الرئيس الذي إعتمد عليه البحث احلايل يف اإلجابة عن 
  أساسني مها:ئنيوقد قسمت على جز  األهداف احملددة،
 :تخدام سإالعمر، املستوى التعليمي، معدل  للمعلومات الشخصية: ومشلت ) الجزء األول

 اإلنرتنت يوميا(؛
 :( فقرة ذات إجابات مقيدة مقسمة إىل احملاور التالية:51يضم ) الجزء الثاني 

 :؛( فقرة20ويتكون من )،يركز هذا احملور على مجاعات التاثري عرب موقع االنستغرام  المحور األول 
  :( فقرات؛20يركز هذا احملور على قرار الشراء لدى املستهلكني، ويتكون من )المحور الثاني 

نا أحيا بني نعم  ثي الذي ترتاوح درجاتهرت الثالاويشري الباحثون إىل أنه قد مت اإلستعانة مبقياس ليك
ستخدم يف البحث20ال، واجلدول رقم )و 

ُ
 ( يوضح سلم املقياس امل

 (: سلم المقياس الُمستخدم في البحث20الجدول  رقم )
 نعم حياناأ ال الدرجة 

                7.92-0.22                              0.22-0 املستوى
7.92_9 

 د الباحثون من إعدا المصدر:         
 ثبات أداة البحث:  -

 Cronbach’sمن أجل التأكد من ثبات أداة البحث )اإلستبانة(، مت حساب معامل ألفاكرونباخ )
Alfa( حسب ما إقرتح )2.12إذا كانت قيمته مساوية أو أكرب من ) (، حبيث يكون مقبوالHair et 

al,2010) ،حيث معامل الثبات العام لإلستبيان عال   وباإلطالع على نتائج اإلختبار اإلحصائي تبني أن ،
 تمتع بدرجة عالية من الثبات. ت(، وهو ما يدل على أن اإلستبانة 1.202بلغ )

(: معامالت ثبات ألفا كرونباخ لمحاور اإلستبانة23جدول )  
 ثبات احملور  عدد الفقرات  حماور اإلستبانة

ثري عرب موقع االنستغرامأمجاعات الت  12  1.279 
 1.279  12  قرار الشراء لدى املستهلكني

 1.202 معدل الثبات العام
 .SPSSمن إعداد الباحثون باإلعتماد على إستبانة الدراسة وخمرجات برنامج  المصدر:       

 : أساليب المعالجة اإلحصائية -
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 ( معامل ألفا كرونباخCronbach's Alpha:) للتحقق من ثبات أداة البحث؛ 
  اإلنحدار البسيطتحليل (Simple Regression إلختبار تأثري املتغري املستقل وأبعاده على :)

 املتغري التابع؛
  اإلنحدار المتعدد(Multiple Regression إلختبار تأثري كل متغري مستقل لوحده على :)

 املتغري التابع؛
 ( إختبارTفي حالة عينتين ) (Independent Samples T-Testملعرفة ما إ ) ذا كان هناك

 فروقات ذات داللة إحصائية بني جمموعتني من البيانات املستقلة؛
 إختبار تحليل التباين األحادي (One Way Analysis of Variance - ANOVA )

 ملعرفة ما إذا كان هناك فروقات ذات داللة إحصائية بني ثالث جمموعات أو أكثر من البيانات.
 عرض نتائج البحث ومناقشتها 0.6
رب مواقع التواصل ات املؤثرة عما مدى تأثري اجلماعالثاني " ئج المتعلقة باإلجابة عن التساؤلالنتا -

جابة عن هذا ولإل "؟نستغرام( على قرار الشراء لدى املستهلكني من فئة النساء يف اجلزائرجتماعي)اإلاإل
 (.26اجلدول رقم )، وجاءت النتائج كما يف حتليل اإلحندار البسيط ستخدامإالتساؤل، مت 

 
نتائج تحليل اإلنحدار البسيط إلختبار أثر الجماعات المؤثرة عبر موقع االنستغرام  على (: 26جدول )

 قرار الشراء
                                                                 

 المتغير التابع  
 المتغير المستقل

 قرار الشراء

 2B 04221 (tnotCnoCالثبات )

الجماعات المؤثرة عبر موقع 
 5B 04222 نستغراماإل

 04222 (Rمعامل اإلرتباط )

 04222 (0Rمعامل التفسير )

 04000 (Fمستوى داللة )

 224222 المحسوبة ( Fقيمة )
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 8.619 الجدولية ( Fقيمة )

 *SPSS   .   N=642.21≥αمن إعداد الباحثون باإلعتماد على إستبانة الدراسة وخمرجات برنامج  المصدر:
 (α≤2.21الداللة املعتمد ) ( وجود أثر وبشكل دال إحصائيًا عند مستوى26يبني اجلدول ) -

احملسوبة اليت تقيس  (F) حيث أن قيمة ،نستغرام وقرار الشراء بصورة عامةبني مجاعات التاثري عرب موقع اإل
( 0.155اجلدولية البالغة ) (F) من قيمة ( و هي أكرب11.105معنوية منوذج اإلحندار البسيط بلغت )

( و هي أقل من 2.222قد بلغت ) (F) ( وأن مستوى داللةα≤2.21عند مستوى الداللة املعتمد )
 ؛(α≤2.21مستوى الداللة املعتمد )

ثري أت الترتباط بني مجاعاقة طردية قوية حيث قدر معامل اإلرتباط عالن عالقة اإلأيبني اجلدول  -
ي ما نسبته أ 1.272نستغرام وقرار الشراء لدى املستهلكني من فئة النساء يف اجلزائر تقدر ب عرب موقع اإل

00.6؛ 
( وهذا يعين أن نسبة ما 2.111البالغة ) )2R (( قيمة معامل التحديد26كما يبني اجلدول )-

املستهلك اجلزائري  دىلتفسره مجاعات التاثري من التغريات اليت تطرأ على قرار الشراء عرب موقع االنستغرام  
منوذج  تؤثر على قرار الشراء غري داخلة يف ( الباقية فتعود ملسامهة متغريات أخرى2.303أما ) ،)فئة النساء(

 ؛البحث
 ربن هذه النتيجة إىل أن قرار الشراء لدى عينة البحث ال ينجم فقط عن التسويق عو يعزو الباحث

قد حتدد قرار الشراء، وهذه نتيجة طبيعية حيث أن املتغريات اجلماعات املؤثرة، ولكن هناك عوامل أخرى 
جتماعية، إاليت يتعرض هلا اإلنسان وتؤثر على قراراته يف احلياة العملية كثرية جدا فقد تكون نفسية، 

 اقتصادية...إخل، أو حىت تبعاً خلصائصهم الدميوغرافية وميكن أن يكون ألي منها أثر على قرار الشراء لديهم.
ني دى وجود فروق ذات داللة إحصائية بما م"النتائج المتعلقة باإلجابة عن التساؤل الثاني:  -

كني من نستغرام على قرار الشراء لدى املستهلثر اجلماعات املؤثرة عرب موقع اإلجتاهات املبحوثني حول أإ
تخدام االنرتنت سإل ، املستوى التعليمي، معدر تعزى للمتغريات الشخصية )العمرفئة النساء يف اجلزائ

( لعينتني مستقلتني، إضافة إىل إستخدام Tختبار )إستخدام إلإلجابة عن هذا التساؤل، مت و ، "؟يوميا(
ملعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية، وميكن توضيح ذلك من  ( F)ختبار التباين األحادي إ

 :على التوايل( 21( و)21(، )21خالل النتائج املوضحة يف اجلداول )
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ثر الجماعات المؤثرة تجاهات المبحوثين حول أإدى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين (ما م21الجدول رقم )
 نستغرام على قرار الشراء لدى المستهلكين من فئة النساء في الجزائر تعزى لمتغير العمرعبر موقع اإل

 مستوى المعنوية F المتغير
 0.000 40.003 ثيرأجماعات الت

 0.002 10.357 قرار الشراء 

 *SPSS،        N=642.21≥αمن إعداد الباحثون باإلعتماد على إستبانة الدراسة وخمرجات برنامج  المصدر:       

 أقل من مستوى (F)حتمالية املرتبطة بقيم ( أن القيمة اإل52يتضح من النتائج الواردة يف اجلدول )
ثري وقرار الشراء، وبذلك ميكن إستنتاج أنه  توجد فروق ذات أمجاعات التلكل من ( α≤0.05)الداللة 

قرار الشراء لدى  نستغرام علىثري عرب موقع اإلأات املبحوثني حول أثر مجاعات التجتاهإاللة إحصائية بني د
تيجية التسويق ارت املستهلكني من فئة النساء يف اجلزائر تعزى ملتغري العمر،  وقد يعزو الباحثون ذلك إىل أن إس

ن درجة أة العمر و ىل تزايد الوعي بزيادإجع ذلك ختالف الفئة العمرية، وقد ير إثري ختتلف بأعرب مجاعات الت
 ؛كرب سنايف العمر ليست نفسها بالنسبة لأل ثري على الفئة الصغريةأالت

ثر الجماعات المؤثرة تجاهات المبحوثين حول أإجود فروق ذات داللة إحصائية بين دى و (ما م21الجدول رقم )
 نستغرام على قرار الشراء لدى المستهلكين من فئة النساء في الجزائر تعزى لمتغير المستوى التعليميعبر موقع اإل

 مستوى المعنوية F المتغير
40 20.024 جماعات التاثير 001 

40 14.236 قرار الشراء  003 

 *SPSS،        N=642.21≥αمن إعداد الباحثون باإلعتماد على إستبانة الدراسة وخمرجات برنامج  المصدر:          

 أقل من مستوى (F)حتمالية املرتبطة بقيم ( أن القيمة اإل21يتضح من النتائج الواردة يف اجلدول )
ات وجد فروق ذتثري وقرار الشراء، وبذلك ميكن إستنتاج أنه  ألكل من مجاعات الت( α≤0.05)الداللة 

قرار الشراء لدى  نستغرام علىثري عرب موقع اإلأات املبحوثني حول أثر مجاعات التجتاهإداللة إحصائية بني 
ىل انه كلما إذلك  التعليمي، ويعزوا الباحثون املستهلك اجلزائري )عينة من فئة النساء( تعزى ملتغري املستوى

ومجع  قراراته، وقدرته على التعرف والبحث والتحليل العقليزادت معرفة الفرد كلما زادت درجة حتكمه يف 
 املعلومات الالزمة والصحيحة حول املنتج.
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ثر الجماعات المؤثرة تجاهات المبحوثين حول أإدى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين (ما م21الجدول رقم )
ستخدام إاء في الجزائر تعزى لمتغير معدل نستغرام على قرار الشراء لدى المستهلكين من فئة النسعبر موقع اإل

 نترنتاأل
 مستوى المعنوية F المتغير

40 12.785 ثيرأجماعات الت 000 

40 40.123 قرار الشراء  001 

 *SPSS،        N=642.21≥αمن إعداد الباحثون باإلعتماد على إستبانة الدراسة وخمرجات برنامج  المصدر:   

 أقل من مستوى (F)حتمالية املرتبطة بقيم ( أن القيمة اإل21اجلدول )يتضح من النتائج الواردة يف 
ثري وقرار الشراء، وبذلك ميكن إستنتاج أنه  توجد فروق ذات أت التلكل من مجاعا( α≤0.05)الداللة 

قرار الشراء لدى  نستغرام علىثري عرب موقع اإلأات املبحوثني حول أثر مجاعات التجتاهإداللة إحصائية بني 
 ؛نرتنت يومياستخدام األإاملستهلك اجلزائري )عينة من فئة النساء( تعزى ملتغري معدل 

ستغرام نخص موقع اإلنرتنت وباألستخدام األإنه كلما طالت ساعات أىل إذلك  ويعزوا الباحثون
راء ض املستمر آلفالتعر  نستغرامموقع اإلثري عرب أثر جبماعات التأضوع دراستنا، كلما زادت درجة التوهو مو 

ريب ذلك املنتج جتالرغبة يف ىل التعرف و إي مشابه، وقد يدفعه أمتماثلة حول منتج معني قد يشكل للفرد ر 
 كد من املميزات والفوائد املنسوبة اليه.أللت

 خاتمة: .1
 ميكن توضيحها يف النقاط التالية: النتائجتوصل البحث إىل جمموعة من 

 نستغرام علىعري موقع اإلجلماعات التأثري  (α≤0.05وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) -
 ؛قرار الشراء لدى املستهلكني من فئة النساء يف اجلزائر

فئة  لدى املستهلكني من ( من التغري يف )املتغري التابع( قرار الشراء%00.6بينت النتائج أن ) كما  -
طردية الرتباط القة اإلعمت تفسريه من خالل  ،نستغرامموقع اإليف ثري أمجاعات التيكون عرب  النساء يف اجلزائر

 ؛والنسبة املتبقية قد ترجع إىل عوامل أخرى مل تدخل يف أمنوذج البحث ،قويةال
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تغرام على قرار نسية للجماعات املؤثرة عرب موقع اإلحصائإأنه يوجد أثر ذو داللة  أظهرت نتائج التحليل -
ستخدام إالشراء لدى املستهلكني من فئة النساء يف اجلزائر تعزى ملتغري السن، املستوى التعليمي، معدل 

 ؛االنرتنت يوميا 
 :الباحثون مبا يلي يوصييف ضوء النتائج اليت توصل إليها البحث، 

عتمادها إال و التسويقية ملنظمات األعمسرتاتيجيات تعزيز دور مجاعات التأثري ضمن اإلضرورة العمل على  -
عديد من علما أن التجارب أثبتت جناح ال ،نتشار وجناح أكرب يف املستقبلإبشكل أوسع لضمان حتقيق 

 خرى؛نتشار غري متوقع مقارنة بالوسائل الرتوجيية األإاحلمالت عرب املؤثرين عامليا حيث حققت قبول و 
اإللكرتوين حول  جتماعي أو الربيداملستهلكني عرب مواقع التواصل اإلمتابعة أي تعليقات مطروحة من قبل  -

 املنتج وإجراء التعديالت املطلوبة من أجل تعزيز الثقة بني املنتج واملستهلك؛
ضرورة حتلي اجلماعات املؤثرة باملصداقية والشفافية لضمان املتابعة املستمرة وزيادة ثقة املستهلكني فيهم  -

 ويف املنتج.
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للمنظمات الدولية غري احلكومية طرق واسرتاتيجيات متعددة يف الدفاع عن  :ملخص 
ى بأعمال حقوق إلنسان ختتلف من منظمة إىل أخرى، إال أن عملها ال خيرج عن نطاق ما يسم

 يف أوساط اجلماهري،ها ترسيخالرتقية وأعمال احلماية، من خالل التعريف بثقافة حقوق اإلنسان و 
يق السليم ملا صادقت عليه من عهود واتفاقيات دولية، وكذا حماولة إجياد ومحل الدول على التطب

 الضمانات الفعالة والكفيلة باحرتام حقوق األفراد وحرياهتم األساسية.
املنظمات غري احلكومية، املستهلك االلكرتوين، احلماية :الكلمات المفتاحية  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract: International non-governmental organizations have 

multiple methods and strategies in defending human rights that 

differ from one organization to another, but their work does not go 

beyond the scope of the so-called promotion and protection work, 

by introducing a culture of human rights and embedding it among 

the masses, and forcing countries to properly implement what they 

have ratified It has international covenants and agreements, as well 

as trying to find effective guarantees to respect the rights and 

fundamental freedoms of individuals. 
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 مقدمة -5
اجلمعيات السلمية أو املنظمات غري احلكومية، مت اعتماده لدى الكثري من إن حق تشكيل 

املواثيق الدولية واإلعالنات العاملية حلقوق اإلنسان، كميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق 
اقية ف، إضافة إىل املواثيق واالتفاقيات الدولية اإلقليمية حلقوق اإلنسان منها االت8491اإلنسان لعام 

األوربية حلقوق اإلنسان، واالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان، وامليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان 
والشعوب كما تضمن هذا احلق أيضا، قرارات اجمللس االقتصادي واالجتماعي وقرارات اجلمعية العامة 

 لألمم املتحدة.
 العامل اليت أجازت ممارسة هذا احلقوجند هذا احلق أيضا معرتف به من طرف دساتري دول   

واالنتماء إىل هذه اجلمعيات، ففي الدول اليت مت تطبيق هذا احلق فيها وممارسته أدى إىل تطورها وبناء 
اجملتمع املدين احلديث فيها، إذ أصبح له دور فعال يف احلصول على حقوقه عرب وسائل الضغط 

 .1(77،8778، ص 2002أمري موسى ، )السلمية اليت ميارسها
ما هي األسس القانونية التي يقوم عليها : اإلشكالية اليت سنحاول اإلجابة عنهالذا فإن 

 ؟نشاط المنظمات غير الحكومية
 ولإلجابة على هذه التساؤالت ، نقسم هذا املداخلة إىل ثالث مباحث:

 : األسس القانونية العاملية للمنظمات غري احلكومية المبحث األول
 األسس القانونية اإلقليمية للمنظمات غري احلكوميةالثاني :المبحث 

 األسس القانونية الوطنية للمنظمات غري احلكوميةالمبحث الثالث : 
 األسس القانونية العالمية للمنظمات غير الحكومية: المبحث األول -0

قات إن نشاط املنظمات الدولية غري احلكومية على الساحة الدولية، يف مجيع ميادين العال
الدولية، وخاصة ما تعلق منها حبقوق اإلنسان، ال يقوم على أساس الضغط ، أو التدخل يف الشؤون 
الداخلية للدول، وإمنا يقوم على أسس قانونية عاملية أسست إلمكانية الوجود واالعرتاف هلاته 
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ق اإلنسان، و املنظمات بالعمل يف شىت ميادين العالقات الدولية، وخاصة ما تعلق منها مبسألة حق
ومن بني األسس القانونية العاملية اليت تعرتف حبق األفراد يف تشكيل منظمات غري حكومية، جند 
ميثاق األمم املتحدة ، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، العهد الدويل املتعلق باحلقوق السياسية 

 حدة.جلمعية العامة لألمم املتواملدنية، إضافة إىل قرارات اجمللس االقتصادي واالجتماعي وقرارات ا
 نظـام األمـم المتـحدة: المطلب األول-0-5

جاء نظام األمم املتحدة مكرسا لظاهرة املنظمات الدولية غري احلكومية، ويظهر ذلك يف امليثاق 
املنشأ للمنظمة، وكذا القرارات الصادرة عن أجهزهتا ) اجمللس االقتصادي واالجتماعي واجلمعية العامة 

 .م املتحدة(لألم
 5591ميثاق األمم المتحدة لعام : الفرع األول-0-5-5

وما حلقه من مواثيق وإعالنات دولية على  8491لقد شجع ميثاق األمم املتحدة لعام 
االعرتاف حبق األفراد يف تشكيل مجعيات ومجاعات سلمية، مبوجبها يستطيع األفراد التعبري عن آرائهم 

 مات اليت رمبا تنتهك حقوقهم أو حتد من ممارستها.وتشكيل وسيلة ضغط على احلكو 
من ميثاق األمم املتحدة أهم نص اعرتف حبق املنظمات الدولية غري احلكومية  78وتعترب املادة 

يف الوجود، حيث فتحت اجملال أمام هذه املنظمات للتشاور مع اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف 
 .2(8491من ميثاق األمم املتحدة لعام  78ملادة أنظر ا)املسائل اليت تدخل يف اختصاصه

ويف هذا اإلطار فقد قام اجمللس االقتصادي واالجتماعي بوضع أسس لتفرقة عند إقامة عالقات 
، ص  0092 عبد الكرمي علوان)للتشاور مع املنظمات غري احلكومية، حيث قسم املنظمات إىل ثالث فئات

821  ،829)3: 
الفئة األوىل، وهي املنظمات ذات املركز االستشاري العام، وتعىن مبعظم املنظمات الداخلة يف  -

 أنشطة اجمللس .
املنظمات الداخلة يف الفئة الثانية، وهي املنظمات ذات املركز االستشاري اخلاص، هلا اختصاصات  -

 خاصة، وتعىن على وجه التحديد ببضعة ميادين النشاط اليت يعىن هبا اجمللس.
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سجلة يف القائمة، وهذه املنظمات ميكن أن تقدم أحيانا مساامات مفيدة يف أعمال املنظمات امل -
 اجمللس أو يف أعمال هيئاته الفرعية.

وبالتايل يتبني أن ميثاق األمم املتحدة، اعرتف باملنظمات الدولية غري احلكومية بالنشاط الذي     
تقوم به يف مجيع امليادين، كما أن أجهزة األمم املتحدة أصبحت تعتمد على املعلومات املقدمة من 

علق حبقوق ينة تتطرف املنظمات االستشارية غري احلكومية، أثناء دراستها أو معاجلتها ملشاكل مع
اإلنسان، وقد قدمت هذه املنظمات قدرا كبريا من املعلومات إلدماجها يف الدراسات اليت يعدها 

 .4(228ص ، 8441، سعيد عبد املسيح شحاتة )اجمللس
كما أكد األمني العام لألمم املتحدة السابق بطرس بطرس غايل، على املكانة اليت حتظى هبا 

حيث أصبحت شريك يف احلياة الدولية يف جماالت عدة ومنها حقوق املنظمات غري احلكومية، 
 5.(222، ص  8441، سعيد عبد املسيح شحاتة )اإلنسان

 قرارات الجمعية العامة والمجلس االقتصادي واالجتماعي: الفرع الثاني -0-5-0
 أوال: قرارات الجمعية العامة

ديد الدولية غري احلكومية، من خالل ع يظهر اعرتاف اجلمعية العامة لألمم املتحدة باملنظمات
( الذي ضمنه توجيها إلدارة شؤون اإلعالم ومكاتبها 8-)د81قراراهتا واليت من أامها القرار رقم 

الفرعية من أجل القيام مبا يلي:..." تقدمي املساعدة والتشجيع الفعالني خلدمات اإلعالم واملؤسسات 
األمم  ة وغري احلكومية األخرى املهتمة بنشر املعلومات عنالتعليمية القطرية وشىت اهليئات احلكومي

املتحدة ، وأنه هلذا الغرض وسواه، ينبغي لإلدارة أن تعمل على تشغيل خدمة مراجع كاملة التجهيز، 
وأن تزود احملاضرين مبعلومات، وأن توفر هؤالء احملاضرين من جانبها، وأن تتيح استخدام ما لديها من 

 ثائقية وأشرطة صور والفتات وغريها من املعروضات هلذه الوكاالت واملنظمات ".منشورات وأفالم و 
الذي مينح للجنة  8440أكتوبر  87املعتمد يف  91/7كذلك قرار اجلمعية العامة رقم 

الدولية للصليب األمحر مركز املراقب يف األمم املتحدة، حيث يوفر سياق االعرتاف بالشخصية القانونية 
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اللجنة الدليل واحلجة على طابعها القانوين املتميز، هذا الطابع الذي يتحدد بوجود  الدولية هلذه
 اعرتاف القانون الدويل هبا كمنظمات دولية متمتعة بالشخصية القانونية.

 قرارات المجلس االقتصادي واالجتماعيثانيا: 
ري احلكومية، الدولية غأصدر اجمللس االقتصادي واالجتماعي عديد القرارات املتعلقة باملنظمات 

ذلك ألنه يعترب القناة الوحيدة اليت ميكن للمنظمات الدولية غري احلكومية أن تعمل من خالهلا وتنشط 
 يف إطار األمم املتحدة وأجهزهتا الفرعية.

ومن بني القرارات اليت أصدرها اجمللس االقتصادي واالجتماعي واليت هلا عالقة باملنظمات 
نظم يف بنوده كيفية  8471ماي  21( املؤرخ يف 99-)د8247مية، القرار رقم الدولية غري احلكو 

منح املنظمات غري احلكومية مركزا استشاريا لديه، وقضى فيه بإجراء هذه املنظمات ملشاورات مع 
 أمانة اجمللس.

الذي استعرض فيه  بعد ثالثة أعوام من  8447جويلية  18كذلك قرار اجمللس  املؤرخ يف 
ترتيباته التشاورية مع املنظمات غري احلكومية، ومن نتائج هذه العملية قرار اجمللس  التفاوض
الذي نقح الرتتيبات املتعلقة بتشاور املنظمات غري احلكومية مع اجمللس االقتصادي  8447/18

ووضع يف هذا الصدد معايري لرتتيبات اعتماد منظمات غري حكومية لدى مؤمترات ، واالجتماعي
تحدة، وبسط عملية تقدمي طلبات احلصول على املركز االستشاري لدى اجمللس، وقرر فيه األمم امل

 .6(128، ص 2001عمر سعد اهلل وأمحد بن ناصر، ،)السماح للمنظمات القطرية بتقدمي طلبات العضوية
 
 

 اإلعالن العالمي واالتفاقيات الدولية: المطلب الثاني-0-0
، النص على حق األفراد يف تكوين 8491اإلنسان لعام تضمن اإلعالن العاملي حلقوق 

اجلمعيات، كما تضمنت االتفاقيات الدولية كالعهد الدويل حلقوق السياسية واملدنية واتفاقيات جنيف 
 النص على هذا احلق. 8494األربع لعام 
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 5591اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام : الفرع األول-0-0-5
ة غري احلكومية شرعيتها من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام تستمد املنظمات الدولي

 7 (8491من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام  84أنظر املادة )الذي اعرتف لألفراد حبرية التجمع، 8491
لعام  من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 20أنظر املادة )وكذا حرية االشرتاك يف اجلمعيات واجلماعات السلمية

8491)8. 
بالرغم من أن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يفتقر لصفة اإللزام، إال أن مجيع االتفاقيات 
الدولية وغريها من املواثيق الدولية، تضمنت يف ديباجتها ونصوصها تكريس ما جاء يف اإلعالن، ذلك 

بار ما بالتايل ميكن اعتأن نصوصه جاءت مكرسة حلقوق ال جيوز انتهاكها وال احلد من ممارستها و 
 جاء املادتني السالفتني الذكر اعرتاف حلق األفراد يف تشكيل اجلمعيات.  

 االتفاقيات الدولية: الفرع الثاني-0-0-0
 5511أوال: العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية لعام 

يل للحقوق الدو من بني الصكوك الدولية اليت أسست للمنظمات الدولية غري احلكومية العهد 
ر املادة أنظ)، فقد تضمن مادتني تؤكدان على حق حرية التجمع السلمي8477السياسية واملدنية لعام 

من اإلعالن  22أنظر املادة )وحرية تكوين اجلمعيات مع آخرين9 (8491من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام  28

 .10(8491العاملي حلقوق اإلنسان لعام 
الدويل الذي ميثل اتفاقية ملزمة متعددة األطراف، فإنه على الدول األطراف أن ومبوجب العهد 

توفق تشريعاهتا، حبيث تعرتف باحلقوق الواردة يف العهد وحتميها إال عندما ينص القانون على ذلك 
علق باألمن خلدمة مصاحل مشروعة تت –ضروريا يف جمتمع دميقراطي  -التقييد، وإذا كان ذلك التقييد

عمر ) ومي أو السالمة العامة أو األخالق العامة أو الصحة العامة أو حقوق أو حريات اآلخرينالق

 .11(79ص ،  2004سعد اهلل ، 
  5595ثانيا: اتفاقيات جنيف األربع لعام 
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فقد اعرتفت هاته االتفاقيات حبق اللجنة الدولية للصليب األمحر، حبق زيارة مساجني احلرب  
 .12(Philippe Blacher, , 2006, p 84)والتدخل اإلنساينوتقدمي اإلسعافات 

فأحكام االتفاقيات األربع ال متثل عقبة يف سبيل إغاثة ومحاية اجلرحى واملرضى وأفراد اخلدمات 
أنظر ) الطبية، من طرف اللجنة الدولية للصليب األمحر، بشرط موافقة أطراف النزاع املعنية على ذلك

 .13(8494من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  80تفاقيات جنيف الثالثة األوىل واملادة املشرتكة بني ا 04املادة 
من اتفاقية جنيف  88املشرتكة بني اتفاقيات جنيف الثالثة األوىل واملادة  80كما تنص املادة 

الرابعة على حق الدول اليت صادقت على االتفاقيات، أن تتفق يف أي وقت على اللجوء إىل هيئة 
ية، يها كل ضمانات احلياد والكفاءة، للقيام باملهام اليت تفرضها االتفاقية على عاتق الدولة احلامتتوفر ف

ويف حالة عجز الدولة احلامية على توفري احلماية الالزمة، فعلى الدولة احلاجزة أن تطلب إىل هيئة 
قتضى هذه تؤديها مبإنسانية كاللجنة الدولية للصليب األمحر، االضطالع باملهام اإلنسانية اليت 

املشرتكة بني اتفاقيات جنيف الثالثة  04أنظر املادة ) االتفاقية أو أن تقبل عرض اخلدمات اليت تقدمها اللجنة

 .14(8494من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  80األوىل واملادة 
 نيتنب من خالل النصوص السالفة الذكر أن اللجنة الدولية للصليب األمحر، هي املسئولة ع

 تطبيق أحكام القانون الدويل اإلنساين، وعن تلقي أي شكاوى وانتهاكات وخمالفات هلذا القانون
 .15(887، ص  2007إبراهيم أمحد خليفة ، )

ومن املسلم به أن أحكام القانون الدويل اإلنساين العريف واالتفاقي، تعد األساس القانوين لقيام 
 .16(887، ص  2007،  إبراهيم أمحد خليفة) اللجنة هبذه املهام

إن النصوص السالفة الذكر تبني بوضوح، أن حرية تكوين اجلمعيات واملنظمات غري احلكومية 
على الصعيد الدويل، أضحت حقيقة ال ميكن إنكارها، وأن دور هذه املنظمات على الصعيد الدويل 

ل ة  وذلك من خالمتعاظم، يتساير واألحداث الدولية، كما أهنا أصبحت شريك هام لألمم املتحد
 تزويدها باملعلومات عن طريق جملسها االقتصادي واالجتماعي.

 األسس القانونية اإلقليمية للمنظمات الدولية غير الحكومية: المبحث الثاني-3
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إضافة إىل األسس العاملية اليت سبق ذكرها، فقد بادرت بدورها املنظمات اإلقليمية من خالل 
، حبقوق اإلنسان، مبنح األفراد احلق يف االجتماع السلمي وتكوين مجعياتعديد االتفاقيات املتعلقة 

يكون اهلدف منها حتقيق منفعة عامة لألفراد، والعمل من أجل تعريف األفراد حبقوقهم والسهر على 
محايتها، وتتمثل هذه األسس اإلقليمية اليت يقوم عليها نشاط املنظمات الدولية غري احلكومية، يف 

ريقي حلقوق وامليثاق اإلف األوربية حلقوق اإلنسان، واالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان، االتفاقية
 اإلنسان والشعوب.

 االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان: المطلب األول-3-5
أقرت االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان على احلق يف حرية االجتماع وتكوين اجلمعيات حيث 

إنسان احلق يف حرية التعبري الذي يشمل حرية اعتناق اآلراء وتلقي وتقدمي  " لكل 80نصت املادة 
 املعلومات واألفكار دون تدخل من السلطة العامة ، وبصرف النظر عن احلدود الدولية "

من االتفاقية على أن " لكل إنسان احلق يف حرية االجتماعات السلمية  88كما نصت املادة 
 خرين، مبا يف ذلك حق االشرتاك يف االحتادات التجارية حلماية مصاحله"وحرية تكوين اجلمعيات مع آ

 .17(191،197، ص 8441ساسي سامل احلاج ، )
قننت االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان حق األفراد يف تكوين اجلمعيات من أجل محاية 

ة احلق يف احلكوميللمنظمات الدولية غري  مصاحلهم،كما منحت االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان،
اللجوء إىل اللجنة األوربية حلقوق اإلنسان من أجل الدفاع عن حقوق األفراد، الذين يدعون بأن 

، كما أقر الربوتوكول احلادي عشر امللحق  2حقوقهم منتهكة ، وذلك بتقدمي شكاوى أمام هذه اللجنة
اهم أمام احملكمة احلكومية بتقدمي شكاو باالتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان، حبق األفراد واملنظمات غري 

 1األوربية حلقوق اإلنسان ، ضد الدول اليت تنتهك حقوقهم.
 االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان: المطلب الثاني-3-0
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من االتفاقية على أن " حق االجتماع السلمي من دون سالح هو حق  81حيث تنص املادة 
كل رسة هذا احلق إال تلك املفروضة طبقا للقانون واليت تشمعرتف به، وال جيوز فرض قيود على مما

تدابري ضرورية، ويف جمتمع دميقراطي ملصلحة األمن القومي أو السالمة العامة أو النظام العام أو حلماية 
 الصحة العامة أو األخالق العامة أو حقوق اآلخرين أو حرياهتم".

التجمع وتكوين اجلمعيات الطوعية حيث  من نفس االتفاقية على حرية 87كما تؤكد املادة 
 تنص:

لكل شخص حق التجمع وتكوين مجعيات مع آخرين حبرية لغايات إيديولوجية أو دينية  -" 
 أو سياسية أو اقتصادية أو عمالية أو اجتماعية أو ثقافية أو رياضية أو سواها.

ال ختضع ممارسة هذا احلق إال لتلك القيود املفروضة قانونا واليت تشكل تدابري ضرورية يف  - 
جمتمع دميقراطي، ملصلحة األمن القومي أو السالمة العامة أو النظام العام، حلماية الصحة العامة أو 

 األخالق العامة أو حقوق اآلخرين ".
فاقية األمريكية حلقوق اإلنسان أن حق من االت 87و  81يالحظ من خالل نص املادتني 

التجمع وتكوين اجلمعيات واملنظمات غري احلكومية، هو حق معرتف به وال جيوز احلد من ممارسته  
نصت على بعض التقييد، وذلك بوجوب تكوين  87من املادة  02كما يتبني كذلك أن الفقرة 

من  22ميكن اعتباره تعارضا واملادة  اجلمعيات طبقا للقوانني املعمول هبا داخل الدولة، وهو ما
اإلعالن األمريكي حلقوق وواجبات اإلنسان اليت تنص " لكل شخص احلق يف االحتاد مع اآلخرين 
من أجل تعزيز وممارسة ومحاية املصاحل الشرعية ألي احتاد سياسي أو اقتصادي أو ديين أو اجتماعي 

 .أو ثقايف أو مهين أو عمايل، أو أيا كانت طبيعته"
إضافة إىل النصوص السابق اليت تكرس حق األفراد يف تكوين منظمات غري حكومية فإن 
االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان، متنح هذه املنظمات كذلك حق تقدمي شكاوى أمام اللجنة 

وكذلك  ،(8471من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان لعام  98أنظر املادة ) 18األمريكية حلقوق اإلنسان



 

 د. برابح السعيد / د. مهدي رضا
 االلكتروني دور المنظمات غير الحكومية في حماية المستهلك

 

10 

من النظام الداخلي للمحكمة األمريكية لعام  18أنظر املادة ) أمام احملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان

2008)19. 
إن املواثيق السابقة الذكر تبني بوضوح أن ظاهرة املنظمات الدولية غري احلكومية أصبح من 

، 2002 يم الدويل ، مكتبة الشروق الدولية ، القاهرة ،حسن نافعة وحممد شوقي عبد العال، التنظ)غري املمكن االستغناء عنها

، وذلك ملا أفرزه الواقع من أن هذه املنظمات أصبحت تنشط يف ميادين عديدة من ميادين 20(217ص
النشاط اإلنساين، وتضمن لألفراد حقوقا رمبا ال تستطيع حىت الدول أن تضمنها بل ورمبا تقوم 

 بانتهاكها.
 يثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوبالم:المطلب الثالث -3-3

نص امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب على حق األفراد يف تشكيل منظمات غري 
 منه اليت تنص: 80احلكومية على الصعيد اإلفريقي، ويظهر ذلك من خالل املادة 

ليت ا حيق لكل إنسان أن يكون وحبرية مجعيات مع آخرين شريطة أن يلتزم باألحكام-8"
 حددها القانون.

ال جيوز إرغام أي شخص على االنضمام إىل أي مجعية على أال يتعارض ذلك مع االلتزام -2
 مببدأ التضامن املنصوص عليه يف هذا امليثاق".

، اليت متنح احلق لكل إنسان 88كما جتد املنظمات الدولية غري احلكومية أساسا هلا يف املادة 
 ين، وال حيد ممارسة هذا احلق إال شرط واحد يتمثل يف القيود الضرورية اليتيف أن جيتمع حبرية مع آخر 

حتددها القوانني واللوائح، خاصة ما تعلق منها مبصلحة األمن القومي وسالمة وصحة وأخالق 
 اآلخرين، أو حقوق األشخاص وحرياهتم.

قدم يف التكما أقر امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب كذلك على حق األفراد 
بشكاواهم أمام اللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب، وكذا أمام احملكمة اإلفريقية حلقوق اإلنسان 
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واخلاص بإنشاء حمكمة إفريقية  2009من الربوتوكول اإلضايف لعام  01فقرة  01أنظر املادة ) والشعوب إذا قبلت هي ذلك

 .21(حلقوق اإلنسان والشعوب
نصوص االتفاقيات السالفة الذكر، أن االعرتاف باملنظمات الدولية غري يتبني من خالل 

ا احلكومية على املستوى اإلقليمي مكرس يف االتفاقيات اإلقليمية والربوتوكوالت امللحقة هبا اليت أبرمته
الدول فيما بينها، ويف ذلك اعرتاف باملنظمات كفاعل من فواعل العالقات الدولية واعرتاف هلا أيضا 

النشاط الذي تقوم به يف جمال محاية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية أي أن نشاط هذه املنظمات ب
يقوم باإلضافة إىل األسس العاملية السالفة الذكر، على أسس إقليمية كذلك ، وهو ما زاد من فعالية 

 ونشاط هذه املنظمات على الصعيد اإلقليمي.
 طنية للمنظمات الدولية غير الحكوميةاألسس القانونية الو : المبحث الثالث-9

تضمنت الدساتري الداخلية للدول ، بتفاصيل خمتلفة حق األفراد يف تكوين اجلمعيات وبعضها 
نص فقط على احلق يف تكوين األحزاب السياسية، وبعضها اآلخر نص على احلقوق النقابية وعلى 

ري تضمنت أحكام تقيد هذه وجه اخلصوص تأسيس النقابات وحق اإلضراب، كما أن عدة دسات
 احلرية، إضافة إىل ما قد ينص عليه القانون.
على أن حريات التعبري، وإنشاء  98يف مادته  8447حيث أقر الدستور اجلزائري لعام 

 اجلمعيات، واالجتماع مضمونة "
منه على" يضمن الدستور جلميع املواطنني، حرية التجول  04ونص دستور املغرب يف املادة 

 ة االستقرار جبميع أرجاء اململكة .وحري
 حرية الرأي وحرية التعبري جبميع أشكاله وحرية االجتماع  -
حرية تأسيس اجلمعيات وحرية االخنراط يف أية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم وال  -

 ميكن أن يوضع حد ملمارسة هذه احلريات إال مبقتضى القانون "
منه على" تضمن الدولة لكافة املواطنني احلريات  80تانية يف املادة وينص دستور اجلمهورية املوري

 العمومية والفردية وعلى وجه اخلصوص:
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 حرية التنقل واإلقامة -
 حرية الرأي وحرية التفكري. -
 حرية االجتماع. -
 .22حرية إنشاء اجلمعيات وحرية االخنراط يف أية منظمة سياسية ونقابية خيتاروهنا" -

حرية الفكر والتعبري والصحافة والنشر واالجتماع على " 01ستور التونسي يف املادة وينص الد
 .وتأسيس اجلمعيات مضمونة ومتارس حسبما يضبطه القانون"

من  27وأغلبية الدساتري تشرتط ملمارسة هذه احلرية غياب الرقابة الوقائية، ومثال ذلك املادة 
رقابة وقائية  وهذا احلق ال ميكن أن خيضع ألي التجمع،البلجيكيني هلم احلق يف دستور بلجيكا تنص"

." 
" املواطنني هلم احلق يف التجمع حبرية بدون 81الدستور اإليطايل تبىن نفس الوضعية يف املادة 

 .ترخيص"
من خالل نصوص الدساتري السالفة الذكر، جند أنه إضافة إىل االعرتاف الدويل واإلقليمي 

كومية، هناك أيضا اعرتاف هبذه املنظمات، يف النصوص الداخلية للدول باملنظمات الدولية غري احل
 وقوانينها اخلاصة، شريطة أن تكون أهداف هذه املنظمات سلمية، وهتدف لتحقيق املصلحة العامة. 

 خاتمة-1
أن رقابة املنظمات الدولية غري احلكومية على أداء السلطات الوطنية يف جمال مما سبق يتبني 

حقوق اإلنسان، تقوم على أساس قانوين اتفاقي دويل وإقليمي  وداخلي، وال تستند إىل مبدأ احرتام 
 القوة وفرض السيطرة، الذي كثريا ما تظهر مالحمه يف العالقات الدولية.

إضافة إىل أن التعامل الدويل مع املنظمات الدولية غري احلكومية على مستوى التنسيق من 
واملركز االستشاري يف املنظمات الدولية من جهة أخرى   يعكسان حقيقة جهة ومنحها مركز املراقب 

 تفاعل هذه املنظمات مع اجملتمع الدويل املعاصر.



 

 :الملتقى الوطني العلمي حول 
 وسبل حماية املستهلك الالكتروني ةالتجارة الالكتروني 

13 

إال أنه وبالرغم من عديد النصوص السابقة الذكر، واالعرتافات اليت جاءت هبا املواثيق 
صيتها نظمات، حيث ال تزال شخالدولية، إال أن ذلك مل يعزز من الشخصية القانونية الدولية هلذه امل

القانونية الدولية غامضة، إذ ال يوجد اعرتاف صريح بشخصية هذه املنظمات  باستثناء اللجنة الدولية 
 للصليب األمحر.
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هدفت الدراسة للتعرف على التجارة االلكرتونية واملستهلك االلكرتوين بالتحديد باعتباره الطرف :ملخص
هلذا جلأت العديد من الدول إىل فرض محاية خاصة له. وعلى هذا األساس  اإللكرتويناألضعف يف التعاقد 

ارتأينا من خالل هذه الدراسة إىل التطرق إىل القوانني اجلنائية اليت يفرضها كل من املشرع اجلزائري واملشرع 
صلت الدراسة قد تو و  االلكرتونية. املغريب ومدى فعاليتها يف محاية املستهلك االلكرتوين من هذه التعاقدات

أن كل من املشرع اجلزائري واملشرع املغريب، مل يضعا نصوصا خاصة بتنظيم التجارة االلكرتونية، من أجل 
  .دينصوص القوانني املتعلقة حبماية املستهلك التقلي علىفقط  واعتمدا  ،اإللكرتوينمحاية املستهلك 

 شريع املغريب.التشريع اجلزائري، الت ، اإللكرتوينالكلمات املفتاحية: القوانني اجلنائية، محاية املستهلك 
 اآلليات القانونية لحماية المستهلك االلكتروني المحور:

Abstract:The study aimed to identify e-commerce and e-consumer 

specifically as the weakest party in the electronic contrat for this resort to 

many countries to impose special protection for it.  

On this basis, we considered through this study to adress the criminal laws 

imposed by the algerian legislator and the Maroccan legislator and their 

effectiveness in protecting the electronic consumer from these electronic 

contracts. The study concuded that both the Algerian legislator and the 

Marocan legislator did not have provisions to regulate electronic commerce 

in order to protect electronic consumer. 
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 مقدمة:  .1
 فرضت نفسها على الواقع باعتبارها احد نتائج العوملة االقتصادية و صارت اليوم ان التجارة االلكرتونية    

حقيقة يعيشها املستهلكني و اجملتمع ككل فأتاحت العديد من املزايا بالنسبة لرجال االعمال و الشركات 
ذلك ب التجارية يف عملية عرض السلع و اخلدمات بني العديد من اجلهات دون لقاء مباشر فيما بينهم و

اصبح بإمكان املستهلك ان يقوم بطلب السلع و اخلدمات عن طريق شبكة األنرتنت بسهولة و يسر و ان 
يدفع مثنها الكرتونيا و يتلقى الشروحات الوافية حول مواصفاهتا و أنواعها عرب شاشة احلاسوب او اهلاتف 

 الذكي اخلاص به و هذا دون مغادرة مكان جلوسه.
ل التجارة االلكرتونية تتعدد فيه وسائل الغش واخلداع  و التدليس مما استدعى توسيع ونظرا لكون جما     

نطاق احلماية اخلاصة باملستهلك االلكرتوين اذ تعترب الثقة يف مثل هده العقود اكثر ما حيتاج اليه املستهلك 
رف الضعيف يف العملية طيف سبيل تلبية احتياجاته الشخصية حيث تنبع أمهية توفري احلماية يف انه ميثل ال

 التعاقدية .
وعليه جند ان العديد من التشريعات سارت حنو توفري قوانني خاصة حتمي التجارة االلكرتونية و خاصة      

املستهلك االلكرتوين و فرض عقوبات و إجراءات يف حق كل من يقوم مبمارسة الغش و التدليس يف هذا 
 اجملال
طة باجلوانب األساسية للحماية القانونية للمستهلك االلكرتوين و مدى فعاليتها لذلك ارتأينا اىل اإلحا      

 و هذا من خالل اإلشارة اىل التشريعات القانونية يف كل من اجلزائر و املغرب.
 :وعليه جتسدت إشكالية الدراسة فيمايلي      

ك غرب في حماية المستهلما مدى فعالية القوانين الجبائية المعمول بها في الجزائر و الم      
 االلكتروني؟

 يهدف هذ ا البحث إىل: أهداف البحث: 
  ابراز مفهوم كل من التجارة االلكرتونية و املستهلك االلكرتوين؛  -
 الوقوف على حقيقة القوانني السارية املفعول يف كل من اجلزائر و املغرب يف محاية املستهلك االلكرتوين؛ -
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 اجلبائية حلماية املستهلك االلكرتوين يف كل من التشريع اجلزائري و املغريب.فعالية القوانني  -
 سوف تتم معاجلة هذا البحث من خالل ثالثة حماور هي: خطة البحث: 
 المحور األول: مفهوم المستهلك االلكتروني و التجارة االلكترونية  
 التشريع الجزائريالمحور الثاني: الحماية الجبائية للمستهلك االلكتروني حسب  
 المحور الثالث: الحماية الجبائية للمستهلك االلكتروني حسب التشريع المغربي 

 :مفهوم المستهلك االلكتروني و التجارة االلكترونية. 0
 :تعريف المستهلك االلكتروني و مبررات حمايته 5.0

 :تعريف المستهلك االلكتروني 5.5.0
تعدد اخلالف حول تعريف املستهلك الذي يعترب موضوع محاية خمتلف القوانني سواء يف التشريع اجلزائري     

أو التشريعات املقارنة، حبيث تباينت التفسريات بصدد ضبط فكرة املستهلك كوهنا من املفاهيم املهمة اليت 
 .ينبغي حتديدها من خالل التشريع و الفقه

 التعاريف التشريعية و بعض التعاريف الفقهية كمايلي: لذلك سيتم عرض بعض    
 يلي : : من بينها ما التعاريف الفقهية -

يعرف املستهلك االلكرتوين على انه " ذلك الشخص الذي يربم العقود االلكرتونية املختلفة من شراء      
و اجيار و قرض و انتفاع و غريها من اجل توفري كل ما حيتاجه من سلع و خدمات الشباع حاجاته 

 (108ص ، 2005الشخصية و العائلية"  )أسامة امحد بدر،
الشخص الذي يقوم بشراء السلع و اخلدمات الستعماله الشخصي او استعمال كما يعرف على انه "       

 (49ص  ،1999 ،افراد اسرته او االفراد الذين يعيلهم"  )احلاج طارق و اخرون 
و جيمع الفقه على ان املستهلك االلكرتوين هو نفسه املستهلك التقليدي و يكون الفرق بينهما يف      

وثر سعيد كااللكرتوين يتعامل عن طريق وسائل الكرتونية من بينها االنرتنت. )وسيلة التعاقد فاملستهلك 
 (69ص ، 2012،عدنان 

 يلي: : من بينها ماالتعاريف التشريعية -
 عريف المستهلك االلكتروني في القانون الفرنسي: ت -

املتعلق حبماية املستهلك يف جمال عمليات االئتمان على أنه"  22-78يف املادة الثانية من القانون رقم     
يطبق القانون احلايل على كل العمليات اليت متنح عادة لألشخاص الطبيعيني و املعنويني و اليت تكون خمصصة 



 

 وفاء سالمة، زهرة ساعد قرمش وهيبة بوعنينبة،
 فعالية القوانين الجنائية لحماية المستهلك االلكتروني مع االشارة إلى التشريع الجزائري والمغربي

 

4 

فنالحظ أن املشرع الفرنسي تناول تعريف املستهلك بصفة عرضية و اعتمد يف    ."لتموين نشاط مهين
على معيار الغاية و هو االستعمال الشخصي للمنتوج دون أن يكون لذلك إرتباط بالنشاط حتديد ذلك 

 .املهين للمستهلك
األشخاص "املستهلكون بأهنم  1993جويلية  26كما عرف مشروع القانون الفرنسي الصادر يف        

لك صدر هذا القانون ورغم ذ ،"الذين حيصلون أو يستعملون املنقوالت أو اخلدمات لالستعمال غري مهين
كما تطرق لتعريف املستهلك التوجيه األورويب  . يف صياغته خاليا من أي تعريف للمستهلك اإللكرتوين

كل   “املتعلق حبماية املستهلك يف جمال التعاقد عن بعد، حيث اعترب املستهلك1997ماي  20الصادر يف 
ن احلماية ارج عن هذه القاعدة معفي مشخص طبيعي يتصرف خارج نشاطاته املهنية، ويعترب كل شخص خ

مادالو سهام )  .“املقررة للمستهلك و لو كان الشخص الذي تصرف خارج إطار مهنته شخصا معنويا
 (8ص ، 2012،خلشني ،

فاملستهلك اإللكرتوين هو ذلك الشخص الذي يربم العقود اإللكرتونية املختلفة من شراء أو إجيار أو      
ها من أجل توفري كل ما حيتاجه من سلع و خدمات إلشباع حاجاته الشخصية أو قرض أو انتفاع و غري 

 (05،ص  2012العائلية )أوشن حنان، 
 تعريف المستهلك اإللكتروني في التشريع الجزائري : -

املتعلق حبماية املستهلك و قمع الغش  1 فقرة 3حتديدا يف املادة  03-09يف القانون اجلديد رقم      
عرف املستهلك كالتايل املستهلك " هو كل شخص طبيعي أو معنوي يقتين مبقابل أو جماناّ سلعة او خدمة 
موجهة لالستعمال النهائي من أجل تلبية حاجاته الشخصية أو تلبية حاجة شخص أخر أو حيوان يتكفل 

ملشرع قف املشرع إجتاه التشريعات املقارنة، وهبذا التعريف يكون ابه "، و عليه فهذه املادة جاءت لتأكيد مو 
،املؤرخ  03-09من القانون رقم 3 )أنظر املادة  .عناء البحث عن تعريف مالئم قد جنب الفقه و القضاء 

،الصادرة يف  15،املتعلق حبماية املستهلك و قمع الغش، جريدة رمسية، عدد  25/02/2009يف 
08/03/2009) 
وأخريا ميكن تعريف املستهلك اإللكرتوين أنه كل من يقوم باستعمال السلع أو اخلدمات إلشباع حاجاته      

أو حاجات من يعوهلم وال يهدف إىل إعادة بيعها أو حتويلها أو إستخدامها يف نشاطه املهين، وأن يقوم 
 (129ي،ص أمحد صاحل املهداو التعاقد بشأن تلك السلع أو اخلدمات بالوسائل اإللكرتونية احلديثة  )علي 
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إذن املستهلك يف جمال املعامالت التجارية اإللكرتونية هو نفسه املستهلك يف جمال عمليات التعاقد      
التقليدية و االختالف الوحيد هو أنه يتعامل عرب وسيلة إلكرتونية من خالل شبكة اتصاالت ّ عاملية، و هذا 

ي مع األخذ ع بنفس احلماية القانونية اليت يقررها املشر للمستهلك العاديعين أن املستهلك اإللكرتوين ع يتمت
بعني االعتبار القواعد اخلاصة املتعلقة خبصوصية العقد اإللكرتوين كونه من العقود اليت تربم عن بعد عرب 

 (21ص 2008شبكة إلكرتونية  )إبراهيم خالد ممدوح ،  
 :مبررات حماية المستهلك االلكتروني – 2.1.2

تتلخص مربرات محاية املستهلك االلكرتوين يف إفتقاره  إىل التنوير املعلومايت التقين، وحاجته إىل         
اخلدمات اإللكرتونية، يف وسائل التسوق واإلتصال، أضف إىل ذلك مدى تأثري التطور احلديث يف شبكة 

األنرتنت عليه و هذا ما سنوضحه فيما 
التطور الحديث في  -    :                                                                           يلي

 :شبكة اإلنترنت 
عندما أصبحت أجهزة احلاسوب أكثر قوة يف أواخر الثمانينيات زاد إستخدام الشركات التجارية هلا إلنشاء 

شبكات كانت تتضمن برامج الربيد اإللكرتوين الذي شبكاهتا الداخلية اخلاصة، وبالرغم من أن هذه ال
يستطيع املستخدمون إستخدامه يف إرسال رسائل كل منهم لآلخر إال أن هذه الشركات عملت على أن 

ات ظهر ما ييكون موظفيها قادرين على اإلتصال مع الناس خارج نطاق شبكة شركتها، ففي أوائل التسعين
يد من التقنيات واألدوات والوسائل اليت أسهمت يف تطوير هذه وظهرت العد يسمى بشبكة اإلنرتنت،

 (23ص  3002)طارق عبد العال، . الشبكة
وميثل التطور التقين يف هذا اجلانب واقًعا علمًيا يأيت كل حلظة باجلديد، مما ينبغي أن يقود إىل حتسني      

الروابط التجارية بني املزود واملستهلك هبدف احلصول على أفضل أداء للممارسات التجارية اإللكرتونية                   
 (10ص  2004،)بشار طالل مومين 

:تهلك إلى الخدمات اإللكترونية حاجة المس -  
يؤدي إفتقار املستهلك إىل اخلدمات اإللكرتونية جعله عاجزًا عن التفاعل مع املواقع التجارية عرب      
قلة احلاجة  لتجارية عرب شبكة االنرتنت بسببو املقصود عدم اكرتاث املستهلك باملواقع ا، اإلنرتنت شبكة

هلذه املواقع. ولكن مع التطور احلاصل أصبح هلذه املواقع أمهية كبرية، حبيث أخذت حتتوي على العديد من 
األشكال و األنواع منها: اخلدمات العقارية والسياحية واملصرفية والتأمني وبيع تذاكر الطائرات والفنادق 

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/6108/posts
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وغريها من اخلدمات 
املهمة.                                                                                                     

فحاجة املستهلك الضرورية إىل اخلدمات اإللكرتونية تنبع من كوهنا توفر منتجات وخدمات ذات        
جودة عالية بأسعار معقولة بسبب كثرة املواقع اإللكرتونية التجارية، وبالتايل زيادة املنافسة بني هذه املواقع 

ذا السياق ليات ما بعد البيع، ويف هعلى تقدمي األفضل للمستهلك، باإلضافة إىل اخلدمات املمتازة لعم
فإنه ال توجد فروق جوهرية بني التجارة التقليدية والتجارة اإللكرتونية فأمهية اخلدمات اإللكرتونية املوجودة 

ني على هذه اخلدمات، وجتعل من هذه اخلدمات حمور تزيد تزيد من إقبال املستهلك اإلنرتنت على شبكة
طلب للكثري من املستهلكني، ومن هنا كانت احلاجة للبحث عن محاية للمستهلك بشكل ملح 

إفتقار المستهلك إلى التنوير المعلوماتي  -                                               .وواضح
 :التقني 

صالة  نتشرة حول العامل نافذة مفتوحة أمام املاليني من الناس، فهذه الشبكة متثلامل اإلنرتنت تعترب شبكة     
خص مجعيها يف والتفاعل املباشر تتل اإلنرتنت ومواقععرض لكافة املنتجات واخلدمات، فالربيد اإللكرتوين 

أال وهو عرض أنواًعا متباينة من املنتجات واخلدمات للمستهلك، والتعاقد معه من واحد  هدف
  (108ص  ،3002،أسامة أمحد بدر).خالله

املستهلك قد ميثل عدم معرفة كبرية بشبكة اإلنرتنت، باإلضافة إىل املشاكل اليت قد تواجه  فافتقار       
ا من خالل ما يواجه املستهلك من عدم معرفته مل ، ويتمثل ذلك املستهلك عند التعمق يف هذه الشبكة

حيصل أمامه يف الشاشة الصغرية، باإلضافة ملا سبق فإن عدم معرفته بشبكة االنرتنت قد يؤدي اىل وقوع 
 ،ر طالل مومين) بشا .قراصنة االنرتنت من خالل املواقع الومهية او التعاقد الومهي املستهلك حبيل و خداع

 (63، ص3002
لذا فإن حاجة املستهلك إىل احلماية يف التعاقد اإللكرتوين تنبع أيًضا من كون املستهلك الطرف األقل     

 )حسن عبد الباسط .اإللكرتونية، واألقل قوة يف املعادلة االقتصادي  خربة ودراية يف املعامالت التجارية
 (62ص  ، 6993 ،مجيعي
 :خصائصها تعريف التجارة االلكترونية اشكالها و 0.0

 :تعريف التجارة االلكترونية -

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/6108/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/6108/posts
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تعترب التجارة االلكرتونية احدى األدوات احلديثة اليت افرزهتا شبكة االنرتنت و رافق ظهورها تغري جوهري      
 (     13ص ، 2003  ،ببيئة االعمال اخلاصة هبا. )ظاهر شاهر يوسف القشي 

وقد تعددت و اختلفت تعاريف التجارة االلكرتونية مابني التعريفات التشريعية هليئات دولية و وطنية و      
 :تعريفات فقهية و سيتم عرض بعض من هذه التعاريف باختالف وجهات النظر فيها

اإلنتاج و  و منظمة التجارة العاملية عرفت التجارة االلكرتونية باهنا " جمموعة من عمليات التسويق     
 2013 ،التوزيع و بيع السلع و اخلدمات و األفكار باستخدام الوسائل عرب شبكة االنرتنت"  )رباحي امحد

 (98ص  ،
اما التعريف القانوين للتجارة االلكرتونية فهو ميتد ليشمل عمليات إنتاج و تصنيع السلع و ندرهتا و      

ت. )بن االتصال االلكرتوين و اليت من اشهرها شبكة االنرتنذلك بقصد حتقيق الربح و يتم ذلك عرب قنوات 
 (290ص ، 2017  ،مساعيل سلسبيل 

 :شكال التجارة االلكترونيةأ -
 :تتخذ التجارة االلكرتونية العديد من اشكال املعامالت االلكرتونية منها مايلي    

ور التجارة األقل تعقيدا و هي اقدم صيعترب هذا الشكل من التجارة :  التجارة االلكترونية بين الشركات -
االلكرتونية فكانت تتم عرب شركات خاصة و اتسع نطاقها بوجود شبكة االنرتنت و دخوهلا اجملال التجاري 

، دنان خالد ع كوثر،  و هي تتم بني الشركات فيما بينها من اجل احلصول على السلع و اخلدمات. )سعيد
 ( 69ص  ، 2012

عتاد أي بني التاجر و املستهلك و هو الشكل امل: التجارة االلكترونية بين الشركات و المستهلكين  –
لألعمال التجارية و متة عقبات متعددة تعرتي هذا الشكل من اشكال التجارة االلكرتونية و هي تتعلق 

شبكة و هل هو يف هبا على الحبماية البائع و املستهلك الذي يفتقر اىل ضمانات سرية البيانات اليت ادىل 
ص  ، 2003،مأمن من اخرتاق خصوصيته و ماهو حقيقة التاجر املتعاقد معه. )العالق بشري عباس 

272 ) 
 و يتم هذا النوع من التجارة االلكرتونية بني:  التجارة االلكترونية بين المستهلك و المستهلك –

نت لبيع او الشراء بشكل مباشر على شبكة االنرت املستهلك و اخر من خالل شبكة االنرتنت حيث يقوم با
 (43ص  ، 2009 ،و ذلك قصد حتقيق الربح. )حممد سعيد امحد إمساعيل
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 هذا النوع يعطي التعامالت :التجارة االلكترونية بين منشئات االعمال و المنظمات الحكومية  –
املشرتيات  املتحدة تنشر تفاصيل احلكومية كافة بني الشركات و املنظمات احلكومية فمثال يف الواليات

احلكومية عرب االنرتنت مبا ميكن الشركات من االستجابة الكرتونيا و هذه الفئة من التجارة مازالت مبكرة و 
يتوقع توسيعها و انتشارها يف ظل بدء احلكومات باستخدام عملياهتا اخلاصة لتعزيز الوعي بأمهية التجارة 

و إضافة اىل املشرتيات احلكومية فان املنظمات احلكومية قد تقوم بعرض خيار االلكرتونية و ضمان ازدهارها 
التبادل االلكرتوين لعدد من التعامالت كعوائد ضريبة اخلدمة املضافة او تسوية ضرائب الشركات. )العالق 

 (156ص ،2003  ،بشري عباس 
نوع من التجارة سمات املميزة هلذا اليقصد خبصائص التجارة االلكرتونية ال خصائص التجارة االلكترونية: –

تلك الىت   و اليت جتعله خمتلفا عن التجارة التقليدية كما جتعله يتطلب توافر بيئة تنظيمية و تشريعية خمتلفة عن
 :كانت كافية إلدارة التجارة التقليدية ومن اهم خصائصها مايلي 

 التعاون و التطوير.الطابع الدويل او العاملي للتجارة االلكرتونية مما خيلق  -
حتسني أداء وحدات االعمال و ذلك من خالل الرتويج للمنتج و طرح قنوات جديدة للمبيعات ملنتجات  -

موجودة و ختفيض التكاليف املباشرة باإلضافة اىل التوقيت املناسب لتوصيل اخلدمة و املنتج و حتسني خدمة 
 العمالء.

 على تطوير وحدات االعمال يف االجتاه التكنولوجي .تقدم مناذج جديدة من االعمال كما تعمل  -
غياب املستندات الورقية للمعامالت يف التجارة االلكرتونية و التعامل دون الكشف عن هوية املتعاملني  -

 او التيقن منهم.
 :الحماية الجبائية للمستهلك االلكتروني حسب التشريع الجزائري .3

 ،2013 : )امادالو سهام، خلشني ليلى ،   اركان الجريمة االلكترونية المرتكبة ضد المستهلك 5.3
 (49ص 
تتم اجلرمية اإللكرتونية بني طريف العقد أي بني اجلاين و املستهلك باستخدام شبكة املعلوماتية و كثريا ما     

يكون مصدرها التاجر حيث يتسم سلوكه بالغش و التحايل، و ما تتميز به اجلرائم اإللكرتونية عن اجلرائم 
 .الطرفني و متييز أيضا بتقنيات عالية العادية هو أن يف األوىل ال يكون فيها اإللقاء املادي بني

 :الركن المادي في الجريمة اإللكترونية  -
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قد يكون اإلنسان ضحية لبعض اجلرائم كالفساد أو بيع مواد مغشوشة فالركن املادي هو أي فعل أو      
جة يسلوك حمظور صادر من اإلنسان ميكن أن يسبب ضرر و جيب أن تكون عالقة سببية بني الفعل و النت

، هذا يتشكل الركن املادي للجرمية اإللكرتونية كالشخص الذي يشرتي برامج االخرتاق استعماهلا يف سرقة 
رقم البطاقة االئتمانية عرب األنرتنت و الركن و ميكن أن يتوفر يف حالة البيع اإللكرتوين كغش التاجر يف عرضه 

  .لسلع غري صاحلة لالستهالك
 :ة اإللكترونيةالركن المعنوي في الجريم -
الركن املعنوي هو نية الفاعل و إرادته املتجهة إىل حتقيق جرمية يعاقب عليها القانون مع علمه بأنه عمل      

غري مشروع، كتقليد العالمات التجارية هبدف تضليل املستهلك، فاملهين من الصعب أن يكون جاهال 
فأساس الركن املعنوي للجرمية اإللكرتونية هو إرادة  .لعيوب مبيعه فيما خيص البيوع اليت تتم عرب األنرتنت

 .اجلاين، فاألصل يف مجيع اجلرائم أهنا تقع عمدية
 :صور الحماية الجنائية للمستهلك في التعاقد اإللكتروني  0.3
تلعب شبكة األنرتنت دورا كبريا من حيث االنتشار و الدعاية و التأثري على املستهلك الذي يكون      

 .عديد من اجلرائم املرتكبة ضده و اليت تزداد كل مرة كجرائم الغش و االحتيال و اخلداعضحية لل
،  2017: )بن مساعيل سلسبيل، الحماية الجنائية للمستهلك االلكتروني من الخداع و الغش  -  

 (293ص 
بالرجوع اىل القانون اجلزائري جند ان املشرع ام يويل محاية خاصة للمستهلك االلكرتوين و لكن هناك     

قوانني و عقوبات سنها حلماية املستهلك من جرائم اخلداع و الغش و مبا انه فرق بني جرمية اخلداع و الغش 
 .فسوف نتطرق لكل واحة اىل حدى

 :جريمة الخداع  -
 ع فقها على انه " الباس امر من األمور مظهر خيالف ما هو عليه" يعرف اخلدا      

و منه ينبغي ان يؤدي اخلداع اىل التأثري على املستهلك و ايقاعه يف غلط حول السلعة و هو خيتلف عن 
 .جرمييت النصب و الغش

 03/09ن رقم و و تتحقق جرمية اخلداع بتوفر ركنيني املادي و املعنوي فالركن املادي حسب نص القان    
 منه على جرمية اخلداع. 68املتعلق حبماية املستهلك و قمع الغش يف املادة 

 :و يتوفر الركن املادي جلرمية اخلداع او حماولة خداع املستهلك باي وسيلة او طريقة كانت حول     
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 كمية املنتجات املسلمة . -
 تسليم املنتجات غري تلك املعينة مسبقا. -
 قابلية استعمال املنتوج.  -
 النتائج املنتظرة من املنتوج. -
 طرق االستعمال و االحتياطات الالزمة. -

 اما الركن املعنوي فيعترب اجلرمية االلكرتونية جرمية عمدية يشرتط لتحقيقها القصد اجلنائي بعنصرية العلم    
ارة و ان القانون يعاقب عليها كما جتدر اإلش و اإلرادة أي انصراف إرادة اجلاين اىل الواقعة مع العلم بأركاهنا

املتعلق حبماية املستهلك و قمع الغش ام تشرتط احلاق الضرر  03/09من القانون  68اىل ان املادة 
 باملستهلك و هلذا صنفها البعض ضمن جرائم اخلطر و ليس من جرائم الضرر.

 :جريمة الغش  -
يعترب الغش املرتبط بالتجارة االلكرتونية احد اشكال اجلرائم االلكرتونية و يف نفس الوقت احد اشكال     

اجلرائم االقتصادية أي ان الغش عرب االنرتنت يقع ضمن الغش التجاري التقليدي و أيضا داخل اجلرمية 
ني أساسيني مها تقوم هذه اجلرمية على ركنيااللكرتونية و هذا ما جيعلنا نتعرض للجرمية طبقا للقواعد العامة و 

من قانون  431من قانون محاية املستهلك و قمع الغش و كذا املادة  70الركن املادي و الذي تنص املادة 
 العقوبات اجلزائري على جمموعة من األفعال جاءت على سبيل احلصر.

 :و ميكن اجياز الركن املادي جلرمية الغش يف ثالث صور      
 نشاء مواد او سلع مغشوشةا -
 عرض املواد او البضائع املغشوشة للبيع -
 التعامل يف مواد خاصة تستعمل يف الغش -

اما الركن املعنوي فيتطلب القصد اجلنائي العام و يتحقق ذلك باجتاه إرادة اجلاين اىل ارتكاب اجلرمية مع      
 السلعة.علمه به أي يعلم بان ما يقوم به من تزييف و تزوير يف 

 (300ص ، 2017)بن مساعيل سلسبيل،  :الحماية الجنائية للمستهلك االلكتروني من االحتيال  3.3
ان االحتيال يف اجلرمية االلكرتونية يعترب من اكثر اجلرائم انتشارا و اضرارا باملستهلك و اليت يقع نتيجة      

التعاقد عن بعد عرب االنرتنت و نظرا لكزن املشرع اجلزائري ام يتناول نصوص خاصة جترم االحتيال االلكرتوين 
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من  372كان جرمية االحتيال من خالل استقراء املادة فإننا نطبق القواعد اخلاصة جبرمية النصب و تتمثل ار 
 :قانون العقوبات اجلزائري جند ان جرمية النصب تقوم بتوافر جمموعة من العناصر و هي 

استعمال وسائل و مناورات احتيالية إلقناع الغري يف اخلطأ وتكون هذه الوسائل و خاصة بالنسبة الستعمال  -
 األكثر انتشارا يف جمال التجارة االلكرتونية و اليت يكون ضحيتها املستهلك أمساء او صفات كاذبة االسهل و

تسليم القيم بواسطة تلك الوسائل و هنا ال نكون امام نصب اذا استخدم أمساء او صفات كاذبة او  -
 وسائل احتيالية أخرى دون ان يكون اهلدف منها تسليم القيم.

 ان يسبب التسليم ضررا ماديا للمالك. -
توفر القصد اجلنائي و مبا ان جرمية االحتيال او النصب من اجلرائم العمدية اليت تتطلب توافر القصد  -

اجلنائي العام و هو ميثل يف علم اجلاين األفعال اليت ياتيها من الوسائل االحتيالية و اليت من شاهنا خداع 
يالء على مال اص فيتمثل يف نيه االستاملستهلك و محله على التسليم يعاقب عليها القانون اما القصد اخل

 املستهلك.
  )امادالو سهام ، خلشني ليلى ، :المسؤولية الجنائية في الجرائم المرتكبة ضد المستهلك  -3.3

 (53ص ، 2003
يقرر قانون العقوبات محاية جنائية مقررة للمستهلك، فهو بصفة عامة يهدف إىل محاية املصاحل اجلوهرية      

 عليها بنيان اجملتمع و صياغتها يف صورة قواعد آمرة يرتتب على خمالفتها توقيع اجلزاء الرادع، واليت يقوم 
  .تزداد أمهية  هذه القواعد بانتشار جرائم متس بأمن املستهلك و صحته

فيجب محاية املستهلك من اخلدمات و املنتجات املضرة به فاملستهلك ال ميكنه االستغناء عن ما يعرض      
 .امه، لكن كثرة الدعاية و ازدياد أنواع البضائع جتعله ضحية للمخاطر اليت تنتج عنها من فساد و غشأم

وهذا ما بينه  هنا ما دفع باملشرع للتدخل بتقرير محاية جزائية اليت تعترب أهم محاية  يتلقاها املستهلك،      
و  احلبس من سنتني إىل مخس سنواتمن قانون العقوبات اليت تنص على أنه " يعاقب ب 432يف املادة 

 دينار جزائري كل من : 100000إىل 20000بغرامة من       
يغش مواد صاحلة لتغذية اإلنسان أو احليوانات أو مواد طبية أو مشروبات أو منتوجات فالحية أو طبيعية   -

 .خمصصة الستهالك
ات أو احليوانات أو مواد طبية أو مشروبيعرض أو يضع للبيع أو يبيع مواد صاحلة لتغذية اإلنسان أو  - 

  .منتوجات فالحية أو طبيعية يعلم أهنا مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة



 

 وفاء سالمة، زهرة ساعد قرمش وهيبة بوعنينبة،
 فعالية القوانين الجنائية لحماية المستهلك االلكتروني مع االشارة إلى التشريع الجزائري والمغربي

 

12 

يعرض أو يضع للبيع أو يبيع مواد خاصة تستعمل لغش مواد صاحلة لتغذية اإلنسان أو احليوانات أو  -
معلقات أو  تيبات أو نشرات أومشروبات أو منتوجات فالحية أو طبيعية أو حيث على استعماهلا بواسطة ك

 .إعالنات أو تعليمات مهما كانت
و إذا أدى الغش إىل اإلضرار بالصحة كإحداث مرض أو عجز يف العمل، يعاقب الفاعل سواء عارض      

السلعة أو بائعها و هو عامل حبال السلعة باحلبس من مخس سنوات إىل عشر سنوات و بغرامة من 
 .دينار جزائري1000000دينار جزائري إىل 500000

اما إذا تسببت املادة املغشوشة أو الفاسدة يف مرض غري قابل للشفاء أو أدت إىل عاهة ّ  مستدمية      
 2سنة و غرامة ترتاوح بني مليون و  20سنوات إىل  10للمستهلك، فيعاقب املنتج بالسجن املؤقت من 

 .دةجن املؤبد يف حالة وفاة مستهلك السلعة الفاسمليون دينار جزائري، و ميكن أن تصل العقوبة إىل الس
  71املتعلق حبماية املستهلك و قمع الغش حتديدا يف املادة  03-09و املشرع اجلزائري يف القانون      

من القانون ذاته حيث تنص  05و  02نص على إلزامية سالمة املواد الغذائية املنصوص عليها يف املادتني 
دينار جزائري، يف حالة عدم  500000دينار جزائري و   200000اوح ما بني على غرامة مالية ترت 

 .سالمة املنتجات الغذائية الن ذلك خطر على صحة و أمن املستهلك
احلماية القانونية للمستهلك ) :الحماية الجبائية للمستهلك االلكتروني حسب التشريع المغربي .3

  (27/10/2019تاريخ التصفح   maghress.comاملتعاقد الكرتونيا يف التشريع املغريب 
   : الحماية الجنائية للمستهلك أثناء إبرام العقد اإللكتروني 5.3

 تتعدد صور احلماية اجلنائية للمستهلك يف التعاقد اإللكرتوين بتعدد اجلرائم املمارسة ضده.        
 :الحماية الجنائية ضد الغش التجاري و الصناعي-

اعترب املشرع املغريب الفعل املادي يف جرائم الغش عن طريق اخلداع هو كل التزام نشأ بفعل استغالل      
اليت تنص على أنه " يقع باطال بقوة القانون   0326من قانون  29ضعف وجهل املستهلك طبقا للمادة 

دة من سدامل املبالغكل التزام نشأ بفعل استغالل ضعف أو جهل املستهلك مع حفظ حقه يف اسرتجاع 
 ".طرفه وتعويضه عن األضرار الالحقة

املتعلق بزجر الغش يف البضائع  3262من قانون  2و2و املشرع املغريب من خالل مقتضيات املادتني      
نصت صراحة على امكانية العقاب على حماولة ارتكاب جنحة اخلداع اذا تعلق األمر بأفعال حتمل على 

تعلق بعملية سابقة صحيحة أو مبراقبة رمسية ال أصل هلا أو بواسطة موازين و مقاييس االعتقاد أن األمر ي
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 .مزيفة و غري صحيحة
املتعلق بزجر الغش يف البضائع جنده ينص على عقوبة  3262وبالرجوع اىل الفصل األول من قانون      

م أو عة وعشرين ألف درهباحلبس من ستة أشهر إىل مخس سنوات وبغرامة من ألف ومائيت درهم إىل أرب
 .بإحدى هاتني العقوبتني فقط

 :جريمة االحتيال في التعاقد اإللكتروني- 
و القانون الفرنسي  3006تعاقب معظم القوانني كاالتفاقية العاملية األوربية جلرائم الكمبيوتر لسنة     

 .، على خمتلف اجلرائم اليت تقع للمستهلك بشكل عام6990لسنة  6610جلرائم الكمبيوتر رقم 
الل جترمي الدخول .من خ كما تعاقب على اجلرائم اليت تقع حبق املستهلك يف عقود التجارة اإللكرتونية     

غري املشروع على مواقع التجارة اإللكرتونية، و احلصول على بيانات املستهلك، و التعامل يف البيانات 
الشخصية أو اإلمسية للمستهلك دون إذن، و احلماية اجلنائية للمستهلك يف مواجهة مقدمي خدمة 

ال التجارة اإللكرتوين من التعدي عليها يف جم األنرتنيت يف عقد البيع اإللكرتوين ومحاية وسائل الدفع
 .اإللكرتونية

 :الحماية التقنية للمستهلك المتعاقد إلكترونيا 0.3
تبعا خلصوصية التجارة اإللكرتونية و ما تستلزمه من ضمانات أمنية عرب شبكة األنرتنيت، دفعت     

 .اللقانوين املنشود يف هذا اجملاملختصني اىل البحث عن حلول تقنية تكون وسيلة لتحقيق األمان ا
 :حماية المستهلك عند التوقيع اإللكتروني- 

املتعلق بالتبادل اإللكرتوين  22.02املشرع املغريب مل يعرف التوقيع اإللكرتوين يف القانون رقم     
وين املؤمن، رت للمعطيات القانونية ،وإمنا اكتفى بذكر التوقيع اإللكرتوين البسيط أو املتقدم و التوقيع اإللك

لذا ففكرة التوقيع اإللكرتوين ترتكز على حتديد هوية صاحب املستند وربط هذا الشخص بتوقيعه هل هو 
الذي قام فعال بالتوقيع؟ كما يدل على ارتباط املستند هو نفسه الذي قصد بصاحبه مبعىن هل هذا املستند 

  .هو نفسه الذي قصد الشخص إرساله اىل املرسل إليه
من قانون االلتزامات و العقود يف فقرته الثالثة انه "  3-261املشرع املغريب نص فقط يف الفصل  و     

 ". عندما يكون التوقيع الكرتوين يتعني استعمال وسيلة تعريف موثوق هبا تضمن ارتباطه بالوثيقة املتصلة به
 :حماية المستهلك عند الوفاء اإللكتروني-

مث ابتكار نظام الوفاء الذي يقوم على إجياد وسيط للوفاء اإللكرتوين الذي يتم من خالله نقل النقود     



 

 وفاء سالمة، زهرة ساعد قرمش وهيبة بوعنينبة،
 فعالية القوانين الجنائية لحماية المستهلك االلكتروني مع االشارة إلى التشريع الجزائري والمغربي

 

14 

من حساب املدين )العميل( اىل حساب الدائن )التاجر أو املورد( وذلك بعد إمتام اجراءات الوفاء البنكي 
ا ضمان اقد الكرتونيا من بينهبني العميل و التاجر، ويقوم الوسيط بوظائف حلماية املستهلك املتع

استمرارية املعاملة التجارية و التأكد من هوية أطرافها و جتميع التحويالت املالية و إرساهلا اىل املقاصة 
 .املالية
لذلك فتقنية وسيط الوفاء اإللكرتوين، تقدم محاية تقنية أكثر للمعامالت التجارية اإللكرتونية، ويف ظل     

 لذي عرفته التجارة اإللكرتونية كان لزاما توفري محاية ملستعملي هذا اجملال، و اليت تتعلقاالنتشار السريع ا
 .أوال حبماية احملتوى و ضمان سرية املعلومات

 :خاتمة.1
من خالل هذه الدراسة حاولنا ابراز اهم القوانني اجلنائية اخلاصة حبماية املستهلك االلكرتونية و ذلك     

بعرض قوانني املشرع اجلزائري و املشرع املغريب و هذا ملا حتظى به محاية املستهلك من أمهية كبرية و هذا 
حمل  عدم قدرة املشرتي على معاينة السلعةالعتبارات عديدة أمهها عدم احلضور املادي بني املتعاقدين و 

 التعاقد باإلضافة اىل عدم وعي املستهلك بإجراءات التعاقد اإللكرتوين مما تزيد من خماوفه اجتاه هذه التعامالت
ومن خالل تعرضنا للقوانني اجلنائية املعمول هبا يف كل من اجلزائر و املغرب وجدنا تشابه كبري بينهما و      

 لنا نستخلص مجلة من االستنتاجات و التوصيات و هي:هذا ما جع
ان مفهوم املستهلك االلكرتوين ال خيتلف عن مفهوم املستهلك التقليدي وعليه فان حلماية املستهلك  -

االلكرتوين جنائيا ميكن اللجوء اىل النصوص اخلاصة حبماية املستهلك التقليدي سواء لدى املشرع اجلزائري 
 او املشرع املغريب

تعترب النصوص املعمول هبا سواء النصوص اخلاصة بتحرمي اخلداع و الغش او نصوص حترمي النصب غري   -
 كافية حلماية املستهلك االلكرتوين ألهنا ليست ملمة جبميع االنتهاكات اليت تلحق به

 :يلي اما التوصيات فكانت كما     
ة يؤطرها ين و ذلك بعقد ندوات وطنية و جهويتوعية املستهلكني حبقوقهم يف عملية التعاقد االلكرتو  -

 خمتصني يف هذا اجملال
ضرورة اصدار املشرع اجلزائري لقوانني تنظم التجارة االلكرتونية و تضمن احلماية اجلنائية للمستهلك  -

 االلكرتوين و تتماشى مع طبيعة التعاقد االلكرتوين و الوسائل املستخدمة فيه و اليت يصعب التحكم فيها
 :قائمة المراجع .1
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 : ملخص
دية للمؤسسات األنشطة االقتصا لقد استخدمت تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف خمتلف

و هتدف  .تنت نخالل التعريف بالسلع واخلدمات والتسويق هلا وإبرام عقود الشراء والبيع عرب شبكة اإلن م
هذه الدراسة إىل التعرف على العالقة بني التسويق االلكتوين والتجارة االلكتونية وقد توصلت إىل أن 

 .لتسويق االلكتوين دور يف تطوير وتوسيع نطاق التجارة االلكتونية
 .تنت ناإلالتجارة الكتونية، التسويق االلكتوين، الكلمات املفتاحية: 

 .التسويق االلكتوين يف تطوير التجارة االلكتونيةدور  المحور:
 

Abstract: 

ICT applications have been used in various enterprise economic 

activities by identifying and marketing goods and services and concluding 

online purchase and sales contracts .This study aims to identify the 

relationship between e-marketing and  e-commerce and has concluded that 

e-marketing has a role in the development and expansion of e- commerce.  

Keywords: E-Commerce, E-Marketing, Internet. 
__________________________________________ 
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 مقدمة:  .1
ساهم التطور واالبتكار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف الرواج ألنشطة التجارة من خالل 

واليت سامهت يف ظهور التجارة االلكتونية عن طريق مزاولة األنشطة  تنت اإلناالنتشار السريع لشبكات 
عتمد ولقد أدى الرواج للتجارة االلكتونية يف ظهور التسويق االلكتوين الذي ي تنت اإلنالتجارية عرب شبكة 

يع توز يف ممارسة األنشطة التسويقية من حبوث التسويق وتصميم وتسعري و  تنت اإلنبشكل أساسي على شبكة 
وترويج املنتجات وهو ما يفرض على املؤسسات استغالل تقنيات االتصال احلديثة والتعامل بأساليب التسويق 
احلديثة يف اجناز وممارسة نشاطاهتا وصفقاهتا التجارية للحفاظ على مكانتها وحتقيق التفوق على منافسيها 

 يف بيئة تسودها املنافسة الشديدة 
سة احلالية تبني مضامني هذه اإلشكالية يف ضوء طرح مجلة من األسئلة انطالقا مما سبق فان الدرا

 نبينها يف ما يلي:
           ما مدى مساهمة التسويق االلكتروني في تطوير التجارة االلكترونية ؟ 
 ما هي التجارة االلكتونية وما هي خصائصها وأشكاهلا ؟  -
 ما هو التسويق االلكتوين و ما هي مزاياه ؟  -
 ما هي مراحل واستاجتيات التسويق االلكتوين ؟  -
 ما هي العالقة بني التسويق االلكتوين والتجارة االلكتونية ؟  -

تكمن أمهية البحث يف كون التجارة االلكتونية أحد مواضيع االقتصاد الرقمي فهي أحد  أهمية البحث:
ط التجاري من الوسائل التقنية للممارسة النشا تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصال تعتمد على خمتلف

ل متنح للمؤسسة فرصة التوسع يف األسواق وحتقيق ميزة تنافسية من خال تنت اإلنبيع وشراء عرب شبكة 
 تسويق املنتجات واخلدمات وتوفري معلومات للمتعاملني 

 يسعى البحث إىل حتقيق األهداف التالية: أهداف البحث: 
  .جارة االلكتونية من الناحية النظريةدراسة موضوع الت -
 . و مزاياه ومراحل  واستاجتيات التطرق إىل كل من التسويق االلكتوين -
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 .االلكتونية والتسويق االلكتوينحتديد العالقة بني التجارة  -
ولدراسةةةةةةة املوضةةةةةةوع سةةةةةةوف نسةةةةةةتخدم املنهج الوصةةةةةةفي والتحليلي و ل  لتأصةةةةةةيل النظري   المنهج المتبع:

ملوضةةةةةةةةوع  التجارة االلكتونية والتسةةةةةةةةويق االلكتوين من خالل االطالع على خمتلف الدراسةةةةةةةةات والبحوث 
 .واملراجع اليت هلا عالقة مبوضوع البحث

 :وملعاجلة املوضوع سوف يتم تقسيم البحث إىل حمورين
  .التجارة االلكتونية األول: احملور

 .احملور الثاين: التسويق االلكتوين
  .التجارة االلكترونية0

 : التجارة االلكترونية تعريف 5.0
مت تعريف التجارة االلكتونية على أهنا عملية اإلشهار والتعريف بالسلع واخلدمات ، تنفيذ عمليات 
عقد الصةةفقات وإبرام العقود ، الشةةراء والبيع ا سةةداد القيمة التبادلية عرب شةةبكات االتصةةال املختلفة سةةواء 

 .(153، ص 6102، غياد، رأو غريها من الشبكات اليت تربط بني املشتي والبائع  )زرزا اإلنتنت
يعرفها البعض على أهنا تنفيذ كل ما يتصةةل بعمليات شةةراء وبيع البضةةائع واخلدمات واملعلومات عرب 

 والشبكات العاملية األخرى ويشمل  ل :  تنت اإلنشبكة 
  .اإلعالنات عن السلع والبضائع واخلدمات -
  .املعلومات عن السلع والبضائع واخلدمات -
  .اليت تدعم عمليات الشراء والبيع وخدمات ما بعد البيععالقات العمالء  -
   .التفاعل والتفاوض بني البائع واملشتي -
 .عقد الصفقات وإبرام العقود -
   .سداد االلتزامات املالية ودفعها -
 .عمليات توزيع وتسليم السلع ومتابعة اإلجراءات -
  .الدعم الفين للسلع اليت يشتيها العمالء -
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 : )8-7، ص ص 6112محاد،  ( لكتونيا مبا يف  ل تبادل البيانات ا -
 كتالوجات األسعار. 
 املرتبطة بعمليات البيع والشراء املراسالت اآللية. 
 االستعالم عن السلع. 
 الفواتري االلكتونية. 
 التعامالت املصرفية. 

 خصائص التجارة االلكترونية:  0.0
 : للتجارة االلكتونية عدة خصائص منها ما يلي

  :دود تتميز أنشةةةةةةةةةةةةةةطة التجارة االلكتونية بأهنا ال تعرف احلالطابع العالمي للتجارة االلكترونية
بعرض أو تقدمي سةةةةةةةةةةةةةةلع وخدمات دون  تنت اإلناملكانية، إ  ميكن تصةةةةةةةةةةةةةةميم موقع جتاري على 

 االنتقال إىل منطقة جغرافية معينة.
  :ملعةةامالت التجةةارة االلكتونيةةة بةة جراء  اتتميز اختفاا  الوااائق الورةياة في المعااملت التجاارياة

 باستخدام املستند االلكتوين عوضا عن املستند الورقي.
 :ميكن من خالل التجارة االلكتونية ممارسةةةةةة العمليات   الساااارية في انجاص الصاااافقات التجارية

 التجارية بكل سهولة وسرعة دون احلاجة لالنتقال إىل مكان معني.
 ميكن إدارة املعامالت التجارية للمؤسسة بالرغم من عدم  المتعاةدين: يدم إمكانية تحديد هوية

التقاء املتعاملني يف مكان حمدد وهو ما يؤدي إىل عدم معرفة كافة املعلومات الضةةةةةةةةةةةةرورية باملتعامل  
   .كما هو احلال بالنسبة للتعامالت التقليدية

 ات الكتونيا  ة تسةةةةليم بعض املنتج: يتم من خالل التجارة االلكتونيتساااليل المنتجات الكترونيا
 كربامج احلاسوب، الكتب، االستشارات الطبية.
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 :إن الوسةةةةةةةيط االلكتوين بني طريف التعامل التجاري عبارة عم جهاز  وجود الوساااااايط االلكتروني
احلاسوب متصل بشبكة االتصاالت الدولية اليت تقوم بنقل التعابري والقرارات الكتونيا لكل طرف 

 .) 052، ص 6102زرزار، غياد،  (يف نفس الوقت رغم انفصاهلما مكانيا يف التعامل
 قد  بني : يف التجارة االلكتوين ال يتم إبرام العغياب العلةة المباشرة بين األطراف المتعاةدين

الطرفني لكون أن البائع واملشتي ال يتواجدان يف نفس املكان ، فيتم استخدام احلاسوب للتاسل 
 يما بينهما.الكتونيا ف

 تتيح التجةةارة االلكتونيةةة ومن خالل خةةدمةةات شةةةةةةةةةةةةةةبكةةة التفاااياال الجمااايي بين ياادة أطراف :
إمكةةانيةةة التفةةاعةةل اجلمةةاعي غري احملةةدود بني فرد وإموعةةة، حيةةث بةة مكةةان أحةةد أطراف  تنةةت ناإل

زرزار، :(التعامل إرسةال رسةالة الكتونية واحدة إىل عدد ال هنائي من املسةتقبلني هلا يف وقت واحد
 .) 05، ص 6102 ،غياد

 : أشكال التجارة االلكترونية 2.0
ني : تعترب التجارة االلكتونية ب التجارة االلكترونية بين وحدة أيمال و وحدة أيمال أخرى -

وحدات األعمال من أكثر أنواع التجارة االلكتونية شيوعا يف الوقت احلايل، ويقصد هبا املعامالت التجارية 
كقيام   إلنتنتاة اليت تتم بني منظمات األعمال البائعة و منظمات األعمال املشةةةةتية عرب شةةةةبكة االلكتوني

شةةةةركة معينة باسةةةةتخدام شةةةةبكة االتصةةةةاالت للحصةةةةول على طلبياهتا من املوردين واسةةةةتالم الفواتري و كذل  
  .القيام بالسداد االلكتوين

ية بين وحدة أيمال ومساااااااااااتهل  - عرفةةت التجةةارة االلكتونيةةة  بني وحةةدة : التجارة االلكترون
أعمال ومسةةةتهل  تطورا واسةةةعا، حيث تقوم الشةةةركات بعرض خمتلف أنواع السةةةلع واخلدمات اليت ترغب يف 

ويقوم املسةةةةةةةةةتهل  باقتناء تل  املنتجات أو اخلدمات عن طريق الويب من خالل  ت،نت نتسةةةةةةةةةويقها عرب اإل
فات خالهلا الالئحة النهائية من السةةلع، اتار السةةلعة باملواصةةواليت تظهر من  تنت ناإلمراكز التسةةوق على  

اليت يريدها ويقوم بالدفع عن طريق  اسةةةةةةةةةةةةةتخدام بطاقات االئتمان أو الشةةةةةةةةةةةةةيكات االلكتونية أو نقدا عند 
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التسليم و حيصل على مشتيات  عرب الشبكة إ ا كانت من النوع القابل للتمييز الرقمي  والنسخ عن بعد أو 
  .سلع املشتاة  بواسطة منذويب املبيعات أو بالربيد السريع أو بواسطة شركات الشحنإرسال ال
ن يعترب هةةذا النوع م التجااارة االلكترونيااة بين وحاادة أيمااال واإلدارة المحليااة ) الحكوميااة(: -

ت االتجارة االلكتونية حديث النشةةةةةةةةةةةأة ، حيث تعين بكل املعامالت اليت تتم بني وحدات األعمال واإلدار 
 تنت نإلااحلكومية ، فتقوم هذه األخرية بعرض اإلجراءات والقوانني والرسةةةةةةوم وملا ج املعامالت عرب شةةةةةةبكة 

وتقوم الشةةةةةةركات باالطالع عليها الكتونيا وتقوم ب جراء املعاملة الكتونيا كقيام الشةةةةةةركات بدفع الضةةةةةةرائب 
ؤسسات باإلضافة إىل قيام احلكومة بتنفيذ التعامالت التجارية بينها وبني امل  تنت ناإلوالرسوم التجارية عرب 

  .من خالل استخدام مواقع املمارسات العامة واملناقصات  احلكومية
ونية تتمثل يف اخلدمات االلكت  التجارة االلكترونية بين المسااااااااااتهل  والمنممات الحكومية: -

اج بطاقة اهلوية ورخص السةةةةةياقة وشةةةةةهادة امليالد باإلضةةةةةافة إىل اليت تقدمها احلكومة للمسةةةةةتهل   كاسةةةةةتخر 
خدمات املطار ، يف املقابل قيام األفراد بسداد الضرائب و الفواتري الكتونيا ورسوم جتديد رخص السيارات 

 والتقدم لشغل الوظائف املعلن عنها يف مواقع احلكومة. تنت ناإلللحكومة عن طريق 
يع وتقوم هنا بني خمتلف املسةةةةةةةةةةةةةةتهلكني ، حيث يبن المساااااااااااتهلكين :  التجارة االلكترونية بي -

مسةةةتهل  ملسةةةتهل  اخر مباشةةةرة و ل  بوضةةةع املسةةةتهل  إعالن يف موقع  كبيع أغراض شةةةخصةةةية والرابط 
 .) 17،ص 6105قحماز ، (ي بينهم على سبيل املثال عرب استخدام موقع املزادات مثل موقع إي با

ميكن أن تشمل أعماال  ات طابع جتاري كأن التجارة بين األجهزة الحكومية  بعضها البعض  -
 .قق لوزارة أخرى من وزارات الدولةتؤجر هيئة األوقاف أراضي أو ش

 .التسويق االلكتروني 2
ل  مثيل  بشةكل   يسةبق اإلنتنتيشةهد الوقت احلايل هتافت رجال األعمال على اسةتخدام شةبكة 

 .جاهتم وتقوية عالقاهتم بالعمالءمن قبل، و  ل  هبدف أساسي أال وهو تسويق منت
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 تعريف التسويق االلكتروني:  5.2
التسةةويق االلكتوين هو عبارة عن أسةةلوب معاصةةر يف إمداد جسةةور التواصةةل بني املؤسةةسةةة والزبون  

 .(021، ص 6102زرزار، غياد، ) اإلنتنتلتسويق السلع واخلدمات عرب شبكة 
يشةةري التسةةويق االلكتوين إىل إموعة من األنشةةطة التسةةويقية اليت تعتمد على الوسةةائط االلكتونية  

، ويقصةةةةد بشةةةةبكات احلاسةةةةبات إموعات احلاسةةةةبات اآللية املتصةةةةلة اإلنتنتوشةةةةبكات احلاسةةةةبات اآللية و 
هبا، أما  والغري مادية، مع احتفاظها بقدراهتا اخلاصةةةةةةةة ببعضةةةةةةةها، وتتبادل البيانات وتسةةةةةةةتخدم املوارد املادية 

ة الوسةةةائط االلكتونية فتتمثل يف القنوات اليت يتم من خالهلا التفاال االلكتوين للبيانات يف صةةةورها املختلف
 .(224، ص 6117أمحد،ط  الصحن، ) داخل شبكات احلاسبات اآللية

 :مزايا التسويق االلكتروني 0.2
ص  ص ديلمي،  ب س ن،هذا األسلوب يف التسويق ألسباب كثريو منها ما يلي)شاع استخدام 

01-00): 
شةةةةةر بني طريف ااختصةةةةةار املسةةةةةافات والعقبات اجلغرافية بني مناطق العا  دون احلاجة إىل اللقاء املب -

 العملية التسويقية.
طريف العملية  ختفيض التكاليف التسةةةةةويقية بشةةةةةكل كبري قياسةةةةةا بالعمليات التقليدية احلاصةةةةةلة بني -

 التسويقية.
إتاحة الفرصةةةةةةة بني طريف التبادل للحصةةةةةةول على كم هائل من املعلومات املتعلقة بذات املوضةةةةةةوع  -

 .املبحوث بينهما هبدف التعاقد علي  وعلى وفق األسعار والشروط احملدثة يف السوق
 االتصةةال،يات  عملاالنفتاح على األسةةواق العاملية املختلفة بوسةةيلة أسةةرع وأرخص وأقل خماطرة يف -

 .واليت قد تأيت بفرص تسويقية غري خمططة أصال يف خططها التسويقية املعدة
التواصةةةةةةل مع اآلخرين وعلى مدار سةةةةةةاعات اليوم واألسةةةةةةبوع وملختلف بقاع العا  متجاوزة بذل   -

 الفروقات احلاصةةةةةةةةةةلة بالتوقيت الزمين بني دول العا  وإبقاء مكاتب ونوافذ التسةةةةةةةةةةوق مفتوحة أمام
 .اجلميع



 

 حبيبة حناش، خديجة خنطيط، وسيلة دموش
 التسويق اإللكتروني كآلية لتطوير التجارة اإللكترونية

 

8 

 مراحل التسويق االلكتروني:  2.2
 :باإلضةةافة  اإلنتنتتقوم املؤسةةسةةة بدراسةةة السةةوق باسةةتخدام حبوث التسةةويق عرب  مرحلة اإليداد

إىل االعتماد على البيانات واملعلومات اليت مت مجعها بالطرق التقليدية وهو ما ميكنها من حتديد 
حاجات ورغبات املسةةتهلكني وكذل  حجم األسةةواق وطبيعة املنافسةةة، وبالتايل تسةةاعد املؤسةةسةةة 

قيق أهدافها حتوهو ما يؤدي هبا إىل  اإلنتنتعلى طرح املنتجات يف األسةةةةةةةةةةةةةةواق االلكتونية عرب 
 بكفاءة وفعالية.

 تقوم املؤسةةسةةة باسةةتخدام وسةةائل االتصةةال للتواصةةل مع الزبون لتويج منتجاهتا مرحلة االتصااال :
وحماولة إقناعهم وحثهم على الشةةةةةةةراء مسةةةةةةةتخدمة يف  ل  خمتلف الوسةةةةةةةائل االلكتونية يف عملية 

التعريف باملنتجات ، ويتم web siteو   web.pageاإلنتنتاإلعالن والتويج لصةةةةةةةةةةةةةةفحة 
 من خالل املراحل التالية:  اإلنتنتاملطروحة يف السوق  االلكتونية عرب 

جذب انتباه الزبون باسةةةةةةةةةةةةتخدام وسةةةةةةةةةةةةائل متعددة كاألشةةةةةةةةةةةةرطة اإلعالنية ورسةةةةةةةةةةةةائل الربيد  -
 .االلكتوين

توفري املعلومات الالزمة اليت حيتاجها املسةةةةتهل  واليت تسةةةةاعده على بناء رأي خاص حول  -
 .نتوج اجلديدامل

 .قدمي املنتجملتعددة أثناء عرض وتإثارة الرغبة يف املستهل  باستخدام تكنولوجيا الوسائط ا -
 .إلنتنتانتج املطروح عرب شبكة قرار الشراء الذي يتخذه املستهل  عند إقناع  بامل -

 :وهي املرحلة اليت يتم فيها التبادل بني املؤسسة واملستهل ، حيث تعمل املؤسسة  مرحلة التبادل
على توفري السةةةةةةةةةةةةةةلع بالكمية والنوعية املطلوبة ويف الوقت املالئم للعميل، ويقوم هذا األخري بعد 
إصةةدار قرار الشةةراء بدفع الثمن املطلوب من خالل اسةةتخدام الدفع بأسةةلوب البطاقات االئتمانية 

 .أو إحدى الشبكات الرقمية أو عن طريق وسيلة أخرى من وسائل نقل املعلومات نتنتاإلعرب 
 :بل من  قطالبيع فحيث جيب على املؤسةةةةةةةةةسةةةةةةةةةة أن ال تكتفي ب جراء عملية  مرحلة ما بعد البيع

سةةةب فاملمارسةةةة التسةةةويقية تشةةةمل أيضةةةا ك احلادة،الضةةةروري ضةةةمان وفاء العميل يف بيئة املنافسةةةة 
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ياد، زرزار، غ)العمالء وضةةةةةةةةةةمان وفائهم للمؤسةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةة بتوظيف خمتلف الرسةةةةةةةةةةائل االلكتونية مثل
 :(025، ص 6102

 .الربيد االلكتوين للتواصل واالتصال املستمر مع العميل لتزويده بكل جديد حول املنتجات 
 .قائمة األسئلة املتكررة -
 .معات االفتاضيةادثة واجتغرف احمل -
 .خدمات الدعم والتحديث -

 استراتجيات التسويق االلكتروني: 3.2
نتجات يف عملية تسةةةةةةةةةويق امل اإلنتنتمت اقتاح مصةةةةةةةةةفوفة تطرح إموعة من اخليارات السةةةةةةةةةتخدام  

 : (02ديلمي، ب س ن، ص والشكل املوايل يبني هذه املصفوفة ) والتوسع يف األسواق
 حيث أن اكتفاء املؤسةةةةةةسةةةةةةة هبذا اخليار االسةةةةةةتاتيجي ال يسةةةةةةمح هلا  ساااااوي حالية:-منتح حالي

 باسةةتغالل املزايا الكثرية لثنثرنث مثل حتسةةني وتطوير املنتجات واكتشةةاف فرص تسةةويقية جديدة

 .(024، ص 6102زرزار، غياد، )

  تقوم املؤسةةةسةةةة باسةةةتخدام املواقع االلكتونية للوصةةةول إىل األسةةةواق  سااوي جديدة:–منتج حالي
 .العاملية اجلديدة وختطي احلواجز اجلغرافية لطرح منتجاهتا احلالية

  تقوم املؤسةةسةةة بطرح منتجات جديدة أو معدلة على مسةةتوى  السوي الحالية:–المنتج الجديد
 .كثر من إال السلعسوق واحد ويتم استخدام هذا اخليار يف إال اخلدمات أ

  حيث  ،تقوم املنظمات بتقدمي منتجات جديدة إىل أسواق جديدةسوي جديدة:  –منتج جديد
تكون املنظمات قد هيأت كافة الوسةةةةةةةةةةةةائل والتسةةةةةةةةةةةةهيالت اليت متكنها من تطوير وتقدمي منتجات 

 .(02ديلمي، ب س ن، ص ) جديدة لثسواق اجلديدة

 

 يناصر المزيج التسويقي االلكتروني :  1.2



 

 حبيبة حناش، خديجة خنطيط، وسيلة دموش
 التسويق اإللكتروني كآلية لتطوير التجارة اإللكترونية

 

10 

 :وهو املنتج املادي أو اخلدمي الذي تقوم املؤسةةةةسةةةةة بعرضةةةة  وبيع  عرب شةةةةبكة  المنتج االلكتروني
 .ل  مباشرة على جهاز احلاسب اآليلكشراء برنامج جاهز من شركة ميكروسوفت وحتمي  اإلنتنت

 :ومات بشةةكل مسةةتمر امع البيانات واملعل تقوم املؤسةةسةةة من خالل قيامها التسااعير االلكتروني
عن األسةةةةةواق املسةةةةةتهدفة ومعرفة حدود األسةةةةةعار بوضةةةةةع نظام تسةةةةةعري قادر على حتقيق التسةةةةةعري 

 .يز حصتها السوقية وزيادة أرباحهاالتنافسي يؤدي هبا إىل حتقيق أهدافها وتعز 
 :تقوم املؤسةةةةةةسةةةةةةة بتويج منتجاهتا أو خدماهتا باسةةةةةةتخدام أدوات تروجيية عرب  الترويج االلكتروني

منهةةةةا املوقع  االلكتوين، حمركةةةةات البحةةةةث، األدلةةةةة، الفهةةةةارس، اإلعالن االلكتوين،  اإلنتنةةةةت
إموعةات األخبةار، احملةادثةات الفرديةة واجلمةاعيةة وهةذا جلةذب العةديةد من الزوار إىل موقع الويةب 

دي إىل زيةةةادة الوالء من قبةةةل الزبون وتتم عمليةةةة التويج من خالل عمليةةةات اخلةةةاص هبةةةا ممةةةا يؤ 
التخفيض لثسةةةةةعار، إعطاء عينات إانية لتجريبها أو إعطاء ختفيضةةةةةات بنسةةةةةبة معينة عند شةةةةةراء  

 .كميات كبرية
 :ف يعترب التوزيع وظيفة أسةةةةةةةاسةةةةةةةية لتنفيذ اسةةةةةةةتاتيجيات التسةةةةةةةويق االلكتوين، حيث ختتل التوصيع

شةةةةةةةةةةةةةةحنة  إىل و  اإلنتنةتذه الوظيفةة بةاختالف طبيعةة املنتج الةذي يتم تسةةةةةةةةةةةةةةويقة   عرب جوانةب هة
 .وزيعأهم ركائز إستاتيجية الت املشتي، حيث تعترب املتاجر االلكتونية والنظم الداعمة من

 التحول من التسويق التقليدي إلى التسويقي االلكتروني:  1.2
، 6102زرزار، غياد،  ) ري النظام التسويقي كما يليإن مفهوم األعمال االلكتونية أدى إىل تغي

 : (021ص 
 .منتجات مصممة حسب رغبة العمالء -
 .نتيجة الضغوط السعرية املتنامية التخفيض املستمر يف األسعار -
 .قصر قنوات التوزيع -
 .التحويل االلكتوين لثموال -
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 للتسويق: المقارنة بين الممارسة التقليدية و االلكترونية 5الجدول 
 التسويق التقليدي التسويق االلكتروني وجه المقارنة

التكلف اليت تتحملها املؤسسة أثناء 
 عرض املنتجات

 –إالت  –تكلفة عالية لصحف  تكلفة أقل
 راديو -تلفزيون

صعوبة املعاينة ألهنا تعتمد على عرض الصورة  سهولة معاينة منتجات املؤسسة
 صعبا عينية يكونواملواصفات واحلصول على عينة 

 معاينة املنتجات  سهلة جدا

طرق التواصل مع الزبائن وجذهبم 
 ملنتجات املؤسسة

التواصل سهل جدا بسبب توظيف تكنولوجيا 
 املعلومات واالتصال يف إرسال

 الرسائل ومتابعة الزبائن

التواصل صعب نوعا ما الن التسويق 
 التقليدي حمدد بالزمان واملكان

 حجم الشرحية
 

د الزبائن كبري جدا الن التسويق االلكتوين عد
 حملي وعاملي

عدد الزبائن قليل التسويق التقليدي ادم 
 شرحية معينة من الناس

بشكل  اإلنتنتسهل جدا من خالل موقع  متابعة ردود الفعل
 مباشر

 صعب نسبيا مقارنة مع التسويق االلكتوين

مرتفعة بسبب حاجتها إىل كوادر كثرية  العتمادها على الربيد االلكتوينمنخفضة نسبيا  كلفة التواصل مع الزبائن
 وموارد اتصاالت

التفاعل مع الزبائن ومجع معلومات عن اهتماماهتم  مجع البيانات
 باملنتج

 ال ميكن  ل 

 غري ممكن بشكل مباشر يستطيع املتلقي طلب املنتج بشكل مباشر وسهل متابعة الطلبيات

 .021-026، ص ص  6102زرزار و غياد ، المصدر:
 

 متطلبات البنية التحتية للتسويق االلكتروني    1.2
 : من املكونات التالية متطلبات البنية التحتية للتسويق االلكتوين تتكون

  :تتمثل يف ما يلي: البنية المادية والبرمجية   
لف معاجلة البيانات كاحلواسيب مبختوهي مجيع األدوات اليت تشتك يف لمكونات المادية: ا -

أنواعها ، فضال عن مجيع األجهزة امللحقة هبا، وحمطات العمل، وشبكات االتصال، وأدوات النقل وألن 
 -61، ص ص 6101، ، مجعةالربزجني) احلاسب يعد املتحكم اميعها فمن الضروري التطرق إىل وصف 

60 .) 
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الكتونية قادرة على معاجلة البيانات و ل  من خالل استقبال هي أجهزة  لحاسب االلكتروني:ا -
البيانات وختزينها واستجاعها اليا وإجراء العمليات احلسابية واملنطقية عليها، وهتدف عملية معاجلة البيانات 
إىل استخالص النتائج اليت حيتاجها متخذي القرار أو مستخدم البيانات و ل  من خالل إتباع إموعة 

 .)021، ص6101، لقيدمب  (لية من األوامر والتعليمات املكتوبة بلغة حزم الربامجتفصي
 :)026، ص 6102، بوغليطة(ويتكون احلاسب من أربع أجزاء رئيسية هي 

هي حلقة الوصل بني احلاسوب وبني املستخدم وتتكون من وسائل اإلدخال  وحدات اإلدخال: -
 .، الفأرةاملباشرة مثل لوحة املفاتيح، القلم الضوئي

: متثل هذه الوحدة اجلزء الرئيسي من منظومة احلاسوب اليت يتم فيها وحدة المعالجة المركزية -
حدة ، واليت تتكون من وحدة احلساب واملنطق و معاجلة مجيع البيانات الداخلة لتوليد املخرجات املطلوبة

 التحكم ووحدة الذاكرة الرئيسية.
تؤدي مهمة إيصال احلاسب للوسط اخلارجي لنقل النتائج املتولدة عن عمليات  وحدة اإلخراج: -

 املعاجلة وأهم هذه الوسائل الشاشة املرئية ، الطابعة ، املخرجات الصوتية. 
تستخدم لغرض خزن خمرجات نظام املعلومات لفتات  المسايدة:وحدة الذاكرة الثانوية /  -

 طويلة بسبب حمدودية الطاقة االستيعابية الذي حيتم إضافة الذاكرة الثانوية.  
  يكن من املمكن اسةةةةةةةةةةةةةتخدام احلاسةةةةةةةةةةةةةب اآليل وبالتايل معاجلة املعلومات دون أن  البرمجيات:-

يها ال عقل احلاسةةةةةةبات واألجهزة واملكونات اليت أشةةةةةةرنا إلتتطور صةةةةةةناعة الربإيات نفسةةةةةةها. متثل الربإيات 
ميكن أن تعمل وحدها وإملا ال بد هلا من برامج ونظم يتم تثبيتها على احلاسةةةةةةةةةةةةةةبات ح  ميكن تشةةةةةةةةةةةةةةغيل 
احلاسةةةةةبات ، فاحلاسةةةةةبات تعمل من خالل نظم تشةةةةةغيل وال ميكن بدون هذه النظم تشةةةةةغيل احلاسةةةةةبات أو 

عة كربامج إعداد النصةةةوص أو اجلداول أو الرسةةةم أو الصةةةوت أو الصةةةورة اسةةةتخدام أي من التطبيقات الشةةةائ
 املتحركة فبدون هذه الربامج   يكن من السهل التعامل مع احلاسب أو استخدام  بشكل أفضل.

 :يقصد مبفهوم االتصاالت بصفة عامة عملية إرسال أو نقل اإلشارات من مرسل إىل  االتصاالت
مستقبل باستخدام وسيط بينما يشري مصطلح اتصاالت بيانات احلاسبات اآللية إىل عملية النقل 
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االلكتوين للبيانات بني حاسب ايل واحد أو أكثر من احلاسبات األخرى متصلني ببعضهم 
 .)14، ص 6117، عودقا ( باستخدام وسائط

 :يانات وتعرف قواعةةد البيةةانةةات بةةأهنةةا إموعةةة متكةةاملةةة من امللفةةات اليت حتوي بيةةانةةات  ةوايد الب
نوري منري، ، ص  (مرتبطة منطقيا واملسةةةةةجلة بأسةةةةةلوب افض من تكرارها ويسةةةةةهل من معاجلتها.

012.)  
 :هي إموعة من الوسةةائل اليت  تسةةاعد على ربط األجهزة االلكتونية معا، وخصةةوصةةا  الشابكات

أجهزة احلاسةةةةةةةةوب واألجهزة الرقمية احلديثة، وتعتمد على اسةةةةةةةةتخدام إموعة من طرق االتصةةةةةةةةال 
السلكي والالسلكي، هتدف الشبكات إىل تبادل البيانات واملعلومات وامللفات والوسائط وغريها 

واحد مع إموعة أجهزة مثل اسةةةةةةةةةةةةةتخدام طابعة متصةةةةةةةةةةةةةلة، مع عدة أجهزة  أو اسةةةةةةةةةةةةةتخدام جهاز
حاسوب وتعتمد الشبكات يف ربط األجهزة معا على العديد من العوامل املؤثرة يف بيئة الربط مثل 

 .اإلنتنتاملساحة اجلغرافية أو وجود اتصال بشبكة 
 الشبكات نوعان مها:        

وهي الشةةةةةةةبكات اليت تربط بني إموعة من األجهزة يف طابق يف بناية أو بني  الشااااابكات المحلية:
عدة حاسةةبات يف بنايات متجاورة أو على نطاق أوسةةع يف منطقة حمددة وقد تكون هذه احلاسةةبات مرتبطة 

 . wi-fiعرب أسالك أو عرب موجات قصرية تسمى  
 دولة ألخرى أو من قارة إىل وهي الشةةةةةبكات اليت تربط من احلاسةةةةةبات من الشاااابكات العريضااااة :

أخرى أو بني خمتلف املناطق يف العا  واحلقيقة أن  ل  يتم اآلن مبنتهى السةةةةهولة عرب أسةةةةالك اهلاتف وعرب 
األقمار الصةةةةةناعية وعرب جتمعات عنقودية لبعض أجهزة احلاسةةةةةب املتقدمة اليت يطلق عليها األجهزة اخلادمة 

ر يف شةةةةةةةةةبيانات واملعلومات يطلع عليها عدد كبري من املؤسةةةةةةةةةسةةةةةةةةةات والبوهي اليت متثل خمزنا الكتونيا من ال
 .أماكن متعددة من العا 
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  هي ماليني من أجهزة احلاسةةةب املوجودة يف اآلالف من املواقع املختلفة املوزعة  :اإلنترنتشااابكة
عرب العا ، املرتبطة مع بعضةةةةةةةةةةةةةها البعض على يو ميكن ملسةةةةةةةةةةةةةتخدميها الوصةةةةةةةةةةةةةول إىل املعلومات 

 .( 661، ص 6114أل فرج الطائي،  شاركة يف امللفات )وامل
 :إن قوة املؤسسة الفعلية تكمن يف  كاء وكفاءة األفراد وتناسق العمل اجلماعي لذا  البنية البشرية

جيب ايالء أمهية قصةةةةةةةةةةةوى للتدريب ومواكبة التطورات احلاصةةةةةةةةةةةلة يف تكنولوجيا املعلومات لتحقيق 
 .(48، ص 6105، للتقنية املتاحة )مساحيالفعالية واالستغالل األمثل 

 لتسويق االلكتروني و دوره في تطوير التجارة االلكترونية: ا 8.2
تعتمد التجارة االلكتونية على عمليات التسةةةةةةةةةةةةةةويق االلكتوين حيث يعمل هذا األخري على إزالة   -

لكتونية ويتجلى اكافة العقبات اليت حتول بني املنتج واملسةةتهل  وينتج عن  ل  معامالت جتارية 
  ل  من خالل ما يلي: 

ميكن للمؤسةةةةةةةةسةةةةةةةةة من خالل التسةةةةةةةةويق االلكتوين عرض خمتلف منتجاهتا وخدماهتا وأفكارها بكل 
الل ما يسةةةةمح هلا التسةةةةويق بفعالية من خ اإلنتنتحرية عرب املواقع املخصةةةةصةةةةة للمؤسةةةةسةةةةة على شةةةةبكات 

   .التواصل مع اآلخرين على مدار ساعات اليوم واألسبوع ومن ا حتقيق أرباح دون انقطاع
يتيح التسةةويق االلكتوين إمكانية وجود تفاعل بني الزبائن واملؤسةةسةةات وبالتايل اإلجابة والرد على  -

رب الربيد االلكتوين من جهة وابتداء اسةةةةةةتفسةةةةةةارات زبائنها من خالل التخاطب الشةةةةةةخصةةةةةةي أو ع
الزبون رأي  يف السةةةةةلعة من جهة أخرى ما يفسةةةةةح للمؤسةةةةةسةةةةةة القيام بدراسةةةةةة سةةةةةلوك املسةةةةةتهلكني 

  .وإجراء تعديالت مناسبة على السلع وبالتايل زيادة رضا العميل
 يسةةةةمح التسةةةةويق االلكتوين بتويج منتجات املؤسةةةةسةةةةة ومن ا الوصةةةةول إىل أكرب عدد ممكن من -

املشةةاهدين وهو ما جينب املؤسةةسةةة إنفاق مبال  ضةةخمة يف اإلعالنات والقامة معارض واالسةةتعانة 
برجال البيع والقيام بعمليات الشةةةةحن طاملا أن عملية التويج تتم بطريقة الكتونية حبثة عرب جهاز 

 .الكمبيوتر
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ق حمتمل أو و تعتمد املؤسةةةةةةسةةةةةةة على التسةةةةةةويق االلكتوين يف احلصةةةةةةول على معلومات تتعلق بسةةةةةة -
منافس وكذل  معلومات على األسةةةعار و ل  باالعتماد على نظام معلومات يسةةةاعد على إجراء 

 .استخبارات تسويقية
يسةةةمح التسةةةويق االلكتوين للمسةةةتهل  التسةةةويق عرب شةةةبكة احلاسةةةوب يوميا على مدار العام من  -

 ومواصةةفات السةةلع واخلدمات أي مكان يف العا  واختا  قرار الشةةراء من خالل املقارنة بني أسةةعار
 .مبجرد النقر على املنتج وإدخال بعض معلمات البطاقة االئتمانية

 .ون احلاجة غاىل وجود وسيط بينهماإقامة عالقات تعاقدية مباشرة بني البائع واملشتي د -
للزبون احلصةةةول على منتجات وخدمات بأسةةةعار منخفضةةةة نتيجة  اإلنتنتيسةةةمح التسةةةويق عرب  -

يف اإلنتاج وتكاليف التسةةةةويق والنقل وكذل  وجود منافسةةةةة بسةةةةبب كثرة الشةةةةركات ختفيض تكال
م وأيضةةةةا اختصةةةةار منافذ التوزيع وتقليل عدد املوظفني للتويج وعد اإلنتنتالعارضةةةةة على شةةةةبكة 

فرض ضةةةرائب ورسةةةوم مجركية يف حال تسةةةويق املنتجات الرقمية وهذا بدوره يسةةةهل ويوسةةةع نطاق 
 .التجارة االلكتونية

.الخاتمة:3  
لقد حاولنا من خالل هذا البحث إعطاء صورة عن التسويق االلكتوين والتجارة االلكتونية ولقد 

 توصلنا من خالل ما سبق إىل ما يلي:  
 النتائج: 
التسةةةةةةويق االلكتوين عبارة عن ممارسةةةةةةة األنشةةةةةةطة التسةةةةةةويقية باالعتماد على الوسةةةةةةائط االلكتونية  -

 .لتسويق السلع واخلدمات اإلنتنتوشبكات احلاسبات و 
التجارة االلكتونية هي عبارة عن بيع وشةةةراء املنتجات واخلدمات واملعلومات والسةةةداد عرب شةةةبكة  -

 .اإلنتنت
يعمل التسةةةةةةةةةةةةةويق االلكتوين على تسةةةةةةةةةةةةةهيل وتوسةةةةةةةةةةةةةيع نطاق التجارة االلكتونية من خالل زيادة  -

وال اليوم ط اإلنتنتسةةةةةةويق عرب شةةةةةةبكة عمليات البيع وفتح أسةةةةةةواق جديدة للمؤسةةةةةةسةةةةةةة نتيجة لت
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والوصةةةول إىل العمالء يف كل وقت ومكان واالسةةةتجابة الفورية لطلباهتم وإمتام الصةةةفقات يف وقت 
 .قياسي وبأسعار منخفضة

   التوصيات:
ضةةةةرورة قيام املؤسةةةةسةةةةة بتوفري وسةةةةائل حديثة للدفع تتناسةةةةب مع طبيعة النشةةةةاط االلكتوين وتوفري  -

 .تنتاإلنلكتونية  لتشجيع زبائنها على اجناز صفقاهتم  عرب شبكة األمن واحلماية اال
 .ة االلكتونيةالتسويقية والتجاريااللتزام باملصداقية والقواعد األخالقية يف إال  ممارسة املعامالت  -
 ال بد من توفر البنية التحتية الالزمة النتهاج التسةةةةةةةةويق االلكتوين ومن ا التجارة االلكتونية على -

مستوى أي مؤسسة تتمثل يف تكنولوجيا املعلومات املادية وقواعد البيانات االلكتونية ومعلومات 
وخدمات الكتونية جتارية باإلضةةةةافة إىل وجود يد عاملة مؤهلة لتقدمي اخلدمات املتعلقة بالتسةةةةويق 

 .االلكتوين وتوفري أنظمة األمن واحلماية
 ةائمة المراجع: 
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(، استخدامات تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف املؤسسة 6102اد )، كرمية غيزرزار العياشي .1

 ، األردن.، دار صفاء للنشر والتوزيعاالقتصادية ودورها يف دعم امليزة التنافسية
ار ، داإلنتنت( ، إدارة التسويق يف بيئة العوملة و 6117فريد الصحن حممد، ط  أمحد طارق ) .2

 .، مصرالفكر اجلامعي
، تكنولوجيا ونظم املعلومات يف املنظمات (6101)الربزجني حيدر شاكر، حممود حسن مجعة  .5

  (.املعاصرة منظور) إداري، تكنولوجي 
، املدخل إىل نظم املعلومات اإلدارية ) إدارة (6114)حممد عبد احلسني أل فرج الطائي .2

 .، األردنتكنولوجيا املعلومات(، دار وائل للنشر والتوزيع
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الدول العربية: السةةةةةةةةةةعودية، مصةةةةةةةةةةر، اإلمارات( يف العلوم االقتصةةةةةةةةةةادية،  كلية العلوم االقتصةةةةةةةةةةادية 
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  .قسنطينة
، أمهية ودور نظم املعلومات يف اختا  القرارات وأساليب تطويرها )دراسة (2014) اهلام بوغليطة .01

ارية وعلوم كلية العلوم االقتصادية والتج  وم االقتصادية،ميدانية بقطب احملروقات بسكيكدة (، العل
 .عنابة، التسيري
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 د. شريفة قصاص
 

 : ملخص
هتدف هذه املداخلة إىل تسليط الضوء على أمهية التسويق عرب مواقع التواصل اإلجتماعي باعتبارها منصات      

، كما  0.2تضمن التفاعل واملشاركة واحلوار الشخصي بني املؤسسة والزبائن وبني الزبائن فيما بينهم بفضل الويب 
تطور ملواقع من خالل عرض إحصائيات خاصة بتستعرض هذه املداخلة أيضا الفرص املتاحة للتسويق عرب هذه ا

لدى  جتماعياالعدد مستخدمي هذه املنصات ويف األخري سيتم التطرق إىل واقع التسويق عرب مواقع التواصل 
 .متعاملي اهلاتف النقال يف اجلزائر باعتبارها من املؤسسات السباقة لتبين أدوات التسويق الرقمي

ال يف ، متعاملي اهلاتف النقاعي، التسويق االلكرتوينجتم، مواقع التواصل اإل0.2التسويق : الكلمات المفتاحية
 اجلزائر.
 دور التسويق اإللكتروني في تطوير التجارة اإللكترونية  المحور:

Abstract:   

Enter This communication aims to highlight the importance of social media 

networks as platforms that ensure interaction, participation and personal dialogue 

between the organization and its customers, and among the customers themselves, 

thanks to Web 2.0. This communication will also address the opportunities given 

via these sites, through the presentation of several statistics about the evolution of 

social networks’ users’ number; in the end, we will focus on the reality of social 

media marketing at the mobile phone operators in Algeria as they are the first 

companies that had adopted the digital marketing tools. 

     Keywords: Marketing 2.0, social media networks, e-marketing, Algerian mobile 

phone operators. 
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        ryma1988@yahoo.frل:يمياإل كرمية زيدان  : المؤلف المرسل

 مقدمة:  .1
 تصال وباألخص تقنية الويب إىل حدوث عدة تغيريات يف عاملتطور يف تكنولوجيا املعلومات واإلأدى ال        

لكرتونية  اإل قتصاد الرقمي واألعمالإاألعمال فأصبحنا اليوم نسمع بالعديد من املفاهيم اجلديدة كالثورة الرقمية، اال
ظائف املؤسسة قتصادي، والتسويق كغريه من و يع جماالت النشاط اإلكتساح التكنولوجيا جلمإاليت تعرب مجيعها عن 

وكذا  0.2تصال، فظهور التسويق اإللكرتوين، التسويق ن هذه الثورة اجلديدة يف عامل اإلاألخرى مل يكن يف منأى ع
اإلنرتنت تصال يف مجيع أنشطة التسويق؛ فنتشار تكنولوجيا املعلومات واإلإما هو إال دليل على سويق الرقمي الت

اليوم أعطت أدوات تسويقية جديدة كليا وسامهت بكثرة يف حتسني طرق االتصال خاصة مع أن التسويق احلديث 
هتماما أكرب للزبون إيث الذي أعطى توجه التسويقي احلدأصبح أكثر توجها بالزبون، فظهور الويب كان متزامنا مع ال
الزبون مبثابة فراحة الزبون تعتربها العديد من  املؤسسات املتوجهة ب ،بعد إدراك املؤسسات أن الزبائن هم مصدر للرحبية والبقاء

حاجات ورغبات الزبون، التكلفة بالنسبة للزبون،  ، والذي يشمل كل من (s4Cب) عنصر يف املزيج التسويقي املعروف
 Customer Needs And Wants, Cost To Customer, Customer)راحة الزبون، واالتصال  

Convenience, And Communication). 
منوذج  د ظهورأصبحنا نشهنتشارا واسعا يف السنوات األخرية إ اليت عرفت جتماعيمواقع التواصل اإل وبفضل    

مواقع التواصل اليت تدمج  0.2CRMوأحيانا تعرف ب   social CRMجديد إلدارة العالقة مع الزبون يعرف ب 
، هذه املواقع اليت مازالت تستقطب أعدادا هائلة من املستخدمني حول العامل، يف إدارة العالقة مع الزبون جتماعياإل

لفرص اما يعطي إمكانيات هائلة للمؤسسات للتسويق رقميا، ومما سبق أتت هذه املداخلة إلبراز دور هذه املواقع و 
واقع التواصل ماستخدام واقع هو : ما اليت تتيحها يف جمال التسويق من خالل حماولة اإلجابة على التساؤل التايل

 ؟ينوما الفرص اليت تتيحها هذه املواقع للتسويق اإللكرتو  اإلجتماعي لدى متعاملي اهلاتف النقال يف اجلزائر
 فرضيات البحث:

 ن؛اجلزائر كثريا على مواقع التواصل االجتماعي هبدف استقطاب الزبائيعتمد متعاملو اهلاتف النقال يف  -
 تتيح مواقع التواصل االجتماعي فرصا كثرية للمؤسسات يف اجملال التسويقي. -

 أهداف البحث:
جتماعي إلقع التواصل ابراز اإلمكانيات والفرص التسويقية اهلائلة اليت تتيحها موايهدف هذا البحث إىل إ 

ماده على وسائل عتون واملؤسسة شبه مستحيل من خالل إتصال بني الزبي املاضي القريب كان اإلؤسسات، ففللم
اتصال تقليدية كالربيد العادي أو ضرورة التنقل للمؤسسة، بينما اليوم وبفضل ما تتيحه التكنولوجيا الرقمية أصبح 

حث إىل ابراز يسعى هذا الباعي، كما جتمة وببضع نقرات على منصة تواصل إاحلوار بينهما يتم يف دقائق معدود
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جتماعي تعددة خاصة على مواقع التواصل اإلنتقال املؤسسات إىل العامل الرقمي وضرورة توفري حمتويات مضرورة ا
تخدمي حصائيات اخلاصة بأعداد مسالعامل اجلديد، وهذا ما تؤكده اإلنظرا ألن الزبائن قد انتقلوا بالفعل إىل هذا 

 صة فيسبوك الذي يعترب املنصة األكثر شعبية يف العامل.مواقع التواصل خا
 منهجية البحث

تدخل هذه الدراسة ضمن الدراسات اليت تعتمد على املنهج الوضعي الذي يقتضي دراسة ووصف الواقع، وتعترب 
 املالحظة واملقابلة أهم األدوات املستخدمة يف مجع املعلومات اخلاصة باملؤسسات قيد الدراسة.

 
 للتسويق عبر مواقع التواصل االجتماعي اإلطار النظري .0       

 :0.2التسويق  .5.0

عام  Tym burners-Lee الويب هو أكرب بنية قابلة لتحويل املعلومات ومت تقدمي فكرهتا من قبل         
شبكة  9.1وقد أحرز الويب والتكنولوجيا اليت يتصل هبا تقدما كبريا يف العقدين املاضيني، فيعترب الويب  9191
و هو اجليل األول من شبكة الويب اليت ميكن النظر فيها على شبكة االنرتنت للقراءة  (cognitive)لإلدراك 

وقراءهتا،  للزبائن ويسمح فقط بالبحث عن املعلومات فقط، وكان يعترب كمكان تبث من خالله الشركات معلوماهتا
فيعرف بأنه شبكة للقراءة والكتابة حيث تسمح بتجميع احلشود العاملية الكبرية و تبادل املصاحل  0.1أما الويب 

 اإلجتماعية املشرتكة )شبكة إتصاالت(؛
، وقد (le web social)الذي يعرب عن التسويق عرب الويب اإلجتماعي 0.1ومن هنا ظهر التسويق 

الفعل إىل التفاعل من خالل وضع مستخدم االنرتنت يف قلب التوجه التسويقي، وكذا االنتقال   أدى إىل التحول من
 ,Scheid) من املوقع إىل الشبكة فخلق القيمة ال تنحصر يف املوقع اإللكرتوين فقط بل على شبكة من املواقع؛

Vaillant, & De Montaigu, 2012, p. 146) 
  (les réseaux sociaux)جتماعيمواقع التواصل اإل.  0.0

جتماعي هي جمموعة من التطبيقات على شبكة االنرتنت واليت تقوم على أسس تكنولوجيا التواصل اإل مواقع         
 الوقت املؤسسات بالزبائن وتطوير العالقات وتعزيزها يفولديها العديد من املزايا ألهنا تساعد على ربط  0.2الويب 

  ,Vinerean, Cetina, Dumitrescu, & Tichindelean, 2013)املناسب وبتكلفة منخفضة

p. 67)دل اعتبار قوة هذه املواقع ليس فقط بسبب إمكانية تبني اإل، وقد بدأت العديد من املؤسسات تأخذ بع
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  ,Vinerean, Cetina)املعلومات لكن أيضا من خالل اخنراط الزبائن يف عملية خلق القيمة عرب االنرتنت

Dumitrescu, & Tichindelean, 2013, p. 67)جتماعي املؤسسات . ومتكن مواقع التواصل اإل
 .Neti, 2011, p) وكذا متكينهم من مشاركة األفكار فيما بينهم من تبادل املعرفة واالستفادة من آراء الزبائن

4). 
 ويوجد عدة أبعاد مطلوبة إلقامة اتصاالت مع الزبائن وكذا زيادة احلركة على مواقع املؤسسات وتتمثل يف

(Mohammad Furqan Khan, 2014, pp. 3-4): 
اجملتمعات عرب االنرتنت: ميكن للمؤسسة استخدام مواقع التواصل لبناء جمتمع حول منتجاهتا وهذه اجملتمعات -

 ؛وتسهم يف تطوير األعمال وحتسينهاختلق الوالء 
التفاعل: صفحة فيسبوك أو حساب تويرت ميكن أن خيطر مجيع متتبعيه مبوضوع معني ويف وقت واحد، كما تتيح -

بكات االجتماعية مزيدا من التفاعل مع اجملتمع عرب االنرتنت من خالل نشر معلومات حديثة وذات الصلة الش
 بالزبائن؛

 مشاركة احملتوى: ويتمثل هذا البعد مبدى مشاركة الفرد ، توزيعه وتلقيه للمحتوى؛-
اصة كما لب أي مهارات خإمكانية الوصول: ميكن الوصول بسهولة إىل مواقع التواصل االجتماعي، حيث ال تتط-

 أهنا تتطلب تكاليف ضئيلة أو معدومة احيانا؛
املصداقية: أي تقدمي رسائل واضحة وذات مصداقية للمتتبعني ما يؤدي إىل التواصل العاطفي معهم وحتفيز الزبائن -

 وتوليد الثقة والوالء.
 Social CRMاالجتماعية إدارة العالقة مع الزبون .  2.0       

 socialإىل تطوير منوذج جديد إلدارة العالقة مع الزبون يعرف ب  انتشار الشبكات االجتماعية  أدى         

CRM   0.2وأحيانا تعرف بCRM اليت تدمج وسائل االعالم االجتماعية يف إدارة العالقة مع الزبون 
(Lendel & Kubina, 2008, p. 22) . 

بأهنا إسرتاتيجية أعمال مدعمة من طرف أرضيات تكنولوجية، إجراءات وخصائص اجتماعية  S-CRMتعرف 
مصممة حلث الزبون على االلتزام يف حوار تعاوين من أجل توفري قيمة متبادلة وذات منفعة يف بيئة أعمال شفافة 

جتمع بني  CRM S  أن Mohan ؛ كما يرى  ,p. 3) (Harrigana & Miles, 2014وموثوق فيها
مع التيار احلايل إلدارة العالقة مع الزبون؛ فهي ليست جمرد جمموعة من التكنولوجيات فحسب  0.2ميزات الويب 

  (Dorota, 2015, p. 30) وإمنا اسرتاتيجية املؤسسة لتعزيز وإشراك الزبائن وبناء عالقات قوية معهم؛
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بصفة عامة ميكن القول أن إدارة العالقة مع الزبون االجتماعية هي استخدام وسائل اإلعالم االجتماعية يف بناء 
ومتكن  تصال املباشر الشخصي مع كل زبونواحلفاظ على العالقة مع الزبون من خالل ضمان التفاعل  واال

 كار جديدة مع الزبون واحلصول على ردود أفعاهلم، فقد أصبح الويبالشبكات االجتماعية املؤسسات من اختبار أف
وسيلة للمساعدة يف حتسني املنتجات وبالتايل تعزيز عالمتها التجارية، أهم الشبكات االجتماعية املستخدمة  0.2

ذات طبيعة جعلت أغلب املواقع اإللكرتونية  0.2وانستغرام ولكن طبيعة الويب  اليوم  فيسبوك، يوتوب، لينكد إن
اجتماعية حيث تسمح بالتفاعل ومتكن الزبائن من نشر تعليقاهتم وتقييماهتم وكذا استعراض وتبادل اآلراء سواء فيما 

؛ كما ساعدت الشبكات االجتماعية املؤسسات على  (Dorota, 2015, p. 30)بينهم أو مع املؤسسة
 اجتاه واحد إىل احلوار املتبادل مع زبائنها وميكن شرح ذلك من خالل الشكل املوايل:االنتقال من االتصال ب

 االنتقال إلى االتصال التفاعلي : 1رقمالشكل 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Source: (Dorota, 2015, p. 32) 
يستعرض الشكل انتقال االتصال بني املؤسسة وزبائنها من االتصال يف اجتاه واحد إىل اتصال يف عدة اجتاهات 

سسة( ومن زبون وزبون مؤ –بفضل الويب االجتماعي، فهذا األخري أتاح أوال إمكانية االتصال باجتاهني )مؤسسة 
ني الزبائن فيما التفاعل واحلوار ممكنا ب أصبحي عدة اجتاهات حيث وبفضل مواقع التواصل االجتماع االتصال يفمث 
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لتحويل هذه القناة العالقاتية اجلديدة إىل أداة جتارية فعالة، عمدت املؤسسات إىل أن جتمع هذه التقنيات مع 
وذلك بتكليف فرق داخلية خاصة بتنفيذ  « community management »مهارات جديدة تسمى ب 

 :(Salmon, 2011, p. 7) هم وظائفهاهذه املهمة، ومن بني أ
 : وذلك من خالل حتديد اجملتمعات املالئمة بالنسبة للفئةالتنقيب عن المجتمعات )الشبكات( ذات الصلة-

 املستهدفة واسرتاتيجية املؤسسة وقياس اجلمهور واحلركة للمجتمعات اليت مت حتديدها؛
 ؛من خالل اقرتاح مواضيع وإثارة النقاش وكذا متابعة األراء حول املواضيع املفتاحيةتشجيع التبادل ونشر الحركة: -
 من خالل إنشاء ومتابعة مؤشرات قياس األداء وإعداد تقارير للتحليل الكمي والنوعي؛ قياس وتوجيه األداء:-
 communityووضع خطط التدريب خاصة ب  S-CRM: أي حتسيس املوظفني بأمهية التحسيس والمرافقة-

management    .وحث املوظفني على املشاركة النشيطة يف هذه الوظيفة 
 فرص وواقع التسويق عبر مواقع التواصل االجتماعي . 3

 :تطور عدد مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي . 5.3
من  % 20كان    0202العامل باستمرار ويف عام يتزايد انتشار الشبكة االجتماعية يف مجيع أحناء         

مستخدمي اإلنرتنت من مستخدمي الشبكات االجتماعية ويبني الشكل املوايل عدد مستخدمي مواقع التواصل 

 .0200مع التوقعات حىت عام  0202إىل  0202اإلجتماعي يف مجيع أحناء العامل من 
 (0201-0212خالل الفترة )جتماعي ور عدد مستخدمي مواقع التواصل اإل: تط2الشكل 
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Source : (statista, 2017) 

  

 

مليار مستخدم ملواقع التواصل اإلجتماعي يف مجيع أحناء  0.22أنه سيكون هناك حوايل  0202ويقدر يف عام 

؛  وحتتل أمريكا الشمالية املرتبة األوىل بني املناطق اليت حتظى فيها 0202مليار يف عام  2..0العامل، ارتفاعا من 

يف املئة من سكان الواليات املتحدة  10، كان أكثر من 0202وسائل التواصل االجتماعي بشعبية كبرية، يف عام 

جتماعي دقيقة أسبوعية على وسائل التواصل اال 002من مستخدمي هذه املواقع، حيث يقضي هؤالء أكثر من 

دقيقة يف األسبوع على الشبكات  2.دقيقة أسبوعية عن طريق الكمبيوتر الشخصي و  20عرب اهلاتف الذكي و 

 . (statista, 2017)االجتماعية عرب أجهزة الكمبيوتر اللوحي

 االجتماعي:.واقع التسويق عبر مواقع التواصل 0.2
األملاين حول املواقع األكثر استخداما من قبل املسوقني، وجد أن فيسبوك  statistaيف دراسة قام هبا موقع          

 :ينه الشكل التايلمث تويرت كما يبيعترب الرائد يف جمال التسويق عرب مواقع التواصل االجتماعي، يليه لينكد ان 

 مواقع التواصل من قبل المسوقين ستخداما: 2الشكل 

 
 

 

Source : (statista, 2017) 
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وفيما يلي جمموعة من اإلحصائيات اليت تعترب ضرورية للمسوقني و جيب معرفتها قبل البدء بإعداد اسرتاتيجية 
فضيال من قبل استخداما واألكثر تللتسويق عرب مواقع التواصل االجتماعي حيث تساعد يف معرفة املواقع األكثر 

 : (Poll, 2017)  الزبائن احملتملني
  facebook أوال. فيسبوك

مليار مستخدم نشط يوميا،   0.21مليار مستخدم نشط شهريا، من بينهم  0.22بلغ عدد مستخدمي الفيسبوك 
الفيسبوك، و يقارب عدد التعليقات على هذه مليون شركة تستخدم صفحات  22كما أن هناك ما يقارب 

مليار تعليق يوميا وهو ما يرتجم التفاعل الكبري على هذا املوقع؛ باإلضافة لذلك ثلث مستخدمي  0.2الصفحات 
 الفيسبوك ملتزمون مع عالماهتم التجارية بانتظام ويستخدم أكثر من مليوين معلن الفيسبوك لتسويق أعماهلم.

  Twitterثانيا.تويتر 
من املستخدمني النشطني على اهلاتف  % 11، ماليني مستخدم نشط شهريا 102بلغ عدد مستخدمي تويرت 

مليون صورة على تويرت يف عام  022تغريدة كما مت نشر أكثر من  20222احملمول؛ كل ثانية يتم إرسال حوايل 

0202. 
ان للتفاعل مع مكويعترب هذا املوقع  تويرتمن املعلنني النشطني يف السوق متواجدين على  012222أكثر من 

من  % 0.من املستخدمني تتعرف على املنتجات واخلدمات عرب تويرت، و% 0.العالمات التجارية فنسبة 

من املستخدمني   % 02املستخدمني قاموا بتقدمي آراء حول املنتجات أو اخلدمات على نفس هذا املوقع ، كما يسعى
 ن خالله.للحصول على دعم الزبائن م

 Instagram ثالثا. انستغرام
يعترب انستغرام من التطبيقات اخلمسة األكثر استخداما وال تزال شعبيتها يف النمو وهي وجهة صاعدة للمعلنني، 

مليار صورة كل يوم،  1.2مليون مستخدم نشط شهريا؛ يشارك املستخدمون أكثر من   22.لديه أكثر من 

 نستغرام مع العالمات التجارية بانتظام.من مستخدمي ا% 21وتتفاعل نسبة 
مرة مقارنة مبنصات وسائل التواصل االجتماعي األخرى. ويف  0.2يزيد احتمال النقر على اإلعالنات مبقدار 

 من املستخدمني يقولون أهنم يكتشفون منتجات جديدة على هذه املنصة. % 22،  0202
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 linkedin رابعا. لينكد ان 
هو واضح،  إهنا مكان للتواصل مع الزمالء واالتصاالت  لينكد ان اعية أخرى، الغرض من أكثر من أي شبكة اجتم

 .B2Bاملهنية والعديد من الشركات تقوم  باستخدامها للتوظيف، كما أهنا وجهة للعالمات التجارية يف قطاع 
مليون مستخدم نشط شهريا؛  022دولة من هؤالء، هناك  022مليون مستخدم يف أكثر من  11.لديها 

من   % .2من املوظفني يقومون باستخدام لينكد ان، كما يستخدمه % 12يستخدم بنسبة كبرية للتوظيف، 

 لتوزيع احملتوى. B2Bاملسوقني يف اجملال 
 Naverو    Cyworldلصينيني لديهم شبكات اجتماعية خاصة هبم ك وعلى غرار هذه املواقع جند أن الكوريني وا

الذي يلقب بتويرت   Seina weibuو Tencent QQ،  الذي يعترب حمرك حبث يف حد ذاته يف كوريا اجلنوبية
 الصيين.

 مواقع التواصل االجتماعي في الدول العربية ستخدامامدى  .3.3
يف   ربسرعة يف مجيع أحناء املنطقة العربية، مما يؤث االجتماعي يف النمويستمر استخدام مواقع التواصل         

وك ال هذه الشبكات يف العامل العريب يتبني أن الفيسب االقتصادات واحلكومات. ومن خالل مقارنة ملعدالت انتشار
نسبة إىل عدد  واقعنصة األكثر شعبية واألسرع يف النمو؛ والشكل املوايل يستعرض معدل اخرتاق هذه املامل يزال

 . 0202السكان يف كل دولة عربية عام 

 0212جتماعي في الدول العربية لعام ختراق مواقع التواصل اإلإ: معدالت 4الشكل 
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Source: (Salem, 2017, p. 62) 

ان  نسبة االستخدام، ويأيت لينكدمن خالل الشكل يالحظ أن الفيسبوك أكثر الشبكات االجتماعية من حيث 

من عدد السكان اإلمجايل، متبوعا  % 2.يف املرتبة الثانية، وفيما خيص اجلزائر فيبلغ معدل اخرتاق الفيسبوك حويل 
بلينكد ان وتويرت أما انستغرام فيزال استخدامه حمدودا نوعا ما، واهلدف من هذه املعدالت املعروضة يف الشكل ليس 

الدول العربية األكثر واألقل استخداما ملواقع التواصل االجتماعي بل كمؤشرات إلبراز التوسع املستمر املقارنة بني 
يف استخدام هذه الشبكات اليت تعطي املسوقني فرصا حقيقة لتطوير عروضهم التسويقية والبقاء يف اتصال مع 

 زبائنهم.
ه بشكل مطرد املنطقة العربية، وقد زاد عدد مستخدمييعترب فيسبوك منصة التواصل االجتماعي األكثر شعبية يف و

إىل بداية  0202خالل السنوات املاضية، والشكل املوايل ميثل تطور استخدام الفيسبوك يف الفرتة املمتدة من هناية  

0202. 
 (0212-0212) خالل الفترة ستخدام الفيسبوك في العالم العربيإ: تطور 05الشكل رقم
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Source: (Salem, 2017, p. 34) 

  

، 0202مليون مستخدم عام  022واملالحظ من خالل الشكل أن عدد مستخدمي الفيسبوك يف العامل العريب بلغ 

الزيادة إىل زيادة ، وترجع هذه 0202مليون  بداية عام  002مليون مقارنة ب 0.وميثل هذا العدد زيادة ب
 الوصول إىل االنرتنت واملزيد من املنافسة يف سوق االتصاالت.

فإن عدد مستخدمي الفيسبوك النشيطني يف اجلزائر بلغ « we are social » وحسب احصائيات قدمها موقع

  ,We are social)منهم يدخلون إليه عرب اهلاتف % 90، ونسبة 0201م يف جانفي مليون مستخد 21

2018) . 
 واقع استخدام التسويق عبر مواقع التواصل لدى متعاملي الهاتف النقال .4

 . استخدام مواقع التواصل االجتماعي لدى موبيليس1.4
موبيليس حاضرة يف أغلب مواقع التواصل االجتماعي املستخدمة من قبل اجلزائريني، وباعتبار فيسبوك هو          

املوقع األكثر استخداما فيمكن القول أن صفحة موبيليس على الفيسبوك هي الصفحة األكثر ديناميكية وتفاعال، 
وباإلضافة للفيسبوك قامت موبيليس بانشاء صفحات على املواقع األخرى كتويرت، لينكد ان، قوقل +، وانستغرام، 

 باإلضافة إىل امتالك قناة على اليوتوب .
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ليس على فيسبوك مساحة مفتوحة جلميع املستخدمني، مت إنشاؤها هبدف مل جمتمع ودي حول وتعترب صفحة موبي
موبيليس، نشر أخبارها ولكن أيضا لتشجيع احلوار واملناقشة. فموبيليس تدعو إىل التعليق، وطرح األسئلة، والتفاعل 

جيية خاصة خبدماهتا، د من العروض الرتو مع املتابعني اآلخرين وتبادل الروابط والصور والفيديو؛ تنشر موبيليس العدي
منشورات اخبارية مثل املتعلقة بكيفية استخدام خدمات الدفع اإللكرتوين ، منشورات خاصة باملسابقات اليت 

منشورات يوميا،  21تنظمها املؤسسة ومنشورات أخرى هتدف للتسلية وإثارة احلركة يف الصفحة، وذلك مبعدل 
اعجاب أو تعليق، ويبلغ عدد املتابعني للصفحة  0122تعدى  بعض املنشورات احيانا وخبصوص تفاعل املتابعني فت

دد وتنشر موبيليس يف حساهبا على تويرت وانستغرام نفس منشوراهتا على الفيسبوك، ويبلغ ع متابع. 0202002
 هذا احلسابمتابع على انستغرام،  واملالحظ أن التفاعل يف  12222متابع على تويرت و  122010متابعيها 

 منخفض مقارنة بالفيسبوك رغم أن موبيليس تنشر تقريبا بصفة يومية.
ورمبا يرجع  0202وفيما خيص موقعها على قوقل+ فاملالحظ عند تصفحه أن عملية النشر فيه توقفت منذ عام 

 هذا التوقف إىل قلة التفاعل وعدم اهتمام اجلزائريني هبذا املوقع.
 ن أغلب املنشورات فيه هي نفسها ما نشر على الفيسبوك وتويرت إال أن موبيليس استبعدتأما لينكد ان وبالرغم من أ

 02.02املنشورات اخلاصة بالتسلية واأللعاب كون هذا املوقع احرتايف، حيث يبلغ عدد املتابعني هلذه الصفحة 
 متابع.

املؤسسة، وتضم هذه  اخلاصة خبدماتومتتلك موبيليس قناة على اليوتوب، وهي خمصصة لنشر الفيديوهات الرتوجيية 
 مشرتك. 11111القناة 

 استخدام مواقع التواصل االجتماعي من قبل جازي ...0
جازي حاضرة يف العديد من مواقع التواصل االجتماعي كالفيسبوك، تويرت، انستغرام وغريها وفيما يلي          

 استعراض خمتصر حلسابات جازي على هذه املواقع:
تعترب صفحة جازي على فيسبوك الصفحة األكثر تفاعال ونشاطا نظرا ألن هذا ي على فيسبوك: صفحة جاز  -

معجب وكذا  2.12.0.املوقع هو األكثر شعبية يف اجلزائر، حيث بلغ عدد املعجبني هبذه الصفحة 
عجبني ملمتابع، أغلب املنشورات عبارة عن عروض املؤسسة واالعالنات االشهارية هلا، ويصل عدد ا 201102.

اعجاب للمنشور الواحد، كما تعترب هذه الصفحة نافذة للتفاعل مع الزبائن عرب  0222يف بعض األحيان إىل 
التعليقات والرسائل والشيء الذي مييز صفحة جازي عن نظريهتا موبيليس أهنا تقوم بارسال استبيان بعد كل حمادثة 

 رسل عن اإلجابة املقدمة له؛عرب رسائل الفيسبوك ملعرفة درجة رضا الزبون أو امل
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تغريدة  2201هذا احلساب أيضا نشيط مثل صفحة الفيسبوك، ووصل إىل حساب جازي على تويتر:  -
متابع بالرغم من أن هذا املوقع أقل شعبية من الفيسبوك لدى اجلزائريني، وفيما خيص املنشورات فهي  022220و

 تقريبا نفسها تلك املنشورة على الفيسبوك؛
مشرتك يف قناهتا، وبفضل  .1121تشغل جازي مكانة هامة على اليوتوب مع قناة جازي على اليوتوب:  -

هذا املوقع تقوم جازي بالتعريف خبدماهتا وعروضها الرتوجيية، النشاطات االجتماعية، الثقافية والرياضية اليت تقوم 
 ؛مشاهدة 02011121برعايتها من خالل نشر فيديوهات حصدت أكثر من 

 0221جازي حاضرة كذلك على موقع التواصل االجتماعي اخلاص بقوقل حبوايل صفحة جازي على قوقل +: -
متابع ويعترب هذا احلساب األقل نشاطا مقارنة باملواقع األخرى نظرا لقلة التفاعل من طرف الزبائن والذي يعود إىل 

 قلة استخدامه من قبل اجلزائريني؛
مشرتك، ويعترب حضور جازي يف هذا املوقع   02221يشمل هذا احلساب حساب جازي على لينكد ان: -

منشورا  12حمتشما مقارنة بالفيسبوك نظرا خلصوصية املوقع وكونه احرتافيا حيث يصل عدد املنشورات إىل حوايل 
 شهريا؛

 01111هذا احلساب أيضا قليل التفاعل مقارنة بالفيسبوك وتويرت ويشمل حساب جازي على انستغرام: -
 منشور فقط. .20مشرتك ويبلغ عدد املنشورات فيه 

 .مواقع التواصل االجتماعي المستخدمة من قبل أوريدو ..1
أوريدو حاضرة على أربع مواقع تواصل اجتماعي فقط، الفيسبوك، تويرت، يوتوب وانستغرام وفيما يلي          

 نستعرض باختصار املعلومات اخلاصة بكل موقع:
يبلغ عدد و  هذه الصفحة خمصصة لنشر العروض الرتوجيية اخلاصة بأوريدوو على الفيسبوك:  صفحة أوريد-

متابع، وتعترب هذه الصفحة األكثر نشاطا مقارنة بالصفحات  20211.2معجب و  2021.22املعجبني هبا 
 األخرى، وتوفر كذلك امكانية التفاعل مع الزبائن من خالل التعليقات أو الرسائل؛

 02.0ويشمل نفس منشورات صفحة الفيسبوك وقد بلغت عدد التغريدات فيه  يدو على تويتر:حساب أور -
    متابع وتضمن إمكانية التفاعل سواء عرب ارسال التغريدات  2.11.2تغريدة أما عدد املتابعني فقد وصل إىل 

 أو الرسائل؛
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رتوجيية اخلاصة ريدو العديد من الفيديوهات التعترب هذه القناة فضاء تنشر من خالله أو قناة أوريدو على اليوتوب: -
مشرتك، كما حصدت هذه الفيديوهات أكثر من  21222خبدماهتا، ويبلغ عدد املشرتكني يف القناة 

 مشاهدة؛ 22101022
منشورا فقط وتستعرض  .2متابع و 20..ويعترب الصفحة األقل نشاطا ب حساب أوريدو على انستغرام:-

 للمؤسسة.صورا وفيديوهات تروجيية 
 

 خاتمة: .1
عرف استخدام مواقع التواصل االجتماعي انتشارا واسعا يف خمتلف دول العامل نتيجة القرتان استخدام هذه         

املواقع بالتطور التكنولوجي مباشرة، فأي تطور جديد يف اجملال التكنولوجي سيؤدي حتما إىل ظهور استخدامات 
ا ويف اجلزائر وبالرغم من النقائص اليت ال تزال تعاين منها يف هذا اجملال إال أهنجديدة وزيادة يف عدد املستخدمني؛ 

استطاعت حتقيق تطور ملحوظ يف استخدام التكنولوجيا الرقمية خاصة بعد اطالق تكنولوجيا اجليل الثالث والرابع 
اه يف جمال ادة من مزايلالنرتنت؛ األمر الذي سيعطي فرصا حقيقية للمؤسسات ملواكبة العصر الرقمي واالستف

التسويق بصفة خاصة والتجارة اإللكرتونية بصفة عامة؛ فهناك العديد من املؤسسات اجلزائرية اليت استغلت مواقع 
التواصل االجتماعي هبدف الرتويج ملنتجاهتا والبقاء على اتصال مستمر بزبائنها، ويعترب متعاملي اهلاتف النقال من 

يت مكان الزبون اليوم االتصال مبتعامله يف أي وقت بفضل صفحاته على هذه املواقع البني هذه املؤسسات، حيث بإ
تتيح إمكانية احلوار والتفاعل الشخصي بني هذه املؤسسات وزبائنها، باإلضافة إىل إمكانية مشاركة األراء مع الزبائن 

واقع يف تزايد ن أعداد مستخدمي هذه املواملتابعني اآلخرين، ومن خالل االحصائيات اليت تضمنتها املداخلة يتبني أ
مستمر مع الوقت نتيجة زيادة االقبال على االنرتنت وكذا انتشار األجهزة الذكية عامليا وعربيا وحىت حمليا، األمر 
الذي جيعل من انتقال املؤسسات إىل استخدام هذه املواقع ضروريا إذا ما رغبت يف البقاء على اتصال مستمر 

 خلق حوار تفاعلي يساهم يف زيادة رضاهم ووالئهم.بزبائنها وكذا 
 من خالل هذه الدراسة توصلنا إىل العديد من النتائج ميكن ذكر بعضها فيما يلي:        

 تتيح مواقع التواصل االجتماعي فرصا تسويقية حقيقة تساعد املؤسسة يف بناء عالقات مستدامة مع زبائنها؛ -
بني املؤسسات وزبائنها ممكنا ويأخذ شكل احلوار الشخصي ما يساعد يف  اصبح التفاعل 0.2بفضل الويب  -

 احلصول على أكرب قدر معلومات من الزبائن وارضائهم واجياد حلول لشكاويهم؛
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يعترب متعاملي اهلاتف النقال يف اجلزائر من بني املؤسسات السباقة الستخدام مواقع التواصل االجتماعي لالتصال  -
ل مالحظتنا لصفحاهتا على هذه املواقع تبني أهنا أكثر نشاطا وديناميكية من خالل الرد على بزبائنها ومن خال

 التعليقات والرسائل؛
 وبناءا على هذه النتائج ميكن تقدمي بعض التوصيات كما يلي:        

 نعة للزبائن،قاستخدام مواقع التواصل االجتماعي أصبح جد ضروري للمؤسسات وعليها توفري حمتويات جذابة وم -
االهتمام أكثر بتعليقات واستفسارات الزبائن على مواقع التواصل االجتماعي فخالل دراستنا هلذه الصفحات  -

تبني أن املوظفني املكلفني بذلك يقومون بالرد على التعليقات األوىل فقط ويهملون األخرية، وهذا ما يؤدي إىل 
 ذه الصفحات؛تكوين موقف سليب لدى الزبائن حول فعالية ه

االعتماد على استبيانات إلكرتونية لتقييم عملية التفاعل بني مسريي الصفحات على الشبكات االجتماعية -
والزبائن بالنسبة ألوريدو وموبيليس على غرار ما تقوم به جازي، حيث أهنا تقوم بإرسال رابط خاص باستمارة 

جيابية م رد املوظفني، وهذا اإلجراء سيخلق حتما مواقف إاستبيان عند ارسال كل رسالة عرب الفيسبوك لغرض تقيي
 لدى الزبائن ويزيد من ثقتهم؛

ضرورة بقاء املتعاملني على يقظة حول ما ينشر حوهلم من معلومات وآراء، فهناك العديد من اجملموعات اليت -
يث بإمكان هذه املساعدة، حأنشأها الزبائن فيما بينهم على الفيسبوك )جمتمعات افرتاضية( لتبادل املعلومات و 

اجملموعات أن تصبح مصدرا ألفكار جديدة أو ملعرفة جوانب النقص يف خدمات هذه املؤسسات وبالتايل العمل 
 .على اصالحها
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 حماية المستهلك في التعاقد اإللكتروني عنوان المداخلة:

Consumer protection in electronic contracting 
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  ملخص:

إن التطور التكنولوجي الذي تعرفه وسائل االتصال اليوم أدى إىل انتشار التجارة اإللكرتونية باستخدام وسائل االتصال احلديثة     
مكنت من استحداث عقود التجارة اليت جترى يف العامل االفرتاضي وتوسعت إىل خمتلف نواحي حياة املستهلك  عرب شبكة األنثرنث

ل يف هده الورقة البحثية حناول إبراز خمتلف الضمانات القانونية اليت يكفلها املشرع اجلزائري حلماية املستهلك اإللكرتوين قب اإللكرتوين،
ملستهلك يف هذا النوع من العقود يربم عقد مع تاجر ال يعرفه، كما أنه ال ميكنه معاينة حمل العقد والتأكد فا وأثناء التعاقد اإللكرتوين،

، خلصت الدراسة إىل ضرورة تعزيز ومرافقة احلماية القانونية للمستهلك اإللكرتوين يف التعاقد اإللكرتوين باعتباره احللقة من مواصفاته
 األضعف يف عملية التعاقد.

 التجارة اإللكرتونية، التعاقد اإللكرتوين، املستهلك اإللكرتوين، القانون اجلزائري. ات المفتاحية:الكلم
Summary:  

      The technological development defined by the means of communication today led to the spread of electronic 

commerce using modern means of communication via the female network that enabled the creation of trade 

contracts that take place in the virtual world and expanded to various aspects of the electronic consumer's life. 

In this research paper we try to highlight the various legal guarantees guaranteed by the legislator Algerian to 

protect the electronic consumer before and during the electronic contract, the consumer in this type of contract 

concludes a contract with a merchant that he does not know, nor can he inspect the location of the contract and 

verify its specifications, the study concluded that the need to promote and accompany Legal protection for 

consumer electronic in electronic contracting as the weakest link in the contracting process. 

key words: E-Commerce, Electronic contracting, electronic consumer, Algerian law. 
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يعد موضوع محاية املستهلك من املواضيع اهلامة على اعتبار أن أي فرد يف اجملتمع حباجة إىل الشراء حاجات  
وخدمات يسعى احلصول عليه ألجل تلبية حاجاته ورغباته وأن هده األخرية يف تطور مستمر ساهم يف دلك التطور 

ما يستدعي ضرورة  لتقليدية إىل تطبيق التجارة عرب األنثرنث ،التكنولوجي املتسارع، فانتقلت اجملتمعات من تطبيق التجارة ا
تكييف النظم القانونية الكفيلة بوضع محاية متكاملة ألطراف التعاقد يف العقد اإللكرتوين وباألحرى محاية املستهلك باعتباره 

 احللقة الضعيفة يف عملية التعاقد اإللكرتوين.

 املستهلك قبل وأثناء إبرام العقد اإللكرتوين يف القانون اجلزائري؟ما هي آليات محاية : يةاإلشكال 

 يف إطار منظومتها القانونية. اإللكرتوينتويل اجلزائر أمهية حلماية املستهلك يف التعاقد 

 تضمن احلماية القانونية يف التشريع اجلزائري احلماية قبل وأثناء تنفيذ العقد اإللكرتوين.

خمتلف  برازإ للتجارة اإللكرتونية والتعاقد اإللكرتوين وكذا أملفاهيميعلى اإلطار  هذا التعرفهندف من خالل حبثنا 
تتيح احلماية القانونية للمسممممممممممممممتهلك قبل وأثناء إبرام العقد اإللكرتوين يف إطار إجراءات التجارة الضمممممممممممممممانات القانونية اليت 

 .املنهج الوصفي التحليلي باعتماد، املنهج الوصفي باعتماداإللكرتونية وذلك 

 العقد اإللكتروني في التشريع الجزائري .0

 المفاهيم ذات الصلة  بالعقد اإللكتروني.5.0

 تعريف العقد اإللكتروني .5.5.0    

املتعلق  8581ماي  85املؤرخ يف  50-81لقد عرف املشرع اجلزائري مفهوم العقد اإللكرتوين يف القانون رقم  
الذي حيدد القواعد املطبقة  8550يونيو  82املؤرخ يف  58-50بالتجارة اإللكرتونية يف " هو العقد مبفهوم القانون رقم 

 ون احلضور الفعلي واملتزامن ألطرافه باللجوء حصريا لتقنية االتصالعلى املمارسات التجارية ، ويتم إبرامه عن بعد ، د
 اإللكرتوين".

مير عرب شبكة األنثرنث يوميا أالف من العقود اليت تربمها األطراف املتعاقدة من بيع وشراء واستئجار ملختلف السلع 
ع لسلطان وتصنيفها كعقود رضائية، ختض ه العقود وإمعان النظر يف طبيعتهاذواخلدمات األمر الذي يدعونا إىل حتليل ه

اإلرادة والرتاضي بني األطراف املتعاقدة أو عقود إذعان ال يكون ألحد األطراف فيها حرية اإلرادة اليت متكنه من التفاوض 
 حول شروط العقد، وال يكون له إال االستجابة للشروط املوضوعية من الطرف األخر، دون أن ميلك مناقشتها أو التعديل



 عبد الحفيظ مسكين

 سمير زعرور

 زرقوط ريمة

 المستهلك في التعاقد اإللكتروني حماية

 

 

 

ص -8552)بن الساسي،  فيها أو االعرتاض عليها مما يقرهبا إىل عقود اإلذعان مثل عقود الكهرباء والغاز والنقل.
76،71) 

بالرجوع إىل نصوص القانون النموذجي الصادر عن األمم املتحدة بشأن التجارة اإللكرتونية جند أنه عرف العقد اإللكرتوين 
/أ بأهنا :" املعلومات اليت يتم إنشاؤها أو إرساهلا واستالمها أو ختزينها بوسائل 8خالل تعريفه لرسالة البيانات، يف املادة من 

إلكرتونية أو ضوئية أو بوسائل مشاهبة، مبا يف دلك تبادل البيانات اإللكرتونية أو الربيد اإللكرتوين أو التلكس "، وعرفت 
يانات اإللكرتونية نقل املعلومات من حاسوب إىل حاسوب أخر باستخدام معيار متفق عليه لتكوين / ب ، تبادل الب8املادة 

 . (81ص - 8580)بلحول،  املعلومات

ويتم  رنثثكات األنالذي يتم عرب شب العقدويتم تعريفه كذلك بأنه عبارة عن عقد يتم إبرامه عرب وسائل إلكرتونية، أو ذلك 
 (706ص -8586)جيماوي،  عن بعد مع متتعه خبصائص خمتلفة عن اليت تتمتع هبا العقود التقليدية

ونية بني طريف التعاقد اإللكرت  االتصالفالعقد اإللكرتوين خيتلف عن العقد التقليدي من خالل الوسائل املستعملة يف عملية 
 بإرسال وتبادل بيانات إلكرتونية . 

 المستهلك اإللكتروني. 0.5. 0

يعرف املستهلك اإللكرتوين عل أنه " كل شخص طبيعي أو معنوي يقتين بعوض أو بصفة جمانية سلعة أو خدمة عن        
  (50-81)القانون رقم  االستخدام النهائيطريق االتصاالت اإللكرتونية من املورد اإللكرتوين بغرض 

بأنه " شخص طبيعي حيصل أو ميكن أن حيصل على أشياء أو خدمات من  Raymondكما عرفه الفقيه الفرنسي    
كميل، ) نفس الطبيعة، لغرض منفرد وهو إشباع حاجاته الشخصية أو العائلية مع استبعاد املشاريع واملهن احلرة من دلك "

 (76ص - 8580

 يتمتع أنه يعين وهذا التقليدية، عمليات التعاقد جمال يف املستهلك نفسه هو اإللكرتونية التجارة معامالت جمال يف املستهلك
 شبكة عرب بعد عن تربم اليت العقود من وكونه اإللكرتوين العقد االعتبار خصوصية يف األخذ مع التجارية، يف احلقوق بنفس

  إلكرتونية
 تعريف إعطاء يف تأخر أنه القوانني، إاّل  من العديد أصدر بعيد، أمد منذ املستهلك حلماية السباق الفرنسي املشرع يعد      

 األول الكتاب من األول القسم ضمن منه 02 املادة يف جاء - حيث 11211 رقم االستهالك قانون صدور غاية إىل له،



 :الملتقى الوطني العلمي حول 

 وسبل حماية املستهلك الالكتروني ةالتجارة الالكتروني

 

شخص  كل مستهلكا يعترب احلايل، القانون معىن حسب" :أنه على التعاقد قبل ما املستهلك واملعلومات تعريف عنوان حتت
 .(81ص - 8580)بلحول،  أو احلر احلريف أو الصناعي أو التجاري، نشاطه إطار يف يدخل ال غرض قصد يتصرف مادي
املشرع اجلزائري مل يعرف املستهلك اإللكرتوين بشكل مستقل ، وعليه نقول أن التعريف املتبىن من قبل املشرع اجلزائري     

يف مع نتائجه ينطبق التعر  كالسيكية ، وعليه فإن  أوإلكرتونية  االستهالكخيص املستهلك هو تعريف عام سواء كانت طريقة 
 (288ص -8586)زوزو،  ها يف التعاقد إلكرتونيا أو غري ذلكعلى املستهلك مهما كانت الطريقة أعتمد

 االستخدامأو  تعماللالساملستهلك اإللكرتوين هو نفسه املستهلك التقليدي يسعى للحصول على حاجاته ورغباته سواء 
 املستحدثة يف ثورة التكنولوجيا.الوسائط إلكرتونية  باستخدامألجل إعادة البيع من جديد، لكن و النهائي 
 التجارة اإللكترونية .2.5.0
 يتم اليت االتصال وسائل إحدى تعترب حيث بشبكة األنرتنت، اليوم معروف هو مبا ارتبطت اإللكرتونية التجارة ظاهرة       

 اإللكرتونية الوسائل من العديد ذلك يف يشاركها بل الوحيدة ليست أهنا غري أطراف املعاملة التجارية، تالقي مستواها على
  .(81ص - 8580)بلحول،  التلفزيون وكذا ااهلاتف، الفاكس التيلكس، املينتيل، كجهاز .األخرى،

 من متكاملة جمموعة" أهنا تعريفها على مت إذ شيوعا، األكثر اإللكرتونية للتجارة العاملية التجارة منظمة تعريف يعترب     
 أن هذا من ويستنتج ، "إلكرتونية بوسائل املنتجات وتسويق وبيع وتوزيع التجارية الروابط وتأسيس الصفقات عقد عمليات
 دون إلكرتونية ووسائل إتصال شبكات طريق عن تتم واليت باملنتجات املتعلقة األنشطة التجارية تشمل االلكرتونية التجارة

 باخلدمات املتعلقة األنشطة التجارية ذكر عن أغفل أنه التعريف هذا على يعاب أنه غري واحدة، تقنية وسيلة يف حصر ذلك
 .(81ص - 8580)بلحول، 
األنشطة التجارية توسعت وتنوعت بإستخدام التقنيات املتعددة اليت أتاحتها الوسائل اإللكرتونية ما سهل طريقة         
 العاملية وسهولة الوصول إىل املستهلك اإللكرتوين يف خمتلف األسواق العاملية. التسويق

 العقد اإللكتروني وخصائصهمبررات حماية . 0.0 
 مبررات حماية المستهلك عبر شبكة األنثرنث .5.0.0

واملصرفية  ة،السياحي إن حاجة املستهلك إىل السلع واخلدمات الضرورية اليت تقدم عرب شبكة األنثرنث ) كاخلدمات       
 والتأمني وبيع تذاكر الطريان واحلجز يف الفنادق.

 استخدام زاد الثمانينيات أواخر يف قوة أكثرة احلاسوب أجهزة أصبحت عندما : اإلنترنت شبكة في الحديث التطور
 اإللكرتوين برامج الربيد تتضمن كانت الشبكات هذه أن من وبالرغم اخلاصة، الداخلية شبكاهتا إلنشاء هلا الشركات التجارية

 يكون أن على عملت الشركات أن هذه إال لآلخر منهم كل رسائل إرسال يف استخدامه املستخدمون يستطيع الذي



 عبد الحفيظ مسكين

 سمير زعرور

 زرقوط ريمة

 المستهلك في التعاقد اإللكتروني حماية

 

 

 

 اإلنرتنت، بشبكة يسمى ما ظهر التسعينيات أوائل ففي شبكة شركتها، نطاق خارج الناس مع االتصال على قادرين موظفيها
 .(28ص - 8551)حممود،  التقنياتمن  العديد وظهرت
 توفر كوهنا من تنبع اإللكرتونية اخلدمات إىل الضرورية املستهلك فحاجة :اإللكترونية الخدمات إلى المستهلك حاجة

 هذه بني املنافسة وبالتايل زيادة التجارية، اإللكرتونية املواقع كثرة بسبب معقولة بأسعار عالية جودة ذات منتجات وخدمات
 توجد ال فإنه السياق هذا ويف البيع، بعد ما املمتازة لعمليات اخلدمات إىل باإلضافة للمستهلك، األفضل تقدمي على املواقع
 من تزيد اإلنرتنت شبكة على املوجودة اإللكرتونية اخلدمات والتجارة اإللكرتونية. فأمهية التقليدية التجارة بني جوهرية فروق
 كانت احلاجة هنا ومن املستهلكني، من للكثري طلب حمور اخلدمات هذه من وجتعل اخلدمات، هذه املستهلكني على إقبال

  .(28ص - 8551)حممود،  ملح وواضح بشكل للمستهلك محاية عن للبحث
 املتسارع يف شبكة املعلومات ذات اخلدمات املتنوعة والقدرة املتميزة يفمع التطور  :للثقافة المعلوماتية المستهلك افتقار

 نقل املعلومات واإلتصال، هذا التطور كانت التجارة هي املستفيد األكرب منه، إد أصبحت األعمال التجارية تربم إلكرتونيا
 املستهلك يواجه ما خالل من ذلك ويتمثل ، الشبكة هذه يف التعمق عند املستهلك تواجه قدو  (81ص - 8580)بلحول، 
 وقوع إىل يؤدي قد اإلنرتنتبشبكة  معرفته عدم فإن سبق ملا باإلضافة الصغرية، الشاشة يف أمامه حيصل ملا معرفته من عدم

 .(28ص - 8551)حممود،  .الومهي التعاقد الومهية أو املواقع خالل من اإلنرتنت قراصنة وخداع حبيل املستهلك
ة على مع مصلحة املستهلك وتزويده باملعلومات الكفيلة باحملافظما يستدعي ضرورة إجياد قواعد قانونية مناسبة تتماشى 

 حقوقه يف التعاقد اإللكرتوين. 
 فمقتضيات محاية املستهلك اإللكرتوين فرضتها ظروف ومتطلبات احلياة العصرية لألفراد واجلماعات إنطالقا من ثورة         
        احلواسيب واالنتشار الواسع لشبكة األنثرنث، ويف ظل تنوع وتزايد الطلب على السلع واخلدمات،كما أن افتقار                 

باملوزات مع ذلك توفري القانونية و  ية ساهم يف الظروف اليت أكدت ضرورة توفري احلماية وفق أطرهااملستهلك للثقافة املعلومات
 املعلومات التقنية إليضاح احلقوق اليت تدعم الثقافة املعلوماتية لدى األفراد.

  خصائص العقد اإللكتروني .0.0.0

 : )املبيضني( التاليةاإللكرتوين عن العقود التقليدية باملميزات ميتاز العقد 

يكون جملس العقد فيه افرتاضيا )حكميا (: فالعقد اإللكرتوين يتم إجراؤه بني متعاقدين ال جيمعهما جملس عقد حقيقي،  -
 فمجلس العقد احلقيقي، هو دلك اجمللس الذي يكون فيه طرفا التعاقد حاضرين معا وبطريقة مباشرة.



 :الملتقى الوطني العلمي حول 

 وسبل حماية املستهلك الالكتروني ةالتجارة الالكتروني

 

استهالكية وكونه  بيوعجارة اإللكرتونية عبارة عن عقود حيث أن أغلب معامالت الت،بالطابع التجاري االستهالكييتسم  -
استهالكيا، ألن مسته البارزة هي االستهالك فهو غالبا ما يقع بني تاجر ومهين، ومبا أنه عقد استهالكي غالبا فإنه خيضع 

 لقواعد قوانني محاية املستهلك .

هو عقد عابر للحدود ) دويل (: حيث أن طبيعة الوسط املستخدم إلبرام العقود اإللكرتونية كمتمثلة يف الشبكة  -
ن إجراء دائم على اخلط وهدا ميكن م اتصالالدولية لالتصاالت " األنثرنث" طبيعة دولية ، إد جتعل معظم دول العامل يف 

 ص تغلب عليهم أنه ال يعرف بعضهم بعضا.عقود خمتلفة بني أطراف يف دول متعددة وبني أشخا

عنه  الوسائل اإللكرتونية خيتلف عن العقود التقليدية من حيث موضعه لكنه خيتلف باستخداميتم إجراءه عرب األنثرنث  -
 ثبات.أهنا أهم وسائل التعبري عن اإلرادة، وهو من أقوى طرق اإل باعتبارمن حيث طريقة إبرامه، حيث ختتفي فيه الكتابة 

ة االلتزامات فيه عن طريق الدفع اإللكرتوين :فيتم السداد يف العقود اإللكرتونية عن طريق البطاقات البالستكية البنكي أداءيتم -
 وبطاقات الصراف اآليل الذكية .

ن وسيلة اإلثبات أيعد املستند االلكرتونية  هو وسيلة اإلثبات : متتاز العقود اإللكرتونية على العقود الورقية " التقليدية " ب-
فيها هي الدعائم اإللكرتونية املوقع عليه إلكرتونيا، والتوقيع اإللكرتوين هو الذي يضفي على املستند حجيته ألنه مصدق به 

 من جهة رمسية مؤذنة.

جياب فإنه ال حيق إلاقرتان العقد اإللكرتوين حبق العدول : تقرر القواعد العامة للنظرية العامة للعقود أنه مىت أرتبط القبول با -
ألحد طريف العقد العدول عنه، إال عن طريق اإلقالة ، ولكن مراعاة خلصوصية القد اإللكرتوين وخاصة عدم قدرة  املستهلك 
الفعلية على رؤية السلعة ومعرفة خصائصها بدقة قبل إبرام العقد، فقد منح الطرف األخر حق الرجوع عنه يف بعض التشريعات 

. 

 حماية المستهلك قبل التعاقد اإللكتروني : .2

 حماية المستهلك في مواجهة اإلعالنات التجارية اإللكترونية .5.2

تتباين تعريفات اإلعالن اإللكرتوين ومن بني التعاريف " أنه كل فعل أو تصرف يهدف إىل التأثري النفسي على مجهور        
  اخلدمة وما يكن ان حيققه من فوائد بغض النظر عن الوسيلة املستخدمة، سواء املستهلكني، هبدف إقناعهم مبزايا السلعة أو

كانت هده الوسيلة من خالل األنثرنث أو غريها من الوسائل اإللكرتونية األخرى كاهلاتف اجلوال مثال وبالنظر إىل الطبيعة 
رية للتعاقد  وض، إدا مل يتضمن الشروط اجلوهالقانونية لإلعالن اإللكرتوين، فقد دهب جانب من الفقهاء اعتباره دعوة للتفا

 .(85ص - 8582)بوزكري،  كشرط الثمن مثال
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ليه يف عالم والذي جاء كتكملة لاللتزام املنصوص عفرض املشرع اجلزائري واجب على عاتق املتدخل وهو االلتزام اخلاص باإل
ص 8586-8581)محار، القواعد العامة، لضمان رضا كامل للمستهلك يف تعاقده حتقيقا ملبدأ سالمة العقود من العيوب 

 (75،01ص

هناك ثالثة قواعد أساسية حلماية املستهلك يف مواجهة اإلعالنات اإللكرتونية األول يتعلق باشرتاط وضوح اإلعالن     
اإللكرتوين، والثاين منع اإلعالن اإللكرتوين املضلل،والثالث يتمثل يف الرقابة على اإلعالنات املقارنة ويتم توضيحها فيما يلي 

 : (85ص - 8582)بوزكري، 

 :اشتراط وضوح اإلعالن اإللكتروني .5.5.2

إن اشرتاط وضوح اإلعالن اإللكرتوين يعين أن يتضمن اإلعالن البيانات الكافية عن السلعة أو اخلدمة حمل التعاقد         
واليت من شأهنا أن ختلق لدى املستهلك تفكريا واع متبصر يعمل على تكوين إرادة واعية مستنرية لديه، جتعله يوافق على 

لك اجلزائري ألزم املتدخل بإعالم املستهلك بشروط البيع أو تقدمي اخلدمة، وذ، فاملشرع عليه التعاقد وهو مدرك ملا سيقبل
من القانون رقم  51بتقدمي معلومات صحيحة ونزيهة تتعلق بالبيع،وكذا احلدود املتوقعة للمسؤولية العقدية وفقا لنص املادة 

نتوج باملعلومات يلزم البائع وحسب طبيعة امل التجارية اليت نصت عليها " املتعلق بالقواعد املطبقة على املمارسات 50-58
 (75،01ص ص8586-8581)محار،  النزيهة والصادقة"

فمن الشروط الضرورية املتضمنة لإلعالن التجاري كفاية املعلومات ووضوحها عن السلعة أو اخلدمة حىت يتمكن املتلقى 
 .وعن إرادة واعية متبصرة استخدامهأو  استهالكهلإلعالن تشكيل تفكري واع عن الشئ املراد إشباع حاجته من 

 :منع اإلعالن اإللكتروني المضلل .0.5.2

اإلعالن التجاري عامل تسويق وأداة إعالم للجمهور باملنتجات واخلدمات ومظهرا من مظاهر املنافسة يعد         
املشروعة،وحىت يؤدي اإلشهار وظيفته احلمائية البد أن تقتصر الرسالة اإلشهارية على سرد خصائص السلع واخلدمات بكل 

جات عن غاالة ليتمكن املستهلك من اختيار ما يناسبه من منتموضوعية بعيدا عن كل ما هو ذايت وخيايل، وجتنب املبالغة وامل
 وعي.



 :الملتقى الوطني العلمي حول 

 وسبل حماية املستهلك الالكتروني ةالتجارة الالكتروني

 

من املرسوم التنفيذي رقم 75و 07نص املشرع اجلزائري على حظر اإلعالن اإللكرتونية الكاذب واملضلل وفقا للمادة      
 22إىل  81 املواد منالذي حيدد الشروط والكيفيات املتعلقة بإعالم املستهلك ونظم اإلشهار اإللكرتوين يف  82-261

التشريعية والتنظيمية  باألحكاممنه على "دون املساس  81من مشروع القانون املتعلق بالتجارة اإللكرتونية ، حيث تنص املادة 
ب أن تلي طريق االتصاالت جيهدف جتاري تتم عن  أوطبيعة  ذاتاملعمول هبا يف هدا اجملال، كل إشهار أو ترويج أو رسالة 

 :(810ص  8581)عيالم،  التالية املقتضيات

 أن تكون حمددة بوضوح كرسالة جتارية أو إشهارية . -

 أن تسمح بتحديد الشخص الذي مت تصميم الرسالة حلسابه . -

 أال متس اآلداب العامة والنظام العام . -

أو مكافئات أو هدايا، يف حالة ما إدا كان العرض جتاريا أو أن حتدد بوضوح إدا ما كان العرض التجاري يشمل ختفيضا  -
 تنافسيا أو تروجيا.

 التأكد من أن مجيع الشروط الواجب استيفاؤها لالستفادة من العرض التجاري ليست مضللة وال غامضة. -

 : الرقابة على اإلعالنات المقارنة .2.5.2
 لبس، أو خلط يف وقوع املستهلك إىل ى أدّ  ما إذا مشروع، غري و مضّلال إعالنا اإللكرتوين اإلعالن الّتجاري يعدّ         
 التضليل استهدف ما إذا ا أمّ  مغلوطة؛ شروط و الّتعاقد مبعلومات على محله أجل من املستهلك تغليط استهدف أنه ذلك

اخلدمات  الّسلع قيمة اإلعالن يف الّتضليل استهدف ما إذا أمّ  مغلوطة؛ شروط و واخلدمات مبعلومات السلع قيمة اإلعالن يف
 إعالنا يعترب فإنهاملنافسة، من التجارية الّتقليل و املنافسني منتجات تشويه هدفه مقارنا، إعالنا يعترب فإنه املنافسة، التجارية
ص - 8582)بوزكري، لبس  يف املستهلك إيقاع إىل إضافة من قيمتها، والتقليل املنافسني منتجات تشويه هدفه مقارنا،

85). 
لتفادى وقوع املستهلك يف الغلط وعدم التفرقة بني السلع يتأتى من خالل تضمن اإلعالن لشروط ومعلومات غري صحيحة 

يم ق حتاول حماكات وتقليد املنافسني للفوز حبصة سوقية أو ألجل التقليل من شأن املنتجات األخرى كلها سلوكيات تتناىف مع
 والغلط. التضليل املنافسة العادلة والبعيدة عن مسببات

 حق المستهلك في اإلعالم والتبصر و الحماية ضد اإلعالن الكاذب.0.2

 حق المستهلك في اإلعالم والتبصر .5.0.2
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كدا وصف املنتج و يتمثل حق املستهلك يف اإلعالم والتبصر بإعالم املستهلك بشخصية املزود وحتديد شخصية املزود         
 حمل التعاقد إضافة إىل إعالم املستهلك باللغة الوطنية.

نظريات  كانت ما فّعالة، محاية للمستهلك يكفل التعاقد قبل باإلعالم االلتزام وجود إنّ :إعالم المستهلك بشخصية المزود 
 غلط يف الوقوع إثباته بسبب صعوبة له، لتوفرها االستحقاق و الّتعرض ضمان و اخلفية، العيوب ضمان و الرضا، عيوب
 هناك أنّ  املستهلك، يثبت أن التعاقد قبل باإلعالم االلتزامعند وجود  يكفي حني يف املبيع؛ الشيء يف جوهرية صفة حول

 فيها أو عليه كذبأنه   إال للمستهلك بالنسبة ةاملهم املعلومات من وهي املزود يعلمها و متعلقة باملبيع جوهرية معلومات
 املزود شخصية حتديد قبل شروطه التعاقد و قبل باإلعالم املقصود إىل نتطرق أن أوىل نقطة يف لنا البد لذلك،  عنه كتمها

  .(85ص - 8582)بوزكري، 

ورة وضوحها وضر جيب أن حتدد شخصية املزود التاجر من حيث اإلسم وعنوانه والعالمة التجارية  :تحديد شخصية المزود
حبيث ال تتشابه والعالمات التجارية األخرى ، وعليه جيب تبصري املستهلك باملعلومات اليت جيب تبصري املستهلك هبا يف 
التعاقد اإللكرتوين حيث يتحقق الرضا الكامل له وذلك أن املستهلك يهمه معرفة املزود والذي يتعاقد معه حىت يطمئن بأن 

تنفيذ إلتزامه حىت يستطيع املستهلك تقدمي شكوى إىل مجعيات محاية املستهلك عند إخالل املزود املزود حسن السمعة يف 
 (228ص -8588)عمارة،  بإلتزاماته جتاه املستهلك

من أهم األمور اليت البد للمزود أن يبينها للمستهلك مثن السلعة أو اخلدمة إد أن  :المنتج أو الخدمة محل العقدوصف 
هدا األخري ) املستهلك( ال يقدم على الشراء إال إدا تناسبت قيمة السلع واخلدمات مع إمكانياته املادية، فهو حيرص على 

ة أو اخلدمة، بل البد على تبيان مثن السلع االلتزامأن ال يدفع يف الشئ املتعاقد عليه أكثر من قيمته احلقيقية، وال يقتصر 
ري متوافرة غللمزود أن يعلم املستهلك بكل املعلومات املتعلقة بالصفة اجلوهرية للشئ املبيع، خاصة إدا كانت هده الصفة 

 .(10ص - 2013 ,بوزكري) حبسب املعتاد

اسية اجلوهرية هلا من حيث املزايا اليت توفرها للمستهلك ووفقا لألسعار املناسبة يعد دعامة أسفتقدمي السلعة وفقا للخصائص 
 يتحدد من خالهلا اختيار الراغب يف احلصول عليها حسب قدراته املالية املتاحة.

احلماية اليت  أشكاليعترب وجوب مراعاة اللغة األم العربية لكل مستهلك من  :إعالم المستهلك باللغة الوطنية إشتراط
ليتسىن له فهم مضمون العقد الذي يربمه باعتباره الطرف الضعيف وذلك حىت يقدم  81أضافها قانون املستهلك يف املادة 



 :الملتقى الوطني العلمي حول 

 وسبل حماية املستهلك الالكتروني ةالتجارة الالكتروني

 

املستهلك علة التعاقد وهو على علم ودراية كافيني بطبيعة ومضمون حمل التعاقد وهو على علم ودراية كافيني بطبيعة ومضمون 
اللغة روط التعاقدية وكيفية السداد فاإلجياب عرب الشبكات اإللكرتونية غالبا ما يتسم بالطبيعة العاملية وتتم بحمل التعاقد والش

مسح على سبيل اإلضافة استعمال لغة أخرى أو عدة لغات سهلة الفهم من  81اإلجنليزية...وقانون املستهلك يف املادة 
 (228ص -8588)عمارة،  املستهلكني وبطريق مرئية ومقروءة

غة تعامالهتا ذات طابع عاملي ما يفسر استخدام لغات خمتلفة غن الل تنفذلكن عادة ما جند أن معظم التعامالت اإللكرتونية 
الوطنية، ما يستدعي جهود إضافية يف سبيل توفري آليات كفلية لتعزيز ومحاية حقوق األفراد خاصة يف حال القدوم على 

 .إجراءات التجارة اإللكرتونية اخلارجية 

 :الكاذبالحماية ضد اإلعالن .0.0.2

من  17" استعمال طرق احتيالية من شأهنا أن ختدع املدلس عليه وتدفعه إىل التعاقد حيث نصت املادة  التدليس هو    
القانون املدين اجلزائري على أنه جيوز إبطال عقد التدليس إدا كانت احليل اليت جلأ إليها أحد املتعاقدين أو النائب عنه، من 

قد، ويعترب تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو مالبسة إذا أثبت أن املدلس اجلسامة حبيث لوالها ملا أبرم الطرف الثاين الع
 :  (851ص -8581)عدو،  عليه ما كان ليربم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه املالبسة ويتكون التدليس من ركنان

 ركن مادي من خالل استعمال طرق احتيالية . -
 ركن معنوي يتمثل يف نية التضليل من أجل إيقاع املتعاقد يف الغلط وحثه على إبرام العقد.  -

  :(85ص - 8582)بوزكري،  شروطويشرتط حىت يكون اإلعالن مضلل تدليسا ثالثة 

 األول يتمثل يف الطرق االحتيالية اليت حتمل املستهلك على التعاقد.

 يتعلق بنية الوصول لغرض غري مشروع.الثاين 

 الثالث يتمثل يف كون التدليس هو الدافع للتعاقد.

ا العمل ذفإذا ما توافرت هاته النقاط الثالث أعترب اإلعالن املضلل تدليسا وأصبح املستهلك الذي أصيب بضرر من جراء ه
صريية، أو أن يرفع العقد وفقا لقواعد املسؤولية التقالغري مشروع، احلق يف رفع دعوى تدليس، بوصفه متعاقدا مطالبا بإبطال 

دعوى تنفيذ االلتزام التعاقدي يطالب فيه املعلن فيها بتسليمه منتجا من ذات خصائص الشئ املعلن عنه، إىل جانب حقه 
 يف املطالبة بالتعويض.

 الحماية المدنية في مرحلة إبرام العقد .4
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لعقد وهدا ما سنحاول الفعلي ل التنفيذاإللكرتوين يف مرحلة إبرام العقد عن مرحلة  للمستهلكختتلف إجراءات احلماية 
 توضيحه 

 حماية المستهلك من الشروط التعسفية وحماية الرضا. 5.4

ا ضرورة كذلعامل و فله خمتلف التشريعات يف اإن التعسف يف استخدام سلطة املتعاقد إلكرتونيا من احلقوق اليت مل تغ        
 محاية الرضا املقرون بالقناعة الشخصية للمستهلك يف العقد اإللكرتوين دون إكراه أو ضغط.

 حماية المستهلك من الشروط التعسفية .5.5.4

الذي حيدد القواعد  58-50من القانون رقم  50فقرة  52تناول املشرع اجلزائري تعريف الشرط التعسفي يف املادة         
التجارية أنه " كل بند أو شرط مبفرده أو مشرتكا أو عدة بنود أو شروط أخرى من شأنه اإلخالل  املطبقة على املمارسات

 . (810ص  8581)عيالم،  أطراف العقدالظاهر بالتوازن بني حقوق وواجبات 

 حماية رضا المستهلك .0.5.4
 فالقانون .أهلية ذي عن شخص صادرة تكون أن و العيوب اإلرادة من خلو الرتاضي العامة لصحة القواعد تشرتط          

  اإلكراه و التدليس و الغلط من فكل العيوب، من خاليا إذا كان إالّ  صحيحا رضاه يعترب ال و كمتعاقد املستهلك رضا حيمي
 هلذا األخري ال و املستهلك مع يتعاقد ملن جيوز فال املتعاقدين، شريعة العقد أن كما قابال لإلبطال، العقد جيعل االستغالل و

 نية؛ حبسن و عليه اشتمل ملا تنفيذه طبقا جيب كما .القانون يقررها اليت لألسباب أو الطرفني باتفاق إالّ  تعديله أو نقضه
 ويعرف  l’erreur، غري اعتماد على حيمله العاقد ذهن يف يقوم وهم .اإللكرتوين التعاقد يف آلثاره املنتج الرضا هو كذلك

 اإلرادة سالمة على تؤثر الرضا، اليت عيوب من عيبا القانون يف الغلط اعتبار على القوانني معظم صتن كما ،الغلط الواقع
 يف املصري املشرع به أخذ و ج.م.ق من 19 و 10 املادة اجلزائري بنص املشرع تناوله قد و .القانونية التصرفات إبرام عند

 كالمها أو العاقدين أحد ردة إ شابت  كلما لإلبطال قابال يكون العقد أنّ  منها، اليت يستشف م.م.ق من 099 مادته
)بوزكري،  .العقد إبرام عن معه املتعاقدين ميتنع اجلسامة من ا حدّ  بلغ إذا الذي اجلسيم الغلط هو قانونا املعتد غلط؛ فالغلط

 (85ص - 8582
 

 الخصوصية واحترامإعالم المستهلك بالمعلومات الجوهرية عن المبيع  .0.4



 :الملتقى الوطني العلمي حول 

 وسبل حماية املستهلك الالكتروني ةالتجارة الالكتروني

 

 إعالم المستهلك بالمعلومات الجوهرية عن البيع أثناء التعاقد.5.0.4

 معينا يكون اإللكرتوين، البيع يف عقد فاحملل  للتعيني قابال أو معينا التعاقد حمل يكون أن مةالعا القواعد اشرتطت فقد
 حول باإلعالم احلق أن إذ،اإلنرتنت شبكة عرب احلاسوب شاشة للجهالة على نافيا وصفا اخلدمة أو املنتج وصف طريق عن

 ف.إ.ق املعروضة من االلتزامات من هو التعاقد، حمل بالشيء املتعلقة املعلومات كل أو املبيع اجلوهرية عن اخلصائص
L111- 09 املادة وكذا 8555 لسنة 40 رقم املادة ت و.إ.ت.م.ق من 91 املادة عليه نصت ما وهذا املزود، على 

 فقط خيص ال اإللكرتوين البيع عقد إبرام أثناء جوان فاإلعالم1يف الصادرة اإللكرتونية بالتجارة اخلاص األورويب التوجيه من
 من الصوتيات هو الذي للمبيع املعاينة تتحقق إذ ،التعاقد حمل السلعة معاينة أيضا يشمل بل املبيع،  بصفات املستهلك تبصري

 املعاينة تّتم قد كما ،يف العقود اإللكرتونية احلدوث مستحيل أمر اللمس أن إال .برؤيته املرئيات من هو أو الذي بسماعه
 من اخلدمات و السلع مشاهدة من املستهلك ميكن الذي و موقع اإلنرتنت على املتواجد اإللكرتوين الكتالوج طريق عن

 . خالله
 على الحق وقت يف منها ترجى فائدة ال إذ ،العقد عند إبرام حتصل اليت هي باملبيع، الكايف العلم هبا يتحقق اليت واملعاينة

 البائع قام ما إذا اإللكرتوين البيع عقد يف املبيع الشيء معاينة املستهلك من متكن عدم مشكلة تثور قد كما العقد، إبرام
 .(85ص - 8582)بوزكري،  للغش العقد إبطال من البد أنه البعض يرى عندها، حيل تكنولوجية باستخدام

فيعد الوصف الدقيق للشئ حمل العرض للبيع ضروري، حبيث جيب أن يكون معينا عن طريق الوصف الدقيق احملدد للخصائص 
  مساع الصوت.اجلوهرية للمبيع من خالل الصورة املعروضة على الشاشة أو عن طريق 

 احترام حق المستهلك في الخصوصية .0.0.4

 من غريها و هاتفه رقم و إمسه وعنوانه مثل كإنسان، كيانه إىل تنتمي و ذاته بالشخص تتعلق اليت علوماتملا تعترب  
 ما إذا ة خاصّ  األمهية من كبرية درجة على أصبحت النوعية من املعلومات، هذه .خاّصة معلومات البيانات، و املعلومات
 البيانات من هاته كثري عن اإلفصاح املستهلك على حتتم اإللكرتونية، املعامالت إبرام أنّ  إذ .البيئة اإللكرتونية يف اندرجت
 بشخصياهتم تتعلق بيانات أي نشر عدم الذي يستوجب اخلصوصية يف املستهلك حق احرتاممن  البد لذلك، .معه للمتعاقد

 ا االخرتاق أمّ  من مأمن يف بياناته جيعل و املستهلك لدى ممّا يورث الثقة أنّه إذ ؛4 بياناهتم املصرفية وكذا اخلاصة حياهتم أو
 إىل إشارة إال جند ومل اخلاصة، احلياة يف محاية احلق عن املدين القانون يف ومباشر صريح بشكل ينص فلم املشرع   اجلزائري

 04 املادة يف و اجلزائري الدستور أنّ  جند كما ج،.م.ق من 42،41 املادة طبقا لنص للشخصية املالزمة احلقوق ضمان
 الدولة تضمن":أنه على منه 04 املادة نصّ  يف و اجلزائري الدستور أنّ  جند كما ج،.م.ق من 42،41  املادة يفنّص  منه

 شرفه، وحرمة اخلاصة، املواطن حياة حرمة ال جيوز انتهاك":على أنه نصّ  منه 21 املادة يف و ".اإلنسان حرمة انتهاك عدم
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 أو السرقة يف عقد البيع اإللكرتوين ".أشكاهلا مضمونة بكل اخلاصة واالتصاالت سرية املراسالت ... القانون وحيميهما
 .(85ص - 8582)بوزكري، 

    حماية المستهلك عند الدفع اإللكتروني وحماية التوقيع.  2.0.4

رب يتم محاية املستهلك اإللكرتوين من خماطر وسائل الدفع اإللكرتونية عن بعد ع :حماية المستهلك عند الدفع اإللكتروني
ن ت واالتصال ، اليت جترم كل مساس بسالمة واماألنثرنث من خالل النصوص التشريعية القائمة واخلاصة مبجال املعلوما

 .(810ص  8581)عيالم،  وتنظيم وتفتيش املنظومات املعلوماتيةاملعامالت واملراسالت اإللكرتونية 

فة حىت يكون للدليل الكتايب حجية يف اإلثبات البد أن يكون مقروءا وواضحا باإلضا:التوقيع اإللكرتوين للمستهلك محاية
الحتوائه على شرط التوقيع واملستندات اإللكرتونية هي مستندات ميكن قراءهتا عن طريق احلاسب اآليل وبالتايل مل يعد 

الذي عرفته  وسائل  ة يف ظل التطور التكنولوجياإلثبات حمصورا يف الكتابة التقليدية وإمنا أتسع ليشمل الكتابة اإللكرتوني
االتصال، ومن أهم الشروط الواجب توفرها يف املستند اإللكرتوين شرط التوقيع اإللكرتوين الذي عاجلته خمتلف التشريعات 

 (810ص  -)عبرية، دون تاريخبنصوص خاصة 

ث عرفته فرضت التطورات التكنولوجية احلديثة تبين التوقيع اإللكرتوين وتبعا لدلك مت تبنيه يف التشريعات الوطنية والدولية، حي 
فقرة أ من قانون األوسرتال اخلاص بالتوقيع اإللكرتوين على " بيانات يف شكل إلكرتوين مدرجة يف رسالة بيانات  58املادة 

على  منطقيا ، جيوز أن تستخدم لتعيني هوية املوقع بالنسبة إىل رسالة بيانات ، ولبيان موافقة املوقعمضافة إليها ومرتبطة هبا 
 .(250ص  8581)عيالم،  "املعلومات الواردة يف رسالة البيانات 

 خاتمة: 

بل التعاقد اإللكرتوين  قإن مقتضيات محاية املستهلك اإللكرتوين دفعت بالباحثني وضع آليات تكفل حقوق املستهلك        
كوضوح اإلعالن فيضمن اإلعالن البيانات لكافية عن السلعة أو اخلدمة حمل التعاقد حىت يتمكن املستهلك من تكوين قرار 
شرائي متبصر، ضف إىل ذلك توفر املوضوعية يف الرسالة اإلشهارية لإلعالن وتتحقق من البعد عن الذاتية واخليال، بعيدا عن 

 السما اإلعالنات املقارنة، كما أنه من الضروري إعالم املستهلك بشخصية املزود من حيث  باستخدامغليط سلوكيات الت
رية بلغة ، وتأكيد اخلصائص احلقيقية اليت متيز املنتج خبصائصه اجلوهاألخريةوالعنوان والعالمة التجارية وضرورة وضوح هذه 
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س ويعتربه من الطرق التدلي مينع اإلعالن التجاري، كما أن املشرع اجلزائرتراعي اخلصوصية اللغوية لألفراد املستهدفني يف 
 على الزبون حلمله على التعاقد. االحتيالية

كما حرص املشرع اجلزائري ومعه خمتلف القوانني الدولية على محاية املستهلك يف مرحلة إبرام العقد ويف مقدمتها احلماية من 
ف توفره أطراف العقد ومحاية الرضا، فبخال اإلخالل الظاهر بالتوازن بني حقوق وواجباتالشروط التعسفية اليت من شأهنا 

يعد من شروط بطالن العقد، ومن آليات ضمان حقوق املستهلك اإللكرتوين إمكانية معاينة السلعة أو اخلدمة عن طريق 
مة وأمن املعلومات يف عمليات الدفع ا أن القوانني جترم كل مساس بسال، كماآليلالسمع أو الرؤية على شاشة احلاسب 

        والتوقيع اإللكرتوين.

من خالل هذه الورقة البحثية تبني لنا أن املستهلك اإللكرتوين يف البيئة التسويقية احلديثة املعتمدة على تقنيات متطورة  
ومعقدة يف بعض األحيان تستدعي مرافقة قانونية مرنة تستجيب حلتمية التطور التجاري على املستوى الوطين والدويل، توفر 

زائري وين والسيما املستهلك باعتباره احللقة الضعيفة يف عملية التعاقد، ويعد القانون اجلضمان حلقوق طريف التعاقد اإللكرت 
صور الذي مازال ، بالرغم من الق تساير تطور متطلبات التجارة بسن قوانني خاصة بالتجارة اإللكرتونية من القوانني اليت

 ة اليت تستدعي مزيدا من اآلليات القانونييكتنفها والسيما فيما يتعلق جبوانب التوقيع والدفع اإللكرتوين 

 مما سبق نوصي مبا يلي: انطالقا

 التغريات السريعة يف بيئة األعمال اإلقتصاية.ضرورة إعطاء أمهية أكرب للقواعد القانونية حىت تواكب  -
 .جيةة اخلار السعي  إلبرام اتفاقيات مع الدول األجنبية ألجل توفري احلماية القانونية يف التجارة اإللكرتوني -
 ضرورة وضع اجلزاء املدين عن الشروط التعسفية يف العقد اإللكرتوين ومحاية مصاحل املستهلك اإللكرتوين. -
 حتديد املسؤوليات القانونية بني البائع والوسيط اإللكرتوين لتوفري محاية أكثر يف العقد اإللكرتوين. -
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 ملخص: 
من بني املفاهيم اجلديدة اّليت أوجدها االقتصاد الرقمي وتكنولوجيا  التجارة االلكرتونية تعترب

من الفرص والتسهيالت سواءً بالنسبة ملنظمات األعمال أو املستهلكني، ولكّنها  املعلومات، فهي توفر العديد
تأثريات  واالستفادة منها وحتملباملقابل تواجه العديد من املشاكل والتحديات اّليت حتد من استخدامها 

انونية كان لزاماً اختاذ جمموعة من اإلجراءات التقنية والتنظيمية وحىت الق. لذلك  سلبية تتصل باآلمن املعلومات
 حلماية هذه املعلومات االلكرتونية ومنع استغالهلا بأي شكل من األشكال.

أهم  وأنواع التجارة االلكرتونية مع تبيان وعليه، من خالل هذه الورقة البحثية سوف نتطرق إىل مفهوم
الفرص واملزايا اّليت تتيحها لكافة األطراف، وباملقابل ما يعرتضها من حتديات ومعيقات. ومن مث التطرق إىل املشكالت 

 األمنية اخلاصة باخلصوصية املعلوماتية يف بيئة التجارة االلكرتونية واإلجراءات الكفيلة باحلد منها. 
 التجارة، االنرتنت، التسّوق اإللكرتوين، اخلصوصية، األمن املعلومايت. المفتاحية:الكلمات 
 الثامن المحور:

Abstract: 
E-commerce is one of the new concepts created by the digital economy and 

information technology. It provides many opportunities and facilities for both 
business and consumer organizations, but it faces many problems and challenges 
that limit its use and benefit from it and have negative effects related to information 
security. It was therefore necessary to take a range of technical, regulatory and even 
legal measures to protect this electronic information and prevent its exploitation in 
any way. 

Therefore, through this paper, we will discuss the concept and types of 
electronic commerce with the most important opportunities and advantages offered 
to all parties, and the challenges and obstacles they face. And then address the 
security problems of information privacy in the electronic commerce environment 
and measures to reduce the violation of privacy. 
Keywords: commerce, internet, e-shopping, privacy, information security. 
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 مقدمــــة:  .5
مسبق  الكبري اّلذي مت إحرازه يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كان له تأثري غري إّن التقدم

ومؤسسات، وعلى جمتمعاتنا ككل، وأصبحت كافة أنشطتنا اليومية املعقدة منها حياتنا اليومية كأفراد  على
تعتمد على هذه التكنولوجيا وتطبيقاهتا، فقد أثبتت قدرهتا على دفع اجملتمعات إىل حيز متطور  والبسيطة

هتا، اتقنية املعلوماتية، والوضع ال خيتلف كثريًا يف حالة القطاعات االقتصادية مبختلف مؤسس على قائم
من األنشطة واملعامالت واألعمال اإلدارية والتجارية تتم عن طريق احلواسيب والشبكات، هذه  فالعديد
 املؤسسات يف جممل أنشطتها الداخلية وتعامالهتا اخلارجية، وقد دعمت وسائل االتصال غريت عمل األخرية

من خالل شبكات معقدة ومتفرعة أساليب التعامل مع املستهلكني أو املنافسني، وهو ما  ونقل املعلومات
  تغرياً يف الفكر االقتصادي العاملي.  أحدثتيعرف بالتجارة االلكرتونية اّليت 

جارية نظراً للمزايا العديدة اّليت توفرها لكافة أطراف العملية الت االلكرتونية التجارة استعمال شاع لقد
ذلك أّّنا توسع نشاط املؤسسات من النطاق احمللي إىل الدويل، كما ختفض الفرتة الزمنية إلمتام  بادلية،الت

ماشى مع عصر على إجياد وسائل اجتار مبتكرة تتهتا قدر  باإلضافة إىل املكانية، القيود وتلغي املالية املعامالت
تربها املؤسسات كرتونية تنمو بوترية متسارعة، وتعاملعلومات، حيث تشري خمتلف املؤشرات إىل أّن التجارة االل

 واألفراد على السواء مصدر حاسم لتبادل السلع واخلدمات واالتصاالت واملعلومات.
 :مشكلة الدراسة 

 املسائل من الكثري تثري إاّل أّّنا هبا، اّليت تتعامل لألطراف مزايا من اإللكرتونية التجارة حتققه ما رغم

ى املستهلك وعدم التعدي عل ومحاية التعامالت التجارية بني املؤسسات من جهة، حبماية خاصة املتعلقة
حقوقه من جهة أخرى، حيث أّن االعتماد على تكنولوجيا املعلومات يف التجارة عرض اجلميع للجرمية 

ة التجارة مقارنة بالتجارة التقليدية، إذ تعترب اجلرمية املعلوماتي هلذه األكرب التحدي االلكرتونية واملعلوماتية، وهو
اّليت تستهدف اإلخالل بأمن املعلومات من حقوق امللكية الفكرية ومحاية البيانات واحلق يف احلياة اخلاصة، 
وسرية وانتهاك خصوصية املستهلك من خالل التطفل على معلوماته الشخصية والتعدي عليها، واستغالهلا 

 بأشكال خمتلفة، من أكثر املشاكل واألخطار اّليت أثريت يف موضوع التجارة املرتبطة بالبيئة االلكرتونية.   
 وعليه، ميكن طرح اإلشكالية التالية:

في ظل التحديات األمنية الّتي التجارة اإللكترونية الّتي تقدمها  التسويقية الفرص ما هي »
 «.اإللكترونية ؟  التعامالت في المطلوبة لضمان الخصوصية المعلوماتية  تواجهها ؟ وما هي الحلول
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 :الفرضيات 
 لعديد من اعلى  على منظمات األعمال فقط، بل التجارة اإللكرتونية ال تنعكس فوائد استعمال

 األطراف اّليت تستفيد منها؛
  ّنتشارها، ولعل تعيق ا يتتصطدم التجارة االلكرتونية يف الواقع العملي بالعديد من املشكالت ال

 ؛أمهها هو مشكل أمن املعلومات
  يتطلب متكن منظمات األعمال من محاية أمن معلوماهتا واحلفاظ على اخلصوصية املعلوماتية لزبائنها

 ومؤسسية وجمتمعية. ، إجراءات فردية
 :أهداف الدراسة 

 هتدف هذه الدراسة إىل:
  باملفاهيم القريبة؛تبيان مفهوم التجارة اإللكرتونية وعالقته 
  ؛لعالقةالفرص اّليت تتيحها لكل أطراف او التعّرف على األمهية التسويقية للتجارة االلكرتونية 
 ؛األمنية اّليت تواجه أمن املعلومات وتتعدى على اخلصوصية على واملخاطر والتهديدات التعّرف 
 ل األطراف ك بشكل آمن خيدمالتجارة اإللكرتونية  حماولة إجياد حلول مناسبة تساعد على استغالل

 املتعاملة من خالهلا.  
 :منهج الدراسة 

 الدراسات يف املستخدمة املناهج على االعتماد مت البحث، هذا تطلعات إّناء خمتلف أجل من
 قصد الدراسة، حماور خمتلف على التحليلي الوصفي املنهج غلب استخدام حيث عموماً، االقتصادية

 املوضوع. معامل وفهم استيعاب
 الدراسة: هيكل 

الغموض عن عناصر هذا املوضوع وإبراز أهم مسائله، مّت تقسيم هذا العمل إىل  سبيل إجالء ويف
 احملاور التالية:

 أساسيات التجارة اإللكرتونية؛ 
 خماطر اخلصوصية املعلوماتية يف التجارة اإللكرتونية؛ 
  اخلصوصية املعلوماتية يف التعامالت التسويقية اإللكرتونيةاإلجراءات األمنية حلماية. 

 أساسيات التجارة اإللكترونية: .0
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  الدول النامية. اّليت تواجهها يفتحديات ، وكذا الالتجارة اإللكرتونية فرصيتناول هذا احملور مفهوم و 
 فهوم التجارة اإللكترونية: م .5.0

التجارة االلكرتونية واحدة من التغرّيات اجلديدة اّليت دخلت حياتنا بقوة، وأصبحت تتداول يف تعد 
خدام العادي لتعربر عن كثري من األنشطة املرتبطة بثورة تكنولوجيات املعلومات واالتصال. حيث ارتبط االست

 .ظهورها مع اخرتاع االنرتنت اّليت غزت العامل
هي أّّنا: "القيام بأداء النشاط  التجارة االلكرتونية املتداولة يف أدبيات هذه الظاهرة ريفاتعالومن 

تعريفها أيضاً على (. كما مت 20ص ،0202 كايف،) تكنولوجيات االتصاالت احلديثة" باستخدام التجاري
أّّنا: "نظام معلومايت متكامل يتيح فرصة اجناز العمليات التجارية اّليت تتم بني األطراف ذات العالقة 

 (.20ص ،0202 الطائي،) باستخدام شبكات االتصال العاملية"
 عمال االلكرتونية أوسع نطاقًا وألمل من التجارة االلكرتونية، حيثينبغي التنويه به، هو أّن األ وما

أّن األعمال االلكرتونية ال تقتصر على البيع والشراء للبضائع واخلدمات كالتجارة االلكرتونية، بل تشمل 
خدمات املستهلكني والتعاون مع الشركاء والتعامالت االلكرتونية داخل املنظمة نفسها. ومتتد األعمال 
االلكرتونية لتشمل األنشطة اإلدارية واإلنتاجية واملالية واخلدماتية، لذلك نقول أّن األعمال االلكرتونية هي 
استخدام تقنيات العمل باالنرتنت والشبكات لتطوير أنشطة األعمال، وخلق أعمال جديدة، بينما التجارة 

 تقنية. االلكرتونية عبارة عن نشاط جتاري يتم بآليات تقنية وضمن بيئة
 التجارة اإللكترونية:  فرص .0.0

اإللكرتونية العديد من الفرص لكل من العمالء واملستهلكني، وكذا منظمات األعمال توفر التجارة 
 ؛050-051، ص0200احليايل، ) واجملتمع، إىل جانب االقتصاد القومي. وميكن إبراز أمهها فيما يلي

 (:20، ص0222شهيد، &  الوزاين ؛033-030، ص0222أمحد، 
 بالنسبة للعمالء والمستهلكين:  .أ
  أسعار املنتجات اّليت يتم تسويقها عرب شبكة االنرتنت مقارنة باملنتجات األخرى املباعة اخنفاض

ى أو املباعة من خالل املتاجر التقليدية. فتجارة التجزئة عل باستخدام الكتالوجات املرسلة بالربيد
ن خالل م %52االنرتنت عملت على ختفيض التكاليف الثابتة، والتكاليف اإلدارية بنسبة تزيد عن 

جود متجر و  تقدمي املنتجات على شبكة االنرتنت. وتفسري ذلك، أّن التجارة اإللكرتونية ال حيتاج إىل
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مادي للتعامل معه، وبالتايل ختتفي بعض أنواع املصروفات، مثل اإلجيار، والكهرباء وأجور العمالة، ممّا 
 ينعكس يف النهاية يف شكل ختفيض األسعار وحتقيق مزايا تنافسية؛

  تقدمي السلع واخلدمات وفقاً حلاجات العمالء، فمن خالل التجارة اإللكرتونية جيد املسّوقون فرصة أكرب
ل ك لتكييف منتجاهتم طبقًا حلاجة العمالء إلكرتونيًا بشكل يليب توقعاهتم ويتالءم مع خصوصيات

 عميل؛
 ؛لتقّيد بالزمان أو املكانجعلت التجارة اإللكرتونية احلصول على السلعة أو اخلدمة ممكناً دون ا 
  ساعة، كما توفر  02/02و أيام 0/0تساعد التجارة اإللكرتونية املستهلكني على التسّوق على مدار

 أو تشكيلة كبرية من املنتجات أو العالمات التجارية، وذلك خالف التجارة التقليدية؛ مدى واسع
  شكل مقارنات ألسعار املنتجات قبل شراءها بمتنح التجارة اإللكرتونية املستهلكني الفرصة إلجراء

 أفضل وأسرع؛
 راء واخلربات تبادل األفكار واآلوكذا  أكرب لالستفادة من مساعدة ونصيحة اخلرباء واملتخصصني؛ إمكانية

 حول املوضوعات املشرتكة، فضاًل عن املشاركة يف املزادات االفرتاضية؛بني املستهلكني 
 عاملةملستهلكني اّلذين ال يتوافر لديهم الوقت الكايف للتسّوق، مثل املرأة التساعد التجارة اإللكرتونية ا 

 .أو رجال األعمال يف الوصول إىل ما يرغبونه من منتجات بأسرع وأسهل وسيلة
 بالنسبة لمنظمات األعمال:  .ب
 وهذه املّيزة تناسب بشكل أكرب املنظمات الصغرية اّليت ميكنها أن  :بناء حق ملكية للعالمة التجارية

 تتنافس املنظمات الكبرية على االنرتنت؛
 بناء العالقات مع العمالء بطريقة شخصية لفرتات طويلة؛ 
  ّالتجارة اإللكرتونية تؤدي إىل توسيع  إمكانية الوصول إىل األسواق العاملية: حيث أكدت الدراسات أن

 ؛%00و 3ترتاوح بني  زيادة احلصة السوقية للمنظمات بنسباألسواق و 
 ؛لتطوير املنتجات مرتدة معلومات على احلصول 
 قيود أقل للدخول: ميزة عظيمة للتجارة اإللكرتونية هي قلة القيود يف عمليات الدخول عرب االنرتنت؛ 
 ورًا جديدًا لسوق التجارة اإللكرتونية منظ استحداث أشكال وقنوات جديدة للتوزيع: حيث قدمت

عملية التبادل دون احلاجة إىل وسطاء، كما قدمت التجارة  اإللكرتونية يكون التفاعل فيها بني طريف
وهي منظمات  ،"عليهم "وسطاء املعرفة اإللكرتونية نوعاً مبتكراً من الوسطاء، واّلذين يطلق اإللكرتونية

 حيث يقومون بدور مزودي خدمة جتارية؛لتسهيل عملية التبادل بني املنتجني والعمالء،  تعمل
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 ؛استخدام أساليب ترويج تفاعلية مع العمالء 
 دعم وتفعيل إدارة العالقات مع العمالء؛ 
 ؛حتقيق ميزة تنافسية وموقع اسرتاتيجي يف السوق 
 التجارة اإللكرتونية بالتكلفة املنخفضة، والسهولة يف التنفيذ مقارنة بآليات التجارة التقليدية؛ متتاز 
  القدرة على تتبع زوار املوقع لتقييمه، وعلى حتديد العميل املستهدف، وتقدمي خدمات ذات قيمة مضافة

 له مبستوى تكلفة ال تقارن بالنسبة حلملة التجارة التقليدية؛
  ،اعتماد املنظمات على االنرتنت يف التجارة يتيح هلا عرض منتجاهتا يف خمتلف أحناء العامل ودون انقطاع

 فر هلذه املنظمات فرصة أكرب جلين األرباح، إضافة إىل وصوهلا إىل املزيد من الزبائن؛ ممّا يو 
 حتقيق السرعة يف أداء األعمال. 

 :بالنسبة للمجتمع  .ج
 األخرى االجتماعية واخلدمات والتعليم الصحة العامة، مثل اخلدمات توزيع االلكرتونية تيسر التجارة 

 عالية؛ وكفاءة منخفض بسعر
 يف متوفرة غري وبضائع منتجات ميتلكوا أن الثالث العامل دول يف يعيشون اّلذينفراد لأل تسمح إّّنا 

 االنرتنت؛ عرب جامعية شهادات على احلصول من أيضا ويستطيعون بلداّنم األصلية،
 يف  أقل مروري ازدحام يعين للتسّوق، ممّا املتاح الوقت من منزله، ويقلل يف يعمل بأن للفرد تسمح إّّنا

 البيئي؛ التلوث نسبة خفض على ما يساعد وهذا، الشوارع
 من املنخفض الدخل أصحاب األفراد يستطيع زهيدة، وبذلك بأسعار تباع أن السلع لبعض تتيح إّّنا 

 . ككل للمجتمع املعيشة مستوى رفع يف تساهم أّّنا يعين البضائع، ممّا هذه شراء مثل
 :القومي مستوى على .د
  حيث توفر فرص زيادة معدالت الصادرات من خالل سهولة الوصول إىل مراكز اخلارجيةدعم التجارة :

 االستهالك، وإمكانية التسّوق للسلع واخلدمات عاملياً بتكلفة حمدودة؛
  دعم التوظيف: تقدم التجارة االلكرتونية فرصاً جديدة للتوظيف، حيث تتيح إقامة مشاريع جتارية صغرية

 واق العاملية بأقل التكاليف االستثمارية، ال سيما جتارة اخلدمات؛لألفراد، وربطه باألس
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  دعم التنمية االقتصادية: تعد التجارة االلكرتونية واحدة من األدوات اّليت حتقق للمشروعات الصغرية
 واملتوسطة القدرة على املشاركة يف حركة التجارة الدولية بفعالية وكفاءة، وتوفري الوقت واملكان الالزمني

 لتحقيق املعامالت التجارية؛
 ظهور قطاعات ل دعم القطاعات التكنولوجية: يتيح انتشار التجارة االلكرتونية خلق بيئة ومناخ مالئم

لتجارة ا متخصصة يف تقنية املعلومات واالتصاالت، وذلك لدعم البنية التحتية االلكرتونية لتطبيقات
ه رؤوس لكرتونية يصبح هناك فرص استثمارية لتوجيعرب شبكة االنرتنيت، ومع تطور ومنو التجارة اال

 األموال لالستثمار يف حتسني وحتديث البىن التحتية، واالستثمار يف اخلدمات املصاحبة.
 : في الدول النامية تحديات التجارة اإللكترونية .3.0

 ية من فرص كثرية ومتنّوعة يف ظل العوملة والتحّول إىل االقتصادالتجارة اإللكرتون بالرغم من ما توفره
 ما يلي:فيذكر أمهها ميكن يف الدول النامية،  الرقمي، إالَّ أّّنا تواجه بعض التحديات والصعوبات

 التحتية الضرورية هلذا النوع من التجارة احلديثة؛ عدم كفاية البنية 
 لكرتونية لدى مدراء املنظمات؛الرؤية املستقبلية للتجارة اإل عدم وضوح 
 التكلفة املادية للتحّول إىل التجارة اإللكرتونية؛ ارتفاع 
  عدم تقبل العمالء لفكرة الشراء عرب االنرتنت إلحساسهم باملخاطر املتعلقة جبودة السلع ورغبتهم يف

 اإللكرتوين؛فحصها قبل الشراء، إىل جانب عدم وثوقهم باملعامالت غري الورقية وبالنقد 
 عدم توافر أجهزة الكمبيوتر لدى نسبة كبرية من املواطنني يف الدول النامية؛  
 كبرية يف بعض الدول النامية، كما أّن الدخول إليه ما زال باهظ الثمن  عدم انتشار االنرتنت بصورة

 ة؛يبالنسبة للكثري من األفراد، وسرعة االتصال ما زالت بطيئة يف الكثري من الدول النام
 ي االنرتنت قدرات مستخدم بنوعيها )التقليدية واملعلوماتية(، وحمدودية معدالت عالية من األمية وجود

 ومهاراهتم لقيام بالعمليات التجارية اإللكرتونية؛
 االفتقار إىل نظم دفع ميكن يف دورها أن تدعم الصفقات التجارية اّليت جتري على شبكة االنرتنت؛ 
 لتجارية إلكرتونياً عقد الصفقات ا االنرتنت، واخنفاض الوعي بأمهية شبكة على للتسّوق الثقافية املقاومة

 من حيث أّّنا توفر الوقت وتشمل كل األسواق واملستهلكني احملتملني يف العامل؛
 االفتقار إىل األطر القانونية والتنظيمية املناسبة، خصوصاً األمور املتعلقة بالقرصنة؛ 
 ربية يف صفحات االنرتنت وختوف بعضها من إصدار بطاقات االئتمان؛قلة حضور البنوك الع 
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 نقص الوعي وغياب حماوالت لتوعية حول أمهية التجارة االلكرتونية لألفراد واملؤسسات التجارية معاً؛ 
  عدم تبين احلكومات العربية إسرتاتيجية قومية شاملة للتعامل مع تكنولوجيا االتصاالت واعتمادها على

 .ليدوي والبريوقراطيالعمل ا
 المخاطر المعلوماتية الّتي تواجهها التجارة اإللكترونية: .3

كان من نتائج التطور التكنولوجي، وجود مثة عالقة ارتباط قوية بني استخدامات احلاسب اآليل 
املشروعة،  األفعال غري بعض الرتكاب اآليل كأداة احلاسب استخدام أي املستحدثة. اجلرائم بعض وارتكاب

يطلق عليها اسم "اجلرمية املعلوماتية". وتعّرف هذه األخرية على أّّنا: "كل فعل إجرامي متعمد أيًّا كانت 
(. 22، ص0222ليان، الع) صلته باملعلوماتية، ينشأ عنه خسارة تلحق باجملىن عليه وكسب حيققه الفاعل"

 وضوع للجرمية.أي عمل غري قانوين يستخدم فيه احلاسب كأداة، أو مفهي بعبارة أخرى 
 لمخاطر الخصوصية المعلوماتية: الرئيسة معالمال .5.3

فيما يلي  املعلوماتية اخلصوصية على املعلومات وبنوك احلواسيب ملخاطر الرئيسة املعامل إمجال ميكن
 (:303، ص0203اهلل،  فضل &املوسوي )
 ومفصلة، تتعلق عديدة بيانات األفراد عن جتمع احلكومية، والشركات الكربى املؤسسات من أّن الكثري 

 إخل، وتستخدم احلاسبات... االجتماعية العادات أو العائلي أو التعليمي أو الصحي أو املادي بالوضع
 وهو ما ونقلها، ومقارنتها واسرتجاعها بينها والربط وحتليلها ومعاجلتها خزّنا يف االتصال وشبكات

قبل،  ذي من أكثر التحايل طريقعن  أوشرعي  غري حنو على البيانات هذه إىل الوصول فرص جيعل
وتعرية  األفراد مراقبة خاطئًا أو توجيهًا منحرفًا أو أو توجيهها استخدامها إلساءة جمااًل أوسع ويفتح

 املخزنة؛ الشخصية البيانات سجالت واقع من حكماً خفياً  عليهم احلكم أو خصوصياهتم
  ّوالتجسس اسرتاق السمع سهل إذ وطنية، أمنية مشكلة خلق للبيانات الرقمي النقل شيوع أن 

 شبكات قدرة عدم يف للخصوصية املهددة املخاطر تتبدى البيانات، نقل ففي جمال .اإللكرتوين
 معلومات؛و  بيانات من عربها ينقل ما لسرية الكامل أو املطلقاألمان  توفري على االتصال

 يف تصبح متعذر، صعب إليها والتوصل متفرقة،و  منعزلة قبل فيما اّليت كانت الشخصية أّن املعلومات 
 على األفراد؛ الرقابة أغراض يف استخدامها املنال، متوافرة، سهلة املعلومات بنوك
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  ّومرئية  مسعية، متطورة رقابة وسائل أتاح املتعددة والوسائط االتصاالت مع احلوسبة عناصر تكامل أن
 علىيس ل العالية القدرة االنرتنت أتاحت كما آلياً، املعلومات ومجع التتبع برجميات إىل إضافة ومقروءة،

 ناعي.طصاال الذكاء تقنيات عرب معاجلتها بل فقط، املعلومات مجع
 تهديدات انتهاك الخصوصية المعلوماتية في بيئة التجارة االلكترونية:. 0.3

  يتم حسب ما يلي:  أن ميكن االنرتنت شبكة يف بيئة التجارة االلكرتونية وعلى اخلصوصية انتهاك إنّ 
 التهديد حسب مصدر االنتهاك: .أ

 (:00-01ص ،0201سلطان، ) ميكن تقسيم هتديدات اخلصوصية وفق معيار املصدر إىل
 مثل أجهزة التنصت، الدوائر التلفزيونية ملغلقة، الكامريات اخلفية، امليكروفونات، هتديدات األجهزة :

 بعد، وغري ذلك؛أجهزة االستشعار عن 
 منها الربامج خلبيثة، مثل الفريوسات وأحصنة طروادة وبرامج التجسس، وغريها من الربجميات تهتديدا :

 الربامج اّليت ميكنها أن تكشف عن البيانات الشخصية واحلساسة؛
 بيانات خراج الالسابقني، باإلضافة إىل است : يدخل ضمن هذا النوع التهديديناحملتويات الرقمية هتديدات

 وحتليلها، والتسريبات غري القانونية لقواعد البيانات.
 التهديد حسب نوع القائم باالنتهاك: .ب

 (:302-300، ص0203اهلل،  فضل &املوسوي ) هي، جهات ثالث قبل يكون التهديد من
 وزمان )مكان االنرتنت على به تقوم ما كل يرصد أن اخلدمة مزّود باستطاعة : إنّ االتصال خدمة مزّود 

 من وذلك (،... املتبادلة االلكرتونية الرسائل احلوارات، تصّفحها، مت اّليت املواقع الشبكة، إىل الدخول
 ,Packetبالـ " تعرف أخرى ، وأدوات(Internet Protocol)اخلاص باملستخدم  االنرتنت رقم خالل

Proxy, Sniffer" ،االلكرتونية؛ الشبكة على جتري حركة على حتليل كل قادرة برجميات وهي 
 حركته فيهـا، ديدحت بدورها قادرة املتصفح يزورها اّليت االلكرتونية املواقع : إنّ املتصفح يزورها اّليت املواقع 

 ؛للكمبيوترالصـلب  القرص " علـىCookiesباسم " ت صغرية، تعرفاملف إدخال خالل من وذلك
 مفتوحة حبرب أشبه يبدو وهو ،ؤسساتوامل األفراد يواجه اّلذي األكرب التحّدي : فيمثلخمرتقي الشبكة 

 عرب برامج معقدة عادة تتم اآلخر، وهي الطرف ثغرات من طرف كل استفادة سوى هلا ثابتة قاعدة ال
 .الشخصية حتركاتنا رصد حد إىل تصل قد خمتلفة، وأشكال

 أساليب انتهاك الخصوصية المعلوماتية:. 3.3
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االنتقال السريع إىل عامل التجارة اإللكرتونية وإلزام املربمج يف إّنائه بوقت قصري قد يغفل  بسبب
 (:03، ص0222القحطاين، &  ثريالغ؛ 0200الرجيبة، ) املربمج عن ثغرات أمنية كثرية، منها ما يلي

 وذلك عن طريق:مهاجمة خادم التسّوق اإللكتروني:  .أ
  مزود احلقن(SQL Injection) قد يتمكن املهاجم الدخول إىل النظام دون احلاجة لعملية تسجيل :

 الدخول، ويتمّكن من اإلطالع على قاعدة البيانات مبا فيها من معلومات سرية أو التالعب فيها؛
 وم املهاجم بإظهار أن يق فقط، وهي اإللكرتوين التسّوق يف األمنية الثغرة هذه تظهر :باألسعار التالعب

"، حيث يقوم بتعديل السعر Achillesسعر خمتلف للمتسّوق، وذلك عن طريق استخدامه لربنامج "
 من متصفح املستخدم إىل خادم املوقع نفسه؛

  تعدي حجم الذاكرة املخصصة(Buffer Overflow):  قد يتمّكن املهاجم من الدخول إىل النظام
باستخدام ثغرات أمنية يف ختصيص التخزين يف الذاكرة، يعمل على برجمتها بنفسه. كما قد يستخدم 

  املهاجم بعض الربامج اخلبيثة، كالفريوسات، الديدان، األحصنة الطروادية، برامج التجسس وأشباهها.
 وذلك بـ:مهاجمة المتسّوق:  .ب
 وتعتمد هذه الطريقة على خداع واستغالل اآلخرين، وال حتتاجاالجتماعية اهلندسة أو سّوقاملت خداع : 

أن ميتلك املهاجم خربات تقنية عالية. ومن األمثلة عليها أن يقوم املهاجم بالبحث عن أوراق حتتوي 
همالت، امل هامة قام صاحبها برميها يف سلة وأي معلومات إلكرتونية، مواقع أمساء مرور، كلمات على

أو قام بوضعها بالقرب من جهازه اخلاص، وذلك حىّت يتمكن املهاجم من الدخول لتلك املواقع 
اإللكرتونية واحلصول على خدماهتا، أو أن يقوم املهاجم باستغالل طيبة اآلخرين عن طريق التحاور 

اقع اّليت رور من املو ، مث استغالل هذه املعلومات يف اسرتجاع كلمات املعنهم معهم ومعرفة معلومات
ه هذه األسئلة. وبالرغم من ما تتمتع ب بعضتوفر خدمة اسرتجاع كلمات املرور من معرفة اإلجابة على 

 الطريقة من سهولة بالغة، إالّ أّّنا تعترب من أكثر الطرق جناحاً وفعالية يف عملية االخرتاق؛
  استخدام تقنيات االصطياد اإللكرتوين(Phishing) م املهاجم بإرسال رسائل بريد إلكرتونية : فقد يقو

إىل املستخدمني، هذه الرسائل تتضّمن روابط ملواقع إلكرتونية مزيفة تّدعي أّّنا تقدم سلع  خادعة
نقل املتسّوق ي   مزيفة تدعي أّّنا بنوك وتقدم خدمات بنكية، أو قد إلكرتونية ملواقع تكون أو وخدمات،

ل إىل صفحة أخرى يربجمها املهاجم، ويطلب من املتسّوق إدخاصلية األ ةاإللكرتونيمن صفحة التسّوق 
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لكرتوين باسم ق اإلاسم املستخدم والرمز السري ليحفظها عنده ويستخدمها يف الدخول إىل نظام التسوّ 
 املتسّوق؛

 يستهدف حاسوب املتسّوق بواسطة الثغرات األمنية اّليت : قدالثغرات األمنية يف حاسوب املتسّوق 
ها املتسّوق ومن أعظم األخطاء اّليت يقع فيها املتسّوق منع بعض خصائص األمن يف حاسوبه، جيهل

وذلك لتسهيل ولسرعة عملية الشراء، ممّا يسهل للمخرتق التجسس يف احلاسوب، وسرقة الرمز السري 
 أو رقم بطاقة االئتمان؛

 مية، ممّا املعلومات والبيانات الرق: يكون الغرض من االعتداء هو إتالف الفريوسات والقنابل املنطقية
 ستعمل.ملاميكن اجملرمني االلكرتونيني من حتقيق أهدافهم املختلفة، واّليت قد تقتصر على جمرد إيذاء 

 
  مهاجمة الشبكة الّتي بين المتسّوق والخادم المزود للتسّوق اإللكتروني:  .ج

ع، مثل رقم أثناء تبادهلا بني املتسّوق واملوقفقد يتمّكن املهاجم من مراقبة الشبكة وسرقت املعلومات 
بطاقة االئتمان أو الرمز السري، وغالبًا ما تكون شبكة االنرتنت غري مشفرة. الشبكة الالسلكية 

 تسهل عملية اخرتاق الشبكة، فيجب هنا استخدام عملية تشفري املعلومات املهمة عند انتقاهلا.
 التجارية اإللكترونية:اإلجراءات األمنية لحماية المعامالت  .4

محاية املعامالت التجارية اإللكرتونية جيب تطبيق جمموعة من اإلجراءات واالحتياطات  أجل من
 .من األخطار والتهديدات الوقاية وااللتزام هبا وتطويرها باستمرار، من أجل الالزمة
 ماهية أمن المعلومات اإللكترونية: .5.4

 معلومة بأي شكل أي فقدان ملنع املتخذة اإلجراءات أنّه: "كافةب أمن املعلومات اإللكرتونية يعّرف
 واإلحساس ياجلماع اإلدراك لتحقيق واملباشرة الكاملة السيطرة حتت املعلومات إبقاء يعين أي األشكال. من

أيًّا كان  اإللكرتونية، املعلومات جمتمع لبىن والتخيلية الفيزيائية التهديدات تأثري وجود بعدم والتخيلي الفعلي
 كما يعّرف بأنّه:  (.10، ص0222)األسطل،  مصدرها، ويستدعى التأهب هلا أو الفعل الرمسي ملواجهتها"

أنواع املعلومات ومصادر األدوات اّليت تتعامل معها وتعاجلها، من منظمة وغرفة تشغيل أجهزة، مجيع  "محاية
واألجهزة ووسائط التخزين واألفراد من السرقة والتزوير والتلف والضياع واالخرتاق، وذلك بإتباع إجراءات 

 (.20-21ص، 0220نينو، & احلميد ) وقائية وضوابط واضحة"
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العاين، &  احلمامي) أسباب احلاجة إىل أنظمة أمنية يف املعامالت اإللكرتونية، ما يليوعليه، فإّن من أهم 
 (:02ص، 0220
 منع فقدان البيانات بواسطة جهة خمرتقة بأي أسلوب؛ 
 منع تدمري البيانات املتبادلة واملخزنة؛ 
 منع احلصول على بيانات خاصة؛ 
 رى أو كينونة ما؛منع سرقة البيانات من احملتالني وإقتماص شخصيات أخ 
 .منع اإلرهاب واإلجرام املعلومايت اإللكرتوين ومنع املنافسة غري املشروعة واالنتقام 

 االعتداءات اإللكترونية على الخصوصية المعلوماتية:ساليب الحماية من أ .0.4
 املعامالت وتأمني سرية بتحقيق يتعلق ما وهي هامة، خصائص عّدة توافر علي اإللكرتونية التجارة تقوم

يف  من اخلصوصية بدرجة متتعهم معا التأمني حيقق وذلكوكافة األطراف اّليت تتعامل معها،  املؤسسات بني
  .االنرتنت عرب بالصفقات القيام يف الثقة بناء يف التجارية، ويساهم إمتام صفقاهتم

 األساليب التقنية ألمن المعلومات والمواقع االلكترونية: .أ
أبو فارة،  ؛010-011، ص0205القحطاين،  ؛2، ص0202الدوه جي، ) ومن أمهها، ما يلي

 (:350ص ،0225اجلنايب،  & قنديلجي ؛302، ص0220
 رة باستخدام برامج هلا القد هو عملية احلفاظ على سرية املعلومات :الشبكية واالتصاالت امللفات تشفري

على حتويل وترمجة تلك املعلومات إىل رموز، حبيث إذا ما مت الوصول إليها من قبل أشخاص غري خمول 
شيء، ألن ما يظهر هلم هو خليط من الرموز واألرقام واحلروف غري  يستطيعون فهم أيهلم بذلك ال 

املفهومة، يتم تشفري امللف وفك التشفري عن طريق كلمة السر، اّليت جيب أن تكون معروفة للطرفني 
 )املرسل واملستقبل(؛

 احلماية جدار أو الناري اجلدار (Firewall):  جمية خاصة متنع الغرباء هو إذن نظام للحماية مزود برب
من اخرتاق الشبكات اخلاصة، وقد صمم بطريقة تؤمن له اعرتاض كل حزمة رسائل متر بني شبكتني، 
وتفحص صفاهتا، ومن مث رفض أي رسالة منها غري خمولة من حماولة الدخول واالخرتاق؛ وبالتايل 

 واألموال؛يسمح بوضع حد للقرصنة الرقمية والتعدي االلكرتوين على البيانات 
  أجهزة التعريف(Authentication token)عبارة عن أجهزة صغرية سهلة احلمل، وتعمل على : وهي 

 ، وهذا الرقم يتغرّي كل دقيقة تقريباً، وبشكل مستمر.(PIN)توليد رقم يسمى رقم التعريف الشخصي 



 

 : الملتقى الوطني العلمي حول
 وسبل حماية املستهلك الالكتروني ةالتجارة الالكتروني

13 

أمان وهو يف سهولة و  فهذه األجهزة متّكن العميل من بيع وشراء األسهم وإدارة حمفظته البنكية بكل
 منزله؛

 تفيد هذه األداة يف توفريو ، اّلذي يعتد به يف إثبات املعامالت التجارية االلكرتونيةو  :التوقيع االلكرتوين 

من التوقيع  ن يتحققميكن للمستقبل أ من قبله الكرتونياً، حبيث املرسلة توقيع املرسل للمعطيات إمكانية
 هوية املرسل؛عند استالم املعطيات للتأكد من 

 وهي عبارة عن سلسلة قصرية وثابتة الطول من البتات تشكل بصمة فريدة لكل رسالة، البصمة الرقمية :
معىن ذلك أن يكون لدينا بصمة رقمية خمتلفة لكل رسالة، لكن مجيع البصمات وطوهلا واحد مكّون 

 من عدد نفسه من البتات مهما كان طول الرسالة؛
  الرقمية "حتويل العناوينNAT" ،تتجسد هذه الفكرة يف حالة الشبكات الكبرية الداخلية للمنظمة :

"، تتوىل إعطاء العناوين الرقمية ملن يطلبها، فتعطي عنوانًا واحداً IANAإذ أّن هناك منشأة تسمى "
للشبكة ككل معرتف به على الشبكة اخلارجية، أّما احلواسيب الداخلية فيعطى هلا عناوين ال تصلح 
لالستعمال اخلارجي، إمّنا صاحلة داخليًا فقط، ففي حالة ما إذا أراد احلاسوب الداخلي االتصال 
بالشبكة اخلارجية فإنّه مير عرب املوجه اّلذي حيمل عنوان الشبكة ككل، وإذا حاول املستخدم من اخلارج 

ري يف الغربلة ار النااالتصال بأحد احلواسيب الداخلية فإنّه سيتصل باملوجه اّلذي سيعمل عمل اجلد
 والتوجيه، وهبذا ال يستطيع املتطفلني املرور إىل حواسيب الشبكة الداخلية للمنظمة؛

 كون ت جيب أن تكون كلمة مرور قوية ال تكون صّيدًا سهاًل لربامج االخرتاق، حبيث :كلمة املرور
تدل على  ميكن أن إشارة أو صفةوالكبرية، واألرقام والرموز، وال تضم أيّة  احلروف الصغرية من خليط

 والصوت؛  العني ةكالبصم املرور كلمة بناء يف احليوية العناصر استعمال ميكن احليطة ولزيادة صاحبها،
 سابه : فعندما يريد املستخدم الدخول مثالً إىل حخدمة الرسائل القصرية املتضمنة لكلمات مرور فورية

صرية ه، وكلمة مروره التقليدية، مث بعد ذلك تصله رسالة قالبنكي، فإنّه يدخل اسم املستخدم اخلاص ب
من البنك على جهازه احملمول، حتتوي هذه الرسالة على كلمة مرور فورية تستخدم ملرة واحدة، يقوم 

بعد ذلك يتمكن املستخدم من إدارة  املستخدم بإدخاهلا إلكمال إجراءات التحقق من هويته، مث
 حسابه البنكي؛

 البطاقة االئتمانية مثل املواقع اإللكرتونية العديد من وسائل الدفع، إذ توفر :املايل الدفع وسائل تطوير :
صدرة هلا تتحّمل كافة املسؤولية عند حدوث 

 
اّليت تعترب أكثر وسائل الدفع أماناً، وذلك ألّن املنظمات امل

 اته؛جعة مصروفأخطاء، وكذلك تصدر كشوف دورية للحسابات يستطيع من خالهلا املستخدم مرا
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 وحتديثها باستمرار. استخدام برامج مضادة للفريوسات 
 الوسائل التنظيمية لحماية لخصوصية المعلوماتية: .ب

ثقة  إىل عدم أدت اخلاصة حياهتم لالنرتنت وانتهكت املستخدمني هلا اّليت تعرض إّن املخاطر
مي، الما يلي )التنظيمية، تتمثل أمهها في املبادرات راتعش ظهور باجتاه دفع ما وهذا باالنرتنت، املستخدمني

 (:10-15، ص0200
 املهنية  القطاعات املتكونة ضمن السلوكية والقواعد : هو األعرافاملعلومات محاية يف الذايت التنظيم

 يف العمل أرباب أو املمتهنني جند حيث الشبكة، عرب أنشطتها مزاولة معرض يف املختلفة والتجارية
 الكثريون ويرى وتنظمها. املهنية عالقاهتم حتكم ذاتية، سلوكية أحيانًا قواعد يتبعون معّينة مهنة قلب

 الشبكة، هذه استخدام تنظيم يف مبتكرة حاًل مثاليًا وآلية اإلنرتنت لشبكة الذايت طرح التنظيم أّن يف
 قدرهتا يف متتاز يالعامل املستوى تدرجيياً على وتتكون ترتكز عندما واألعراف، أّن العادات يعتربون وهم
 القانوين؛ الصعيد على والعناء املشقة من األدىن مرجعياً متجاوزاً للحدود، وباحلد دوراً  تلعب أن على
 املعلومات  محاية يف اخلصوصية سياسة(Privacy policy)تتضمن بالعقد أشبه وثيقة عن : عبارة 

 أيهما من هبا اإلخالل يتيح الطرفني اللتزاماتمصدرًا  املوقع، وتصلح والتزامات التزامات املستخدم
 األعمال قطاعات خمتلف بني عليه املتفق من املخل؛ حيث أصبح مواجهة يف املسؤولية العقدية حتريك
 الثقة لبناء ضروري أمر املواقع على اخلصوصية بشأن خاصة سياسة أّن وضع على االنرتنت واملواقع

 ككل؛ واإلنرتنت املستخدمني بني نفسه، وبالتايل املوقع وبني مستخدمني االنرتنت بني
 ما فائدة كل األساليب املذكورة إذا كان الشخص غري مبال وال يتعامل مع نظم احليطة واحلذر :

املعلومات اإللكرتونية باحليطة واحلذر، جتده أين ما جلس ترك آثاراً عن معلوماته السرية، فعلى املستخدم 
 ي:أو املنظمة أن تراعي ما يل

 وضع قوانني إدارية أمنية الستخدام احلواسيب احملمولة وكلمات املرور؛ 
 جتنب أي شيء ليس له عالقة مبا يبحث عنه؛ 
 املراقبة التقنية الدورية للرتكيبة احلاسوبية؛ 
 .املراقبة الفنية الدورية للربامج احلاسوبية 

 الوسائل القانونية لحماية لخصوصية المعلوماتية:  .ج
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تأخذ احلماية القانونية املتاحة لألشخاص لوقف االعتداءات على بياناهتم الشخصية وانتهاك 
 ما يلي:أمهها خصوصيتهم صوراً متعددة، 

 القانونية اهلامة، يف محاية البيانات الشخصية حيال االعتداء  الوسائل إحدى تعد هي :احلماية اإلدارية
ة يل، وتقوم هذه الوسيلة عرب استحداث هيئات رقابيعليها من الغري، بسبب استخدام احلاسب اآل

-325، ص0222الرشيد، ) تضطلع هبذه املهمة، هذه األخرية تنقسم يف الغالب إىل ثالثة أنواع، هي
321:) 
 بواسطة هيئة معّينة من السلطة اإلدارية املركزية يف الدولة، تتمتع بسلطاتهيئات رقابة مركزية : 

ب مجيع اهليئات واملؤسسات واألفراد يف الدولة واّلذين يستعملون احلاسعالية تشمل رقابتها على 
 اآليل يف عمليات مجع وحفظ ومعاجلة البيانات الشخصية؛

 يتم هذا النوع يف بعض الدول اّليت تعتمد على النظام الالمركزي يف هيئات رقابة غري مركزية :
اهليئة  البعض اآلخر. وتقوم هذه إدارة شؤوّنا، وتشكل بواسطة تعيني بعض أعضائها وانتخاب
 مبراقبة والتأكد من نزاهة البيانات ومن االلتزام بتطبيق القانون؛

 يتم إنشاء هذا النوع من اهليئات مبوجب قانون خاص، حبيث تتمتع هيئات رقابة خاصة :
دورية  رباالستقاللية عن السلطة التنفيذية والتشريعية، تقوم مبوجب قانوّنا التأسيسي بتقدمي تقاري

بشأن وضعية محاية البيانات الشخصية يف مواجهة التقنية املعلوماتية لكل من السلطة التنفيذية 
 والتشريعية وألصحاب املهنة.

 حلياة اخلاصة العديد من املخاطر اّليت باتت هتدد خمتلف نواحي ا : كان للثورة املعلوماتيةاحلماية التشريعية
 فة إىل اعتناق مبادئ اخلصوصية فأصدرت العديد من القوانني اّليتلألفراد، لذلك عمدت الدول املختل

تنظم استخدام البيانات الشخصية، ويعد التشريع من أفضل وأسرع الوسائل اّليت ميكن بواسطته مواجهة 
 مجيع أنواع االعتداءات املعلوماتية.  

 ة، باعتباره من أساسها الدول: يعترب حق التقاضي من أهم الضمانات اّليت تبىن على احلماية القضائية
احلقوق األساسية لإلنسان، والقضاء بشقيه العادي أو الدستوري يستطيع أن يؤدي مهام يف محاية 

 احلياة اخلاصة لألشخاص، وهي على النحو التايل:
 وهي تشمل كل من احلماية القضائية املدنية، حيث احلماية القضائية يف ظل القضاء العادي :

وء للقضاء من أجل محاية حياهتم اخلاصة من كل تعد أو انتهاك من قبل الغري، حيق للفرد اللج
شخاص إىل منح األ الدول من العديد عمدت كما خبصوصيتهم. املساس عن بالتعويض املطالبة
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حق إقامة دعوى جزائية باإلضافة إىل الدعوة املدنية هبدف محاية حياهتم الشخصية واملطالبة 
 اجلزائية على املعتدي يف حالة توافر أركان املسؤولية جلزائية؛بتوقيع العقوبة 

 إّن : تبعًا للنظم القضائي لكل دولة، فاحلماية القضائية يف ظل القضاء اإلداري أو الدستوري
الشخص يستطيع اللجوء إىل احملاكم اإلدارية أو الدستورية إلّناء االعتداءات املختلفة اّليت تقع 

 على خصوصيته.
 ـة:ـــــاتمالخ .1

على من و  إّن التسّوق عن طريق االنرتنت حمفوف باملخاطر األمنية وأكثر عرضة النتهاك اخلصوصية،
 إتباع توصياتو التسّوق تذكر أّن هناك من يرتبص به، لذا البد من توخي احلذر أثناء التسّوق اإللكرتوين  يريد

سهلة  األمان ستصبح عملية التسّوق اإللكرتوين وسائل إتباع عند أنّه نؤّكد كما .عرضها سيتم اّليت األمان
  وممتعة وخالية من املخاطر.

 النتائج املتوصل إليها من خالل هذه الورقة البحثية تتمثل يف النقاط اآلتية: أهمإّن 
 ملعلومات ا تكنولوجيا عصر يف جتاهلها ميكن ال اّليت التعامل آليات من آلية االلكرتونية التجارة أصبحت

 واالقتصاد الرقمي املعتمد بشكل كبري على األعمال االلكرتونية؛
 خل، إ... االلكرتونية جتارة حقيقة تتضمن خمتلف العمليات التجارية من شراء وبيع وتبادل التجارة تعترب

 كعنصر أساسي وقيامها يف العامل االفرتاضي؛رغم اعتمادها على الوسائط االلكرتونية  
 دون وجود بنية حتتية متكاملة تتضمن خمتلف اهلياكل  إّن تطبيق التجارة االلكرتونية ال ميكن أن يتم

 واملعدات والشبكات وغريها من الوسائل اّليت تشكل قاعدة أساسية لنجاح هذا التطبيق؛
  ورة ملحة نظراً ملا تتيحه من تسهيالت يف عمليات الدفع يعترب ضر  أنظمة الدفع االلكرتونية اعتمادإّن

 والسحب والتبادل املختلفة سواًء تعّلق األمر باملبالغ الكبرية أو املبالغ الصغرية؛
 توفر التجارة اإللكرتونية العديد من الفرص لكل من العمالء واملستهلكني، وكذا منظمات األعمال، 

 ؛مياالقتصاد القو و  اجملتمعدون أن ننسى 
  رتونية، ال ميكنوأنظمة الدفع االلكالتجارة االلكرتونية االقتصادية اّليت تفرض التوجه حنو  الضرورةإّن 

غرض ب تتماشى مع هذه املستجدات وتواكب خمتلف التغرّيات أن جيب اّليت القانونية اجلوانب هتمل أن
 .جهة أخرىمحاية حقوق املتعاملني من جهة، وردع املخالفني واملتحايلني من 
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كربى منظمات  يهاعل اتفق قد عاملية نصائح هي واّليت االقرتاحات، من جمموعة تقدمي ميكن يلي وفيما
 أمن املعلومات وخرباء واستشاريون يف التجارة اإللكرتونية:

 عن طريق اجلهاز اخلاص باملتسّوق، وبشكل عام عدم تصفح أي مواقع تتطلب  التسّوق إالّ  عدم
 إالّ عن طريق اجلهاز اخلاص؛معلومات سرية 

 البدء يف التسّوق، جيب التعّرف على أكثر املواقع شهرًة وأمانًا يف جمال التجارة اإللكرتونية، مع  قبل
 حماولّة البقاء يف نطاقها وعدم اخلروج عنه؛

 ى و قراءة سياسة املوقع املتبعة أثناء إجراء معامالهتا اإللكرتونية، حيث ميكن من خالهلا حتديد مست
األمان واخلصوصية اّليت يقدمها املوقع، باإلضافة إىل معرفة اهليئات اّليت قامت بتصديق املوقع، وبالتايل 

 يتفادى املستخدم التعامل مع املواقع غري املوثوقة؛
 مت إنشائه على أيدي هواة أو منظمات  من استخدام مستعرض أمن، وعدم استخدام متصفح التأكد

 وفة عاملياً؛غري مرخص هلا وغري معر 
  استخدام بطاقة االئتمان كوسيلة الدفع األكثر أماناً، حيث تتحمل اجلهة املصدرة لبطاقة االئتمان

 ؛األخطاء الصادر من األنظمة
  التأكد قبل إدخالك معلومات البطاقة االئتمانية أّن عنوان الصفحة اّليت تطلب املعلومات يبدأ بـ

https://، وليس http:// حيث(  ّأن (s) وجيب التأّكد املوقع مشفر، أنّ  عن ت عرب .)والتواصل فيه آمن 
 من وجود صورة القفل أسفل املتصفح )قفل احلماية(؛

  إّن بعض منتحلي املواقع يقومون بتزوير العنوان ليصبح كأنّه العنوان احلقيقي للموقع، وملزيد من التأكد
على عنوان مزور، جيب حتديد العنوان املوجود يف أبأّن هذا العنوان هو العنوان احلقيقي للموقع وليس 

 املتصفح للتأكد أنّه ليس بصورة أو أي شيء أخر، إمّنا هو العنوان احلقيقي؛
  عدم فتح أي رابط يأيت على الربيد الشخصي يدعى فيه إىل سرعة حتديث بيانات البطاقة االئتمانية أو

الل للموقع عرب كتابة عنوانه باليد من خيقدم عرض مغري لبضاعة معّينة. بل جيب فقط الذهاب 
 شريط العناوين أو بالذهاب إليه عرب املفضلة إذا كان قد حفظ من قبل للتأّكد من صحة اخلرب؛

 حالة شعور املتسّوق أّن املوقع يبدو غريبًا بعض الشيء، أو كانت لديه تساؤالت عن تفاصيل  يف
يه، أو أّن أّن األسعار تبدو منخفضة بشكل مبالغ ف للمنتجات جيب أن تتوفر يف املوقع ومل جيدها، أو

، لكما هو يف األص املوقع يشتمل على العديد من األخطاء النحوية واإلمالئية، أو أنّه غري مرتب
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فيجب مغادرة املوقع مباشرة مث حماولة االتصال بالدعم الفين للموقع عرب الربيد اإللكرتوين أو اهلاتف 
 للتأكد من حالة املوقع؛

  حتديث برنامج املتصفح ونظام التشغيل )الويندوز مثاًل( بشكل دوري لتفادي أي ثغرات أمنية قد تؤدي
 إىل اخرتاق املتصفح؛

  ،استخدام مكافح الفريوسات، والقيام بتحديثه بشكل دوري، كما هناك بعض األدوات لزيادة األمن
 د اإللكرتوين؛مثل اجلدار الناري ومكافح ملفات التجسس ومضاد مواقع االصطيا

 أحد، وعدم وضع املعلومات أي مع مشاركتها وعدم االئتمانية، البطاقة مبعلومات أحد أي إخبار عدم 
 السرية عنها يف األماكن العامة أو أماكن ميكن ألي أحد الوصول إليها؛

  خانات على األقل، تشمل  2استخدام كلمة مرور قوية يصعب ختمينها، حبيث تكون مكّونة من
وأرقام ورموز، وال حتتوي على معلومات معروفة عن الشخص، وبالتايل ميكن توقعها بسهولة، حروف 

جيب أن تكون كلمة املرور خمتلفة عن تلك اخلاصة بالدخول للنظام أو الربيد اإللكرتوين أو أي  ماوك
 موقع آخر؛ ألنّه يف حالة اخرتاق أحدها، ال يتم اخرتاق بقية احلسابات؛

  الرقم السري للبطاقة بشكل دوري، مع احلرص أن تكون خمتلفة عن أي رقم سري آخر القيام بتغيري
 حىّت ال يتم اكتشافها عن طريق اكتشاف هذا الرقم السري؛

  التأّكد من رصيد وحالة البطاقة االئتمانية بشكل دوري من البنك، للتمّكن من السيطرة على الوضع
 يف حالة وجود عملية سرقة ال قدر اهلل؛

 االحتفاظ برصيد إضايف يف البطاقة االئتمانية، واالكتفاء بوضع مبلغ البضاعة املراد شرائها، وعدم  عدم
 اإلبقاء على أي رصيد يف البطاقة بعد الشراء؛

 االحتفاظ مبعلومات الشراء من أي موقع، والقيام بطباعتها للرجوع هلا عند احلاجة؛ 
  باستخدام احلاسب الشخصي، فمن املمكن أن خيتلس جتنب الشراء يف األماكن العامة حىّت وإن كان

 أحدهم النظر إىل املعلومات الشخصية للمتسّوق حماواًل سرقتها؛
 استخدام بطاقة ائتمانية واحدة للتسّوق اإللكرتوين؛ 
  ،حماولة قدر املستطاع جتنب االحتفاظ مبعلومات البطاقة االئتمانية داخل مواقع التسّوق اإللكرتوين

 سرقة هذه املعلومات إذا مت اخرتاق املوقع؛ حبيث ال يتم
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 احلذر عند كتابة اسم املوقع، فهناك مواقع تستغل خطأ الزائر يف أحد حروف اسم املوقع املطلوب  توخى
 لشّده واحلصول على معلومات سرية عنه.

 
 قائمة المراجع: .1

، 0التسويق اإللكرتوين: عناصر املزيج التسويقي عرب االنرتنت، ط، (0220)، فارة، يوسف أمحد أبو -
 دار وائل للنشر والتوزيع، عمان.

 .033-030ص ص ،عمان للنشر، املسرية دار التسويق اإٍللكرتوين، ،(0222)، أمحد، حممد مسري -
االلكرتوين لدى البنوك العاملة يف ، واقع استخدام التسويق (0222)األسطل، رند عمران مصطفى،  -

 ، فلسطني.بغزة ، اجلامعة اإلسالميةقسم إدارة األعمال، كلية التجارة ،قطاع غزة
تكنولوجيا أمنية املعلومات وأنظمة ، (0220)، العاين، سعد عبد العزيز& احلمامي، عالء حسني  -

 احلماية، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان.
محاية أنظمة املعلومات، دار احلامد للنشر ، (0220) ،نينو، ماركو إبراهيم& احلميد، حممد دباس  -

 عمان.، والتوزيع
تطبيقات الذكاء االقتصادي يف ظل التجارة االلكرتونية يف إطار ، (0200)، احليايل، عبد اهلل فاضل -

 .001-032صص ، 02، العدد 2اجمللد  إقليمية، العراق، جملة دراسات املعرفة، على املبين االقتصاد
 مقدمة يف لتشفري، منشورات اجلامعة االفرتاضية السورية، سورية.، (0202)، الدوه جي، صالح -
  متاح على:التسّوق اإللكرتوين اآلمن، ، (0200)، الرجيبة، دالل بنت حممد -

http://coeia.edu.sa/index.php/ar/asuurance-awarness/articles/58-e-government-and-

e-business-assurance/1298-secure-e-shopping.html (consulté le 18/01/2019) 

احلماية القانونية من جرائم املعلوماتية "احلاسب واالنرتنيت"،  ،(0222)،  الرشيد، غازي عبد الرمحن -
 .ريوتب، أطروحة دكتوراه غري منشورة يف القانون، كلية احلقوق، اجلامعة اإلسالمية يف لبنان

  تاح على:مقضايا قانونية يف أمن املعلومات ومحاية البيئة االلكرتونية، ، (0201)، سلطان، حممد سيد -
http://www.nashiri.net/ebooks/doc_download/310-----------.html (consulté le 

18/01/2019) 

التجارة االلكرتونية: املستقبل الواعد لألجيال القادمة، دار ، (0202)، الطائي، حممد عبد حسني -
 التوزيع، عمان.الثقافة للنشر و 

 اجلرائم املعلوماتية، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية. ،(0222)، العليان، حممد علي -

http://coeia.edu.sa/index.php/ar/asuurance-awarness/articles/58-e-government-and-e-business-assurance/1298-secure-e-shopping.html
http://coeia.edu.sa/index.php/ar/asuurance-awarness/articles/58-e-government-and-e-business-assurance/1298-secure-e-shopping.html
http://www.nashiri.net/ebooks/doc_download/310-----------.html
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أمن املعلومات بلغة ميسرة، ، (0222)، القحطاين، حممد بن عبد اهلل&  الغثري، خالد بن سليمان -
 مركز التمّيز ألمن املعلومات/ جامعة امللك سعود، الرياض.

 أمن املعلومات، مدينة امللك عبد العزيز للعلوم التقنية، الرياض.، (0205)، ذيب بن عايض القحطاين، -
نظم املعلومات اإلدارية وتكنولوجيا ، (0225)، اجلنايب، عالء عبد القادر & إبراهيم عامر قنديلجي، -

 املعلومات، دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان.
 .رسالن للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق االلكرتونية، دارالتجارة ، (0202) ،يوسف مصطفى كايف، -
 يف اإللكرتونية الوسائل عرب اخلصوصية انتهاك جرمية، (0220)، الوهاب عبد منتظر المي، بارق -

 ،احلقوق العام، كلية القانون ختصص: دراسة مقارنة، رسالة ماجستري غري منشورة، :األردين التشريع
 ، عمان.األوسط الشرق جامعة

 وخماطر وأمهيتها املعلوماتية اخلصوصية، (0203)سرييل،  جان، اهلل فضل&  تركي مىن املوسوي، -
 .355-323ص ص خاص، عدد اجلامعة، االقتصادية للعلوم بغداد كلية جملة عليها، احلديثة التقنيات

حمددات التجارة االلكرتونية يف الدول  ،(0222)، شهيد، جنان مهدي& الوزاين، عادل عيسى  -
 .020-22ص ص، 3، العدد 1اجمللد  العربية، جملة جامعة كربالء العلمية، العراق،

 



 بسكيكدة5511اوت02جامعة 
 0255ديسمبر51و51يومي

 ةالتجارة الالكترونيطني العلمي حول امللتقى الو 

 يوسبل حماية املستهلك الالكترون
 

1 

 :الحماية الجنائية لحق المستهلك اإللكتروني في اإلعالم في التشريع الجزائري
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 : ملخص
االلتزام باإلعالم واحد من أبرز اآلليات القانونية اليت أقرها املشرع اجلزائري يف جمال محاية املستهلك يف  يعد

املعامالت اإللكرتونية، حيث يكون املستهلك اإللكرتوين أكثر جهل من حيث مصدر السلعة اليت يود 
ينة ، لكون املستهلك ال يقوم مبعاشراؤها أو مواصفاهتا، وكذلك شخصية املنتج أو املوزع أو مقدم اخلدمة

املنتوج معاينة حقيقية، بل تقع رؤية املشرتي للمنتوج عرب شبكة األنرتنت عرب وسائل مرئية أخرى، ورتب عن 
 خمالفته قيام املسؤولية اجلزائية للمورد اإللكرتوين من خالل قانون التجارة اإللكرتونية.

 اية الجنائية، الحق في اإلعالم اإللكتروني.المستهلك اإللكتروني، الحم كلمات مفتاحية:
 (: اآلليات القانونية لحماية المستهلك اإللكتروني:52)رقم المحور المحور:

Abstract: 

Commitment to information is one of the most important legal mechanisms 

approved by the Algerian legislator in the field of consumer protection in 

electronic transactions, where the electronic consumer is more ignorant in 

terms of the source of the commodity to be purchased or specifications, as 

well as the personality of the producer, distributor or service provider, 

because the consumer does not inspect The product is a real preview, but 

the buyer's view of the product through the Internet through other visual 

means, and arranged for violating the criminal responsibility of the 

electronic supplier through the law of e-commerce. 

Keywords: e-consumer, criminal protection, right to electronic media. 
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 douniazed.tabet@gmail.comيميل: اإل ،ثابت دنيا زاد :المؤلف المرسل

 مقدمة: .5
أظهر التقدم العلمي والتكنولوجي وسائل عديدة لالتصال جتمع املهين باملستهلك، وأنواع كثرية من      

السلع واملنتجات يتفاوت علم املستهلك ودرايته الفنية هبا، خاصة منها املعقدة تقنيا، وأمام اخلربة املتواضعة 
مات املتعلقة  تزويد املستهلك بكل املعلو للمستهلك العادي مقارنة باملهين املتخصص، وجب على هذا األخري

 .1بالسلعة أو اخلدمة
وإن كان هذا االلتزام عاما خيص كل عقود االستهالك، فيتسع نطاقه وتعظم أمهيته يف عقود االستهالك 
اإللكرتونية، ألن التعاقد يتم عن بعد دون التقاء حقيقي بني طرفيه، ودون متكني املستهلك من تفحص املبيع 

، وبالتايل يكون أكثر جهل من حيث مصدر السلعة اليت يود شرائها أو مواصفاهتا وكذلك 2لتعاقدحمل ا
 .3شخصية املنتج، مع ضرورة إعالمه بكافة األبعاد املستقبلية للتعهدات املربمة بالوسائط اإللكرتونية

الذي حيدد  50-81 ومتاشيا مع الشارع الدويل أصدر املشرع اجلزائري قانون التجارة اإللكرتونية رقم
القواعد العامة هلذا النوع املستحدث من التجارة، والذي نص من خالله على حق املستهلك يف اإلعالم يف 

 ما مدى فاعلية نصوص قانون التجارة اإللكترونيةجمموعة من النصوص، مما يدعنا نطرح اإلشكال التايل: 
 إلعالم؟في توفير حماية جنائية لحق المستهلك اإللكتروني في ا

أين أصبح  التكنولوجي،جتدر اإلشارة إىل أن املوضوع ذو أمهية كبرية خاصة كوننا يف عصر التطور 
دور ر كبري يف احلياة اليومية للفرد، من بني جماالته احلياتية تعامالته اإللكرتونية، والبد من معرفة الللرقمنة دو 

 ي مجيع األطراف.  الذي يلعبه اإلعالم يف إمتام هذه التعامالت بشكل يرض
سوف حناول اإلجابة عن هذه اإلشكالية معتمدين على املنهج التحليلي يف التطرق ملختلف اجلوانب  

، اللتزاماتاالقانونية اليت عاجلت هذا املوضوع، إضافة إىل املنهج الوصفي السردي عن عرض خمتلف تلك 
 داخلة إىل عنصرين:قسمنا امل وقد

 :باإلعالم اإللكرتوينماهية االلتزام أوال: 
 :املستهلك اإللكرتوين يف اإلعالم صور احلماية اجلنائية حلقثانيا: 

 
 
 

 :ماهية االلتزام باإلعالم اإللكتروني. 0
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إن االلتزام باإلعالم أحد أهم الوسائل اليت أقرهتا التشريعات حلماية الطرف الضعيف يف العالقة 
العقدية )املستهلك( يف مواجهة الطرف األقوى )املهين أو احملرتف(، فمعظم عقود االستهالك تتم بني منتجني 

د عن بعد. إذا كان هذا التعاق حمرتفني ومستهلك يفتقر للمعلومات الكافية عن السلعة أو اخلدمة ال سيما
ونظرا ألمهية هذا االلتزام يف التعامالت اإللكرتونية ألزمت جل التشريعات املورد اإللكرتوين بإحاطة املستهلك 
 جبميع البيانات املتعلقة سواء باملنتوج أو املتعلقة بكيفية ومراحل التعاقد حىت يكون هناك نوع من التوازن يف

 تعاقدات. مثل هذا النوع من ال
  تعريف االلتزام باإلعالم اإللكتروني: 5. 0

، وأن كانت 4تنوعت التعريفات هلذا االلتزام بغض النظر عن التسميات املختلفة اليت أطلقت عليه        
 تستند إىل أرضية مشرتكة، تتمثل يف أهنا التزام عام يتوافر بصفة أساسية يف املرحلة السابقة على التعاقد يف

االستهالك، من أجل تنوير املستهلك.  فيعرف االلتزام باإلعالم بأنه التزام أحد طريف العقد بتقدمي عقود 
البيانات واملعلومات كافة، الكفيلة مبساعدة الطرف اآلخر على إبرام العقد أو تنفيذه، فضال عن حتذيره 

اتق بق إبرام العقد، ويضع على ع، ويعرف أيضا بأنه التزام قانوين عام يس5ولفت نظره إذا تطلب األمر ذلك
املدين التزاما بإعالم الدائن يف ظروف معينة إعالما صحيحا وصادقا بكل ما يتعلق من معلومات جوهرية 

 .6بالعقد املراد إبرامه، واليت يعجز عن اإلحاطة هبا بوسائله اخلاصة ليبين عليها رضاه اخلاص
آلخر عند تزم به أحد املتعاقدين، بأن يقدم للمتعاقد اوهناك من يرى بأنه التزام سابق على التعاقد يل

ى علم تعاقد اآلخر علاملليم كامل ومستنري، إذ يصبح تكوين العقد، البيانات الالزمة إلجياد رضاء س
بتفصيالت هذا العقد كافة، وذلك بسبب ظروف واعتبارات قد تعود إىل طبيعة العقد أو صفة أحد طرفيه 

وضع املستهلك يف بر األمان ضد خماطر املنتج الذي يشرتيه سواء كان سلعة أو  ، أو أنه7أو طبيعة حمله
 .8خدمة وهو ما يفرض على املهين التزاما بإعالم املستهلك بكل ظروف العقد ومالبساته

أما تعريف االلتزام باإلعالم اإللكرتوين، فإنه ال خيتلف كثريا عن سابقه إال فيما يتعلق بالوسائط 
ه أحد الطرفني الذي يلتزم مبوجباإللكرتونية، وقد عرف بأنه التزام قانوين سابق على إنشاء العقد اإللكرتوين، 

اسب وبكل سائل إلكرتونية يف الوقت املنتقدميها بو متعلقة بالعقد املراد إبرامه، و  لك معلومات جوهريةمي
 .9وضوح وأمانة للطرف اآلخر الذي ال يستطيع العلم هبا بوسائله الذاتية

، كما 10ويعرف بأنه التزام عام يغطي املرحلة السابقة على التعاقد يف مجيع العقود اإللكرتونية    
 .11نيةعقود التجارة اإللكرتو  يعرف أيضا بأنه التزام يقع على عاتق الطرف املقابل للمستهلك يف
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البعض أن االلتزام باإلعالم ال ينصب فقط على الشيء املبيع، بل كذلك على أمانة  يرىكما      
ستهلك على بينة من ملالعادي أو اإللكرتوين، حىت يكون حتديد الشخصية احلقيقية للمتدخل سواء يف البيع ا

اته ركز البائع القانوين، ومكان تواجده، وكذلك توضيح التزامأمره، أي مع من يتعاقد، لذا فال بد من حتديد م
 .12ومدى إمكانية تنفيذها، ألن البائع يعترب عنصر أمان للمشرتي املتعاقد، خاصة يف جمال التعاقد اإللكرتوين

ويف ضوء ما تقدم ميكن تعريف االلتزام باإلعالم اإللكرتوين بأنه " التزام عام ينتهي عند إبرام العقد 
اإللكرتوين، يرد على البيانات واملعلومات اجلوهرية اليت جيهلها املستهلك اإللكرتوين، ويصعب احلصول عليها 

 قد".ة حرة وسليمة قادرة على إبرام العجل تكوين إرادأتدخل اإلجيايب للمهين من البوسائله اخلاصة دون 
 ضمون االلتزام باإلعالم اإللكتروني: م 0.0

هدف االلتزام باإلعالم إىل حتقيق التوازن العقدي بني أطرافه، ولذلك يتوجب على البائع اإللكرتوين         
زائري ال سيما املادة التشريع اجلتنوير إرادة املستهلك مبجموعة من املعلومات املتعلقة باملنتوج، وبالرجوع إىل 

، وبعد االطالع 13رة يف هذا اجملالادة وبعض  املراسيم التنفيذية الصمن قانون التجارة اإللكرتوني 81و 88
على بعض القوانني املقارنة ومنها قانون االستهالك الفرنسي جند أن املعلومات اليت يتوجب على املتدخل 

سلعة أو اخلاصة بالبائع اإللكرتوين، املعلومات املتعلقة بالصفات األساسية لل اإلدالء هبا تتمثل يف املعلومات
اخلدمة املعروضة إلكرتونيا، املعلومات املتعلقة بثمن املنتوج أو اخلدمة املعروضة إلكرتونيا، املعلومات املتعلقة 

 بالشروط العامة للتعاقد.
 المعلومات الخاصة بالبائع اإللكتروني:  -5. 0.0

إن أكثر ما يهم املستهلك عند إبرامه لعقود التجارة اإللكرتونية بشكل عام وعرب شبكة األنرتنت         
بشكل خاص، هو معرفة شخصية البائع أو املهين الذي يتعامل معه، وذلك أن طبيعة التعاقد اإللكرتوين 

 ة البائع أو املهين بشكلهم ما فيها هو معرفة وحتديد شخصيأ، ولعل 14تتطلب الوضوح يف مجيع خطواته
قاطع ال يقبل الشك، ومن منطق احلرص على دميومة الثقة والشفافية اليت تسمح بتشجيع املعامالت التجارية 
اإللكرتونية مع املستهلكني، فإن البائع يلتزم يف نطاق الثقة املشروعة ومبدأ حسن النية بالكشف عن هويته 

، وقد نص على ذلك التوجيه األورويب 15شخصيته بصورة قاطعة إذ يتضمن عرضه مجيع العناصر اليت حتدد
بشأن محاية املستهلكني يف العقود عن بعد يف مضمون الفقرة  8779مايو  15الصادر يف  79/9رقم 

األوىل من املادة الرابعة بأن تتضمن املعلومات اليت يتم تزويدها للمستهلك يف العقود املربمة عن بعد هوية 
 .ل معه وعنوانهاملورد املتعام
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منه  10فنص املشرع يف املادة  1555أما يف قانون املبادالت والتجارة اإللكرتونية التونسي لسنة 
على إلزام البائع يف املعاملة التجارية اإللكرتونية أن يوفر للمستهلك بطريقة واضحة ومفهومة قبل إبرام العقد 

 .16هوية وعنوان وهاتف البائع أو مؤدي اخلدمات
املشرع اجلزائري فقد ألزم املورد اإللكرتوين أن يعرف باملورد اإللكرتوين يف العرض التجاري اإللكرتوين أما 

بالبيانات التالية: رقم التعريف اجلبائي، والعناوين املادية واإللكرتونية، ورقم اهلاتف، باإلضافة إىل رقم السجل 
 .17التجاري أو رقم البطاقة املهنية للحريف

  :المعلومات المتعلقة بالصفات األساسية للسلعة أو الخدمة المعروضة إلكترونيا 0. 0.0
يقصد بالصفات األساسية للسلعة أو اخلدمة، املسائل التفصيلية اليت جيب أن تصل إىل علم         

املستهلك، حىت ميكنه إصدار قبول حبرية تامة ودون ضغط أو تضليل، وهو ما يتحقق بوصف املنتج وصفا 
، ويف هذا اإلطار 18قيقا وشامال يتحقق معه علم املستهلك باملبيع حمل التعاقد علما كافيا نافيا للجهالةد

بشأن محاية املستهلك يف العقود عن بعد يف  8779مايو  15الصادر يف  79/9ألزم التوجيه األورويب رقم 
 ية للسلع واخلدمات.نص املادة الرابعة املوردين بإعالم املستهلكني ببيان األوصاف األساس

من تقنني االستهالك املعدلة باملرسوم  818/81أما املشرع الفرنسي ومن خالل نص املادة 
فرض على كل مهين إعالم املستهلك اإللكرتوين باملعلومات  1558أغسطس  12يف  1558/948

 بائع للسلع أو " جيب على كل مهين 888/8من نفس القانون، ومبقتضى املادة  888/8الواردة يف املادة 
 مقدم للخدمة قبل إبرام العقد أن خيرب املستهلك باخلصائص األساسية للسلعة أو اخلدمة".

لمشرع اجلزائري فقد فرض على املورد اإللكرتوين من خالل قانون التجارة اإللكرتونية تزويد بالنسبة ل        
 .19ويناخلدمة يف العرض التجاري اإللكرت املستهلك باملعلومات املتعلقة بالصفات األساسية للسلعة أو 

 المعلومات المتعلقة بثمن المنتوج أو الخدمة المعروضة إلكترونيا:  3. 0.0
الثمن هو املقابل املادي للحصول على السلعة أو اخلدمة، والذي يلتزم املهين بإعالمه للمستهلك،         

أن إرادة هين تضمينها للعرض، كما ال ميكن اجلزم بويعد الثمن أحد البيانات اجلوهرية اليت يتعني على امل
املستهلك أصبحت مستنرية بشكل كايف إلبرام العقد مبجرد التعرف على خصائص السلع و شخصية 
املتعاقد، بل إن هذه املعلومة تدخل ضمن أولوياته ملعرفة مدى تناسب الثمن املعلن مع املواصفات اخلاصة 

مالئمة الثمن مع إمكانياته املادية للتعاقد، وبناء عليه قد يقدم املستهلك بالسلعة أو اخلدمة، وكذلك مدى 
 على التعاقد أو ينصرف عنه.
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لذلك ألزمت معظم التشريعات املهين بأن يضمن العرض املقدم للمستهلك مثن السلعة أو اخلدمة        
املتاحة. فتجد املشرع الفرنسي ينص على ضرورة إعالم املستهلك بثمن السلع واخلدمات من خالل املادة 

 1558 أغسطس 12الصادر بتاريخ  948-1558من تقنني االستهالك املعدلة باملرسوم رقم  818/89
اليت تنظم االلتزام باإلعالم حول اخلصائص األساسية للسلعة أو  184/2و 882/2و 888/8إىل املواد 

 882/2اخلدمة واإلعالم حول الثمن اليت تطبق على البيع عن بعد كما تطبق على كل بيع ومبقتضى املادة 
علم املستهلك ة جيب عليه، أن يمن تقنني االستهالك، واليت تنص على أن " كل بائع ملنتج وكل مقدم خلدم

باألسعار، واحلدود احملتملة اخلاصة باملسؤولية التعاقدية والشروط اخلاصة بالبيع، عن طرق اإلعالنات أو 
امللصقات، أو عالمات على الطريق أو أي طريقة ميكن اإلعالم هبا وتلك األسعار والشروط تكون حسب 

 بعد استشارة اجمللس القومي لالستهالك. طرق حمددة بقرار رمسي من وزير االقتصاد، 
كما ألزم املشرع اجلزائري املورد اإللكرتوين بأن يتضمن عرضه التجاري اإللكرتوين مثن السلع واخلدمات         

من قانون التجارة اإللكرتوين، فالثمن ال يقتصر على سعر السلع  88املعروضة إلكرتونيا من خالل املادة 
دد جبميع العناصر املكونة لسأسعار والتعريفات الواجب دفعها، كمصاريف التسليم واخلدمات فقط، بل حي

 .20وضريبة ورسوم الواجب دفعها، كذلك طريقة حساب األسعار عندما ال ميكن مسبقا
 لمعلومات المتعلقة بالشروط العامة للتعاقد: ا 4. 0.0

لكرتوين، مثنه غري كافية إلعالم املستهلك اإل إن املعلومات املتعلقة بالصفات األساسية للمنتوج أو        
  بل جيب أن يكتمل علمه مبعرفة شروط التعاقد اليت تسمح بتوضيح العالقة العقدية بني طريف العقد، والتزامات

كل منهما، مما حيول دون حدوث نزاعات حمتملة، مما جعل التشريعات من بينهم التشريع اجلزائري تعطي 
 قد، لذلك جند أن املشرع اجلزائري يلزم املورد اإللكرتوين بذكر مجيع البيانات املتعلقةأمهية خاصة لشروط الع

من قانون التجارة اإللكرتونية،  88بشروط التعاقد يف العرض التجاري اإللكرتوين، وهو ما نصت عليه املادة 
مة ما بعد العقد، خدواملتمثلة على سبيل املثال يف: شروط وكيفيات التسليم، شروط الضمان والتجربة و 

شروط فسخ العقد، شروط وكيفيات الدفع، البنود املتعلقة حبماية البيانات الشخصية، حالة توفر السلعة أو 
اخلدمة، وصف كامل ملختلف مراحل تنفيذ املعاملة اإللكرتونية، مدة صالحية العرض، شروط وآجال 

 ع املنتوج واالستبدال أو التعويض.العدول، طريقة تأكيد الطلبية، موعد التسليم، طريقة إرجا 
بشأن محاية املستهلك  8779مايو  15الصادر يف  79/9ويف هذا اإلطار ألزم التوجيه األورويب رقم 

يف العقود عن بعد يف نص املادة الرابعة سابقة الذكر املوردين بإعالم املستهلك باملعلومات اخلاصة بالعقد  
 يم والتنفيذ، إقرار حق العدول للمستهلك، ومدة صالحية اإلجياب.كبيان االئتمان وكيفية الدفع والتسل
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-1558من تقنني االستهالك الفرنسي املضافة باملرسوم رقم  818/87وهو ما أكدت عليه املادة 
على املورد أن يقدم للمستهلك معلومات حول شروط وطرق  1558أغسطس  12الصادر يف  948

 واملعلومات املتعلقة باخلدمة بعد البيع، والضمانات التجارية، وشروط فسخممارسة حق الرجوع يف التعاقد، 
 العقد.

 :صور التجريم الواقعة على حق المستهلك اإللكتروني في اإلعالم. 3
يعترب احلق يف اإلعالم من أهم اآلليات القانونية اليت أقرها املشرع الوطين حلماية املستهلك يف 

ات ألزم قانون التجارة اإللكرتونية  املورد اإللكرتوين بضرورة بذكر مجيع البيانالتعامالت اإللكرتونية، حيث 
سواء اخلاصة مبواصفات السلع وخصائصها أو املتعلقة باألسعار، و جبميع شروط البيع ومراحله يف العروض 

اسية للسلع ساإللكرتونية اليت يقدمها، غري أن إعالم املستهلك اإللكرتونية ال يتوقف عند املواصفات األ
واخلدمات، أو أسعار وشروط البيع، بل يتعدى ذلك إىل حتديد مراحل التعاقد بدقة وضرورة احرتامها، حىت 
يتحقق إعالم كاف للمستهلك قبل إبرام العقد اإللكرتوين، وكل هذه االلتزامات أقر هلا املشرع عقوبة عند 

، سواء ما تعلق مبخالفة النظام القانوين للعرض التجاري 21من نفس القانون 27خمالفتها، وفقا للمادة 
 اإللكرتوين، أو عدم احرتام مراحل التعاقد. 

 جريمة مخالفة النظام القانوني للعرض التجاري اإللكتروني: 0. 3
حىت يتحقق إعالم  22اشرتط املشرع أن تكون املعامالت التجارية اإللكرتونية مسبوقة بعرض إلكرتوين

ذا العرض، كما حدد جمموعة من االلتزامات اليت ينبغي على املورد اإللكرتوين احرتامها فيه وهو املستهلك هب
، وخمالفة هذه االلتزامات يعد خمالفة لنظام العرض 23من قانون التجارة اإللكرتونية 88ما نصت عليه املادة 

 ى حق املستهلك يف اإلعالم.من نفس القانون، وهو بذلك اعتداء عل 27التجاري اإللكرتوين وفقا للمادة 
 وحىت تقوم جرمية خمالفة النظام القانوين للعرض التجاري اإللكرتوين وجب توافر كل أركاهنا. 

 ركن المادي لجريمة مخالفة النظام القانوني للعرض التجاري اإللكتروني: ال 5. 0. 3
اإللكرتونية فإن جرمية خمالفة النظام من قانون التجارة  88و 27من خالل استقرائنا للمادتني          

القانوين للعرض التجاري من اجلرائم الشكلية، اليت تقوم مبجرد إتيان السلوك اإلجرامي، وصور السلوك 
اإلجرامي املكونة للركن املادي هلذه اجلرمية ختتلف باختالف صور االلتزامات املفروضة، فمنها ما يتعلق 

 بشروطه، وذلك على النحو التايل: ببيانات العرض، ومنها ما يتعلق
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السلوك اجملرم يف  يتحققإغفال أحد البيانات اإللزامية التي يتطلبها القانون في العرض اإللكتروني:  -
هذه احلالة مبجرد امتناع املورد اإللكرتوين عن ذكر أحد البيانات اإللزامية واإلجبارية اخلاصة باملعاملة 

من  88، واملنصوص عليها على سبيل املثال يف املادة 24اإللكرتوين املقدم اإللكرتونية يف العرض التجاري
قانون التجارة اإللكرتونية و مثال ذلك عدم ذكر البيانات املتعلقة بطبيعة وخصائص املنتوج ، أو سعر اخلدمة 

تعترب ، إذ 25وشروط العقد أو شروط الضمان أو اخلدمة ما بعد البيع أو كيفيات ومصاريف التسليم...إخل
 هذه البيانات إلزامية يف كل السلع واخلدمات ال جيوز االستغناء عنها.

وعليه فعدم قيام املورد اإللكرتوين بذكر أحد البيانات اإلجبارية املتعلقة بالعرض اإللكرتوين السابق 
من  27 ةذكرها، يؤدي إىل قيام الركن املادي جلرمية خمالفة شروط العرض التجاري اإللكرتوين وفقا للماد

 قانون التجارة اإللكرتونية.
على  يف الواقع أن التزام املهين بإعالم املستهلك ال يتوقفمخالفة شروط العرض التجاري اإللكتروني:  -

ذكر البيانات اجلوهرية املتعلقة بالعرض التجاري اإللكرتوين، وإمنا يرتبط أيضا بشروط عديدة تتعلق بتقدمي 
 لتزام هبذه الشروط النشاط اإلجيايب للركن املادي هلذه اجلرمية، وهو إقدام املتدخلهذا العرض، ويتمثل عدم اال

من قانون التجارة اإللكرتونية، أن  88بتقدمي عرض دون مراعاة لشروطه. إذ أوجب املشرع من خالل املادة 
 . 26مفهوماقة مقروءة، فضال عن كونه مرئيا و يقدم العرض التجاري اإللكرتوين بطري

ليت مرتبط ارتباط وثيقا باللغة اليت يفهمها املستهلك، فاللغة اط أن يكون العرض مفهوم فاشترا
رة لكي يستطيع هذا صاليت أوجدهتا املبادئ القانونية املعان بني الوسائل املهمة حلمايته، و يفهمها املستهلك م

من  88من خالل املادة ، غري أن املشرع 27معرفة مضمون العرض الذي يريد التعاقد بشأنهاألخري فهم و 
قانون التجارة اإللكرتونية مل ينص على لغة العرض التجاري مما يفتح اجملال أمام مجيع اللغات بشرط أن 

 تكون مفهومة لدى املستهلك.
من قانون محاية  81غري أنه بالرجوع إىل األحكام العامة املتعلقة حبماية املستهلك وبالتحديد املادة 

 ، فقد ألزم املشرع املتدخل عند تنفيذ االلتزام باإلعالم حول املنتوجات أن تكون بياناتاملستهلك وقمع الغش
أو معلومات املنتجات املراد التعاقد حوهلا بالغة العربية وهي اللغة الوطنية والرمسية اليت يفهمها املستهلك،  

اس بشرط العربية هيا األس كما أجاز كتابة بيانات الوسم بلغات أخرى على سبيل اإلضافة مع بقاء اللغة
 291-82من املرسوم التنفيذي رقم  59وهو ما جسدته املادة  ،28أن تكون مفهومة لدى املستهلكني

 .29احملدد لشروط وبالكيفيات املتعلقة بإعالم املستهلك سواء التقليدي أو اإللكرتوين
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و التعاقد ارية اإللكرتونية أويبدو من املنطقي لنا، أن مسألة اعتماد اللغة الوطنية يف العروض التج
اإللكرتوين ال ختلو من الصعوبة، وتبعا لذلك ال نستطيع اشرتاط اللغة العربية يف ذلك، اعتمادا على طبيعة 
شبكة األنرتنت بوصفها شبكة عاملية، والعقد اإللكرتوين غالبا ما يكون عقدا دوليا، إال أنه من املمكن 

ن وطين اعتماد اللغة العربية باألساس يف عرضه التجاري اإللكرتوين ضماالشرتاط على املورد اإللكرتوين ال
 حدود الدولة اجلزائرية. 

جدة يف خاصة البيانات اإللزامية متوا، فيجب أن يكون العرض و المرئيةأما بالنسبة لشرط القراءة و 
فية الصفحة لكذا أن تكون مكتوبة حبروف تتماشى مع خبأن تقع عليها الرؤية مباشرة، و  مساحة تسمح

 تصعب القراءة، ان البألو م الكتابة واخلطوط املستعملة، و الرئيسية على املوقع اإللكرتوين ذاته بشأن حج
 . 30ال تكون البيانات خمفية أو مسترتة بواسطة بيانات أو إشارات أو صورأنذلك، جيب إىل باإلضافة 

ض التجاري املتعلقة بالبيانات أو بشروط العر وعليه فإن خالف املورد اإللكرتوين هذه االلتزامات سواء 
 من قانون التجارة اإللكرتونية. 27اإللكرتوين قامت اجلرمية وفقا للمادة 

  الركن المعنوي لجريمة مخالفة النظام القانوني للعرض التجاري اإللكتروني:  0. 0. 3
ا املعنوي بتوافر من اجلرائم اليت يقوم ركنه تعد جرمية خمالفة النظام القانوين للعرض التجاري اإللكرتوين        

السلوك املادي اجملرم. فاجلرمية تتوافر إما جملرد إمهال بسط أو عدم احليطة اليت ترتتب عن عدم كفاية املراقبة 
الذاتية للعرض اإللكرتوين من حيث توفر البيانات اإللزامية اليت يتطلبها القانون فيه أو عدم وضوحه، ولقد 

دج،أما يف 055.555دج إىل  05.555شرع الوطين على هذه اجلرمية بعقوبة مالية ترتاوح بني عاقب امل
 .31دج 8.555.555دج إىل  855.555حالة العود فتضاعف العقوبة حيث تصبح غرامة من 

حيث أن ، 32كما أجاز قانون التجارة اإللكرتونية املصاحلة يف اجلرائم املاسة حبق املستهلك يف اإلعالم 
عدة العامة يف حتديد غرامة الصلح يف قانون التجارة اإللكرتونية هيا احلد األدىن لعقوبة الغرامة املقررة القا

، وعليه فإن غرامة الصلح يف جرمية خمالفة النظام 33من نفس القانون 44للجرمية، وهو ما نصت عليه املادة 
ملشرع الوطين للمورد اإللكرتوين الذي دج، كما منح ا05.555القانوين للعرض التجاري اإللكرتوين تساوي 

 85قبل بغرامة الصلح املقرتحة من طرف اإلدارة املعنية )مصاحل التجارة( بتخفيض يف غرامة الصلح قدره 
 باملائة.

 جريمة مخالفة مراحل التعاقد اإللكتروني:  0. 3
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ال يتوقف عند املواصفات األساسية للسلع واخلدمات، أو أسعار  إن إعالم املستهلك اإللكرتوين         
وشروط البيع، بل يتعدى ذلك إىل حتديد مراحل التعاقد بدقة وضرورة احرتامها، حىت يتحقق إعالم كاف 

من  81، وهو ما أستحدثه املشرع الوطين من خالل نص املادة34للمستهلك قبل إبرام العقد اإللكرتوين
 من نفس القانون.  27، واليت أقر عند خمالفته املسؤولية اجلزائية وفقا للمادة 35لكرتونيةقانون التجارة اإل

 الركن المادي لجريمة مخالفة مراحل التعاقد اإللكتروني:   5. 0. 3
من قانون التجارة اإللكرتونية فإن صور االعتداءات املكونة  81و 27من خالل استقرائنا للمادتني         
ور السلوك اإلجرامي تتمثل صدي هلذه اجلرمية تتمثل يف خمالفة املورد اإللكرتوين ملراحل التعاقد، و للركن املا

 ما يلي:في
ة إن عرض السلع يف جمال التجارة اإللكرتونيعدم وضع الشروط التعاقدية في متناول المستهلك:  -

عاينة املنتوج و حىت ملستهلك حبرية مختتلف عما هو موجود يف التجارة التقليدية فهذه األخرية يتمتع فيها ا
جتربته، أما يف جمال التجارة اإللكرتونية حيث تكون السلع معروضة على شكل صور أو فيديوهات فإنه 
يصعب يف كثري من األحيان على املستهلك اإللكرتوين قراءة بياناهتا و بالتايل معرفة شروط التعاقد حول 

 .36نرتنتاملنتوج املعروض للبيع عرب شبكة األ
وعلى هذا األساس فإن املشرع يرى أن عرض البائع يف املواقع التجارية ال يكفي إلعالم املستهلك 
إلبرام العقود اإللكرتونية، وإمنا جيب على البائع وضع شروط العقد يف متناول املستهلك كخطوة أوىل إلبرام 

، واهلدف من تقرير املشرع اجلزائري هلذا احلق هو متكني املستهلك اإللكرتوين من التعاقد عرب وسائل 37العقد
وضع  "االتصال اإللكرتونية بعلم و دراية تامة بكل شروط التعاقد املقدم عليها، واملالحظ أن تعبري املشرع 

اهلا فقد يكون من خالل إرسجاء غامضا من حيث الكيفية  الشروط التعاقدية في متناول المستهلك"
إىل املستهلك عرب وسائل االتصال اإللكرتونية كالربيد اإللكرتوين أو عن طريق عرضها يف صفحة مستقلة 
مع ضرورة التنويه عليها يف صفحة العرض الرئيسية أو بتخصيص مكان هلا يف صفحة العرض، إذ يقع على 

 وط العقد حتت تصرف املستهلك. عاتق املورد اإللكرتوين إثبات أنه التزم بوضع شر 
وعليه فان امتناع املورد اإللكرتوين من وضع الشروط التعاقدية حتت تصرف املستهلك كخطوة أوىل 

من قانون التجارة  27إلبرام العقود اإللكرتونية يؤدي إىل قيام الركن املادي هلذه اجلرمية وفقا للمادة 
 اإللكرتونية. 

متكني  ألزم املشرع اجلزائري املورد اإللكرتوين قبل إبرام العقدجعة الطلبية: عدم تمكين المستهلك من مرا -
املستهلك من املراجعة النهائية جلميع اختياراته املتعلقة بالطلبة سواء كانت سلعة أو خدمة، وهو ما يعرف 
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التسمية فإن هذا احلق  نتحبق املراجعة أو التفكري، باعتباره املرحلة الثانية إلبرام العقد اإللكرتوين، ومهما كا
هدفه متكن املستهلك من التفكري والرتوي مليا قبل التسرع يف التعاقد، إما بتعديل الطلبية أو إلغائها أو 
بتصحيح األخطاء، وذلك من خالل مراجعة تفاصيل الطلبية، واليت ذكرها املشرع على سبيل املثال وتشمل  

والسعر اإلمجايل والوحدوي، الكميات املطلوبة، وذكر هذه كل من طبيعة املنتوجات واخلدمات املطلوبة 
العناصر نظرا ألمهيتها حىت ال يقع خطا يف الطلبية أو حصول أي تغري يف األسعار من طرف املورد 

 ، وما دامت هذه العناصر على سبيل املثال فإنه حيق له مراجعة شروط العقد أيضا.38اإللكرتوين
ا التدخل هو القضاء على ظاهرة شائعة عمليا تتمثل برفض بعض واحلقيقة أن هدف املشرع من هذ

املهنيني تسليم مناذج العقود للمستهلكني إال بعد التوقيع عليها مبا يفيد التعاقد، و هذا يؤدي إىل حرمان 
املستهلك من أي إمكانية للتفكري املسبق يف الطلبية و شروط العقد قبل إبرامه، هلذا أصبح تسليم مناذج 

 .39ود إىل املستهلك قبل إبرام العقد أمرا إلزامياالعق
واملالحظ أن املشرع مل حيدد أجال ملمارسة حق املراجعة مما حيد بصفة فعلية من جناعة مثل هذا احلق، 
حيث أن عدم حتديد املدة اليت ميكن أن يأخذها املستهلك للتفكري قد حتمله على التسرع يف التعاقد، حيث 

اليت ميكن للمستهلك فيها مراجعة اختياراته فإنه سيتم حتديدها من طرف احملرتف الذي أن عدم حتديد املدة 
يعترب يف مركز قوة بالنسبة للمستهلك، كما أنه ستكون هناك صعوبة بالنسبة للقاضي لتقدير املدة الكافية 

ائع على ومن جهة أخرى فإن عدم حتديد املدة ميكن أن حتمل الب ،40لفحص الطلبية من طرف املستهلك
تغيري املعطيات اليت وضعها من قبل حيث ميكنه أن يرفع يف الثمن أو ينقص من بعض االمتيازات اليت قدمها 

 88سابقا خالل تلك املدة اليت اختذها املستهلك للتفكري وذلك على خالف التوصية األوروبية املؤرخة يف 
يت قدمها الثالث املهين من تغيري املعطيات الو اليت متنع من خالل الفقرة األوىل من الفصل  8771ديسمرب 

يوم، و هو ما يستنتج منه أن املستهلك له احلق يف مراجعة اختياراته خالل تلك املدة، كما ترتك  84ملدة 
 .41الفقرة الثانية من نفس الفصل إمكانية الزيادة يف هذه املدة من قبل األطراف

لق بطبيعة  املستهلك يف مراجع الطلبية، خاصة فيما يتعوعليه فإن امتناع املورد اإللكرتوين من متكني
املنتوجات واخلدمات املطلوبة والسعر اإلمجايل والوحدوي، والكميات املطلوبة، يؤدي إىل قيام الركن املادي 

 هلذه اجلرمية وفقا لقانون التجارة اإللكرتونية. 
رحلة الثالثة الوطين أن تأكيد الطلبة هيا املأعترب املشرع لقد عدم تمكين المستهلك من تأكيد الطلبية: -

، غري أنه مل حيدد الكيفية اليت ميكن هبا 42واألخرية إلمتام املعاملة اإللكرتونية واليت مبوجبها يتكون العقد
ممارسة حق املستهلك يف تأكيد الطلبية، غري أن املشرع جعل على عاتق املورد اإللكرتوين إلزامية إعالم 
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، مما جيعل عبئ إثبات هذا االلتزام يقع على عاتق املورد اإللكرتوين، 43ة تأكيد الطلبية املستهلك بطريق
وبذلك فإن مل ميكن املستهلك من تأكيد طلبيته سواء تعلقت باقتناء سلعة أو تقدمي خدمة، تقوم املسؤولية 

 ة. طلبياجلزائية يف حق املورد اإللكرتونية ملخالفته التزام متكني املستهلك من تأكيد ال
وعليه فإن أقدم املورد اإللكرتوين على خمالفة إحدى املراحل السابق ذكرها حيمله املسؤولية اجلزائية 

 من قانون التجارة اإللكرتونية. 27وفقا للمادة 
  الركن المعنوي لجريمة مخالفة مراحل التعاقد اإللكتروني: 0 0. 3

عنوي خمالفة أو عدم احرتام مراحل التعاقد اإللكرتوين، فإن الركن املفبالنظر إىل الطبيعة املادية جلرمية         
غري متطلب حبيث يكفي توافر السلوك املادي اجملرم. فاجلرمية تتوافر إما جملرد إمهال بسط أو عدم احليطة اليت 

 .44ةيترتتب عن عدم احرتام مراحل التعاقد اإللكرتوين اليت يتطلبها القانون يف املعامالت اإللكرتون
دج إىل  05.555ولقد عاقب املشرع الوطين على هذه اجلرمية بعقوبة مالية ترتاوح بني 

دج إىل  855.555دج، أما يف حالة العود فتضاعف العقوبة حيث تصبح غرامة من 055.555
 .45دج 8.555.555

حيث ،46الم عكما أجاز قانون التجارة اإللكرتونية املصاحلة يف اجلرائم املاسة حبق املستهلك يف اإل
أن القاعدة العامة يف حتديد غرامة الصلح يف قانون التجارة اإللكرتونية هيا احلد األدىن لعقوبة الغرامة املقررة 

وعليه فإن غرامة الصلح يف جرمية خمالفة مراحل  ،47من نفس القانون 44للجرمية، وهو ما نصت عليه املادة 
 دج.05.555التعاقد اإللكرتوين تساوي 

كما منح املشرع الوطين للمورد اإللكرتوين الذي قبل بغرامة الصلح املقرتحة من طرف اإلدارة املعنية 
 باملائة.  85)مصاحل التجارة( بتخفيض يف غرامة الصلح قدره 

 خاتمة:ال. 4
إن املستهلك يف املعامالت التجارية اإللكرتونية هو نفسه يف عملية التعاقد التقليدية، لكنه فقط 

امل عرب وسيلة إلكرتونية، وبالتايل فله كافة حقوق املستهلك التقليدي مع إضافة خصوصية الوسيلة يتع
املستخدمة يف التعامل، خاصة يف جمال إعالمه فإنه أكثر جهال  لذلك حرص املشرع الوطين على محاية حق 

رد اإللكرتوين ألزم من خالله املو املستهلك اإللكرتوين يف اإلعالم من خالل قانون التجارة اإللكرتونية، والذي 
بإعالم املستهلك عن طريق العرض التجاري بكافة البيانات سواء املتعلقة بالصفات األساسية للسلع أو 
اخلدمات ومثنها أو املتعلقة بشروط التعاقد وإعالمه بشخصية املورد اإللكرتوين وخمالفة ذلك يعد جرمية خمالفة 

 ي اإللكرتوين.النظام القانوين للعرض التجار 
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غري أن إعالم املستهلك ال يتوقف حول العناصر السابق ذكرها بل ميتد إىل التقيد واحرتام مراحل 
 التعاقد اإللكرتوين حىت يكون اإلعالم كامال، وخمالفة هذه املراحل يعد جرمية معاقب عليها.

تهلك اإللكرتوين محاية حق املسوما يسعنا يف اخلتام أن نقول أن املشرع الوطين قد وفق إىل حد كبري يف 
 يف اإلعالم من خالل تداركه جلميع اإلشكاليات السابق ذكرها وذلك من خالل قانون التجارة اإللكرتونية. 

 النتائج:
ن عرض البائع يف املواقع التجارية ال يكفي إلعالم املستهلك إلبرام العقود اإللكرتونية، وإمنا جيب إ  -

 يف متناول املستهلك كخطوة أوىل إلبرام العقد. على البائع وضع شروط العقد
عناصر معينة، بل ميتد إىل التقيد واحرتام مراحل التعاقد ن إعالم املستهلك ال يتوقف حول إ -

 اإللكرتوين حىت يكون اإلعالم كامال.
املشرع اجلزائري يف قانون التجارة االلكرتونية مل حيدد على سبيل احلصر املعلومات اليت يلزم البائع  -

ة هو حيمل شقني اجيايب وسليب، فمن ناحي أمراملستهلك االلكرتوين هبا وهو  إعالمااللكرتوين 
معلومة  خفاءإواسع للمستهلك بينما يؤثر على جانب الشرعية يف التجرمي كون  إعالميضمن حق 

 من قانون التجارة االلكرتونية. 27ما يتطلب توقيع غرامة حسب املادة 
 أجاز قانون التجارة اإللكرتونية املصاحلة يف اجلرائم املاسة حبق املستهلك يف اإلعالم. -
 أن املشرع جعل على عاتق املورد اإللكرتوين إلزامية إعالم املستهلك بطريقة تأكيد الطلبية. -

 التوصيات:
ضرورة نقل عبء اإلثبات من عاتق املتعاقد االلكرتوين إىل النيابة العامة لتسهيل التعامالت، كون  -

 األصل يف الذمة الرباءة.
ضرورة احلرص على نشر ثقافة التجارة االلكرتونية، والتعامالت االلكرتونية وفقا للقانون لتسهيل  -

 تعامل األفراد فيما بينهم.
بة التطور التكنولوجي، يف دعم باقي الضمانات اليت تساهم يف محاية ال بد على املشرع من مواك -

 املستهلك االلكرتوين.
 المراجع:قائمة . 1

 النصوص القانونية:
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 85، املوافق ل 8427شعبان  14مؤرخ يف  81/50_ قانون التجارة اإللكرتونية، القانون رقم 
 ، املتعلق بالتجارة اإللكرتونية.1581ماي 

 : المؤلفات
هدى عبد اهلل، النظام القانوين للفرتة السابقة للتعاقد، دراسة مقارنة، املنشورات احلقوقية، بريوت، _ 

 .1554لبنان، 
 .1551_ خالد ممدوح إبراهيم، أمن املستهلك اإللكرتوين، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، 

، دار الفكر اجلامعي، 8اإللكرتونية، ط_ عبد الفتاح بيومي حجازي، النظام القانوين حلماية التجارة 
 .1551اإلسكندرية، مصر، 

 . 1551حممد مرسي زهرة، احلماية املدنية للتجارة اإللكرتونية، دار النهضة العربية، القاهرة، _ 
خالد مجال امحد حسن، االلتزام باإلعالم قبل التعاقد، الطبعة األوىل، دار النهضة العربية، القاهرة، _ 

8777 . 
 . 1551نبيل امحد صبيح، محاية املستهلك يف التعامالت اإللكرتونية، الدار اجلامعية، بريوت، _ 
السيد حممد السيد عمران، االلتزام باإلعالم اإللكرتوين قبل التعاقد عرب شبكة األنرتنت، الدار _ 

 .1554اجلامعية بريوت، 
، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، 8، ط_ خالد ممدوح إبراهيم، محاية املستهلك يف العقد اإللكرتوين

1551. 
_ رمزي بيد اهلل على احلجازي، احلماية املدنية للمستهلك بعد التعاقد اإللكرتوين، منشورات احلليب 

 .1554احلقوقية، لبنان، 
 .1554عبد الفتاح بيومي حجازي، مقدمة يف التجارة اإللكرتونية العربية، دار الفكر اجلامعي، _ 
، هبجت 8حممد سليمان الدمياطي، إثبات التعاقد اإللكرتوين عرب األنرتنت، دراسة مقارنة، طتامر _ 
 . 1557للطباعة، 

، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، 8حممد إبراهيم أبوا اهلجاء، عقود التجارة اإللكرتونية، ط_ 
1550. 

 :المقاالت العلمية
_ غازي أبوا عرايب، االلتزام باإلعالم قبل التعاقد عرب شبكة األنرتنت، جملة علوم الشريعة والقانون، 

 . 1559اجمللد الرابع والثالثون، اجلامعة األردنية، 
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غازي خالد أبو عرايب، محاية رضا املستهلك، دراسة مقارنة يف قانون محاية املستهلك اإلمارايت  -
رنسي ومشروع قانون محاية املستهلك األردين، جملة دراسات علوم الشريعة والقانون وتقنني االستهالك الف

 .1557األردنية، العدد األول، 
 الرسائل الجامعية:

_ زوبة مسرية، األحكام القانونية املستحدثة حلماية املستهلك املتعاقد، أطروحة دكتوراه، كلية احلقوق 
 .1584اجلزائر، والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، 

_ خليفي مرمي، الرهانات القانونية للتجارة اإللكرتونية، أطروحة دكتوراه، كلية احلقوق والعلوم 
 .1581السياسية، جامعة تلمسان، اجلزائر، 

 الهوامش:

 .2، ص1554هدى عبد اهلل، النظام القانوين للفرتة السابقة للتعاقد، دراسة مقارنة، املنشورات احلقوقية، بريوت، لبنان، _ 1
 .94، ص 1551_ خالد ممدوح إبراهيم، أمن املستهلك اإللكرتوين، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر،  2
 .187، ص 1551، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، مصر، 8عبد الفتاح بيومي حجازي، النظام القانوين حلماية التجارة اإللكرتونية، ط_ 3
 _ أطلقت تسميات أخرى هلذا االلتزام، فسماه البعض االلتزام بالتبصري، والبعض اآلخر االلتزام باألخبار، يف حني يرى آخرون أنه التزام 4

 ضاء بالبيانات واملعلومات. باإلف
 . 891، ص 1551_ حممد مرسي زهرة، احلماية املدنية للتجارة اإللكرتونية، دار النهضة العربية، القاهرة،  5
 . 11، ص 8777_ خالد مجال امحد حسن، االلتزام باإلعالم قبل التعاقد، الطبعة األوىل، دار النهضة العربية، القاهرة، 6
 . 154، ص 1551، محاية املستهلك يف التعامالت اإللكرتونية، الدار اجلامعية، بريوت، _ نبيل امحد صبيح 7
 .12خالد مجال امحد حسن، املرجع السابق، ص _  8
 .17، ص 1554نت، الدار اجلامعية بريوت، السيد حممد السيد عمران، االلتزام باإلعالم اإللكرتوين قبل التعاقد عرب شبكة األنرت  - 9

عة األردنية، م_ غازي أبوا عرايب، االلتزام باإلعالم قبل التعاقد عرب شبكة األنرتنت، جملة علوم الشريعة والقانون، اجمللد الرابع والثالثون، اجلا 10
 . 044، ص 1559

 . 24 ، ص1551، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، 8_ خالد ممدوح إبراهيم، محاية املستهلك يف العقد اإللكرتوين، ط 11
 .14_ السيد حممد السيد عمران، املرجع السابق، ص12
  254-54املرسوم التنفيذي رقم و  40-57، واملرسوم التنفيذي رقم 291-82املرسوم التنفيذي رقم  ال سيما  -13
 .17، ص 1554لبنان، _ رمزي بيد اهلل على احلجازي، احلماية املدنية للمستهلك بعد التعاقد اإللكرتوين، منشورات احلليب احلقوقية، 14
 . 41، ص 1557، هبجت للطباعة، 8_ تامر حممد سليمان الدمياطي، إثبات التعاقد اإللكرتوين عرب األنرتنت، دراسة مقارنة، ط 15
 .257، ص 1554عبد الفتاح بيومي حجازي، مقدمة يف التجارة اإللكرتونية العربية، دار الفكر اجلامعي، _ 16
 من قانون التجارية اإللكرتونية اجلزائري 1و 8فقرة 11أنظر املادة _ 17
، 1581_ خليفي مرمي، الرهانات القانونية للتجارة اإللكرتونية، أطروحة دكتوراه، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، اجلزائر،  18
 .198ص
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 من قانون التجارة اإللكرتوين اجلزائري. 52فقرة 11أنظر املادة  -19
 من قانون التجارة اإللكرتونية اجلزائري. 1فقرة  88أنظر املادة - 20
دج، كل مورد إلكرتوين خيالف  055.555دج إىل  05.555من قانون التجارة اإللكرتونية اجلزائري" يعاقب بغرامة مالية من  27املادة  - 21

من هذا القانون، كما جيوز للجهة القضائية اليت رفعت أمامها الدعوى أن تأمر بتعليق  81و 88إحدى االلتزامات املنصوص عليها يف املادتني 
 أشهر". 4إىل مجيع منصات الدفع اإللكرتوين، ملدة ال تتجاوز  نفاذه

 من قانون التجارة اإللكرتونية اجلزائري " جيب أن تكون كل معاملة جتارية إلكرتونية مسبوقة بعرض جتاري إلكرتوين..."  85املادة  - 22
لكرتوين العرض التجاري اإللكرتوين بطريقة مرئية ومقروءة جيب أن يقدم املورد اإلمن قانون التجارة اإللكرتونية اجلزائري " 88_ املادة 23

 :ومفهومة، وجيب أن يتضمن على األقل، وليس على سبيل احلصر ما يلي
يف، طبيعة ر _  رقم التعريف اجلبائي والعنوان املادي واإللكرتوين، ورقم هاتف املورد اإللكرتوين، رقم السجل التجاري أو رقم البطاقة املهنية للح

وخصائص وأسعار السلع واخلدمات املقرتحة مع احتساب كل الرسوم، حالة توفر السلعة أو اخلدمة، كيفيات ومصاريف وآجال التسليم، الشروط 
ر، عالعامة للبيع السيما البنود املتعلقة حبماية املعطيات ذات الطابع الشخصي، شروط الضمان التجاري وخدمة ما بعد البيع، طريقة حساب الس

ما ال ميكن حتديده مسبقا، كيفيات وإجراءات الدفع، شروط فسخ العقد عند االقتضاء، مدة صالحية العرض، عند االقتضاء، شروط وآجال عند
 ".العدول، عند االقتضاء، طريقة تأكيد الطلبية، املسبقة وكيفيات إلغاء الطلبية املسبقة، عند االقتضاء

عرف النشاط السليب على انه إجحاف الشخص عن إتيان واجب قانوين يلزمه يالنشاط السليب للركن املادي، و  يعد هذا السلوك من قبيل- 24
 .252انظر عبد احلليم بوقرين، احلماية اجلنائية للمعامالت التجارية، رسالة دكتوراه، جامعة تلمسان، اجلزائر، ص هبذا الفعل. 

 ونية اجلزائري.من قانون التجارة اإللكرت  88أنظر املادة  - 25
من قانون التجارة اإللكرتونية على انه " جيب أن يقدم املورد اإللكرتوين العرض التجاري اإللكرتوين بطريقة مرئية،  8/ 88تنص املادة  -  26

 ومقروءة ومفهومة"
 .49، ص 1550ن، ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األرد8حممد إبراهيم أبوا اهلجاء، عقود التجارة اإللكرتونية، ط - 27
من قانون محاية املستهلك وقمع الغش " جيب أن حترر بيانات الوسم وطريقة االستخدام ودليل االستعمال وشروط ضمان  81املادة  - 28

و عدة أاملنتوجات وكل معلومة أخرى منصوص عليها يف التنظيم الساري املفعول باللغة العربية أساسا، وعلى سبيل اإلضافة، ميكن استعمال لغة 
 لغات أخرى سهلة الفهم من املستهلكني، وبطريقة مرئية ومقروءة ومتعذر حموها".

سابق الذكر " جيب أن حترر البيانات اإللزامية إلعالم املستهلك باللغة العربية أساسا وعلى  291-82من املرسوم التنفيذي رقم  59املادة  - 29
ى سهلة االستيعاب لدى املستهلك وتسجل يف مكان ظاهر وبطريقة مرئية ومقروءة بوضوح سبيل اإلضافة ميكن استعمال لغة أو عدة لغات أخر 

 ومتعذر حموها".
 .854حممد شرايرية، املرجع السابق، ص  - 30
من  ( شهر81من قانون التجارة اإللكرتونية " يضاعف مبلغ الغرامة يف حالة تكرار نفس اجلرمية خالل مدة ال تتجاوز اثىن عشر ) 41املادة  31

 تاريخ العقوبة املتعلقة باجلرمية السابقة".
من قانون التجارة اإللكرتونية " دون املساس حبقوق الضحايا يف التعويض، تؤهل اإلدارة املكلفة حبماية املستهلك بالقيام بإجراءات  40املادة  32

 الصلح مع األشخاص املتابعني مبخالفة أحكام هذا القانون".
 لتجارة اإللكرتونية " مبلغ غرامة الصلح هو احلد األدىن من الغرامة املنصوص عليها يف أحكام هذا القانون".من قانون ا 44املادة 33
 . 195كوثر سعيد عدنان خالد، املرجع السابق، ص   - 34
 متناول شروط التعاقد يفمتر طلبية منتوجأ وخدمة عرب ثالث مراحل إلزامية: وضع من قانون التجارة اإللكرتونية اجلزائري " 81املادة  - 35

 املستهلك...، التأكد من تفاصيل الطلبية من طرف املستهلك ...، تأكيد الطلبية الذي يؤدي إىل تدوين العقد..."
 .154عبد احلليم بوقرين، املرجع السابق، ص  - 36
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  عرض بعض التجارب الدولية في مجال اعتماد التجارة االلكترونية
Presenting some international experiences in the field of electronic 

commerce adoption 
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هتدف هذه الدراسة إىل تسليط الضوء على ظاهرة التجارة االلكرتونية ومعرفة مدى أمهيتها، وكذا : ملخص
جارب الدولية مت استعراض بعض التهدف الدراسة مناقشة أبرز التحديات واملعوقات اليت تواجهها. ولتحقيق 

نقاط اليت تساعد لة استخالص أهم ال، وحماو كرتونية ملا هلا من آثار اجيابيةالرائدة يف جمال تطبيق التجارة االل
 على تطوير التجارة االلكرتونية يف الدول العربية عموما، واجلزائر على وجه اخلصوص.

باإلضافة إىل تقدمي بعض املقرتحات واليت نراها مالئمة ملواكبة ما أثبتته تكنولوجيا االعالم واالتصال من 
هة، ومن أجل حتسني وحتقيق التنافسية على الصعيد قدرة على احداث ثورة يف األعمال التجارية من ج

 االقليمي والدويل من جهة أخرى.
 التجارة االلكرتونية، دولة االمارات العربية املتحدة، دولة تونس. الكلمات المفتاحية:

 جتارب دولية وحملية ناجحة يف جمال التجارة االلكرتونية المحور:
Abstract: This study aims to shed light on the subject of e-commerce and see how 

important it is, as well as discussing the main challenges and constraints faced. In 

order to achieve the objective of the study, some of the leading international 

experiences in the application of electronic commerce will be reviewed because of 

their positive effects on various sectors, and try to draw the most important points 

that help to develop electronic commerce in the Arab countries in general, and 

Algeria in particular. 

In addition to presenting some proposals that we consider appropriate to keep pace 

with the proven technology of information and communication technology to 

revolutionize business on the one hand, and to improve and achieve 

competitiveness at the regional and international level on the other. 

Keywords: Electronic Commerce, United Arab Emirates, Tunisia. 
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 مقدمة:  .1
تكار هذا االقتصاد احلديث، كما أن اباالتصاالت أداة ال غىن عنها يف متثل تكنولوجيا املعلومات و 

استخدام هذه التكنولوجيا يتطلب مهارات بشرية متميزة مما يدل على األمهية الكربى اليت أصبح يكتسيها و 
 .العنصر البشري املؤهل يف الوقت احلايل

 دية اليت تعيشها الدول العربية أضحت التجارة اإللكرتونية بالنسبة هلاظل األوضاع االقتصا فيف
ية وتوفري وكـذلك تطـوير قطاعاهتا اإلنتاجية احمللية والتسويق ،ضرورة ملحة لزيادة إسهامها يف التجارة اخلارجية

من الضروري  هفرص واسعة لرفع منوها االقتصادي. ولكن لكي حتقـق االستفادة من التجارة اإللكرتونية فإن
تطلبات الضرورية ملاأن تعمل على تذليل العقبات الـيت تواجه استخدام هذه التكنولوجيا فيها، وكذلك توفري 

 من الـبىن التكنولوجيـة التحتية والتنظيمات والتشريعات املتعلقة بتطبيقاهتا.
 على هذا األساس ميكن طرح االشكالية التالية:

ــاق التجــارة االلكترونيــة ؟، ومــا هــي أفاعتماد والتونسية في مجال  االماراتيةما واقع التجربة 
  ؟في الدول العربيةتطويرهــا 

 وعليــه مت تقسيم هذه الدراسة مــن إىل ثالث أجزاء:
 اإلطار املفاهيمي للتجارة االلكرتونية .1
  جتارب دولية العتماد التجارة االلكرتونية . .2
 نية يف العامل العريبسبل ترقية التجارة االلكرتو  .3

 لتجارة االلكترونية:ل اإلطار المفاهيمي.0
  مفهوم التجارة االلكترونية: 5.0

يشمل تعريف التجارة االلكرتونية أي نوع من العمليات التجارية اليت تتعلق بتبادل السلع واخلدمات  
صفقات عرب إجراء ال بواسطة االنرتنت، وهي التحول من أساليب التجارة التقليدية إىل نظام يتحقق هبا

 .(22، ص2112)احلسناوي،  االنرتنت مبا يوسع دائرة التسويق عن بعد
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وحسب منظمة التعاون االقتصادي والتنمية: التجارة االلكرتونية تتمثل يف "مجيع أشكال التعامالت ذات 
كرتوين للمعطيات اإللالصلة بالنشاطات التجارية اليت جتمع األفراد والشركات، معتمدة على املعاجلة والنقل 

خاصة النصوص، األصوات، الصور، ويدل كذلك على اآلثار اليت ميكن أن حيدثها التبادل اإللكرتوين 
للمعلومات التجارية يف الشركات واإلجراءات اليت تسهل وحتيط بالنشاطات التجارية كتسيري الشركات، 

 (01، ص 2112)خبيت،  املفاوضات التجارية والعقود
التجارة االلكرتونية على أهنا جمموعة عمليات البيع والشراء اليت تتم عرب شبكة االنرتنت، وتشـمل كما تعرف 

هـذه التجارة تبادل املعلومات وصفقات السلع االستهالكية والتجهيزات وكذا خـدمات املعلومات املالية 
ف، االنرتنت ت مثل الفـاكس، اهلـاتوالقانونية...اخل، وتستعمل هذه التجارة جمموعة من الوسائل إلمتام الصفقا

 (101، ص 2112)حممد ابراهيم،  والشبكات املعلوماتية
 أهمية التجارة االلكترونية: 0.0

بعـد االنتشـار الواسـع و الشعبية اليت حظيت هبا التجارة االلكرتونية أصبحت هلـا أمهيــة بالغــة فــي جمــال 
 ء العامل حيث:أحنا التعــامالت التجاريــة فــي كــل

أصـبحت تسـهل خمتلـف املعـامالت التجاريـة مـن خـالل ربح الوقت وكذالك عرض املنتجات للزبائن  -
 وبتكلـف مقبولة، مما ينعكس إجيابا على جمال التجارة ككل

 ـن العـامل وعلـىميكـــن إبـــرام الصـــفقات والعديـــد مـــن املعـــامالت مـــع خمتلـف األطـراف ومـن أي مكـان م -
 ســاعة وعليـــه فهــي تعكـــس حتـــول العــامل إلــى قريـــة صغرية يف زمن العوملة واالنرتنت 24مـدار 
تســـــهيل التجارة وســـــرعة التواصـــــل بـــــني الشـركات التجاريـة والزبـائن مـن جهـة وكـذالك توسـع جمــال  -

ــة معينــة إلــى كــل دول العـامل مـن خـالل موقـع الكرتونـي يسـهل إبـرام املعـامالت اخلــدمات مــن نطــاق دول
 (2112)يوسفي،  بالسرعة و التكلفة املقبولة

 التحديات التي تواجه التجارة اإللكترونية العربية: 2.0
تواجه التجارة اإللكرتونية جمموعة من التحديات يف الدول العربية من الضروري اإلشارة إليها وميكن  

 تلخيصها فيما يلي: 
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 :ضعف التسويق والنفقات الباهظة -
تعاين التجارة اإللكرتونية العربية من ضعف التسويق وذلك إذا قارنا حجم التسوق اإللكرتوين يف  

التجارة  ينفق على اإلعالنات يف املواقع العاملية، فهو هزيل جدا، حبيث جيب أن تكونالدول العربية مع ما 
يضا، وبالرغم من أ قاعدة أساسية يف اسرتاتيجية الدول العربية التجارية احمللية والعاملية واملستقبلية اإللكرتونية

، فإن دوال أخرى مثل الصني التجارة اإللكرتونية أن الدول العربية تقف موقف املرتاب واملرتدد واحلذر جتاه
  ي.ادخطوات عمالقة حنو النمو اإلقتصتتقدم حنوها بقوة لتحقق 

 :القيود على انتقال التكنولوجيا من الدول المتقدمة إلى باقي الدول -
إن التقدم التكنولوجي متفاوت من دولة ألخرى، وهو ما يشري إىل أن العلم منقسم إىل جمموعة مصدرة 

، حيث تصبح الدول املتقدمة التجارة اإللكرتونية للتكنولوجيا وأخرى مستوردة هلا وسينعكس ذلك على
تسوق انتاجها املتقدم من صناعة وسلع استهالكية وخدمات ونظم معلوماتية ويكون دور بلدان العامل الثالث 

قدم وهو ما يكرس املت هو املستهلك يف هذه التجارة، حيث يتلقى التكنولوجيا والسلع واخلدمات من العامل
 .حالة التبعية بني دول العامل لصاحل الدول املتقدمة

 مشكالت متعلقة بوسائل الدفع اإللكتروني: -
اإللكرتونية، ألن استخدامها يؤمن سرعة وسهولة ظهور فكرة النقود  التجارة اإللكرتونية لقد ترتب عن ظهور

تسوية املدفوعات وتقليص حاجة اإلحتفاظ بالنقود، مما يوسع عملية التبادل التجاري، و بالتايل يتم دفع 
 . الفواتري وحتويل املبالغ املالية حلسابات أخرى جلهات خارج البنك عن طريق الصرافة اإللكرتونية

قات الدفع اإللكرتوين أو بطاقات اإلئتمان اليت حتمل كل البيانات املتعلقة وتتم أعماهلا عن طريق بطا
بصاحبها ليستعملها كأداة وفاء، ومن أنواعها بطاقات السحب اآليل، بطاقات الوفاء، بطاقات الشيكات 

 . وبطاقات اإلئتمان
ستندات لبطاقة، كتقدمي مإال أن هلذه التقنية بعض املشاكل أمهها أهنا عرضة إلساءة االستعمال من حامل ا

مزورة للحصول على بطاقة إئتمان أو كاستعمال البطاقة بعد هناية مدة صالحيتها أو استعماهلا رغم الغاء 
البنك هلا، وبذلك هي عرضة للسرقة واستعماهلا أو سرقة الرقم السري اخلاص بصاحب البطاقة واستخدامه، 
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اقات بطاقات ليس هلا أرصدة كافية للصرف أو قبول بطوكذلك فهي عرضه للتالعب من التاجر كاستعماله 
مزورة من العمالء، وميكن كذلك ملوظفي البنك املصدر للبطاقة باإلتفاق مع حامل البطاقة أو التاجر السماح 
بتجاوز حد البطاقة يف السحب أو جتاوز مدة الصالحية، كما ميكن أن حيدث تالعب يف بطاقات اإلئتمان 

رتنت باخرتاق خلطوط اإلتصاالت العاملية أو احلصول على األرقام السرية واملعلومات عن طريق شبكة األن
من املواقع أو انشاء مواقع ومهية على أهنا مواقع أصلية وبتلقي طلبات املعامالت اخلاصة بالتجارة اإللكرتونية 

ت رياضية و ال معداليتم احلصول على املعلومات املتضمنة فيها اختالق ارقام البطاقات عن طريق استعم
 . احصائية هبدف حتصيل ارقام البطاقات اإلئتمانية اململوكة للغري واستعماهلا يف املعامالت غري املشروعة

 عبء حماية المستهلك: -
قد يلجأ املنتج بإيهام املستهلك مبزايا غري حقيقية يف انتاجه، ومن هنا تنشأ أمهية وضرورة زيادة وعي املستهلك 

ن ة املنتج ومزاياه احلقيقية وحىت مساوئه أو بعض عيوبه، كما أنه من املهم تقدمي املواقع اليت ميكملعرفة نوعي
التسوق من خالهلا وتقدمي النصائح للمستهلك حىت ال يشعر بصعوبة التعامل على الشبكة ، وبالتايل فحق 

يندرج ضمن  عدمه، وهو شرط املستهلك يف اإلعالم ضروري حلمايته وملساعدته يف اختاذ قرار بالتعاقد أو
 . التجارة اإللكرتونية عقود

 .واتالفها أو تدميرها: لكترونيةالتجارة اإلسهولة اختراق مواقع  -
قاعدة املعلومات والبيانات اليت تنساب عرب وسائط معلوماتية عرب شبكات اإلتصال عرضة لالخرتاق أو 
التالعب يف هذه طاملا أنه قد أمكن اخرتاق النظام املعلومايت نفسه و ذلك بطرق عديدة لذلك، ومن أهم 

، هو محاية التجارة عن طريق سرية املعلومات وهذا ألن أغلب التجارة اإللكرتونية ما جيب أن تتميز به
املعلومات املتعامل هبا بصفة يومية ميكن محايتها بنظم محاية عديدة لكن اخلطر احلقيقي هو أن أي عمل 

اري إذا سرقت معلوماته أو أفشيت سيشكل خطرا قد يؤثر سلبا وهلذا من أكرب التهديدات اليت حتيط جت
 )هناء سيد، موقع املركز الدميقراطي العريب( بالتجارة اإللكرتونية هو افشاء سرية املعلومات

 :آثار التجارة اإللكترونية على اقتصاديات الدول العربية للتجارة اإللكترونية 2.0
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العمل على زيادة اإلنتاجية والنمو االقتصادي من خالل الكفاءة يف عرض السـلع واخلـدمات وتقليـل  -
القيـود للـدخول إىل األسـواق واملقـدرة العاليـة باحلصـول علـى املعلومـات الالزمـة، باإلضـافة إىل ختفـيض تكلفـة 

 سـيري الذايت؛اج ورفـع الكفـاءة باسـتخدام برجميـات التاملـواد وتسـريع احلصـول عليهـا و ختفـيض تكـاليف اإلنتـ
 ميكن أن تغري من تركيبة املشروعات والقطاعات االقتصادية واإلنتاج عموما؛  -
ـتؤدي التجـارة اإللكرتونيـة مبـا حتملـه مـن تكنولوجيـا متطـورة إىل حتسـني طـرق إدارة الشـركات لسالسـل  -

 بائنها و مورديها، وإىل مزيـد مـن تقسـيمات العمـل وتغيـري يف أمناطـه وأسـاليبه والتزويـد اليت تربطها مع ز 
 التخلـي عن بعض الوكالء واملتاجر سواء متاجر البيع باجلملة أو التجزئة؛

تسـهيل عمليـة التسـوق بـني الـدول العربيـة، مما يتـيح لشـركة مـا يف دولـة عربيـة مـا أن تسـوق منـتج لشخص  -
 معني أو جمموعة معينة من األشخاص لدولة عربية أخرى و بطريقة أفضل من أي وسيط إعالين.

العمل على حتسني الكفاءة والقدرة التنافسية بني الشركات بفعل دخول املعرفة واملعلومات كأصـل مهـم  -
لـى االسـتفادة مـن املقـدرة عمـن أصـول رأس املـال كمـا تتـاح الفرصـة لزيـادة حجـم عمليـات البيـع مـن خـالل 

التسويق عرب االنرتنـت دون أن تزيـد التجـارة اإللكرتونيـة مـن الضـغوط التنافسـية علـى املنشـآت، وذلـك بفعـل 
 (32، ص 2110)بالساكر، ختفـيض تكلفـة املنتجـات.

ة الفرصة لتوطيد لعربية إتاحومن أهم اآلثار اليت ميكن أن تنجر عن تطبيق التجارة اإللكرتونية يف الدول ا -
العالقات االقتصادية بينها خاصة وأنه جتمعها العديد من اخلصائص )كالدين واللغة والثقافة والتجاور( اليت 
 تسـهل وتسـرع عمليات التبادل فيما بينها. فبفضل اإلنرتنت أصبحت احلدود والفواصل بني املنتج واملستهلك

  .قريباغري موجودة ت -ىف أغلب األحيان -
 .ختفض التجارة اإللكرتونية من الضريبة يف مهن متعددة كالصرافة ومبيعات الكتب -
على املسـتوى العربـي، واليت تتشكل من جتمع عدة  تسمح التجارة اإللكرتونية بنشوء الشركات االفرتاضية - 

ور منتجات كما تطشركات من دول خمتلفة تتمكن من االستجابة اجلماعية ملتطلبات ومتغريات السوق،  
حيياوي ويوسف، ) جديدة يف احلاالت اليت ال ميكن هلا أن حتقق ذلك بكفاءة عالية عنـد عملهـا بصورة منفردة

 (112، ص 2112
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 تجارب دولية العتماد التجارة االلكترونية: .2

 دولة االمارات العربية المتحدة: 5.2
 االطار القانوني للتجارة االلكترونية: -أوال

 املشرع بتنظيم املعامالت االلكرتونية من خالل اصدار نصوص تشريعية أمهها:قام 

 يف شأن املعامالت والتجارة اإللكرتونية 2112لسنة  1قانون احتادي رقم   -

بشأن تعيني اهليئة العامة لتنظيم  2112أكتوبر  12ؤر  يف امل 2112لسنة  291/  1قرار جملس الوزراء  -
قطاع االتصاالت كجهة مسؤولة عن مراقبة خدمات التصديق يف دولة اإلمارات، هبدف ترخيص وتصديق 

ظيم )املوقع االلكرتوين هليئة تن ومراقبة أنشطة مزودي خدمات التصديق اإللكرتوين واإلشراف عليها
 .ت العربية املتحدة(االتصاالت بدولة االمارا

 يف شأن إصدار الئحة مزودي خدمات التصديق اإللكرتوين. 2111( لسنة 1القرار الوزاري رقم ) -

 بشأن مكافحة اجلرائم اإللكرتونية 2112( لسنة 2القانون االحتادي رقم ) -

يف شأن  2112( لسنة 2بتعديل املرسوم بقانون احتادي رقم ) 2112( لسنة 12قانون احتادي رقم ) -
 مكافحة جرائم تقنية املعلومات

 بشأن مكافحة التمييز والكراهية 2112لسنة  2 مرسوم بقانون رقم  -
 ربية املتحدة(.)البوابة الرمسية حلكومة دولة االمارات الع نظام اإلعالم اإللكرتوين -

كما رافقت االصالحات القانونية يف جمال اعتماد التجارة االلكرتونية انشاء عدة هيئات من شأهنا تفعيل 
لكرتونية اليت هتدف من خالل قسم التجارة اال االتصاالت لتنظيم قطاع الهيئة العامةهذا اجملال، من بينها 

https://www.tra.gov.ae/assets/Z9iSbK03.pdf.aspx
https://www.tra.gov.ae/assets/Z9iSbK03.pdf.aspx
https://www.tra.gov.ae/assets/QFRjGMjv.pdf.aspx
https://www.tra.gov.ae/assets/ka1uwgjH.pdf.aspx
https://www.tra.gov.ae/assets/ka1uwgjH.pdf.aspx
https://www.moj.gov.ae/assets/download/2019/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202015%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9.pdf.aspx
https://www.moj.gov.ae/assets/download/2019/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202015%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9.pdf.aspx
https://nmc.gov.ae/en-us/NMC/Lists/LawsandLegislationsList/Attachments/67/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A.pdf
https://nmc.gov.ae/en-us/NMC/Lists/LawsandLegislationsList/Attachments/67/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A.pdf
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إىل "تشجيع التنمية االقتصادية والتجديد التقين من خالل معايري ومقاييس واضحة وعادلة يف ظل التشريعات 
 العاملية السارية حول التجارة اإللكرتونية"

وإسداء املشورة  رتونيةومن األهداف الرئيسية ترخيص وتصديق ومراقبة أنشطة مزودي خدمات التصديق اإللك
االسرتاتيجية للجهات املعنية احلالية واجلديدة اليت اختارت أن تكون من املهتمني بالتجارة اإللكرتونية واليت 

يف شأن املعامالت والتجارة  2112سنة ل 1حتادي رقم اال من القانون 3تحقيق أهداف املادة هتدف ل
 .اإللكرتونية

 ( إىل حتقيق ما يأيت:3يهدف هذا القانون من املادة رقم )حيث 

 محاية حقوق املتعاملني إلكرتونياً وحتديد التزاماهتم 
 تشجيع وتسهيل املعامالت واملراسالت اإللكرتونية بواسطة سجالت إلكرتونية يعتمد عليها 
 وائق أمام التجارة اإللكرتونية واملعامالت اإللكرتونية األخرى واليت قد تنتج عن الغموض تسهيل وإزالة أية ع

 ة مضمونةاملتعلق مبتطلبات الكتابة والتوقيع، ولتعزيز التطور القانوين والتجاري لتطبيق التجارة اإللكرتونية بصور 
  توفري خدمات  وغري احلكومية وتعزيزتسهيل نقل املستندات اإللكرتونية بني اجلهات واملؤسسات احلكومية

 هذه اجلهات واملؤسسات بكفاءة عن طريق مراسالت إلكرتونية يعتمد عليها
  التقليل من حاالت تزوير املراسالت اإللكرتونية والتغيريات الالحقة على تلك املراسالت والتقليل من فرص

 رىاالحتيال يف التجارة اإللكرتونية واملعامالت اإللكرتونية األخ
 إرساء مبادئ موحدة للقواعد واللوائح واملعايري املتعلقة بتوثيق وسالمة املراسالت اإللكرتونية 
 تعزيز الثقة يف سالمة وصحة املعامالت واملراسالت والسجالت اإللكرتونية 
 ن ع تعزيز تطوير التجارة اإللكرتونية واملعامالت اإللكرتونية األخرى على الصعيدين احمللي والعاملي وذلك

يف شأن املعامالت والتجارة  2112لسنة  1ة )قانون احتادي رقم طريق استخدام توقيعات إلكرتوني
 .االلكرتونية(
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 للتجارة االلكترونية: اإلطار المؤسساتي -ثانيا
  :وزارة االقتصاد والهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت -

التشريعات وفري تتسهم اجلهود احلكومية، ممثلة يف وزارة االقتصاد واهليئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت، يف 
والقوانني املنظمة للتجارة اإللكرتونية، وتوفري البنية التحتية يف زيادة الوعي، ومنو معدالت الدفع اإللكرتوين، 

 .ما عزز من منو التجارة اإللكرتونية
  العامة لتنظيم قطاع االتصاالت :الهيئة  -

تلزم اهليئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت، األفراد والشركات واملؤسسات اليت متارس نشاطها عرب شبكة 
اإلنرتنت احلصول على شهادة رمسية منها بعدم ممانعة مزاولة نشاط إلكرتوين، واليت تشمل أنشطة املواقع 

مول، وأنشطة التواصل االجتماعي، مشرية إىل أن ترخيص اخلدمة اإللكرتونية، وتطبيقات اهلاتف احمل
 .سنوات، دون رسوم 2اجلديدة يستمر ملدة 

، إضافة إىل «الرقابة اإللكرتونية ملمارسة األعمال»: أطلقت يف ديب شعبة دائرة التنمية االقتصادية -
ن يف التأكد م« بة اإللكرتونيةالرقا»وتتلخص مهام شعبة . االلكرتونية" شعبة "محاية امللكية الفكرية

تصاريح التنزيالت اليت جيري الرتويج هلا عرب شبكة اإلنرتنت، هبدف ضمان حفظ حقوق املستهلكني، 
الرقابة على عمليات البيع عرب املواقع « الشعبة»والتأكد من مصداقية ودقة العروض، كما تتوىل 

ة ن حصوهلا على الرخص التجارية املطلوبة ملزاولاإللكرتونية، اليت تتخذ من ديب مقراً هلا، والتأكد م
 األنشطة، اليت تروج هلا بني املستهلكني.

حة بيع إلدارة حماية الملكية الفكرية مكافوتتوىل شعبة محاية امللكية الفكرية اإللكرتونية التابعة  -
اليت تتواجد يف ية، و ، والتصدي للتعديات على حقوق امللكية الفكرية والعالمات التجار المنتجات المقلدة

بعض املواقع اإللكرتونية ووسائل التواصل االجتماعي، كما تقوم الشعبة بالتنسيق مع خمتلف اجلهات املعنية 
  يف الدولة؛ لرصد مواقع البيع والتخزين التابعة لتلك املواقع أو احلسابات وضبطها حسب القوانني.

http://www.alkhaleej.ae  ) 

http://www.alkhaleej.ae/economics/page/e910e23e-7229-45e7-924d-111e6c7cba40#sthash.6JUzuyIb.dpuf
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أسس سوق جتاري دوت كوم يف اإلمارات العربية : com.tejari.www سوق تجاري دوت كوم -
ــوفري فــرص التبــادل التجــاري اإللكــرتوين بــني الشــركات بعضــها ، حيــث يقــوم بت 2111املتحـدة سنة 

الــبعض، ويهدف  إىل توفري البنية األساسية اليت يستطيع من خالهلا أصحاب األعمال عرض بضـائعهم 
 .واملؤسسات األخرى يف منطقة الشرق األوسط وبقية مناطق العامل من خالل االنرتنت ومنتجاهتم  للشـركات 

 النتائج المحققة لدولة االمارات المتحدة في مجال اعتماد التجارة االلكترونية: -ثالثا

عاملياً  12حّلت اإلمارات يف املركز األول على مستوى منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا وال  
، حيث من للتجارة اإللكرتونية العاملي« فيتش»من حيث حجم سوق التجارة اإللكرتونية وفقاً ملؤشر وكالة 

وقالت الوكالة يف تقرير . 1921مليار دوالر يف عام  12املتوقع أن تصل مبيعات هذه التجارة يف البالد إىل 
حديث إن اإلمارات تعترب سوق التجارة اإللكرتونية األكثر جاذبية يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا، 

 .نقطة على املؤشر العام 111نقطة من أصل  22.2حيث حصلت على 

رنة مع نظرياهتا اإلقليمية. اإللكرتونية باملقاوتعزى ريادة البالد يف هذا اجملال إىل التطور الكبري يف سوقها للتجارة 
 2111سنوياً يف الفرتة بني العامني  %23وتتوقع الوكالة منو مبيعات التجارة اإللكرتونية يف اإلمارات مبعدل 

، وهو أعلى مستوى للمبيعات اإللكرتونية يف 2122مليار دوالر حبلول عام  22.1، لتصل إىل 2122و
 .2122مليار دوالر حبلول  11.2ة العربية السعودية يف املركز الثاين ب املنطقة، تليها اململك

املرتبة الثانية على  اإلمارات ، حتتل«فيتش»وفيما يتعلق مبعيار الطلب على التجارة اإللكرتونية يف مؤشر 
 ..نقطة 91.1نقطة، بعد الصني اليت حصلت على  10.1مستوى العامل، حاصلة على 

من البالغني  %09.2يف أنشطة الشراء اإللكرتوين، حيث أقدم ما يصل إىل  كما تتمتع اإلمارات بأعلى تركز
 .على الشراء عرب اإلنرتنت وفقاً لبيانات البنك الدويل

https://takhail.org/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%aa%d8%b7%d9%84%d9%82-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9%d8%a7%d9%8b-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9/
https://takhail.org/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%aa%d8%b7%d9%84%d9%82-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9%d8%a7%d9%8b-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9/
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وتعترب اإلمارات اجلسر الرئيسي الذي يربط الشرق األوسط ببقية العامل، كون البالد مركزاً رئيسيًا للنقل عرب 
الدويل )الذي يعترب سادس أكثر مطارات الشحن ازدحاماً يف العامل(،  العامل عرب ميناء جبل علي ومطار ديب

 .ما يوفر مستوى عالياً للخدمات اللوجستية والبىن التحتية الالزمة للتجارة اإللكرتونية

يف معيار جودة شبكات النقل على مؤشر فيتش  111نقطة من أصل  22.2وحصلت اإلمارات على 
 (/https://takhail.org.) وهو من بني األعلى عاملياً للتجارة اإللكرتونية العاملي، 

 تونس:دولة  0.2
 البنية التحتية للعمل بالتجارة االلكترونية: -أوال

سعت دولة تونس إلىل التحكم يف تكنولوجيــا االتصـــاالت واملعلومـــــات مـــــن خـــــالل تـــــوفري منـــــا    
الشـركة  ممتـــــاز جللـــــب املستثمرين ساعدها على استقطاب عدة شركات هي:

ــركة )،Microelectronics-ST Téléperformance, Alcatelالفرنســية) و الشـــــ
Gensym, IBM, Lucent ) األمريكيـــــةMicrosoft, Technologies،(  ــركة و الشــــــ

ــركات أخــــرى  ،Simens):و الشـركة األملانيــــة ) ،Technologies Huawei):الصـينية ) وشــ
 .Soft Stone) وفلنديـــة )  Ericsson)ســــويدية ) 

 ائل اىل:كمـــا عملـــت تونس يف إطار توفري الوس  
 ذات الســـعة العاملية مع جتربة تكنولوجيا اإلرسال" WIFI" اســـتخدام احـــدث الشـــبكات منهـــا-  

"CDMA"  
متعاملني ميثلون القطـاع العمـومي  2مـزود خبدمـة االنرتنـت علـى مسـتوى تراب تونس منها  12يوجد حـوايل  -
  .متعاملني من القطاع اخلاص5و 
 Relay)  وخطـوط خمتصـة شـبكة(X25) ل أنـواع شـبكات االتصـاالت كشـبكة احملولــةوجـود كـ -

Frame) (GSM)  و(4S) و( RNIS)   وشبكة( ADSL)  
جيغابيت يف  2،02الزيـــادة فـــي طاقـــة التـــدفق و الـــربط بالشـــبكة العامليـــة لالنرتنت حيث وصلت إىل  -

  2010.الثانية مع هناية 

https://takhail.org/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%89-%d8%a5%d9%82%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%8b-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%80-17-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a7/
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(  21امـتالك تـونس لقـوى بشـرية مثقفـة مؤهلـة فـي جمـال استخدام شـبكة االنرتنـت إذ احتلـت املرتـب ) -
وهـذا حسـب مؤشـرات العـام  2112( فـي سـنة  30بعـدما كانـت حتتـل املرتبـة ) 2112عامليـا فـي سـنة 
 (2112وسفي حممد، )يلالستفادة من احدث التطورات التكنولوجيا. 14جلاهزيـة الـدول 

 اإلطار القانوني للتجارة االلكترونية:  -ثانيا
مت تعديل النصوص التشريعية القدمية لتتضمن املعامالت اإللكرتونية، ومن خالل إصدار القوانني  

 التالية:
مت تعديل قانون االلتزامات والعقـود ليشـمل االعـرتاف بـالتوقيع  : 0222لسنة  11القانون عدد  -

 اإللكـرتوين والوثيقة اإللكرتونية.
املتعلـق باملبـادالت والتجـارة االلكرتونيـة : ويعتـرب هـذا القـانون مـن أكثـر  0222لسـنة  32القـانون عـدد -

باشـرة، وقـد يم علـى مسـائل التجـارة اإللكرتونيـة املالتشريعات العربية توفيقا من حيـث حصـره لنطـاق التنظـ
تعريفـات املصـطلحات ذات العالقـة بالتجـارة  :جملموعة من احملاور تتعلق مبا يلي انعكـس ذلك يف تضمنه

ن س اإللكرتونيـة، االعـرتاف باإلمضـاء والوثيقـة اإللكرتونيـة، إنشـاء وكالـة للمصادقة اإللكرتونية، باإلضافة إىل
 العقوبات واملخالفات ضد املذنبني.

املتعلق حبماية املعطيات  0222جويلية  51المؤرخ في  0222لسنة  12القانون األساسي عدد  -
 الشخصية.

 املتعلق بالتحويل اإللكـرتوين لألمـوال. 0221جويلية  01المؤرخ في  0221لسنة  15القانون عدد  -
واملتعلـق بتحديـد االقتصـاد  0221فيفـري  55المـؤرخ في  0221لسـنة  52القـانون التـوجيهي عـدد  -

 (.02، ص2110)بالساكر،  الرقمـي
 

 اإلطار المؤسساتي للتجارة االلكترونية: -ثالثا
ارتكزت السياسة الوطنيـة التونسـية علـى تطوير املبادالت التجارية اإللكرتونية، حيث مت استحداث  

والتنسيقية على غرار اللجنة الوزارية للتجارة اإللكرتونيـة، اللجنـة الوطنيـة  جمموعة من اهلياكل االستشارية
 للتجـارة اإللكرتونية، كما مت استحداث عدد من اهلياكل العملياتية والتقنية مثل:
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رية نة الوزا: مهمتها متابعة تطبيق اإلجراءات املتخذة من اللجاللجنـة الوطنيـة الفنيـة للتجـارة اإللكترونيـة -
 للتجارة اإللكرتونية.

كافـة   : مهمتها تطـوير وتنميـة البنيـة التحتيـة لإلنرتنـت وتسـهيل النفـاذ إىلالوكالة التونسية لالنترنت -
 خـدمات االنرتنت من أي مكان ، باإلضافة اىل تنظيم عملية إنشاء مواقع الويب التونسية .

هبدف إصـدار الشـهادات  2111ـئت هـذه الوكالـة سـنة : أنش الوكالة الوطنية للمصادقة اإللكترونية -
ووضـع طـرق للتأكـد مـن التوقيـع اإللكـرتوين، وتتمكن هذه الوكالة من حتقيق هدف تـأمني املبـادالت 

هتيئة وسـائل التشـفري علـى أسـاس قاعدة هيكل املفتاح العمومي، فإصـدار شـهادة  اإللكرتونيـة مـن خـالل
كرتونيـة لشـخص مـا أو مؤسسـة هـي مبثابـة تأكيـد أن املفتاح العمومي الذي تتضمنه الشهادة مصـادقة اإلل

 (.01، ص2110)بالساكر،  ةخيص فعال هذا الشخص أو املؤسس
تتمحـــور مهامهـــا حـــول تـــامني املعـــامالت  2110تـم إنشـائها ســـنة  الوكالة الوطنية للسالمة المعلوماتيـة: -

 االلكرتونيــة وهـــذا مــن خــالل الســعي إلــى تنفيــذ كـــل التوجيهــات الوطنيـــة و اإلســـرتاجتية العامـــة فـــي جمـــال
 .مني اليقظة التكنولوجيةأسالمة املعلومات وت

 في مجال اعتماد التجارة االلكترونية: تونسئج المحققة لدولة النتا -رابعا

 2112يد من دلقد عرف القطاع يف هذا البلد تطورا كبريا، خاصة يف السنوات األخرية، و بالتح 
مت إقرار العروض التقنية و التعريفية للربط البيين مبا : 2013 – 2012ففي  .2112إىل بدايات سنة 

اخلدمات اهلاتفية لتنويع و حتسني اخلدمات و األسعار ، كما متت توسعة تغطية  يدعم املنافسة يف جمال
موقع جديد باملناطق الداخلية و مضاعفة سعة الربط  32خدمات االنرتنت ذات السعة العالية لتشمل 

، مع توسعة التغطية أيضا للهاتف اجلوال من اجليل الثالث لتشمل املناطق  ADSL لكافة مشرتكي الـ
،مت الرفع من سعة الربط  2112لة مع تدعيم التغطية للمدن املتوفر ا ، من جانب آخر و يف سنة اآله

جيغابيت يف الثانية. و خالل نفس الفرتة مت تطوير فضاء  11جيغابيت لتبلغ  21الدولية بشبكة االنرتنت بـ 
، ص 2112بشري، جحيش وال)بو  السوق االفرتاضية اخلاص باملؤسسات التونسية الناشطة يف جمال الربجميات

121.) 
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يف إطار متابعة مواقع التجارة االلكرتونية يف تونس، تقوم إدارة تنمية التجارة االلكرتونية بدعوة كل من  -
تشري  الديوان الوطين للربيد وشركة نقديات تونس قصد مّدها بإحصائيات منظوميت الدفع االلكرتوين، حيث 

 clictopay دينار للربيد التونسي ومنظومة الدفع املؤمن-اخلط ملنظومة ءمؤشرات الدفع االلكرتوين على 
 إىل ما يلي:  2112لشركة نقديات تونس لغاية سنة 

 2112موقع سنة  1212موقع مقابل  1023عدد املنخرطني يف املنظومتني أكثر من   -
تتوزع كما  2112معاملة سنة مليون  1,1مليون معاملة مقابل  2.0عدد املبادالت االلكرتونية قرابة  -
 :يلي
القيمة االمجالية للمعامالت التجارية على  - .معاملة 2211معّدل عدد املعامالت اليومية أكثر من  -

 2112مليون دينار سنة  139مليون دينار مقابل  122اخلط تساوي 
لنسبة دينار با 021.2دينار للمنظومتني:  29.3قرابة  Moyen Panier مّعدل سّلة التسوق

)دليل وزارة التجارة التونسية حول  .دينار بالنسبة للمعامالت الوطنية 22.2للمعامالت الدولية و
 (2111االلكرتونية، 

إن التجارة اإللكرتونية يف تونس ما يزال أمامها طريق طويل حىت تصل إىل الوضع الفعلي ملمارسة التجارة  -
سديد إللكرتونية اليت تعتمدها املؤسسات اخلاصة واألفراد لتالرقمية بني املؤسسات، حيث أن وسائل الدفع ا

األداءات أو الستخالص الفواتري أو التسجيل عن بعد ال تعكس حقيقة الوضع الفعلي للتجارة اإللكرتونية 
أي بني املؤسسات واحلكومة،  ، B2G من املعامالت التجارية ختص صنف% 11يف تونس، ألن أكثر من 

ل ضعيف جدا من قبل املؤسسات على التجارة اإللكرتونية نظرا لوجود عدة نواقص وبالتايل هناك إقبا
وترجع أهم اإلشكاليات والعراقيل اليت تعيق تطور التجارة اإللكرتونية  .وصعوبات تقنية وتشريعية وحتسيسية

  :يف تونس إىل ما يلي
مية التجارة ف األطراف املعنية بتنياب خطة اسرتاتيجية: لقد سامهت وزارة التجارة باالشرتاك مع خمتلغ -

 .اإللكرتونية لدى املؤسسات، إال أنه مل يتم اعتماد خطة اسرتاتيجية على املدى القريب أو املتوسط أو البعيد
 2807عدم نشاط اللجنة الوطنية الفنية للتجارة اإللكرتونية: لقد أحدثت هذه اللجنة مبوجب األمر رقم   -

 1999اطها منذ صدور هذا األمر سنة ،إال أنه مل يتم تفعيل نش
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اقع وتقاليد عد، يستوجب األخذ بعني االعتبار و نية:بالنسبة لثقافة الشراء عن بثقافة التجارة اإللكرتو   -
باخلصوص و  الشراء بالنسبة للمواطن التونسي، فما دام املواطن ال يرى أي قيمة مضافة أو حوافز أو تشجيعات

 .يقبل على التسوق عرب اإلنرتنت فمن الصعب أن -املالية منها
ريع تلعب دورا مهما يف تشجيع املؤسسات على بعث املشا ألهناعدم وجود حوافز مالية وآليات التمويل:   -

يف جمال التجارة اإللكرتونية، إال أنه يالحظ تواجد صعوبة يف متويل املشاريع ذات الطابع الرقمي من قبل 
 (.131، ص2112)العلمي،  املؤسسات املالية ومؤسسات القرض

 سبل ترقية التجارة اإللكترونية في العالم العربي:  .2
 العامل يف من أجل تدارك التأخر احلاصل واالستفادة من الفرص اليت تتيحها التجارة اإللكرتونية 

منو حجمها، و ، ال بد من توفري بيئة حتتـوي على كل املتطلبات الالزمة النتشارها العريب عامة ويف اجلزار خاصة
و من أهم هذه املتطلبات وضع اسرتاتيجية وطنية للتجارة االلكرتونية من خالل الرتكيـز علـى اجلوانـب القانونية 

يجية احملاور عليه ينبغي أن تشمل هـذه اإلسرتاتالعلمية، و والتنظيمية، وغريها من اجلوانب التقنية واملالية و 
 :التالية

قاعدة متينة من تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت، على أن تكون متاحـة أي وجود  :البنية التحتية - 
على حتسني وحتديث  عالوةجلميـع شرائح اجملتمع سواء يف الريف أو املدينة، و بتكلفة استعمال يف املتناول، 

، من البائع إىل االوسائل اخلاصـة بالنقـل والتوزيع لضمان انتقال املنتجات املادية املشرتاة إلكرتونياهلياكل و 
 املشرتي بالسرعة و الكيفية املطلوبة

البد من تعديل التشريعات القائمة هبدف توفري بيئة قانونية و تنظيمية  ة:الجوانب القانونية والتنظيمي -
مراعاة التنسيق  ة، معتضمن احلماية واألمـن لكل املتعاملني احملليني و األجانب بواسطة الوسائط اإللكرتوني

 االستفادة من جتارب الدول اليت كانت سباقة يف هذا اجملال و منها بعض الدول العربيـة.و الدويل يمي و اإلقل
يعترب النظام البنكي عنصرا فعاال يف التجارة  إذ ي:تكييف القطاع البنكي وتوفير وسائل الدفع اإللكترون  -

 نية.املبادالت اإللكرتو  اإللكرتونية، لذلك ينبغي هتيئة البنوك العربيـة حىت تكون يف قلب
تقـدمي اخلدمات واملعلومات عرب اخلط، مما حيفز على استعمال التكنولوجيات   الحكومة اإللكترونية: -

احلديثة، فحكومـة مجهوريـة كوريا على سبيل املثال، تقدم للمنشآت معلومات عن اجلوانـب اللوجيـستية 
بريا من الوثائق اإللكرتونية للمنشآت اخلاصة اليت تتبادل كما كواجلمركيـة للتـصدير واالسترياد، وتقدم خدمة 

الوثائق مـع احلكومة، لذلك على الدول العربيـة أن تقوم بتحسيس شعوهبا بأمهية هذا النوع من التجارة من 
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ديثة، ال بشأن التكنولوجيات احلخالل ندوات و ملتقيـات ومعـارض، وتنظيم دورات تكوينية لفا ئدة العم
تعميم نشرها يف كل مستويات التعليم، وتوفري إمكانية التعليم عن بعد. مما يساهم يف خلق رأمسال  كذاو 

 بشري له القدرة على استخدام التجارة اإللكرتونية.
وذلك باالهتمام بإدخال التجارة اإللكرتونية أوال يف القطاعات  التركيز على القطاعات الحساسة: -

شيط ميكنها ة تنافسية للبلدان العربية، فمثال البلدان اليت تتوفر على قطاع سياحي ناالقتصادية اليت متثـل ميـز 
 (113، ص2112)بن وارث،  تقدمي خدماهتا السياحية بطريقة إلكرتونية لكل أحناء العامل.

 خاتمة:. 1
جلة عحاولنا من خالل هذه املداخلة الرتكيز على الدور الذي تلعبه التجارة اإللكرتونية يف دفع  

ــــــــــــــــــى خمتلف النقاط املتعل. و االقتصـــــاد مع إيالء اهتمام خاص بالعامل العريب قة قد تعرضـــــنا يف دراســـــتنا إلـ
ة االمارات العربية املتحدة أال ومها دول ،بالتجارة االلكرتونية مع الرتكيز على عرض جتربتني لدولتني عربيتني

كذا حيث مت التطرق إىل االطار القانوين واملؤســــــســــــايت و  .ودولة تونس يف جمال اعتماد التجارة االلكرتونية
ني إىل توصــــــــــــــلت الدراســــــــــــــة انطالقا من هاتني التجربتو  .أهم النتائج احملققة من تبين التجارة االلكرتونية

 جمموعة من النتائج، أتبعناها جبملة اقرتاحات عن أهم متطلبات ترقية التجارة االلكرتونية يف الدول العربية
قيــــــــــــق حتكالتجــــــــــــارة اإللكرتونيــــــــــــة و   االتصاالتمن مزايا ثورة املعلومات و ستفادة لال زائر خاصةعامة واجل

 .االنتقال إىل اقتصاد املعرفة
 

 
 

 
 . قائمة المراجع:1
، القادسية -املقاييس واملالمح-التجارة االلكرتونية العربية  ،2112سامل صالل راهي احلسناوي،  -1

 .22، ص 10، العدد 9ة،  اجمللد للعلوم االدارية واالقتصادي
 .01ص  ،ان املطبوعات اجلامعية، اجلزائرالتجارة اإللكرتونية، ديو  ،2112 إبراهيم خبيت، -2
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ونية، مؤسسة شباب اجلامعة، االقتصاد الصناعي والتجارة االلكرت ، 2112حممد إبراهيم عبد الرحيم،  -3
 .101، ص مصر
ربية يف جمال اعتماد التجارة االلكرتونية " اجلزائر و تونس التجارب املغا ، 2112 ،يوسفيحممد   -0

 .22العدد   ، جملة دراسات وأحباث ،"منوذجا
 ملركزايف األسواق احمللية العربية،  أثر التجارة اإللكرتونية على املنافسة الناصر، جواد سيد هناء -2

  العريب: الدميقراطي
https://democraticac.de/?p=45530  :22/11/2119تاريخ االطالع 

راسة حالة د–التجارة االلكرتونية وآفاق تطورها يف البلدان العربية ، 2112-2110صارة بالساكر،  -2
 .32ص اجلزائر،اجلزائر، جامعة الوادي، 

التجارة اإللكرتونية وآثارها على اقتصاديات األعمال العربية، ، 2112نعيمة حيياوي ومرمي يوسف،  -2
  112، ص12اجمللة اجلزائرية للتنمية اإلقتصادية ، عدد 

 21/11/2119تاريخ االطالع:  هيئة تنظيم االتصاالت بدولة االمارت العربية املتحدة: -1
 -and-tra/information-https://www.tra.gov.ae/ar/about

sector/ecommerce/details.aspx#description-egovernment  
  ة دولة االمارات العربية املتحدة:البوابة الرمسية حلكوم -9

https://www.government.ae/ar-AE/information-and-
services/business/ecommerce  :21/11/2119تاريخ االطالع 

لدولة االمارات العربية  يف شأن املعامالت والتجارة اإللكرتونية 2112لسنة  1قانون احتادي رقم  -11
 .12، ص 13املتحدة، املادة 

11- http://www.alkhaleej.ae  :31/11/2119تاريخ االطالع 
12-  https://takhail.org/  :31/11/2119تاريخ االطالع 
االتصال يف تطوير دور تكنولوجيا املعلومات و ، 2112بوجحيش خالدية والبشري عبد الكرمي،  -13

، 12تصاديات مشال إفريقيا، العدد خمرجات االبتكار )دراسة مقارنة بني اجلزائر وتونس(، جملة اق
 .121ص
 : 2111ماي  11لتجارة، دليل حول التجارة االلكرتونية يف تونس، وزارة ا -10

https://democraticac.de/?p=45530
https://www.tra.gov.ae/ar/about-tra/information-and-egovernment-sector/ecommerce/details.aspx#description
https://www.tra.gov.ae/ar/about-tra/information-and-egovernment-sector/ecommerce/details.aspx#description
https://www.tra.gov.ae/ar/about-tra/information-and-egovernment-sector/ecommerce/details.aspx#description
https://www.government.ae/ar-AE/information-and-services/business/ecommerce
https://www.government.ae/ar-AE/information-and-services/business/ecommerce
https://www.tra.gov.ae/assets/Z9iSbK03.pdf.aspx
http://www.alkhaleej.ae/economics/page/e910e23e-7229-45e7-924d-111e6c7cba40#sthash.6JUzuyIb.dpuf
https://takhail.org/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%89-%d8%a5%d9%82%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%8b-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%80-17-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a7/
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 .131دراسة مقارنة بني ماليزيا، جامعة فرحات عباس سطيف، ص-التنمية املستدامة 

اإلشارة  مع –دور أمهية التجارة االلكرتونية يف اقتصاد املعرفة ، 2111-2112بن وارث حكيمة،  -12
 .113، ص يعي العريب بن مهيدي، أم البواق، املركز اجلامإىل العامل العريب، مذكرة ماجستري

 

http://www.commerce.gov.tn/Ar/upload/telechargement/GUIDE_e-commerce_10052018.pdf
http://www.commerce.gov.tn/Ar/upload/telechargement/GUIDE_e-commerce_10052018.pdf


 بسكيكدة5511اوت02جامعة 
 0255ديسمبر51و51يومي

 ةالتجارة الالكترونيطني العلمي حول امللتقى الو 

 يوسبل حماية املستهلك الالكترون
 

1 

 .قضايا راهنة حول التجارة االلكترونية في المنظمة العالمية للتجارة
Current issues about electronic commerce in the World Trade Organization 

 yahoo.frseidfateh@        سكيكدة 5511اوت  02د/صيد فاتح  جامعة 
 cherakrak_s@yahoo.frسكيكدة   5511اوت  02د/شرقرق سمير جامعة  

    hibacos@yahoo.fr          سكيكدة 5511اوت  02جامعة  د/قحام وهيبة                   
  

 

هتدف هذه املداخلة ايل تتبع تطور موضوووووووووووووووكة ايت يفرا اظية العة ي امللتجة ايويفملعة يلت يفرا ا ي  ملذ  :ملخص
اخلة هتدف هذه املد ، مرارا مبختلف املؤمترات ايوزارية اييت تلت ، كجيف8991اظكالن اظال ي مؤمتر جلعف سووولة 

ايوقوف كلي خمتلف ايتطورات ااملليفقشوووويفت اايا وووويفييف اييت تجاهيف ايت يفرا اظية العة  ا ايدال اظك وووويف  ي امللتجة 
ايويفملعة يلت يفرا. اقد توصلت ايدراسة ان موضوكة ايت يفرا اظية العة ظتزال مفتوحة اهليفك تبيفين شديد  ا ايدال 

 ، كجيف توصلت ايدراسة ان ايت يفرا اظية العة ظ تزال تواجه  ودد من ايتحدييفتيفاظك يف  حول كديد ايا يفي
 ايت يفرا اظية العة، امللتجة ايويفملعة يلت يفرا، اتفيفقعة جتيفرا اخلدميفت،  الكلمات المفتاحية:

 الثالث المحور:
Abstract: This intervention aims to track the development of the topic of 

electronic commerce in the World Trade Organization, since the first 

announcement at the Geneva Conference in 1998, passing through the 

various ministerial conferences that followed, as this intervention aims to 

identify the various developments, discussions and issues raised by electronic 

commerce between the member states of the World Organization Trade. The 

study concluded that the subject of electronic commerce is still open and 

there is a strong disparity between member states on many issues. The study 

also concluded that electronic commerce is still facing a number of 

challenges 

Keywords: E-commerce,WTO, Service Trade Agreement, 
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شهد ايويفمل ملد احلرب ايويفملعة ايجيفلعة مراحل متتيفيعة من ايجورات ايتةلويوجعة اايولجعة، ااييت تود ي ايواقع  
اظية العة احد  اتود ايت يفراامللطلق ايفولي يتيفهرا ايووملة مبفهومهيف اجلديد كوهنيف ااقويف اقتصووووووووووووووويفد  اتةلويوجعيف. 

راافد ثورا تل  ايجورات ي املولوميفت ااظتصوووووووووويفظت، التع ة لا مبيفشوووووووووورا يلتطورات ايتالعة ي  يفظت احليفسوووووووووو  
اآليل، التع ة لا مبيفشرا اي يف يللجو ايسريع ي استخداميفت شبةة اظل لت ايدايعة، ا ا تود هذه اظخاا كوسعلة 

من ايشووركيفت ايويفملعة كلي جدب املسووتهلةا من مسووتخدمي اظل لت ي اعع اعيف  ايويفمل   اكاللعة تتسوويف ق ايوديد
ك ايج يلت وويفرا اكية العووة. اان كوويفن ير  ايبول ان ايت وويفرا اظية العووة  رزت ي سخر درجوويفت سووووووووووووووول  ايتطور 

ايذ  يؤطر  اهن اصووووووووبحت ا يفلايتيفرخيي يجورا تةلويوجعيف املولوميفت ااظتصوووووووويفظت، قظ ان ااقع احليفل ي ايوقت اير 
 سيفئر موضوكيفت تةلويوجعيف املولوميفت اايتالعيفت.

قن ايصفة ايويفملعة يلت يفرا اظية العة تلغي اياعود ااحلداد أميفم دخول اظسواق ايت يفرية ا ف لهيف يتحول  
ا كيفلت اتفيفقيفت ا ايويفمل قيل سوووووووووووق مفتوت أميفم املسووووووووووتهل   غل ايلتر كن املوقع اجلغراي يلبيفئع اا املشوووووووووو   ، ا 

(، تسوووووووي ايل لرير ايت يفرا ي GATT ،GATS  ،TRIPS ايت يفرا ايدايعة ) اجليفت، اجليفتس، اي يبس  
ايسووووووووووووووولع ااخلدميفت، فرتن ايت يفرا اظية العة  طبعوتهيف اةن أن لاق هذا ايلدف دان احليفجة قيل جوظت توافق 

 د ايايفئجة.يف ألهنيف  طبعوتهيف ظ تو ف  يفحلداد ااياعو امفيفاضيفت ،  ل تستدكي فاط جهدا دايعيف ايفكعيف يتلتعجه

اهةذا رل  هذه اخلصوووويفئت يلت يفرا اظية العة كلي مسووووتو  متودد اظطراف قظ أن مسوووويفر املليفقشوووويفت 
حول ايت يفرا اظية العة مل يلتهى  ود، اظ يزال يواجه  تحدييفت كلي اعع اظصووودا ، كنمن املولوميفت، ااسوويفئل 

  هذه ايورقة اشكاليةين، اامللةعة ايفةرية اايتويفقد اظية اين......... من هليف جيف ت ايدفع اظية ا 

تلف ماهي مخ"كيف تطورت موضوووووووووووواة التجارة االلكترونية في ا ار المنظمة العالمية للتجارة، و 
 "؟الخاص بهاالقضايا التي يثيرها مسار المناقشات 

موضووووكة ايت يفرا اظية العة ظ يزال مل يلتهي ان مسووويفر املليفقشووويفت حول :  فرضوووية الدراسوووة
 يفييف.تواجه  ودد من ايا   ود، كجيف أن ايت يفرا اكية العة كلي مستو  متودد اظطراف ظ تزال
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ا راز تطور موضوكة ايت يفرا اظية العة ي اطيفر امللتجة ايويفملعة يلت يفرا، ا هده ايورقة قيل تتبع  وتهدف
ل لول دان احراز تادم  شنن اتفيفق متودد اظطراف حويليف ملد اثيفرهتيف ألا  ظ تزال يتخمتلف ايا يفييف اايتحدييفت اي

سوووووف يت   لمنهجية الدراسوووةا يفيلسووووبة  ، اتداكعيفت  ي  كلي ايت يفرا ايويفملعة.8991مرا ي مؤمتر جلعف سوووولة 
كة من هنعة ايتسوووعليفت قيل و اتبيفع امللهج ايوصووفي اايتحلعلي، كجيف يت  اتبع امللهج ايتيفرخيي يتوضووعو تطور هذه املوضوو

 ليفية ايوقت ايراهن.

فسوووووووف يت  تاسووووووعجهيف قيل ثالي اقسوووووويفم اسوووووويفسووووووعة، حع  ي اجلز  اظال يت    محتويات الدراسوووووةأميف 
ايتطرق  صووفة خمتصوورا ملفهوم ايت يفرا اظية العة، ا ول املوضوووكيفت  ات ايصوولة، أميف اجلز  ايجيفين فعت  ايتطرق من 

جلتجة. أميف اجلز  زارية يلخاليه قيل موضوووووووووووووووكة ايت يفرا اظية العة ي امللتجة ايويفملعة يلت يفرا من خالل املؤمترات ايو 
ايجيفي  ااظخا فعت  ايتطرق فعه ملختلف املليفقشوووووووووووويفت ااييت ظ تزال مجيفرا  يفكضوووووووووووويففة قيل ايتحدييفت اييت تواجه هذه 
املوضووووووووووووووووكة اخيفصوووووووووووووووة  يفيلسوووووووووووووووبة يلدال ايليفمعة. اي اظخا يت  تاد  الة من ايلتيفئج ااظق احيفت  ات ايويفياة 

  يفملوضوع.

 رونية / المفهوم الخصائص واالنواعالتجارة االلكت -5

ان اجود ايت يفرا اكية العة ي حيفيتهيف ايراهلة يوود قيل لشووونا اازدهيفر شوووبةة اظتصووويفظت ايدايعة املورافة  
،  ل اقيل لشووونا اازدهيفر احدخل اخلدميفت ايرئعسوووعة ايبيفرزا املتيفحة   The Internet يفسووو  شوووبةة اظل لت ايويفملعة 

 World Wide Webشوووووووووووووبةة املولوميفت ايولةبوتعة، اا شوووووووووووووبةة املولوميفت ايويفملعة كلي هذه ايشوووووووووووووبةة اهي 

(WWW)  اايت يفرا اظية العة .E-Commerce   . ..ميف هي  بسوووووووووووويفطة قظ تلفعذ اظكجيفل ايت يفرية اية العيف
فهي يعست  رد كجلعة  عع ايسلع يلوجال  اية العيف، اامنيف يتسع لطيفقهيف يعشجل مميفرسة اية اكجيفل جتيفرية  يفستخدام 
تةلويوجعيف احليفسووووووووبيفت ااظل لت. ااخليفصووووووووعة اظسوووووووويفسووووووووعة هليف هي أن كيففة املويفمالت، من كر  اتسوووووووووا اطل  

ا ي   غل ايلتر كن ايفواصوووووووووووول املةيفلعة ألطراف ايتويفمل، اظمر  One Lineصووووووووووووعل .... تت   طرياة فورية ال
 ايذ  يوةس حاعاة أن ايت يفرا اظية العة هي ايتطور ايطبعوي خلدميفت شبةة اظتصيفظت ايويفملعة " اظل لت".

 آليت :ية العة ايةن اةن اقتبيفس ا: ظ يوجد توريف موحد يلت يفرا اظ تعريف التجارة االلكترونية -5-5
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يورف اظليفد اظاريب ايت يفرا اظية العة "  ةوهنيف مفهوم كيفم يغطي ا  شووووووووةل من اشووووووووةيفل املويفمالت 
ايت يفرية اا تبيفدل املولوميفت يت  تلفعذه  يفسوتخدام تةلويوجعيف اظتصويفظت ااملولوميفت، سووا   ا ايشوركيفت ا و هيف 

  )مخلوف، وجدي ، السوووووووويدعة...." ايبول، اا  ا ايشوووووووووووركيفت اكجالئهيف، اا  ا ايشوووووووووووركيفت ااجلهيفت احلةوم
 (44، 51،  ص ص، ( 0222)

"  اكية العة يت يفراا" أن يُفه  ، اكية العة ايت يفرا  شنن كجلهيف  رليفمج فياميف امللتجة ايويفملعة يلت يفرا، ف 
  تاسوووووع  اةن .اكية العة  يفيوسووووويفئل تسووووولعجهيف أا  عوهيف أا تسووووووياهيف أا توزيوهيف أا ااخلدميفت ايسووووولع قلتيفج توين

.  يتسووولع ا مرحلة ا ايدفع ا ايطل  مرحلة ، ايبح  مرحلة ا اككالن: رئعسوووعة مراحل ثالي قىل ايت يفرية املويفملة
   (  اكية العة  يفراايت" مبفهوم تغطعتهيف اةن ا يفيتيفيل ، قية الًعيف اعوهيف أا اكجرا ات هذه من أ  تلفعذ اةن

.( WTO, 1998, p2 

ايت يفرا اظية العة  نهنيف تلفعذ  ول اا كل ايوجلعيفت ايت يفرية ي ايسوووووووووووولع ااخلدميفت كجيف يورف ايبول  
كرب شوووووبةة اظل لت اايشوووووبةيفت ايت يفرية ايويفملعة األخرخل أ   يفسوووووتخدام تةلويوجعيف املولوميفت ااظتصووووويفظت، اهي 

ا املولوميفت ااخلدميفت ا اسوووووعلة سوووووهلة اسوووووريوة ك رام ايصوووووفايفت ايت يفرية اية العيف سووووووا  كيفلت ايت يفرا ي ايسووووولع
 (.242ص ، 0225 سويفي،ا رامج ايةجبعوتر. )

، فهذه اظخاا  E-Businessختتلف كن اظكجيفل اظية العة  E-Commerceاايت يفرا اظية العة 
ظدا  ا " ايوجيفل اظية العة ااسوووووووع لطيفقيف االل من ايت يفرا اظية العة. فيفألكجيفل اظية العة تاوم كلي فةرا أمتجة

ي ايوالقة  ا اطيفرين من ايوجل، امتتد يسوووووووووووووويفئر اظلشووووووووووووووطة اظدارية ااظلتيفجعة اامليفيعة ااخلدميفتعة ، اظ تتولق فاط 
 والقة ايبيفئع أا املورد  يفيز ون، ا  متتد يوالقة امللشووووووووونا  وكالئهيف اموالفعهيف اكجالئهيف، كجيف متتد قيل امنيفع ادا  ايوجل 

 ن مفهوم اظكجيفل اظية العة، يوجد املصوووووووووولع اظية اين املؤمتت، اايبل  اظية اين،اتاععجه اايرقيف ة كلعه، اضووووووووووج
اشوووووووووووووووركة ايتنما اظية العة، ااخلدميفت احلةومعة املؤمتتة، ااييت تتطور مفيفهعجهيف ي ايوقت ايراهن عو مفهوم اكجر 

ير ط كدارا اكجيفيليف اادا  موالفعهيف االويعة هو احلةومة اظية العة، اا  ملشوووووووووونا قد تاع  شووووووووووبةة ) ال لت مجال( 
 علهجيف. ي حا ان ايت يفرا اظية العة لشوويفع جتيفر  ا شووةل خيفا تويفقدات ايبعع اايشوورا  اطل  اخلدمة اتلاعهيف 

 (1،1، ص ص (0221، )) المركز الو ني للمعلومات آيعيفت تالعة اضجن  عئة تالعة 
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ي  يلت يفرا اكية العة ار ع ممعزات اسويفسوعة اةن ايتنشوا كلعهيف مميزات وخصائص التجارة االلكترونية: -5-0
 ميفيلي:

 : ا ي  من خالل ايربيد اظية اين، أا ايصويت. أا ياطيفت ايفعديو، اا ايراا ط املتشوبة.التفاال مع العميل -

 يد.حع  ظ حيفجة يوجود كالقة كجل مسباة كجرا  حركة جتيفرية ا دأ تويفمل جد تلقائية التعامل: -

 ا  اةن كاد ايصفايفت اتلفعذ كجلعيفت ايبعع اايشرا  من أ  مةيفن ي ايويفمل.االنتشار والعالمية:  -

 فيفألل لت توفر خدمة ايتوصعل يلجليفزل قيل جيفل  كوهنيف سوقيف جتيفرية متةيفملة. التكامل مع العميل:-

 انواع التجارة االلكترونية: -5-2

 سابق( مخلوف، مرجعموعيفر اطراف ايتويفمل ي ايصفايفت ايت يفرية )تصلف ايت يفرا اظية العة كيفدا حس  

 ”Business- to- Business “B-2-Bجتيفرا مؤسسيفت اظكجيفل مع مؤسسيفت اظكجيفل  -

 ”Business- to- Consumer “B-2-Cجتيفرا مؤسسيفت اظكجيفل مع املستهلةا  -

 ”Business- to- Government“B-2-Gجتيفرا مؤسسيفت اظكجيفل مع املؤسسيفت اايلعئيفت احلةومعة   -

 جتيفرا املؤسسيفت اايلعئيفت احلةومعة مع املؤسسيفت اايلعئيفت احلةومعة   -

Business- to- Government“B-2-G” 

 مزايا التجارة االلكترونية -5-4

 اجييفد اسيفئل اجتيفر توافق كصر تةلويوجعيف املولوميفت ااظتصيفظت -

 الاعق كيفئد اكلي من اظلشطة ايتالعدية.ايدخول ايل اظسواق ايويفملعة  -

 تلبعة خعيفرات ايز ون  عسر اسهوية.-

 تطوير اظدا  ايت يفر  ااخلدمي -
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 منو ايت يفرا اظية العة حيفز اظحبيفي-

 موضواة التجارة االلكترونية ضمن المنظمة العالمية للتجارة -0

 ايليفشئة  يفيت يفرا لاةاملتو ايا يفييف اعع اكية العة ايت يفرا  شنن ايويفملعة ايت يفرا ملتجة كجل  رليفمج يغطي
 ااظتصيفظت املولوميفت عيفتةلويوج قىل اايوصول  يفكل لت اظتصيفل توزيز  ي  ي مبيف ، ايويفملعة اكية العة ايت يفرا كن

 ايسرية ايبعيفليفت يفيةمح ا ، ااحلوسبة ، قية العيفً  املادمة اايرب عيفت ، املتلالة ايت يفرا امنو ، ايويفمة اكل لت امواقع
 اكية العة ايت يفرا هيفتوفر  اييت اظقتصيفدية ايتلجعة فرا أيً يف ايربليفمج يستةشف. املستهل  امحيفية ااخلصوصعة

 .منواً  ايبلدان اظقل سعجيف اظ ، ايليفمعة يلبلدان

 هيئات منظمة التجارة العالمية المكلفة بالتجارة االلكترونية -0-5

  ملتجة تفيفقعيفتا  ا ايوالقة  يفسوووتةشووويفف ايويفملعة ايت يفرا مللتجة تيف وة هعئيفت أر ع ايوجل  رليفمج كلف
  ي ايت يفرا  لس ىلق تولعجيفت توجعه حع  مت ، ايتحديد اجه كلى. اكية العة اايت يفرا احليفيعة ايويفملعة ايت يفرا

  تةلعف مت ؛ دميفتاخل ي يلت يفرا ايويفمة يالتفيفقعة ايايفلوين اكطيفر ي اكية العة ايت يفرا مويفملة يفحت اخلدميفت
  اجلجركعة يفيفتيلتور  ايويفمة  يفظتفيفقعة ايصووووووولة  ات اكية العة ايت يفرا جوال   دراسوووووووة ايسووووووولع ي ايت يفرا  لس

  تولعجيفت رتصوود ؛ ايسوولع جتيفرا كلى تؤثر اييت ايويفملعة ايت يفرا ملتجة اتفيفقعيفت من الاهيف( GATT) اايت يفرا
  ايليفشووووئة ايفةرية ةامللةع ق وووويفييف يدراسووووة( تريبس  لس)  يفيت يفرا املتصوووولة ايفةرية امللةعة حاوق جوال   لس قىل
  ايت يفرية يفتايوالم اكذي  ا يفارا ااحلاوق املؤيف حاوق اقلفيف  محيفية أ  ، اكية العة  يفيت يفرا يتولق فعجيف

  يلت يفرا كمنيفئعةا اآلثيفر  دراسوووووووووة اايتلجعة ايت يفرا جللة تةلعف امت تالعة؛ قىل اايوصوووووووووول اجلديدا اايتةلويوجعيفت
وضوو موقع تل  اايشوةل ايتيفيل ي .ايليفمعة يلبلدان ااكمنيفئعة اامليفيعة اظقتصويفدية اظحتعيفجيفت مراكيفا مع ، اكية العة

 .WTOايلعئيفت ضجن ايلعةل ايتلتعجي يو 
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 WTO(: الهيئات المسؤولة ان التجارة االلكترونية في 1الشكل )

 وااالن التجارة االلكترونية العالمية  5551مؤتمر جنيف  -0-0

  ايويفملعة اكية العة ايت يفرا قكالن ح ا  .8991طرت موضوووووووووووووع ايت يفرا اظية العة ألال مرا كلي مؤمتر جلعف 
 كلى ميفيلي: ايويفم ا لس ايوزار  يلجؤمتر ايجيفلعة ايدارا ي ايوزرا  اكتجده ايذ 

 ملسووووووويفئلا مراكيفا مع ايويفملعة، اكية العة  يفيت يفرا املتولاة ايا ووووووويفييف اعع يدراسوووووووة شووووووويفمل كجل  رليفمج اضوووووووع -
 ؛ ايليفمعة ايبلدان احتعيفجيفت اايتلجوية اامليفيعة اظقتصيفدية

 ايجيفيجة ؛ ايدارا قىل ، يلوجل توصعيفت أ  مع ايوجل،  رليفمج ي احملرز ايتادم كن تارير تاد  -
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  طل  كلى ليف   أخرخل ق يفييف تليفال ااةن. ايصلة  ات ايويفملعة ايت يفرا ملتجة هعئيفت  رليفمج ايويفم ا لس ي ع  -
  نلشووووووووطتهيف  ايويفم ا لس األخرخل ايويفملعة ايت يفرا ملتجة هعئيفت اختطر. ايلعئيفت هذه من أ  قبل من األك وووووووويف 

 .اكية العة  يفيت يفرا املتولاة

 دائ   لد خالل من جرااملست املراجوة قعد ايوجل  رليفمج ايباي  نكجلهيف ايوجلعة ي رئعسًعيف دارًا ايويفم ا لس يلو  -
 . أكجيفيه جدال ي

 ايوجل رليفمج  جوال  اعع فحت يت . شيفملة  طبعوة  ات  يفيت يفرا متولاة مسنية أ  ي ايويفم ا لس يلتر -
 . ايويفم ا لس ي اكية اين ايلال كلى اجلجركعة ايرسوم  فر  املتولق

 اكلعه كلى. 8999 ميفرس 18 حبلول ايوجل  رليفمج تلفعذ ي احملرز يلتادم مؤقًتيف استوراًضيف ايويفم ا لس جُير  -
 ؛8999 يويعو 13 حبلول تاداهيف أا مبولوميفت ايويفم ا لس ق الغ  ات ايصلة ايلعئيفت

 .ية العةاك يلت يفرا ايتحتعة ايبلعة  تطوير املتولاة ايا يفييف ي ايلتر أيً يف ايوجل  رليفمج يشجل -

 ايدايعة حلةومعةا امللتجيفت كجل اظكتبيفر ي تنخذ أن يلبغي ،  وجلهيف اظضطالع كلي ايلعئيفت  ات ايصلة اكلد-
 .ايصلة  ات  احلةومعة لا امللتجيفت من املولوميفت كلى يلحصول املجةلة ايطرق ي ايلتر يلبغي كجيف  .األخرخل

 الهيئات ذات الصلة ومهامها -0-0-5

ااكل يةل هعئة من ايلعئيفت  ات ايصلة  يفيت يفرا اظية العة ي امللتجة ايويفملعة يلت يفرا تاد  تارير  ياد  
 كل ي اخصيفصه حع  :

 الخدمات في التجارة مجلس -أ

. GATS يو ايايفلوين اكطيفر ي اكية العة ايت يفرا مويفملة كن تارير اتاد   فحت اخلدميفت ي ايت يفرا  لس ياوم
؛  ؛ ايشفيففعة يفيركيفية  األاىل ؛ ايداية( ايتوريد طرق  ي  ي مبيف) ايلطيفق :يلي ميف فحصهيف يتوا اييت ايا يفييف تشجل
 ايويفمة األخالقا  اخلصوصعة ؛ محيفية املليففسة ؛  ااظك اف ااملويفيا احمللي ؛ ايتلتع  ايليفمعة ايبلدان مشيفركة زييفدا
 املتولاة زاميفتاظيت  ي  ي مبيف) يلخدميفت اكية اين اكمداد  شنن األسواق قىل ايوصول ؛ ايتزاميفت  اظحتعيفل املع
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 اخدميفت بةيفتش قىل ؛ ايوصول ايوطلعة ؛ املويفملة( ايتوزيع اخدميفت امل يففة ااياعجة األسيفسعة اظتصيفظت خبدميفت
  .ايتصلعف ق يفييف اجلجركعة؛  ايرسوم ااستخدامهيف؛ ايويفمة اظتصيفظت لال

 السلع في التجارة مجلس -ب

 ااك الغ GATT 1994  نحةيفم ، ايصلة  ات اكية العة ايت يفرا جوال   دراسة ايسلع ي ايت يفرا  لس ياوم
 تشجل. تجداملو ايوجل ا رليفمج ايويفملعة ايت يفرا ملتجة اتفيفقعة من األطراف متوددا ايت يفرية ااظتفيفقيفت ، كلهيف

 ؛ مسيفئل كية العةا  يفيت يفرا املتولاة امللت يفت قىل اايوصول األسواق قىل فحصهيف: ايوصول يتوا اييت ايا يفييف
 اتفيفقعة تطبعق كن ايليفشئة ؛ ايا يفييف GATT 8991 من ايسيف وة امليفدا تلفعذ اتفيفق تطبعق كن ايليفشئة ايتاعع 

 من ايجيفلعة امليفدا ي احملدد ايلحو كلى ايرسوم من الاهيف اايرسوم اجلجركعة ؛ ايرسوم اظستااد ترخعت قجرا ات
GATT 8991 فايتصلع ؛ ق يفييف امللشن قواكد ؛ ق يفييف اكية العة  يفيت يفرا املتولاة ؛ املويفيا. 

 TRIPS   تريبس مجلس -ج

 تشجل. كلهيف اك الغا  اكية العة يتولق  يفيت يفرا فعجيف ايليفشئة ايفةرية امللةعة ق يفييف  فحت TRIPS  لس ياوم
؛  ةايت يفري ايوالميفت اقلفيف  ؛ محيفية ا يفارا ااحلاوق املؤيف حق اقلفيف  محيفية :يلي ميف فحصووهيف يتوا اييت ايا وويفييف

   P2 .ايتةلويوجعيف قىل اايوصول اجلديدا ايتةلويوجعيفت

 والتنمية التجارة لجنة -د

  مراكيفا مع ، كلهيف الغااك  ايتلجعة ي اكية العة ايت يفرا كلى امل تبة اآلثيفر  دراسووووووووة اايتلجعة ايت يفرا جللة تاوم
 :يلي ميف فحصهيف يتوا اييت ايا يفييف تشجل. ايليفمعة يلبلدان ااكمنيفئعة اامليفيعة اظقتصيفدية اظحتعيفجيفت

  ايصووووووغاا يفمؤسووووووسوووووويفهت سووووووعجيف اظ ، ايليفمعة يلبلدان ااظقتصوووووويفدية ايت يفرية اآلفيفق كلى اكية العة ايت يفرا سثيفر -
 ؛ كلعهيف توود اييت احملتجلة ايفوائد توتع  ااسيفئل ، احل   ااملتوسطة
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  كجصووووووودرين جيفسوووووووع ظ ، توزيزهيف اسوووووووبل اكية العة ايت يفرا ي ايليفمعة ايبلدان مشووووووويفركة تواجه اييت ايتحدييفت -
 األشوووخيفا احركة لويوجعيفايتة الال ايتحتعة ايبلعة قىل ايوصوووول لسوووا دار: قية الًعيف تاداهيف يت  اييت يلجلت يفت
 ؛ ايطبعوعا

 ؛ األطراف املتودد ايت يفر  ايلتيفم ي ايليفمعة ايبلدان دمج ي املولوميفت تةلويوجعيف استخدام -

 ؛ امليفدية ايسلع عيتوزي ايتالعدية ايوسيفئل كلى ايليفمعة ايبلدان كلى اكية العة يلت يفرا احملتجلة ايتنثاات -

 ايليفمعة. ايبلدان كلى اكية العة يلت يفرا امليفيعة اآلثيفر -

(WTO, 1998 , WT/L/274 , pp, 1-3). 

 (179-173ا ا ، (5332)) كبد املطل  ،

 بعد مؤتمر  جنيف  WTOاإللكترونية في  التجارة امل ببرنامج المتعلقة الوزارية تطور القرارات -0-2

 ؛8999؛ سووووووووعيفتل 8991 جلعف ي ايوزارية مؤمتراهت  ي اكية العة ايت يفرا ازرا  كجل  رليفمج ي ايوزرا  لتر
، لاايب  5381 ا يفيل ؛ 5388 جلعف ؛ 5339 كيفم ي جلعف ؛5332 كولج هولج ؛ 5338 ايداحة
 :ااةن تتبع تطور موضوكة ايت يفرا اظية العة خالل مؤمترات ميف  ود جلعف تبويف ،5387،  علوس ايرس 5382

 5555مؤتمر سياتل  -0-2-5

   لس مبات وويفه يدرس 8991 سووبتجرب/  أيلول 52 ي اكية العة ايت يفرا  شوونن كجل  رليفمج ايويفم ا لس اكتجد
   يفيت يفرا املتولاة املسوووووووووووويفئل ايت يفرا اجللة TRIPS ا لس ايسوووووووووووولع ي ايت يفرا ا لس اخلدميفت ي ايت يفرا

  يللايفع ملخت يلي افعجيف. 8999 يويعو هنيفية ي ايويفم يلج لس تاريراً  ايلعئيفت هذه من كل أصدرت .اكية العة
 (179-173) كبد املطل  ، مرجع سيف ق، ا ا :ايويفم ا لس قىل املادمة ايتايفرير من  رزت اييت ايرئعسعة

 :اكل لت كلى املويفمالت من ألواع ثالثة ايويفملعة ايت يفرا ملتجة ي األك يف  احلةوميفت حددت-

 ؛اايتسلع  ايشرا  قىل اظختعيفر من اكل لت كلى  يفيةيفمل مةتجلة خدمة مويفمالت*
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  اشوورا ه ، خدمة اأ سوولوة كيفن سوووا ً  ، امللتج اختعيفر فعهيف يت  اييت" ايتوزيع خدميفت" كلى تلطو  اييت املويفمالت*
 ايتالعدية؛  يفيوسيفئل تسلعجه يت  ايةن اكل لت كرب

 اكل لت؛ خدميفت توفا  ي  ي مبيف ، اظتصيفظت لال االعفة كلى تلطو  اييت *املويفمالت

 كلى ملويفمالتا من ايوتجى ايغيفيبعة أن ي ايويفملعة ايت يفرا ملتجة ي األك ووووويف  يلحةوميفت ايويفمة ايلترا تتججل-
 .(GATS) اخلدميفت ي يلت يفرا ايويفمة اظتفيفقعة تغطعهيف خدميفت هي اكل لت

  ي  يفراايت  شووونن ايويفم اظتفيفق أن مفيفدهيف كيفمة لتر اجهة ايويفملعة ايت يفرا ملتجة ي األك ووويف  احلةوميفت يدخل-
 .ايتةلويوجعة ايتوصعل اسيفئل  ا اعز ظ اخلدميفت

 كلى قتلطب اخلدميفت ي ايت يفرا  شووووونن ايويفم اظتفيفق أحةيفم اعع أن هي األك ووووويف  يلحةوميفت ايويفمة ايلترا-
 .اكية العة ايوسيفئل خالل من اخلدميفت ي ايت يفرا

  خدميفت يفلتأك سووووا  ، اكل لت كلى توفاهيف يت  اييت امللت يفت من صوووغا كدد تصووولعف حول خالف يوجد -
  تسوولعجه يت  يذ ا املطبوع ايةتيفب أن حا ي. اايربامج ايةت  مجل مبلت يفت يتولق اخلالف هذا. ظ أم سوولًويف أا
  ايلسخة أن رخلت ايويفملعة ايت يفرا ملتجة ي أك يف  حةوميفت اهليفك ، سلوة أله كلى يصلف ايتالعدية ايوسيفئل كرب

  األخرخل األك ووويف  احلةوميفت . ترخل GATS اتفيفقعة تغطعهيف أن جي  خدمة هي ايةتيفب هذا مجل يلت ايرقجعة
  أن يوتاد من يفأي ً  هليفك. اجليفت اتفيفقعة أحةيفم من الاهيف اجلجركعة يلرسوم اخي ع سلوة يتل امللتج هذا مجل أن
  خيفصوووة أحةيفم اسوووتلبيفع من  د اظ خدميفت اظ سووولًويف متجل ظ اييت امللت يفت من ثيفيجة فئة يشوووةل امللتج هذا مجل
 .هبيف

  اكل لت قىل ايوصوووووول خدميفت قىل  يفيوصوووووول GATS اظتصووووويفظت ملحق ارتبيفع كعفعة حول أسوووووئلة أثات -
  ي وووجن مميف امللحق أحةيفم من ااخلدميفت (ISP) اكل لت خدميفت مزاد  من ايوديد يسوووتفعد قد. ااسوووتخدامهيف

   ول يةن. ايويفمة اظتصووووووويفظت مشوووووووغلي من كلعهيف حيصووووووولون اييت املؤجرا ايداائر قىل ااملواول ايويفدل ايوصوووووووول
  أن ، مدخل أ  قىل أا ، ألفسووووووه  اكل لت خدميفت ملادمي يلبغي كيفن ق ا كجيف تتسوووووويف ل األك وووووويف  احلةوميفت

  (www.wto.org) .اآلخرين قىل ايوصول هذا يتوفا املرفق  واسطة ملزما يةولوا
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 0225مؤتمر الدوحة -0-2-0

   شووونن ايوجل  رليفمج مواصووولة اظك ووويف  كلى اايلعئيفت  ات ايصووولة ، اافق ليف  كلي ايوجل ايذ  مت ي ا لس ايويفم 
  لدييفت ختلق ةاكية الع ايت يفرا أن املؤمتر حىت مت ايذ  ايوجل كجيف مت ايتنكعد  ليف  كلي. اكية العة  ايت يفرا
يف   كلعهيف ااحلفيفظ اتعةمو  عئة  هتعئة  نمهعة كجيف مت اظقرار ، ايتلجعة مراحل اعع ي يألك وووووويف  يلت يفرا جديدا افرصووووووً
 مع يلتويفمل املؤسسعة يفتاي تعب ألس  ي يلتر أن ايويفم ا لس اطل  من. املستابل ي اكية العة ايت يفرا يتطوير
 . ايوزار   يلجؤمتر اخليفمسة ايدارا قىل اكضيفي ايتادم كن تاريراً  يادم اأن ، ايوجل  رليفمج

  كجلعيفت لىك اجلجركعة ايرسووووم فر  كدم ي املتججلة احليفيعة مميفرسوووته  سوووعواصووولون  نن األك ووويف  كجيف مت اظكالن
 (440ابد المطلب ابد الحميد، مرجع سابق، ص ).اخليفمسة ايدارا حىت اكية اين ايلال

(WTO, 2001, WT/MIN(01)/DEC/1 , p 7.) 

 0222مؤتمر كانكن بالمكسيك  - 0-2-2

يفييف لرير ايت يفرا اظية العة مت ايتنكعد كلى اسوووووتجرار ايبح  ي ايا ووووو ي ضوووووو  ايتايفرير ايسووووويف اة  شووووويفن 
املتولاة  يفيت يفرا اظية العة. كجيف ااصووي املؤمتر  بدل جهود اضوويففعة كيزام ايدال اظك وويف   ودم فر  رسوووم اركعة 

ة يإلكداد يلجؤمتر ضووويففعكلي كجلعة التايفل ايت يفرا اظية العة  ا ايدال، اااصوووي املؤمتر  تشوووةعل  جوكيفت كجل ا
 .(599، ا 5332 املهد ،)ايوزار  ايايفدم 

  0221مؤتمر هونغ كونغ  -0-2-4

 لوويف  كلي ايتاوويفرير املاوودمووة من ا لس ايووويفم اايلعئوويفت ايفركعووة  ات ايصووووووووووووووولووة حول  رلوويفمج ايوجوول  شوووووووووووووووونن ايت وويفرا 
 كلى ه مت املوافاةاكلع.  ود  يةتجل مل ايوجل  رليفمج قطيفر ي ايا وويفييف فحت أن اظية العة. فاد مت اظكالن كلى

  ايت يفرية املويفملة ولح ااملليفقشويفت ايوجل  رليفمج قطيفر ي  يفيتلجعة املتولاة ايا ويفييف  ي  ي مبيف ، ايوجل هذا تلشوعط
 . قية الًعيف تسلعجهيف يت  اييت ايربامج من ، أمور الة ي ،
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 كلى يفحمليففتة  اايتزام اظك وووووووويف . ايوجل يربليفمج احليفيعة املؤسووووووووسووووووووعة اي تعبيفت كلى احلفيفظ كلى كجيف مت اظكالن
  .جللسيفت ايايفدمة ا حىت اكية العة ايلال كجلعيفت كلى اجلجركعة ايرسوم فر  كدم ي املتججلة احليفيعة مميفرسته 

(WTO, 2005, WT/MIN(05)/ DEC , p8) 

 0225جنيف مؤتم  -0-2-1

  ايت يفرا  شووووووووووووونن ايوجل  رليفمج حول ايفركعة  ات ايصووووووووووووولة اايلعئيفت ايويفم ا لس من املادمة  ليف  كلي ايتايفرير
 اكية العة :

اكرب ا لس ايوزار  كن قلاه حول كدم اكتجيفل دراسة ايا يفييف ي اطيفر  رليفمج ايوجل، اكلعه قرر تلشعط هذا  - 
س ي مؤمتر جلعف ا ل ايوجل  شةل مةجف، ا ي   يفظستليفد قيل  رليفمج ايوجل ااملبيفدئ ايتوجعهعة ايواردا ي قرار

8991   . 

 ،5383،  ويويع ي داراته ي ايوجل  رليفمج ي احملرز يلتادم دارية مراجويفت قجرا  ايويفم ا لس من طل  -
  را اتقج  يفختيف  توصووعيفت أ   ي  ي مبيف ، املراجويفت هذه تايفرير تؤخذ يةي.  5388 ايويعو 5383 اديسووجرب

 .ايبلد هذا قطيفر ي ايارارات ظختيف  ، 5388 كيفم ي كادهيف ااييت قرر ، ايايفدمةاجللسيفت  خالل اظكتبيفر ي ،

 ايت يفرا لتجةمل األسيفسعة ااملبيفدئ ،  يفيتلجعة املتولاة ايا يفييف ايوجل  رليفمج يشجل أن مت اظكالن كلي اجوب -
 املويفملة حول يفتااملليفقش ، اايشفيففعة ايتلبؤ كلى اايادرا ، ايتجععز كودم ، اظمور الة من  ،  ي  ي مبيف ايويفملعة
 . قية الًعيف املادمة اكذي  أمور ايرب عيفت ، ايت يفرية

 كلى يفحمليففتة  اايتزام اظك يف . ايوجل يربليفمج احليفيعة املؤسسعة اي تعبيفت كلى احلفيفظ كلى كجيف مت اظكالن-
قرر  ااييت ، ة ايايفدمةاجللس اكية العة ايلال كجلعيفت كلى اجلجركعة ايرسوم فر  كدم ي املتججلة احليفيعة مميفرسته 
 .5388 كيفم كادهيف ي

(WTO, 2009, WT/L/782 ) 

 0255مؤتمر جنيف. -0-2-1
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  اافًايف ،( WT / L / 274) 8991 سبتجرب 52 ي املوتجد" اكية العة ايت يفرا  شنن ايوجل  ليف  كلي  رليفمج
 هذا  تلشووعط ،5339سوولة  (WT / L / 782) ايوزار   يلجؤمتر ايسوويف وة ايدارا ي األك وويف  كلفهيف اييت ف ايل

  :مت اظكالن كليا ،  5388 دارا ي املوضوع هذا  شنن ماررات اكتجيفد هبدف مةجف  شةل ايوجل

  أسوويفس اكلى يتوجعهعةا امبيفدئه احليفيعة ف ته كلى  ليف ً  ، اكية العة ايت يفرا  شوونن ايوجل  رليفمج تلشووعط مواصوولة -
  املتولاة املليفقشووويفتا  ايوجل  رليفمج قطيفر ي  يفيتلجعة املتولاة ايا ووويفييف  ي  ي مبيف ، األك ووويف  من املادمة املا حيفت
  ي مبيف ، ايويفملعة ايت يفرا جةمللت األسوويفسووعة  يفملبيفدئ ااظيتزام ، قية الًعيف تسوولعجهيف يت  اييت ايربامج ، ايت يفرية  يفملويفملة
  تالعيفت ععا قىل اايوصوووووووول  يفكل لت اظتصووووووويفل توزيز أجل من ، اايشوووووووفيففعة ايتلبؤ اقمةيفلعة ايتجععز كدم  ي 

  يلبلدان يفاخ اكتبيفر قيال  مع اكية العة ايت يفرا منو أجل من ، ايويفمة اكل لت امواقع ااظتصوووويفظت املولوميفت
 منواً ؛ األقل يلبلدان اظك يف  سعجيف اظ ، ايليفمعة

يف ايوجل  رليفمج يبح  أن جي  -   ايصوووووغاا ايشوووووركيفت قبل من اكية العة ايت يفرا قىل ايوصوووووول قمةيفلعة ي أي وووووً
 ؛ ااملوردين امللت ا صغيفر  ي  ي مبيف ، احل   اايصغاا ااملتوسطة

  مةيففحة قدارا خالل من سعجيف ظ ، اتلشعطه ايوجل  رليفمج ي اكمنيفئي ايبود كلى  يفيتشديد ايويفم ا لس تةلعف -
  قىل ايوصوووووول ااتعسووووو ، ايادرات ا ليف  ، ايتالعة املسووووويفكدا مجل  يفيتلجعة املتولاة ايا ووووويفييف امراقبة يدراسوووووة اكرهيفب
   ي  ي مبيف ، ايةبا احل    ات ايشووووركيفت ااملتوسووووطة اايصووووغاا ايصووووغاا املشوووويفريع خالل من اكية العة ايت يفرا
 أل  جيوز ،  ي  كلى كالاا. منواً  األقل ايبلدان اظك وويف  سووعجيف اظ ، ايليفمعة ايبلدان من ااملوردين امللت ا صووغيفر
  اايتلجعة لعةاكية ا  ايت يفرا  ا ايوالقة ملويفجلة املليفسوووووبة اآليعيفت اسوووووتةشووووويفف ايوجل  رليفمج من صووووولة  ات هعئة

 ، اشيفملة مركزا  طرياة

  ايويعو ،5385 اديسوووووجرب يويعو شوووووهر  ي دارتعه ي ايدارية املراجويفت من مزيد  رتجرا  ايويفم ا لس تةلعف -
  تادمه يتاعع  ، يوجلا  رليفمج  تلفعذ املةلفة ايويفملعة ايت يفرا ملتجة هعئيفت من املادمة ايتايفرير كلى  ليف ً  ، 5381
 ، ايوزار  متريلجؤ  املابلة ايدارا ي اكية العة  يفيت يفرا املتولاة ايتدا ا  شنن توصعيفت أ  ي اايلتر
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  كجلعيفت لىك اجلجركعة ايرسوووووووم فر  كدم ي املتججلة احليفيعة املجيفرسووووووة كلى األك وووووويف  مت اظكالن كلي حميففتة -
 . 5381 كيفم ي كادهيف قرر ااييت ، اجللسة ايايفدمة حىت اكية العة ايلال

WTO,(2011), WORK PROGRAMME ON ELECTRONIC COMMERCE , 

WT/L/843  

 0252مؤتمر بالي  -0-2-1

  اكجالً  ،( WT / L / 274) 8991 سووبتجرب 52 ي املوتجد" اكية العة ايت يفرا  شوونن ايوجل  رليفمج" اشوويفر
  ايوجل هذا تلشووووعط مبواصوووولة( WT / L / 843) ايوزار  يلجؤمتر ايجيفملة ايدارا ي األك وووويف  كلفهيف اييتف ا  يفي

 ، فاد مت اظكالن كلي ميفيلي: 5381 كيفم دارا ي املوضوع هذا  شنن قرارات اكتجيفد هبدف

  ايف ا كلى ليف ً   ، األخاا اجللسوووة ملذ اكية العة ايت يفرا  شووونن ايوجل  رليفمج قطيفر ي اكجييفيب ايوجل مواصووولة -
  ي. املولعة يويفملعةا ايت يفرا ملتجة هعئيفت ي األك يف  من املادمة املا حيفت أسيفس اكلى احليفيعة ايتوجعهعة ااملبيفدئ

  ي عجيفسووو ظ ، كبا حد قىل ايوجل هذا تلشوووعط مواصووولة ايصووولة  ات اهعئيفته ايويفم ا لس من طل  ايصووودد، هذا
 املليفقشوووووويفت ي تليفايليف مت اييت املتطورا ايتةلويوجعيف اتطوير ، ايت يفرية  يفيا وووووويفييف يتولق فعجيف املتخذا املبيفدرات قطيفر

 اكية العة؛  ايت يفرا كلى CTS ا CTD ركيفية لت املواودتا ايتةجعلعتا ايوجل احلايت

   يفراايت  ا ايوالقة ملويفجلة املليفسووووووووبة اآليعيفت اسووووووووتةشوووووووويفف ايوجل  رليفمج من صوووووووولة  ات هعئة أل  اظجيفزا -
 اشيفملة؛ مركزا  طرياة اايتلجعة اكية العة

  مبيف اكية العة يت يفراا حول ايدائر ايلايفش ي ايويفملعة ايت يفرا مللتجة األسيفسعة  يفملبيفدئ ايتاعد أمهعة كلى يلتنكعد -
  اجلوال  دراسوووة جلايو  رليفمج يواصووول أن يلبغي ، ايصووودد هذا ي. اايشوووفيففعة ايتلبؤ اقمةيفلعة ايتجععز كدم  ي  ي

  ااظتصيفظت ملولوميفتا تةلويوجعيف قىل اايوصول  يفكل لت اظتصيفل توزيز ، أخرخل أمور  ا امن ،  يفيت يفرا املتولاة
  امحيفية ، احلوسووووووووبةا  ، قية العيفً  املادمة اايرب عيفت ، املتلالة ايليفتفعة اظتصوووووووويفظت امنو ، ايويفمة اكل لت امواقع
 املستهل ؛ امحيفية ااخلصوصعة ايسرية ايبعيفليفت

  املتطور ايتطبعقا  املليفقشووويفت ي ايليفشوووئة ايا ووويفييف ي قدميف ا وووي أن جي  ايوجل  رليفمج أن كلى ايتنكعد يتةرار -
 اظ ، ايليفمعة يبلدانا ي يلوضووووع خيفا اهتجيفم قيال  مع ، اكمنيفئعة/  اظقتصوووويفدية ايفرا يتوزيز اكية العة يلت يفرا



 

 د/ صيد فاتح     د/شرقرق سمير    د/قحام وهيبة
 قضايا راهنة حول التجارة االلكترونية في المنظمة العالمية للتجارة

 

16 

  اصوووول اجهتو  اييت اايتحدييفت ايفرا دراسوووة تواصووول أن جي . منوا  ات ايصووولة األقل ايبلدان اظك ووويف  ي سوووعجيف
 ، ااملوردين اامللت  صغيفر  ي  ي مبيف ، اكية العة ايت يفرا قىل احل   ااملتوسطة اايصغاا ايصغرخل ايشركيفت

   ليف ً  ، 5382 ايويعو ،5381 اديسجرب يويعو شهر  ي دارتعه ي دارية مراجويفت  رتجرا  ايويفم ا لس تةلعف -
  أ  ي اايلتر تادمه يتاعع  ، ايوجل  رليفمج  تلفعذ املةلفة ايويفملعة ايت يفرا ملتجة هعئيفت من املادمة ايتايفرير كلى

 ؛ ار ايوز  يلجؤمتر ايايفدمة ايدارا ي اكية العة  يفيت يفرا املتولاة املجةلة ايتدا ا  شنن توصعيفت

  كجلعيفت لىك اجلجركعة ايرسوووووووم فر  كدم ي املتججلة احليفيعة املجيفرسووووووة كلى األك وووووويف  مت اظكالن كلي حميففتة -
 . 5382 كيفم ي كادهيف قرر ااييت ، اجللسة ايايفدمة حىت اكية العة ايلال

(WTO, 2013, p1),  

 0251نيروبي  مؤتمر -0-2-1

  اككالليفت تنكعد ايوعد ،  8991 سوووووووبتجرب 52 ي املوتجد" اكية العة ايت يفرا  شووووووونن ايوجل  رليفمج" اشووووووويفر
 :حع  مت اظكالن ، ايوجل  رليفمج  شنن ايالحاة ايوزارية اايارارات

  ااملبيفدئ يف اا كلى  ليف ً  ، اجللسوووة اظخاا ملذ اكية العة ايت يفرا  شووونن ايوجل  رليفمج قطيفر ي ايوجل مواصووولة -
  ايصلة؛ ات  ايويفملعة ايت يفرا ملتجة هعئيفت ي األك يف  من املادمة املا حيفت أسيفس اكلى ايايفئجة ايتوجعهعة

  ،  ليف ً  5387 ايويعو 5383، اديسجرب يويعو شهر  ي دارتعه ي دارية مراجويفت  رتجرا  ايويفم ا لس تةلعف -
  ايدارا قىل تارير اد ات ايوجل  رليفمج  تلفعذ املةلفة ايويفملعة ايت يفرا ملتجة هعئيفت تادمهيف قد اييت ايتايفرير كلى
 ايوزار  املؤمتر. يالجتجيفع ايتيفيعة

  ايلال جلعيفتك كلى اجلجركعة ايرسووووم فر  كدم ي املتججلة احليفيعة املجيفرسوووة كلى اظكالن كن حميففتة األك ووويف  -
 .5387 كيفم ي كادهيف قرراجللسة ايايفدمة ، ااييت  حىت اكية اين

(WTO, 2015,p1)  

 0251مؤتمر بيونس ايرس االرجنتين  -0-2-5
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 كلى  ليف ً  ، اجللسووووة اظخاا ملذ اكية العة ايت يفرا  شوووونن ايوجل  رليفمج قطيفر ي ايوجل مواصوووولة كلىمت اظتفيفق 
، كجيف مت ايتنكعد كلي ايسووي من 8991سولة   .WT / L / 274 ي كلعه امللصووا ايلحو كلى ايف ا احليفيعة

 ،5381 ديسوووجربا  يويعو شوووهر  ي دارتعه ي دارية مراجويفت  رتجرا  ايويفم ا لس تلشوووعط ايوجل، اتةلعف اجل
  ايدارا قىل ريرتا ا تاد  ايصووولة  ات ايويفملعة ايت يفرا ملتجة هعئيفت من املادمة ايتايفرير كلى  ليف ً  ،5389 ايويعو
 .ايوزار  يلجؤمتر ايايفدمة

 حىت اكية اين لايلا كجلعيفت كلى اجلجركعة ايرسوووووم فر  كدم ي املتججلة املجيفرسووووة كلى اك ايف  مت اظتفيفق كلى
 5389 كيفم ي كادهيف قرر اييت اجللسة ايتيفيعة

(WTO , 2017, WT/MIN(17)/65 , WT/L/1032) 

 تطور المناقشات خالل المؤتمرات االخيرة -2

 املواقف حول ايوديد من ايا يفييف؛ ايتبيفين ي -

 تنكعد موت  اظك يف  كلي ايبود ايتلجو  يلت يفرا اظية العة، اايتوازن اايوكي مبستوييفت تطور اظك يف  -

ي اجليفل  املؤسووووسوووويفيت يرخل ايبول ان املليفقشوووويفت حول ايت يفرا اظية العة يلبغي ان ت كز ي ملتد  ااحد، مع  -
ت ايدايعة اظخرخل ايويفملة ي هذا ا يفل مجل اظلةتيفد، امركز ايت يفرا ايدايعة، ااظليفد امهعة ايتلسوووووووووووووووعق مع امللتجيف

 ايدايل يالتصيفظت؛

اثات ق يفييف محيفية املستهل  اتدفق ايبعيفليفت ااخلصوصعة اايوصول ايل اظل لت، اتنثا ايت يفرا اظية العة كلي  -
 هيف؛ايبلدان اظقل منوا. ايبلعة ايتحتعة اايوصول ايع

 من اه  ايا يفييف اثيفرا يل دل ق عة ايوقف اظختعيفر ، حع  اةن ايتنشا كلي خمتلف اآلرا  ي ايلايفع ايتيفيعة  -

 *ضلت اظ تزال مواقف اظك يف  كلى حيفيليف كجيف ي خمتلف املؤمترات ايوزارية ايسيف اة؛

 ؛  * اق ت ايبول جول ايوقف دائجيف، أا متديده يف ا اطول، " ازيد من كيفما"

 * لفظ ايبول كن  ي  لترا يودم توفر  عيفليفت كن اآلثيفر احملتجلة يلوقف اظختعيفر ؛ 
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 ود مؤمتر  عولس ايرس . حول ضوورارا فه  تنثا ايوقف اظختعيفر  من اجهة  5381كجيف قدمت ارا  اخرخل هنيفية 
 ن ايوجل اايبح   شووووننلتر اظيرادات  ليف  كلي حايفئق ااحصوووويف ات ملجوسووووة. كجيف رأخل ايبول أن هليفك املزيد م

 لطيفق ايوقف اظختعيفر  مع احليفجة ملراكيفا ايبود اظمنيفئي.

-(WTO, 2016, WT/GC/W/721) 

- WTO, 2018, WT/GC/W/756) 

 تحديات التجارة االلكترونية وخاصة بالنسبة للدول النامية-2-5

د من فرا ايدايعة، ا يفيتيفيل تزيتود ايت يفرا اظية العة فرصوووووووووووووووة اميفم ايدال ايليفمعة يلدخول احلر يلت يفرا  
 ايشركيفت ي تل  ايدال يلجشيفركة ي ايت يفرا ايويفملعة، ايةن ي لفس ايوقت تواجه  ودد من ايتحدييفت أمههيف:

 حمدادية لفيف  شبةة اظل لت ي هذه ايدال، ااظفتايفر يلبلعة املولوميفتعة اشبةيفت اظتصيفل ايالزمة؛-

ع   كدم توفرهيف تتليفسوووو  مع ايتطور ايسووووريع احليفدي ي ايت يفرا اظية العة، يتلتكدم تليفسوووو  ايلعيفكل ايايفلولعة اا -
 كيففة اشةيفل املويفمالت ااحلاوق اايواجبيفت؛

 صوو يفت تتولق  تةلويوجعيفت حديجة مجل اسيفئل ايدفع اظية اين، امحيفية ايبعيفليفت؛-

ة كلعهيف من  يفملليففسوووة لا املتةيففئة ااملفراضووو ايدخول ايتيفخر يلدال ايليفمعة  يفل ايت يفرا اظية العة، ااصوووطدامهيف -
 قبل ايدال املتادمة؛

 ايصوو يفت ايفلعة كودم توافق تشغعل ايبعيفليفت، اظك اف ايرمسي  يفملستلدات اييت لجل ايتوقعويفت ايرقجعة...-

 خالصة -4

ملتخصووووصووووة ،  ااظجهزا اظخرخل اات ووووو ان  رليفمج ايوجل املتولق  يفيت يفرا اظية العة متواصووووال ي ا لس ايويفم،  -
.  كجيف ان كل 8991كجيف يت  ايلتر ي املوضووووووووووووووع خالل كل املؤمترات ايوزارية ملذ اظكالن ايوزار  اظال سووووووووووووولة 
  WT/L/274 , 30املؤمترات ايوزاريووة تؤكوود كلي مواصووووووووووووووولووة ايوجوول اخلوويفا  وويفيت وويفرا اظية العووة كجوويف ي ايوثعاووة
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September 1998   يفيا يفييف قيتول فعجيف اكية العة ايت يفرا حول املليفقشيفت استجرار وجلاي  رليفمج يش ع. ا   
  ايويفملعة ايت يفرا لتجةم هعئيفت ي األك ووويف  من املادمة املا حيفت كلى  ليف ً  اجلديدا اايتةلويوجعيف اايتطوير ايت يفرية

يوةس سولسولة اظكجيفل املتواصولة مللتجة ايت يفرا ايويفملعة ظسوتةشويفف اتججا ات وجا ميف اةن اضوه  املولعة،كجيف
من قواكد ي هذه املوضوكة. ايةله يةشف ي لفس ايوقت حدا تصيفكد احلوار حول ايت يفرا اظية العة اايا يفييف 

 املرتبطة هبيف اظسعجيف  ا ايدال املتادمة اايدال ايليفمعة.

، امت ايتنكعد كلعهيف اي ووووووووووووويف ي مؤمتر جلعف 5339 يفيتلجعة، ملذ مؤمتر جلعف  املتولاة ايا ووووووووووووويفييف مت ت وووووووووووووجا -
  من ية العةاك ايت يفرا قىل ايوصووووووول ، كجيف مت خالل هذا املؤمتر تةلعف  رليفمج ايوجل  يفيبح  ي قمةيفلعة5388

 كلى ي  ايتشووديد، اكذ ااملوردين امللت ا صووغيفر  ي  ي مبيف ، احل   اايصووغاا ااملتوسووطة ايصووغاا ايشووركيفت قبل
  ايادرات،  ليف ا  اتلشوووووعطه، امراقبة ايا ووووويفييف املتولاة  يفيتلجعة مجل املسووووويفكدا ايتالعة، ايوجل  رليفمج ي اكمنيفئي ايبود

  اايشركيفت وسطةااملت ايصغاا املشيفريع خالل من اكية العة ايت يفرا قىل ايوصول تعسا ، ق يفييف مةيففحة اكرهيفب
 األقل  ووويف ايبلدان اظك سوووعجيف اظ ، ايليفمعة ايبلدان من ااملوردين امللت ا صوووغيفر  ي  ي مبيف ، ايةبا احل   ت ا

 منواً،

  اركعة رسوووم ر ف كدم ي املتججلة مميفرسووته  مواصوولة كلى ات ووو أن ايوزرا  اتفاوا خالل اعع املؤمترات ايوزارية -
.  اكية العة ايت يفرا كلى  Moratorium" اقف اختعيفر  "  ايوقف  يفس  ميف يورف اهو. اكية اين ايلال كلى

  ملتجة ك وووووووووويف أ اختذه قرار: اكية العة  ايت يفرا اقف"  .ايالحاة ايوزارية املؤمترات ي ايوقف ادائجيف يت  متديد
  اكية اين" ايلال كلى اركعة رسوم فر  كدم يستلزم ايويفملعة ايت يفرا

 المراجع 
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 وسبل الحد منهافي الجزائر المستهلك االلكتروني: مخاطر التسوق عبر االنترنيت 
 0أ محاضرة أ جامعة قسنطينة د/عليط نصيرة

 0أ مؤقتة جامعة قسنطينة   د/العايب اماني
 

 

 : ملخص
التسوق االلكرتوين اال اهنا تبقي حمفوفة باملخاطر، ما جعل محاية املستهلك مطلبا ملحا وضروريا بالرغم من سهولة عملية 

 الن بناء الثقة مبواقع التسوق االلكرتوين تؤدي حتما اىل زيادة رغبة املستهلك يف اختاذ القرار بالشراء. هتدف الدراسة اىل
توصلت الدراسة اىل ان املخاطر اليت يتعرض هلا  وسبل احلد منها. ويناإللكرت  املستهلك هلا يتعرض اليت املخاطر التعرف على

اطر خماطر ناجتة عن االحتيال عند الشراء عرب اإلنرتنت، وخمخماطر ناجتة عن التاجر او املسوق االلكرتوين، املستهلك هي:  
وحلماية املستهلك   .اىل املخاطر اليت يدركها املستهلك او يشعر هبا باإلضافة ،ناجتة عن ضعف التشريعات والضوابط القانونية

الكرتونيا ال بد من تكامل كافة االطراف املعنية، من شبكة عنكبوتية، اطر قانونية، مواقع امنة واالهم من هذا كله املستهلك 
 .االلكرتوين ووعيه واملامه جبميع اطراف العملية االلكرتونية 

لتسوق عبر ،  مخاطر اتسوق عبر اإلنترنتال المستهلك االلكتروني، التسويق االلكتروني،ة: الكلمات المفتاحي
 .االنترنيت، وسائل الحد من مخاطر التسوق

 االليات التسويقية والرقابية لحماية المستهلك االلكتروني المحور:
Abstract:  

Despite the ease of the e-shopping process, it remains risky, this has made consumer 

protection urgent and necessary because building confidence in e-shopping sites 

inevitably lead to increased consumer desire to make a decision to buy. The study 

aims to identify the risks to the electronic consumer and ways to reduce them. 

The study concluded that the risks that are perceived by the consumer are: Risks 

arising from the merchant or the electronic marketer, Risks resulting from fraud 

when buying online, Risks due to weak legislation and laws, in addition to the risks 

perceived by the consumer. In order to protect the consumer electronically, it is 

necessary to integrate all the parties concerned, such as a web site, legal 

frameworks, safe sites, most importantly, all of this, the consumer electronic and 

his awareness and knowledge of all parties to the electronic process. 

Keywords: Electronic consumer, e-marketing, online shopping, online shopping 

risk, means of reducing shopping risk. 
__________________________________________ 
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 constantine2.dz-nassira.alit@univيميل: ، اإلنصريةعليط : المؤلف المرسل
 مقدمة:  .5

كما ،  ياملادم لـيف العا القائمة واملتاجر األسواقنافس ينيا و جتاريا إلكرت  افضاء األنرتنتأصبحت شبكة 
 أطراف ملختلف والوقت اجلهد ووفرت املعامالت التجارية خمتلف إبرام وتسهيل تسريع يف كبري بشكل سامهت

 متجر من للتنقلناء ع ونبعد د عن االستهالكية احتياجاهتمبية لت األنرتنتي لملستعم نميك، وعليه العالقة
 التسوق عرب االنرتنيت ال خيلوأكرب، ف حتديات طرح ولكنه للمستهلك جديدة فرصا التحول هذا أتاحاىل أخر. 

عامالت حيث يشعر بان هذا النوع من امل، االلكرتوين املستهلكمن بعض اآلثار السلبية، اليت قد جيدها 
املستهلك ويبقي  .لتسوق عرب اإلنرتنت أمرًا حيتاج إىل التأين والتفكريلما جيعل تبنِّيه  ،ذات خطورة وهتديد له

على  فيه والتعرف البحث يستوجب خمتلفة ملخاطر عرضةوهو  االلكرتونية، املعامالت يف الضعيفالطرف 
 حتد من تلك املخاطر. اليت تواإلجراءا األساليب خمتلف

 يتعرض التي التعرف على تحديات التسويق االلكتروني من جهة والمخاطرهتدف الورقة البحثية اىل 

من جهة اخرى،   والتي تحول دون اتمامه لعملية الشراء وسبل الحد منها اإللكتروني المستهلك لها
كما هتدف الدراسة اىل تقدمي اقرتاحات من شاهنا مساعدة املؤسسات املسوقة الكرتونيا على احلد من تأثري 

 هذه املخاطر.
 أهمية الدراسة:

 .بيان حاجة املستهلك االلكرتوين للحماية والتعرف على حقوقه واليات محاته 

  االلياتلوضع  والعوامل املفسرة له يعطي الفرصة االلكرتوين املستهلك لألخطار اليت يتعرض هلا املؤسسةمعرفة 
 .  وحتفيز املستهلك على الشراء بكميات أكربقليلها واحلد منها املناسبة لت

 حد  الوسائل اليت ميكن استخدامها لتسوي  املنتجات أال وهو اإلنرتنت.تتميز هذه الدراسة بتناوهلا أل   
 أهداف الدراسة:  -

 البحث لتحقي  مجلة من األهداف نذكر منها:يأيت هذا 
 ملستهلكا االخطار اليت يتعرض هلاحتديات ومعوقات التسوق عرب االنرتنيت والتعرف على  رف علىالتع 

 .والتقليل منها املخاطرللحد من هذه  سبل والوسائل الكفيلةو  االلكرتوين
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  لتسوق عرب املخاطر وزيادة إدراك املستهلك لفوائد ااخلروج بنتائج وتوصيات قد تساهم يف اجياد حلول لتقليل
وكذلك تقدمي اقرتاحات من شأهنا مساعدة املؤسسات على تعزيز الثقة لدى املستهلكني وزيادة عدد  .االنرتنت

 املتسوقني الكرتونيا.

 : التالية ور احملا إىل التطرق سيتم باملوضوع لإلحاطة 
 واملستهلك االلكرتوين مفاهيم اساسية حول التسوي  االلكرتوين -1
 قراءة احصائية للتجارة االلكرتونية والتسوق عرب االنرتنيت يف العامل واجلزائر -2

 املخاطر اليت يتعرض هلا املستهلك االلكرتوين  -3

 اليات محاية املستهلك من خماطر التسوي  االلكرتوين؛ -4

 ؛االنرتنيت عرب التسوقخماطر  وقاية منللاملقرتحة للمستهلك  النصائح  -5

 السياسات التسويقية الكفيلة بتعزيز ثقة املستهلك يف التسوق عرب االنرتنيت. -6

 مفاهيم اساسية حول التسويق االلكتروني والمستهلك االلكتروني -1

ملؤسسة على انه ''اجلانب التسويقي للتجارة االلكرتونية حيث تقوم ا التسويق االلكترونيينظر كوتلر اىل 
ة فهي وبيع املنتجات واخلدمات من خالل شبكة االنرتنيت اما التجارة االلكرتوني باجلهود االتصالية والرتوجيية

لكرتوين بأنه املمارسة اال التسويقالعمليات البيع والشراء املدعمة الكرتونيا من خالل االنرتنيت'' وعليه يعرف 
وي ، تقسيم السوق، سالعلمية والعملية لكافة األنشطة التسويقية املتعارف عليها واليت تتضمن حبو  الت

ووضع خطة تسويقية، تطوير املنتجات، التسعري، الرتويج، التوزيع عرب شبكة االنرتنيت هبدف الوفاء 
 1 باحتياجات املستهلك ورغباته مع حتقي  ربح عادل للمؤسسة وبشكل افضل مما يقدمه املنافسون.

ليت ميكن ان حتق  رتنيت لتحقي  املنافع اكذلك بانه استخدام التكنولوجيا واالن التسويق االلكترونييعرف 
للمستهلك من خالل التعرف على املنتجات عرب الوسائل االلكرتونية وسرعة وصول املنتجات من أي مكان 

احد االساليب  التسوي  االلكرتوينبالعامل وهي وسيلة لتقليل اجلهد والوقت والتكلفة على العميل، ويعد 
 2ل بني البائع واملشرتي لتسوي  السلع واخلدمات عرب شبكة االنرتنيت.املعاصرة يف امداد جسور التواص
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 الشركات يتم بني الذي التجاري التبادل أشكال من شكل" :أنهفيعرف على  اإلنرتنت عرب التسوقاما 

فالتسوق االلكرتوين هو جمموعة اجلهود اليت يبذهلا املشرتي  3. إلكرتونية وسائل خالل من وذلك واملستهلكني
عرب االنرتنيت للبحث عن منتجات حمددة)سلع وخدمات...( واملفاضلة بني املنتجات املعروضة للبيع يف 

 املتاجر االلكرتونية املختلفة املنتشرة يف فضاء االنرتنيت.

 النترنيت في العالم والجزائرقراءة احصائية للتجارة االلكترونية والتسوق عبر ا -2

 موجز لواقع التجارة االلكترونية في العالم  2-1

 2121 إىل 2114 من العامل أحناء مجيع يف اإللكرتونية التجزئة جتارة يوضح الشكل االيت مبيعات
 الدوالرات بمليارات) 2121 إلى 2112 من العالم أنحاء جميع في اإللكترونية التجزئة تجارة مبيعات 1شكل 

 (األمريكية

 
Source : Retail e-commerce sales worldwide from 2014 to 2021 (in billion U.S. dollars), 

site web : https://www.statista.com/statistics/379046/worldwide-retail-e-commerce-

sales/   (10/01/2018) 

 إىل 2114 من العالم أحناء مجيع يف اإللكرتونية التجارة مبيعات عن معلومات يقدم الشكل الساب 
 6..1 ىلإ العامل أحناء مجيع يف اإللكرتونية التجارة التجزئة مبيعات بلغت ،2116 عام ففي. 2121
 يف أمريكي دوالر تريليون .4.4 إىل اإللكرتونية التجزئة إيرادات تنمو أن املتوقع ومن أمريكي دوالر تريليون

 العامل أحناء عمجي يف االنرتنت على شعبية األكثر األنشطة من واحدة هي اإلنرتنت عرب . التسوق2121
 4استخدامه من دولة اىل أخرى. خيتلف ولكن

 في الجزائر  استخدام االنترنيت 2-2
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ليمي اإلق املعدل عن اإلنرتنت هبا انتشار يتجاوز معدل  نسمة مليون 41.6 سكاهنا عدد يبلغ اليت اجلزائر،
 Internetحسب تقرير 2112 عام هناية يف لإلنرتنت مستخدم مليون 6..1 البالد لدى كان بقليل،

World Stats لتقرير وفقا مليون 21و Hootsuite من ٪4.1 و اجلزائر سكان من ٪44.2 وميثلون 
 العام املتوسط من وأقل( ٪ 35.2) األفريقي املتوسط من أعلى املعدل هذا. إفريقيا يف اإلنرتنت مستخدمي

 ليبيا، يف ٪11) إفريقيا مشال يف بكثري أعلى وهو ،٪12 بنسبة اإلنرتنت مستخدمي عدد منا(. 54.4٪)
 أكثر مع 2112 عام يف ٪32.4 الذكية اهلواتف انتشار نسبة بلغت(. مصر يف ٪41و تونس يف 23٪
 5.جهاز مليون 13 من

 6: في الجزائراإللكترونية  التجارة 2-3
بـاملعىن الصـحيح ليســــت متطـــــورة ولكــــن يف الوقــــت الــــراهن توجـــد  الجزائــــرإن التجــــارة االلكرتونيـــــة يف 

 بعـــض املواقـــع الـــيت تقـــدم خـــدمات للمـــواطنني احملليـــني وحـــىت للخـــارج، إذ يـــتم الـــدفع مبوجـــب أمر الشراء
 مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية وحسب . ائعأو حبوالة بريدية أو عن طري  االتصال املباشر مع الب

UNCTAD   يفعامليا  على 12 واملرتبة األفريقية الدول بني العاشرة املرتبةاجلزائر حتتل  2112لسنة 
 . B2Cمبيعات التجزئة عرب االنرتنيت 

 األسواق عن تخلفاً م يزال وال إمكاناته حتقي  عن بعيد لكنه منواً، اجلزائري اإللكرتونية التجارة سوق يشهد
 يف لكرتونيةاإل التجارة مبيعات عن رمسية أرقام توجد ال. ومصر املغرب وخاصة إفريقيا، مشال يف األخرى
 5 بنحو لسوقا إمكانات تقدر ، واحلرفيني للتجار اجلزائرية الوطنية للرابطة ووفًقا ، ذلك ومع ؛ اجلزائر

 انتشار التمعد زيادة إىل احلكومة تسعى البالد، يف كرتونيةاإلل التجارة تعزيز بقصد. دوالر مليارات
 يف اإللكرتونية التجارة بدأت ،2111 سنة اإلنرتنت على جزائرية أسواق أول ظهرت حني يف. اإلنرتنت
 استقبل .البالد يف اإلنرتنت عرب جتزئة تاجر أكرب يزال ال الذي ،Jumia بوصول 2114 عام يف االنطالق

 ارتفع. 2112 عام يف شهريًا طلًبا 21.111 و 15111 بني ما وتلقى زائر مليون 1.5 حوايل املوقع
 جتار تقود Dzboom و Zawwali ، Batolis. .211 عام أوائل يف مليون 1.2 إىل الزوار عدد

 .احمللية اإلنرتنت على التجزئة



 

 د/العايب امانيو      د/عليط نصيرة
 المستهلك االلكتروني: مخاطر التسوق عبر االنترنيت في الجزائر وسبل الحد منها

 

6 

 و،النح هذا على. اإللكرتونية لتجارةل تنظيم أول على ينص .211 فرباير يف قانونًا اجلزائري الربملان أقر
 السجل يف إدراجها ىلإ وحتتاج اجلزائر يف اإللكرتونية مواقعها استضافة اإلنرتنت عرب األسواق على سيتعني
 إىل باإلضافة نتاإلنرت  عرب الكحولية واملشروبات التبغ شراء عمليات مجيع القانون حيظر. للبالد التجاري
 اجلزائري ونالقان يسمح ال ذلك، على عالوة. اإلنرتنت على والقمار املراهنة اتوخدم الصيدالنية املنتجات
 أسواقهم فتح يعتزمون ال أهنم مؤخرًا احلكومة أعلنت وقد البالد، خارج من البضائع بشراء للمواطنني
 عدم من الرغم وعلى. الوطنيني والسيادة االقتصاد على احلفاظ أجل من األجنبية الشركات أمام اإللكرتونية

 دمتق الوسيطة الشركات من العديد فإن اجلزائر، يف AliExpress و Amazon:  العامليني القادة وجود
 .املواقع هذه من الواردة للطلبات الشحن إعادة خدمات

 (:E-PAYMENTS) في الجزائرالدفع االلكتروني  2-4
. جلزائرا يف إلكرتوين دفع خدمة أول إطالق شركات يف وتسع بنكا احد عشر شارك ، 2116 أكتوبر يف 

 جنرال يتيهوسوس وناتكسيس ترست بنك: خاصة بنوك مخس شاركت الستة، العامة البنوك إىل باإلضافة
 Air Algérie ذلك يف مبا ، واخلاصة العامة الشركات من جمموعة إليها انضمت وقد. والربكة اخلليج وبنك

و  Société des Eaux et de l’Assainissement d’Algerو Mobilisو  Algérie Télécomو 

Djezzy  وOoredoo  وAmana Assurances. ةاملشارك البنوك أحد يف حساب لديه شخص ألي ميكن 
 حوايل تنفيذ مت ،2116 ديسمرب هناية حبلول. اإللكرتونية املدفوعات إلجراء املصرفية بطاقته إعداد يطلب أن

 7.إلكرتوين دفع معاملة 5111

 ،2112 جوان يف. البالد أحناء مجيع يف اإللكرتوين الدفع حمطات طرح هي التطوير من التالية املرحلة كانت
 سبتمرب هناية حبلول Algérie Poste شركة بريد اجلزائر عرب حمطة 51111توزيع  سيتم أنه احلكومة أعلنت

 ورابطات البنوك من عدًدا أن 2112ماي يف اإلعالن مت اجملال، هذا يف التعاون من وللمزيد. 2112
 جوان يف Filiale Interbancaire Monétique يدعى إلكرتوين مصريف كيان بإنشاء ستقوم الصناعة

 Société d’Automatisation des Transactionsإىل تنضم جديدة إضافة وهي

Interbancaires et de Monétique ، و ، 1115 عام يف تأسست اليتGIE Monétique، اليت 
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 يف لكرتونيةاإل الدفع حمطات وتوزيع لتسوي  التعاوين الكيان ختصيص وسيتم ،2114 عام يف أسستت
 8 البالد أحناء مجيع يف الشركات

 9احصائيات حول التسوق عبر االنترنيت في الجزائر 2-5
 سكان من ٪6- 2112 سنة مليون 2.45 إىل وصل قد اإللكرتونية التجارة زبائن عدد أن تقارير أفادت
 التجارة سوق اجلنسني يف توازن بني يوجد كما ال  .Jumia و Hootsuite الستطالعات وفًقا - البالد

 اإلنرتنت، عرب يتسوقون الذكور السكان جمموع من ٪1 أن إىل التقارير تشري حني يف: باجلزائر اإللكرتونية
 مبيعات منو احملمول اهلاتف يدعم أن املتوقع ومن. لإلنا  السكان من ٪2إىل تنخفض النسبة هذه فإن

عام  يف ٪32.4 إىل الذكية اهلواتف انتشار معدل ارتفع حيث املقبلة، السنوات يف اإللكرتونية التجارة
 إىل للوصول اهلواتف Jumia عمالء من ٪61 يستخدمو  .جهاز مليون13 من أكثر إىل ليصل ،2112
 أكثر بني من البسامل إىل باإلضافة والتنظيف املنزل ومنتجات واهلواتف اإللكرتونية األجهزة وتعد. املنصة
 عام هناية يف لبالدا يف اإللكرتوين الدفع أنظمة إدخال مت. اإلنرتنت عرب األسواق يف شيوًعا املنتجات أنواع

تقدم مؤسسة  نأ املقرر من االجتاه، هلذا وفًقا. بسرعة اإلنرتنت عرب التسوق منت احلني ذلك ومنذ ،2116
 امم اإلنرتنت، عرب الشراء عمليات لتسهيل .211 عام يف إلكرتونية حمفظة Algérie Poste اجلزائربريد 
 لدى املفضلة الدفع ريقةط التسليم عند الدفع يعترب احلايل، الوقت يف. اإللكرتونية التجارة تعزيز من سيزيد

 .إفريقيا ومشال العريب العامل يف البلدان معظم يف احلال هو كما اجلزائريني،
 المخاطر التي يتعرض لها المستهلك االلكتروني بالجزائر -3

لكرتوين، خماطر ناجتة عن التاجر او املسوق االاىل   قسم الباحثان املخاطر اليت تواجه املستهلك االلكرتوين 
انونية. ، وخماطر ناجتة عن ضعف التشريعات والضوابط القحتيال عند الشراء عرب اإلنرتنتاال خماطر ناجتة عن

 :في االتيهذه المخاطر  نلخصباالضافة اىل املخاطر اليت يدركها املستهلك او يشعر هبا. و
 10 مخاطر ناتجة عن التاجر او المسوق االلكتروني:3-1
يف كثري من األحيان ال يكون املنتج الذي تلقاه بنفس اجلودة اليت يتمتع هبا العميل  تلقي منتجات خاطئة: -

 اخلوف ألن العديد منهم منتجات خاطئة أو غري مالئمة لتوقعاهتم.املوعود هبذا 
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 الطري  ومن تلف املنتج يفحيث قد يحيد  هذا عادة، على مسافات طويلة،  تلف املنتجات يف العبور: -
 مث يفشل العميل يف االستفادة من فوائده. 

 الشركات املوجودة على مسافة بعيدة متيل إىل مزيد من وقت  التسليم. هذه تأخري يف تسليم املنتجات: -
 لعمالء غري راضني عن التسوق عرب اإلنرتنت.اعل جتاخلاصية 

الطلبات  يشرتط القانون الفيدرايل على جتار التجزئة معاجلة: أحيانا فشل العميل يف احلصول على املنتج -
يوًما. إذا مل تستلم طلبك خالل هذا  03يف غضون  السلعلربيد أو اهلاتف أو اإلنرتنت لتسليم عن طري  ا

جب القانون وباملثل، يتعني على جتار التجزئة مبو اسرتداد كامل مثن الشراء.  للمستهلكاإلطار الزمين، فيح  
 يف اسرتداد كامل البضائع غري املسّلمة. املستهلك شرح ح 

ية تعامل املستهلك مع الطلبات الدول يبقىكقاعدة عامة، : شراء من الشركات األجنبيةاملخاوف عند ال -
عرفة كيفية ملذلك تكون لدى املستهلك مجلة من املخاوف والتساؤالت مثل حماولته  عرب اإلنرتنت حبذر.

رى؛ املدة خ؛ ما إذا كان بائع التجزئة سيشحن إىل بلدان أهبلد تسعري السلعة ومىت يتم حتويله إىل عملة
 احملتملة للوقت الذي يستغرقه تنفيذ الطلب؛ أي رسوم أو ضرائب خاصة سارية.

 11حتيال عند الشراء عبر اإلنترنتاال مخاطر ناتجة عن 3-0
اهلجمات املتعددة: واليت تتم إما بواسطة قراصنة االنرتنيت، أو منافسي الشركة لغرض الوصول إىل * 

كأرقام بطاقات اعتماد الزبائن مثال واملعلومات السرية بالزبائن وحجم املبيعات املعلومات السرية للشركة:  
 وأمور كثرية قد يصعب حصرها، وحسب الغاية تكون الوسيلة.

خصوصية التعامل: تعترب التعامالت اإللكرتونية اليت تتم بني األفراد والشركة ذات طابع معلومايت مهم * 
رة النظام الرقمية وهي معلومات قيمة جدا، وبالتايل إن متكن أحد من جدا، من منطل  أهنا حتفظ على دائ

معرفتها أو حىت تتبعها: مثل تتبع رقم بطاقة اعتماد العميل. ومن هنا سيشعر العميل بأن خصوصيته قد مت 
 اخرتاقها وبالتايل سيفقد الثقة بالشركة اليت تعامل معها من منطل  أهنا مل تتمكن من محاية خصوصيته.

فقدان الثقة : املقصود هنا فقدان ثقة الشركة مبعلومات عميلها، فمن املتعارف عليه بأن العميل  *
اخلاص به لدخول نظام الشركة إلمتام عمليته  Digital signatureيستخدم ما يسمى التوقيع الرقمي 

 عميل.لاملرغوب فيها، فكيف هو احلال إذا متكن الشخص غري الصحيح بالدخول مستخدما توقيع ا
فشل عملية التحويل، رغم أن عملية الشراء اإللكرتونية تتم بسرعة كبرية جدا، إال أهنا عرضت خلطر فشل 
عملية التحويل، فمن املتعرف عليه أن عملية الشراء عرب التجارة اإللكرتونية بواسطة عدة خطوات، كأن 
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ة االعتماد نتقال لنموذج ملء بيانات بطاقيبدأ املستهلك مبلئ النموذج االبتدائي لعملية الشراء ومن مث اال
وخطوات أخرى قد تكون ضرورية وفقا لسياسات الشركة، ويف كل مرحلة تفتح صفحة جديدة عرب موقع 

الشركة والسباب تقنية أو أخرى قد تفشل إحدى اخلطوات، وهنا ستظهر مشكلة جديدة وهي عدم 
 التأكد من إمتام العملية.

ة وموقعة جارة التقليدية يتم عادة توثي  الصفقة بأوراق ثبوتية مروسة بشعار الشركغياب التوثي : ففي الت* 
من قبل الشخص املناسب وبواسطة اتصال شخصي ومباشر بني البائع واملشرتي ولكن ويف التجارة 
اإللكرتونية تعد مجيع تلك األمور شبه مفقودة بالكامل وهذه احلقيقة تزيد من احتمالية التعامل مع 

 خص غري الصحيح.الش
سرقة اهلوية : يف غياب التوثي  املناسب كما يف التجارة التقليدية يصبح من السهل على اجملرمني انتحال *

 شخصية الغري والقيام بالعمليات دون علمه.
تزوير احلقائ  : ستكون خدمات بعض مسوقي ومزوري خدمات احلماية، خدمات جتميلية فقط يف * 

 مصداقيتهم وفاعلية خدماهتم. غياب آلية معينة تؤكد
 صلما قد حيك القوانني.إما غري قانونية تباع بطريقة تتجنب  هي سلع"السوق الرمادية":  سلعذر من احل* 

 تفتقر بضائع السوق الرمادية عادة إىل الضمان.كما عمل بشكل صحيح.  تال  سلععلى  املستهلك
 القانونية:  مخاطر ناتجة عن ضعف التشريعات والضوابط 3-3

تواجه دول العامل حتديا حقيقيا يف وضع التشريعات والضوابط القانونية اليت تتالءم وامناط العمليات التجارية 
 12االلكرتونية، وميكن اجياز التحديات القانونية يف مراحل امتام العملية التجارية االلكرتونية:

ومشروعية  شرتي من حقيقة وجود املوقع والسلعة:مدى توث  املالمرحلة االولى)التي تسبق عملية التعاقد(
ما يقدمه، ومحاية املستهلك من عمليات االحتيال وكذلك الية حسب الضرائب على عوائد التجارة 

 االلكرتونية.
تظهر مشكلتان: اوالمها مدى توث  كل طرف من صفة ووجود الطرف االخر، المرحلة الثانية)ابرام العقد(: 

 عقد االلكرتوين ومدى قبوله يف االثبات ومها ظهرت فكرة التوقيع االلكرتوين.وثانيها مدى حجية ال
ليم اهم العقبات هي مشكلة التخلف عن التسليم او تس المرحلة الثالثة)تنفيد التزامات المتعاقدين(:

شكلة مسلعة ال تتطاب  واملواصفات املطلوبة، ومشكلة وسائل الدفع مثل السداد بالبطاقة االئتمانية وتظهر 
  امن املعلومات
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 المخاطر التي يدركها المستهلك  عند التسوق عبر االنترنيت: 3-2

 13أنواع املخاطر املدركة واملتعلقة بالتسوق عرب اإلنرتنت وهي:واخرون  Lingying Zhangلقد بني 
 رج واحتمال الوقوع يف موقف حم  االجتماعية اجملموعة يف املركز فقدان : احتمالاالجتماعية المخاطر

 بني االهل واالصدقاء نتيجة شراء منتج ال حيظى بشعبية.

 الصيانة كاليفت عن فضال األويل، الشراء بسعر املرتبطة احملتملة النقدية : النفقاتالمالية المخاطر 
 .الغش بسبب احملتملة املالية واخلسارة للمنتج، الالحقة

 استخدامها من طرف عند الشخصية، املعلومات على السيطرة فقدان احتمال :الخصوصية مخاطر 
 .إذن الغري دون

 يف الوقت ةإضاع طري  عن سيئ شراء قرار باختاذ واملرتبطة للوقت احملتملة اخلسارة :الوقت مخاطر 
 .املتوقعة غري السلع استبدال أو والتسوق، البحث

 ه،عن اإلعالن مت ما تقدمي اداء اقل عنيف املنتج أو  وجود عيب أو عطل احتمال الجودة: مخاطر 
  املرجوة. الفوائد حتقي  يف فشله وبالتايل

 ما يسبب وترللكمبي املطول االستخدام على الصحة بسبب التأثري سلبا أي احتمال :الصحية المخاطر 
 .شخصال بصحة تضر اليت املقلدة املنتجات شراء أو القلب على الضغط أو البصر ضعف أو تعب

 بعد  اخلطأ املكان ىلإ وتلفها وإرساهلا بضياع السلع املرتبطة للتوصيل احملتملة اخلسارة :التوصيل مخاطر
 .التسوق

 والضمانات لتجارية،ا النزاعات املنتجات، مبشاكل املرتبطة البيع بعد احملتملة اخلسارة :البيع بعد مخاطر. 

ا منها يتم يضعها املستهلك انطالق اسرتاتيجيةختفيض اخلطر بأهنا  اسرتاتيجيةCases(2111'' )عرف 
اختيار أساليب ختفيض اخلطر اليت من احملتمل أن تقلل مستوى اخلطر إىل عتبة تعترب مقبولة حىت يقرر 

 هذا االختيار يرتبط بأبعاد اخلطر واحلجم الكلي له. 14املستهلك شراء املنتج''.

 عند شراء ملعرفة مدى إدراك املستهلك للمخاطرمفردة من الجزائر  182حسب دراسة انجزت على 
. مت قياس إدراك املستهلك للمخاطر باستخدام مقياس ليكرت خبمس نقاط )من غري مواف  عرب االنرتنيت
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تبين ان المخاطر التي يدركها المستهلك في الجزائر هي: المخاطر الصحية،  متاما إىل مواف  متاما(. 
 ا بعد البيع.المالية، اضاعة الوقت ومخاطر م

 : المخاطر التي يشعر بها المستهلك عند التسوق عبر االنترنيت1جدول

-المخاطر المدركة وانعكاساتها على سلوك الشراء عبر اإلنترنت(، 2112المصدر: عليط نصيرة، معايش أميرة)
 .3، مجلة الدراسات التسويقية وادارة االعمال، العدددراسة استقصائية لعينة من المستجوبين في الجزائر

حيث  ماعيةللمخاطر االجتأن أفراد العينة مييلون إىل عدم املوافقة على الفقرات بالنسبة  لوحظ حيث 
وهذا يدل على أن شعور املستجوبني أو إدراكهم للمخاطر االجتماعية اجتاه   2,15بلغ املتوسط احلسايب 

 مخاطر الجودةلالتسوق عن طري  االنرتنيت منخفض. يف حني مييل أفراد العينة اىل احلياد بالنسبة 
 و 3,24و 3,30  ، حيث بلغت املتوسطات احلسابيةالتوصيل مخاطرو  ومخاطر الخصوصية

ة، المخاطر للمخاطر الصحيل أفراد العينة إىل املوافقة على الفقرات بالنسبة على التوايل. وميي3.08
 3.24و 3.44حيث تراوحت املتوسطات احلسابية بني  المالية، مخاطر الوقت، مخاطر ما بعد البيع

 عن طرق االنرتنيت.ما يدل على إدراك املستجوبني للمخاطر عند شراء 
ة هذه الطرق يتبناها املستهلك عند التسوق عرب االنرتنيت )مت قياس فعاليطرق ختفيض اخلطر املدرك اليت اما ال

  بسلم خبمس نقاط من ليس هلا تأثري على اإلطالق إىل هلا تأثري كبري جدا(
 : اساليب تقليل المخاطر التي يتبناها المستهلك عند التسوق عبر االنترنيت2جدول

االنحراف  الوسط  
 المعياري

 41..1 3.24 : يوثر على الصحة، يسبب ضغطا نفسيا، قد اشرتي منتجات مضرة بالصحة  لمخاطر الصحيةا

 24..1 3.31 قد اشرتي منتجات مقلدة، او ال تتطاب  واملواصفات  املوضوعة مخاطر الجودة: 

 1.153 3.24 :   دفع رسوم إضافية، تكاليف التوصيل، مكلف المخاطر المالية

: خطر  إساءة استخدام بريدي اإللكرتوين، و معلومايت الشخصية، خطر سرقة  ةمخاطر الخصوصي
 بطاقيت البنكية

3.44 1.155 

 1.141 3.61 التواصل مع البائع واخلدمة قد يتطلب الكثري من الوقت،   ووقت التسليم طويل. الوقت: مخاطر 

 1...1 2.15 صوريت لدى  االخرين  المخاطر االجتماعية: يوثر على

 1.121 .3.1 مخاطر التوصيل: ضياع المنتج، وتلفه أو تسليمه الى المكان الخطأ.

 .1.15 3.56 النزاعات، تفتقد الى الضمان وخدمات ما بعد البيع مخاطر ما بعد البيع: صعوبة حل
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-المدركة وانعكاساتها على سلوك الشراء عبر اإلنترنتالمخاطر (، 2112المصدر: عليط نصيرة، معايش أميرة)
 .3، مجلة الدراسات التسويقية وادارة االعمال، العدددراسة استقصائية لعينة من المستجوبين في الجزائر

أن أهم الطرق اليت يعتمدها املستهلك لتخفيض املخاطر هي: الدفع اآلمن وضمان استعادة  النتائج تؤكد
ات عن املنتج وعن االسعار شراء العالمة التجارية املعروفة واملشهورة وإمكانية رؤية املنتج توفر معلوم  املال،

وحت املتوسطات حيث ترا تأثيرا كبيراوكان هلذه الطرق يف متجر وكذا إمكانية التواصل مع مندوب مبيعات 
، الكلمة ع الكرتوين معنيالوالء ملوق تأثيرها متوسطا وهي، اما باقي كان الطرق .4.1و .3.6احلسابية بني 

املنقولة على شبكة االنرتنيت، والتجريب املسب  للتسوق عرب األنرتنيت، حيث تراوحت املتوسطات بني: 
 .  3.31و 3.12

 :اليات حماية المستهلك من مخاطر التسويق االلكتروني-2

صاحله وحماولة مبلقد أصبح املستهلك يف ظل االقتصاد احلر وحتكم آليات السوق فيه عرضة للتالعب 
غشه وخداعه، فقد يلجأ املنتج إىل التقاض عنه سالمة وأمن املستهلك بإيهامه مبزايا غري حقيقية  يف إنتاجه 

 فعالية االسلوب  الوسط اسلوب تخفيض المخاطر
 تاثير كبير  3..0 توفر معلومات عن املنتج

 تاثير كبير ...0 الدفع اآلمن  
 تاثير كبير 8.33 ضمان استعادة االموال

 تاثير كبير 3..0 جتربة سابقة/جربت او استخدمت هذا املنتج )العالمة التجارية( من قبل 
 تاثير كبير 3..0 شراء العالمة التجارية املعروفة واملشهورة.

 تاثير كبير 3..0 معلومات عن األسعار توفر
 تاثير كبير 0.30 إمكانية رؤية املنتج يف متجر

 تاثير كبير 0..0 وجود متاجر التجزئة احمللية )نقطة تسليم تعبئة، خمزن(
 تاثير كبير 0.33 الكلمة املنقولة /سؤال األقارب وزمالء جربوا الشراء عرب االنرتنيت مسبقا

 تاثير متوسط .0.0 تعليقات على شبكة اإلنرتنت -الكلمة املنقولة
 تاثير متوسط 3..0 الوالء ملوقع معني

 تاثير متوسط .0.3 جربت مسبقا التسوق على االنرتنت 
 تاثير كبير 3..0 إمكانية التواصل مع مندوب مبيعات )عن طري  اهلاتف أو الربيد(
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وهلذا سنورد فيما يلي أهم الوسائل  ،ولذلك وجب محاية املستهلك والبحث عن الوسائل الالزمة لذلك
 15حلماية التجارة االلكرتونية:

إن التوقيع االلكرتوين يتم عن طري  صورتان إحدامها التوقيع الرقمي وإعطاء  التوقيع اإللكتروني: 4-5
ة،  شيفرة باستعمال عدة أرقام يتم تركيبها للتوقيع هبا. ويستعمل كثريا يف التعامالت اهلامة كالتعامالت البنكي

ضياع املال اع الوقت يف التنقل و كما يسمح التوقيع بإبرام صفقات عن بعد وتسهيل التعامالت دون ضي
 وبذلك يزيد من تنمية وضمان التجارة االلكرتونية.

سيلة : إن تقنية تشفري أو ترميز البيانات واملعلومات هي و تشفير أو ترميز البيانات والمعلومات -4-0
ز أو والتشفري يعين تغيري شكل البيانات عن طري  حتويلها إىل رمو  من وسائل مواقع التجارة االلكرتونية.

 اشارات حلماية هذه البيانات. 
: إن املستهلك يف التجارة االلكرتونية هو املتعامل واملتعاقد الذي يستعمل حماية المستهلك -8-0

 احل  يف: االعالنات عن السلعة أو شرائها. ولذلك فإن محاية املستهلك مسألة هامة حيث أن له
: من طرف املنتج أو املهين حيث يكون يف مأمن ضد خماطر املنتج املسلم له الحق في اإلعالم-

فاإلعالن ضروري لسالمة العقود اليت تتم بني املستهلك واملنتج. لذلك جيب مراعاة جانب االعالم 
 وبه.ض عيلتمكني املستهلك من معرفة نوعية املنتج ومزاياه احلقيقية وحىت مساوئه أو بع

عدم وهذا يكمن يف احرتام سرية البيانات اخلاصة بالعمالء وذلك ب خصوصيتهاحرتام ح  املستهلك يف -
بث أي بيانات تتعل  بشخصياهتم أو حياهتم اخلاصة، فمن أكرب التهديدات اليت حتيط بالتجارة 

ا آمنة من رة ومعلوماهتااللكرتونية هو إفشاء سرية املعلومات. وهلذا جيب أن تكون بيانات هذه التجا
 العبت والتداول الغري مشروع .

التجارة االلكرتونية حيث أن للمستهلك احل  يف طلب إبطال العقد إذا  عقودح  املستهلك تضمنه -
 وجد أنه خيل ببند من بنود االتفاق.

لدى املستهلك وطبيعته بصفة عامة وبالنسبة  الجانب النفسي والثقافيكذلك جيب مراعاة -
ستهلك العريب ومبا أنه يشغل مساحة ضئيلة يف التعامل عرب الشبكة، جيب االهتمام بتنميتها عن للم

 طري  االهتمام بالتجارة اإللكرتونية العرية وتنمية الوعي املعلومايت لدى املستهلك العريب.
وتبصريه ك للمستهل وتقديم النصائحكما أن من املهم تقدمي املواقع اليت ميكن التسوق من خالهلا -

 حىت ال ميل من تعامله على الشبكة.
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اسم الدومني: هو موقع أو عنوان على شبكة االنرتنيت  حماية أسماء الدومين والعالمة التجارية: -8-3
يسمح بتجديد ذلك املوقع ومتييزه عن باقي املواقع و هذا االسم يشبه العالمة التجارية يف التجارة التقليدية، 

 االسم ميكن املستهلك من معرفة سلعته وضمان عدم تضليل اجلمهور أو خداعه.وبالتايل محاية هذا 
اليت تقدم خدمات متعلقة بالتجارة اإللكرتونية تطوير آليات من شأهنا أن  املؤسساتعلى كما يتوجب 

تضمن خصوصية العميل ، والتحويل اآلمن لألموال اإللكرتونية من خالل التعاون مع أنظمة الشراء من 
 Trustwave.16و  Verisign الث وتنفيذ األختام على اإلنرتنت. تشمل األمثلة املعروفةطرف ث

 :اإللكتروني التسوقللسيطرة على مخاطر المقترحة للمستهلك  النصائح -1
لقد حاولت عدة جهات اقرتاح العديد من اخلطوات ملواجهة خماطر التجارة اإللكرتونية، وقد كان معهد 

ة األمريكي من أوىل اجلهات اليت قدمت اقرتاحات قيمة يف االجتماع الذي انعقد يف مدين احملاسبني القانونيني
، والذي ضم عدة جهات حماسبية مهنية متخصصة هبدف إجياد 333.باريس يف األول من أغسطس لعام 

 حلول ملخاطر التجارة اإللكرتونية اليت يواجهها املستهلك، وميكن تلخيص هذه املقرتحات على الشكل
 17التايل:

  توخي احلدر بإعطاء املعلومات الشخصية، وذلك بعدم إعطاء املعلومات الشخصية، إال للجهات املوثوق
هبا، ومعرفة أسباب حاجة تلك اجلهات هلذه املعلومات، وتتضمن املعلومات الشخصية بشكل أساسي  

 كال من العنوان الربيدي وأرقام اهلواتف والربيد  اإلليكرتوين.
  نرتنيت يف كثري من األحيان يستطيع املخرتق وعرب اال: آمن للدخول إىل شبكة االنرتنيت برنامجاستخدام

الدخول لذاكرة هذا الربنامج واحلصول على مجيع املعلومات اخلاصة باملستخدم ودون أن يستشعر بذلك، 
 وهلذا ينصح بشراء برنامج خاص يتمتع حبماية عالية ملنع املخرتق من الدخول ذاكرته.

 جيب التأكد بأن املوقع اخلاص بالتاجر هو املوقع املقصود، وذلك  :التأكد من موقع التاجر على الشبكة
باالطالع على سياسات التاجر واليت تتضمن املوقع األم والذي مت إنشاء موقع التاجر من خالله. كما انه 

  أن هذه اآللية متكن من ، من منطل)URL)1ميكن معرفة موقع التاجر من خالل آلية التصفح اخلاصة 

                                           
1 Uniform Resource  Locator 
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تتبع املوقع ومعرفة أسس إنشائه، ويف حالة عدم التمكن من تتبعه فيكون املوقع يف الغالب موقعا مشكوكا 
 به.

  استخدم بطاقات الدفع املضمونة، يفضل استخدام بطاقات دفع مضمونة أو حممية، واملقصود بذلك أن
خص نيت والذين يتمتعون بسياسات خاصة حتمي الشيتم التعامل مع مصدري بطاقات الدفع عرب االنرت 

 املتعامل من مسؤولية االستخدام  غري الرخص لبطاقته من قبل الغري.
 هنا قد وخصوصا من املواقع املشكوك بأمرها، أل: رب األنرتنيت غري موثوقة املصدرر من تنزيل برامج عذاحل

ها للجهة اصة بك واملوجودة على جهازك وترحيلتكون مربجمة بآلية معينة، تقوم على جتميع كل األمور اخل
 املنشأة للربنامج وذلك دون شعور بذلك.

 ر من إعطاء أرقامك السرية، ويشمل هذا التحدير كل أرقامك السرية وبشىت أشكاهلا وأنواعها، ذاحل
ك م. كما ينصح كذلك وعند إنشاء أرقاوخصوصا األرقام اخلاصة بدخولك للشبكة عرب مزود اخلدمة

رية أن تبتعد عن األمور التقليدية بإنشاء الرقم، كأن تستخدم امسك أو رقم هاتفك، ويفضل أن جتعل سال
السري  رقمك السري معقدا نوعا ما وتضمنه جمموعة من األرقام واألحرف والرموز، وكلما كان رقمك

 ضئيلة جدا. مقدرة تلك الربامج على فك تشفريهكانت ما  معقدا، كل
  العمليات، وهذه تعد من األمور املهمة واليت تساهم يف اكتشاف السرقات وتفادي االحتفاظ بنسخ من

استمرارها. واملقصود بأن حتتفظ دوما بنسخة من عملية الشراء اليت قمت هبا)كمستهلك( عرب شبكة 
ذلك قصري، و  يف وقت يات الشراء مع مصدر بطاقة الدفعوكذلك باالستمرار بعمل تسو   األنرتنيت،

الكتشاف االخرتاقات بوقت سريع وإيقاف آلية الدفع عند الضرورة، لكي ال يستطيع املخرتق االستمرار 
 باستخدام بطاقتك.

  راقب استخدام للمحدداتCookies  عبارة عن رموز رقمية تساعدك بدخول املوقع دون إعادة   هي:و
ن قبل املوقع دون طلب اإلذن منك بذلك، وآلية كتابة رقمك السري، وعادة ما يتم إدخاهلا إىل جهازك م

عمل هذه احملددات بأنه وعند دخول املوقع مرة أخرى، يقوم املوقع باالتصال بتلك احملددات واملوجودة 
 الغالب ويف على جهازك ومطابقتها برقمك السري ومن مث السماح له بالدخول دون طلب الرقم السري.
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على جهازك عندما تكون على الشبكة،  Cookiesذه احملددات يستطيع قراصنة االنرتنيت تتبع ه
 ولذلك يفضل برجمة جهازك على طلب اإلذن منك قبل أن ينزل املوقع تلك احملددات عليه.

   عدم السماح لألطفال باستخدام الشبكة دون إشراف، تأكد بأنك تشرف على أطفالك عندما
يت مجيع املعلومات الشخصية عن حسن نية، وال يستخدمون االنرتنيت، خصوصا أهنم يستطيعون إعطاء

 تكون كفيلة بتمكني الغري من اخرتاق جهازك وبكل سهولة.
  استخدام املواقع املرخصة، واملقصود باملواقع املرخصة، تلك املواقع اليت مت تقييمها وتأهيلها من قبل طرف

طرف  را بتوقيع إليكرتوين خاص منثالث مؤهل بأمور احلماية، حيث أن ذلك النوع من املواقع يكون ممهو 
 ثالث مهين متخصص، كمعهد احملاسبني القانونيني األمريكي.

عالوة على ذلك، يتعني على املستهلك اختاذ تدابري األمن الشخصي، على سبيل املثال استخدام برنامج 
لتحق  منها  امكافحة الفريوسات واستخدام متصفح آمن وإجراء عمليات الشراء من خالل املتاجر اليت مت

عرب اإلنرتنت واستخدام كلمات املرور املعقدة. أخريًا ، جيب على املستهلك أن يبحث يف املتاجر عرب 
 SET (Secure Electronicاإلنرتنت عن املكونات اليت تتحق  من مصداقية معايري الدفع مثل: 

Transaction و )SSL (Secure Socket Layer.)18 

 الكفيلة بتعزيز ثقة المستهلك في التسوق عبر االنترنيت.السياسات التسويقية  -6

سوي  االلكرتوين والثقة يف التميكن تعريف ثقة العميل على أهنا احلدس، اإلميان، التوقع، اإلرادة أو السلوك. 
 19تعين توقع املستهلك بان املوقع االلكرتوين ال يوجد به خطر اوتالعب وانه سيلتزم بوعوده.

من خالل ما سب  تبني أن الثقة مقرونة بالشك فكيف يلغي الشك يف التسوي  االلكرتوين خصوصا أن  
ميارس يف بيئة يكرت فيها التحايل وعدم االتصال عن قرب وهذا من طبيعته يولد الشعور بالشك. فاملوقع 

ر لكي تتكون فر ثالثة عناصااللكرتوين هو املعين األول بإزالة هذه الشكوك من خالل التزامه وجيب أن تتوا
 20لدى املستهلك الثقة يف املوقع االلكرتوين وهي:

قود تثقة المستهلك تتعلق بمتغيرات مرتبطة بالمؤسسات)السمعة والرضا على التجارب السابقة(:  -3
ة لالسمعة اجليدة للمؤسسة لدى العميل إىل اإلميان بأهنا شريك شريف ومهتم ملصاحل عمالئه فهي قدرهتا الدا
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على شرفها بااللتزام بوعودها. والثقة ليست قيمة ثابتة بل متغرية فهي تتطلب تكوين تدرجيي وتقدم طوال 
الوقت مما يعين أهنا تنشأ لدى املستهلك بتدرج اجتاه املؤسسة إما وفقا ملدة العالقة معها أو إما وفقا لرتاكم 

 جتاربه مع خمتلف املؤسسات من جهة أخرى.
 فمستوى الرضا الذي حققه العميل من الذي يصدر حكمه على تجاربه السابقة:المستهلك هو  -.

 جتاربه املاضية أو من النتائج املسبقة يف التعامل مع املؤسسة هو من حيق  أو ينفي ثقته هلذه املؤسسة.
األمن يف املوقع  يعترب عنصرثقة المستهلك تتعلق بمتغيرات مرتبطة بالموقع)خصائص الموقع(: -3
كرتوين أحد احملددات اليت يتوقف عليها الشراء، فمن خالل االنرتنيت تستطيع املؤسسة أن تبيع أو تأجر االل

أحد أصوهلا املتمثل يف قاعدة بيانات العمالء إىل جهات أخرى. األمر الذي ينجم عنه يف معظم األحيان 
عمالء يرفضون إعطاء من ال %33حساسية لدى العمالء من عدم وجود محاية لبياناهتم الشخصية. ف 

بياناهتم الشخصية ألهنم ال ميلكون أي معلومة عن الكيفية اليت تستخدم فيها البيانات، ولطمأنة هذا العميل 
جيب على املؤسسة أن تقدم له إجابات على هذه األسئلة: ما نوع البيانات اليت جتمعها عن عمالئها؟ ألي 

ما هي مقاييس األمن املتخذة حلماية هذه البيانات؟.  غرض تستخدم هذه البيانات؟ ومع من ستتقامسها؟
فاحرتام أسرار احلياة اخلاصة  للمستهلك على املوقع االلكرتوين يأيت يف أوىل اخلطوات اليت تطور فيها املؤسسة 

 ثقة املستهلك فيها.
 خاتمة:
 السهل من وأصبح اإلنرتنت عرب التصفح التقين وسرعة للتطور االنتشار، نظراً  واسعة اإلنرتنت بيئة أصبحت

 علي القدرة أصبح باإلمكان الشبكة. كما هذه علي ما خدمة أو منتج ختص أية معلومات علي احلصول

 وبيعها لسلعته الرتويج من مسوق أي بذلك ليتمكن زمن قصري يف عليها واحلصول السلعة تلك اقتناء

كر ان كل هذا قد يشوبه عدد من احملاذير والزمنية، ولكن ينبغي أن نتذ  املكانية احلدود متخطيا بذلك
 واملخاطر اليت يدركها املستهلك واليت قد حتول دون استفادته من هذه السلع واخلدمات.

ان نقص الثقة على مستوى االنرتنيت وزيادة حجم املخاطر اليت يتصورها املستهلك عند التسوق عربه اصبح 
 وين وما يغذي هذا النقص هو زيادة التحايل االمر الذيمن التحديات اليت تواجه تطور التسوي  االلكرت 

عليه و جيعل املستهلك مقاوم أو مرتدد للشراء االلكرتوين وهذا يؤدي اىل نقص عدد الزبائن االلكرتونيني. 
يرتبط جناح املسوقون الكرتونيا ارتباطا وثيقا خبطر االحتيال، وهذا جيعل محاية البيانات وأمن املعامالت من 

 اولويات املؤسسات، اىل جانب ضرورة وضع االسرتاتيجيات التسويقية املناسبة للحد من تلك املخاطر.أهم 
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 توصلنا من خالل هذه الدراسة الى جملة من النتائج نلخصها في االتي:
خماطر ، خماطر ناجتة عن التاجر او املسوق االلكرتوينعموما قسم الباحثان خماطر التسوق عرب االنرتنيت اىل   

  ، وخماطر ناجتة عن ضعف التشريعات والضوابط القانونية.حتيال عند الشراء عرب اإلنرتنتاال ناجتة عن
ال مستهلكني من اجلزائر تبني ان املخاطر اليت يدركوهنا هي: املخاطر الصحية، املالية، اضاعة الوقت ؤ وعند س

 التوصيل، اطرخموخماطر اخلصوصية  و  ودةخاطر اجلملبالنسبة وخماطر ما بعد البيع، كما يدرك خماطرة متوسطة 
أن أهم الطرق اليت يعتمدها املستهلك لتخفيض املخاطر هي: الدفع اآلمن وضمان استعادة  النتائج تؤكد
توفر معلومات عن املنتج وعن االسعار شراء العالمة التجارية املعروفة واملشهورة وإمكانية رؤية املنتج   املال،

 .التواصل مع مندوب مبيعات إمكانيةيف متجر وكذا 
 التوصيات والمقترحات:

ان املوقع االلكرتوين هو املعين االول بإزالة الشكوك اليت تراود املشرتي وذلك من خالل التزامه بالوعود  -
مبوقع التسوق سوف تعتمد على بعض اخلصائص األخرى للموقع )مثل: املشرتي ثقة اليت يقدمها كما أن 

املعلومات اليت يقدمها، النصائح واإلرشادات اليت يتضمنها، والعالمة التجارية اخلاصة سهولة التصفح، عم  
 باملنظمة صاحبة املوقع.

االهتمام بالرتويج على شبكة اإلنرتنت بالطريقة املثلى إلمداد املشرتي باملعلومات عن املزايا اخلاصة باملنتج -
ا هو حتياجاته، والعمل على حتديث املعلومات حول كل موإثارة اهتمامه هبا وإقناعه مبقدرهتا على إشباع ا

  .جديد هبدف تعزيز ثقة املشرتي
وضع املسوق االلكرتوين للحماية الالزمة لقاعدة البيانات من اجل منع أي طرف للدخول عليها وحماولة -

رجة من األمان دتوفري أكرب ، و تسريب املعلومات املخزنة فيها من خالل وضع ارقام سرية وموانع االخرتاق
اإللكرتونية على شبكة  عاليت تعترب من احملددات األساسية يف الثقة باملواق واخلصوصية يف التعامل للمشرتيني،

 .اإلنرتنت
 للتعاقد الذي يسعى املشرتي حلماية وآليات تشريعاته مبادئ يف يكّرس أن اجلزائري املشرع على جيب -

 خالل اخلدمة أو السلعة الرتاجع عن يف ح  أو اإلعالم، يف حقه حبماية األمر تعل  سواء األنرتنت عرب

 بأية أو اإللكرتوين بريده خالل من تعامالته اليومية ضمن الشخصية بياناته محاية يف حقه يف أو معينة مدة

 .أخرى وسيلة
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ونيـــة لتجنب أنظمـــة احلمايـــة االلكرت تطـــوير املنظومـــة البنكيـــة حبيـــث تكـــون منظومـــة الكرتونيـــة، وتـــوفري -
 االخرتاقات والقرصنة وضع اسرتاتيجية مدروسة لتقبل التجارة االلكرتونية من قبل األفراد.

ولحماية المستهلك الكترونيا ال بد من تكامل كافة االطراف المعنية، من شبكة عنكبوتية، اطر قانونية، 
ك االلكتروني ووعيه والمامه بجميع اطراف العملية مواقع امنة واالهم من هذا كله المستهل

 .االلكترونية 
 

-13:ص ص .القاهرة ،العريب ، دار الفكروالتسوي  الشبكي التسوي  االلكرتوين(، 2112)،توفي  حممد عبد احملسن 1
14. 
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 دكتوراهدراسة ميدانية, رسالة  ,دوافع التبين أو الرفض- التسوق عرب اإلنرتنت (،.33. )عماد أمحد إمساعيل النونو 3 

 .80، ص:منشورة, جامعة العامل األمريكية
4 Idem 
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8 idem 
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.يةالمستقبل هاتوجهاتو التجارة االلكترونية انعكاسات   
The implications of electronic commerce and its future trends  

 meddahi26@gmail.com.   "الجزائر" البويرة – آكلي محند أولحاججامعة  محمد مداحيد/
 akramaridj@yahoo.fr ، الجزائرسكيكدة 5511أوت  02جامعة  /فتيحة مخناشأ

 

التجارة اإللكرتونية هي مصطلح حديث العهد، ظهر يف اآلونة األخرية، يشري إىل األنشطة  : ملخص
ّد تقنيات املعلومات ووسائل االتصال واإلنرتنت، إذ يع باستخدامواملعامالت التجارية اليت يتم إجراؤها 

اإلنرتنت أمهها، لكن بالرغم من حداثة عهد ظهورها إاّل أّّنا أحدثت نقلة نوعية هائلة يف جمال التجارة، 
وجعلتها تتّم بسالسة وسهولة كبرية، إذ قدمت الكثري من الفوائد للبشرية، سواًء على مستوى األفراد، أو 

 .املؤسسات والشركات التجارية املختلفة، أو على مستوى اجملتمع بأكمله على مستوى
 االنرتنت.، التجارة اإللكرتونية، التجارة :الكلمات المفتاحية

Abstract: 
  E-commerce is a recent term, which appeared recently, refers to the 

activities and transactions conducted by the use of information technologies 

and means of communication and the Internet and the Internet is the most 

important one. Despite of its new emergence era, it has caused a huge 

paradigm shift in the field of trade companies or society as a whole 
Keywords: commerce, e-commerce, internet. 

 

مبنأى عن  ،مل يكن التحويل الذي شهده العامل يف خمتلف اجملاالت بفعل انتشار التكنولوجيا الرقميةمقدمة: 
فضال عن  ؤهالهتا وفرص جناحها،مهي األخرى تغريا ملحـوظا يف طبيعتها و  االيت شهـدهت التجارةعملية 

كثر فعالية إىل مفهوم جديد وبدأت تأخذ شكال أ التقليديةاملشاكل اليت قد تعرتضها، وقد حتولت الوظائف 
 لتجارةامنها يف تطوير إجياد احللول ملشاكلها فأخرجت مفهوما جديدا هو  االستفادةو  ،مع هذه التكنولوجيا

 أو باإلنرتنت. ةاإللكرتوني
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ض خاصــــــــــــــة لكونه يعمل على  في ،يف العامل بســــــــــــــرعة مذهلة ةاإللكرتوني التجارةفانطلق قطاع 
التكاليف وتوســيع احلصــس الســوقية فالهرت شالك الشــركات اليت تســو  إلكرتونيا وحتويل مالي  الرســائل 

 فقد تؤدي إىل توســـــيع األســـــوا  و يادة احلصـــــس الســـــوقية للشـــــركات االلكرتونية، اإللكرتونية عرب الشـــــبكة
 العاملي. االنتشاريف  % 22إىل  3بنسبة من 
لواضــع على ما يبدو أم مصــطلح التجارة اإللكرتونية قد صــار املصــطلح الرابح واملتداول على من او 

نقلنــا التجــارة حبيــث ت ،مع هــذا فــالتجــارة اإللكرتونيــة تعمــل على تغيري أ ــا  حيــاتنــاو  الصــــــــــــــعيــد التجــاري،
سرعة بي الذي جيري فعلحيث الزمام ال ،اإللكرتونية إىل واقع افرتاضي ال حدود له يتيحه اخليال " السرباين"

حيث  ،خلارج، فتشــكل طوائف جديدة هويتها الســو اوتزول الفرو  ب  الداخل و  ،الضــوء يكتســح املكام
تصــــــــــل منتجاهتا األثرية وترتاجع اسغرافيا الســــــــــياســــــــــية اليت كانت تنالم العالقات ب  الدول على أســــــــــا  

ة. ومع ة، عرب احلدود للمعلومات اإللكرتونياملسافات لصاحل عالقات جديدة تقوم، على فر  احلدود الوطني
 مرور الوقت أصبحت العالقة ووطيدة ب  التجارة واالنرتنت.

لتجارة اانعكاساااااااااااات فيما تتمثل الورقة البحثية اإلجابة على اإلشــــــــــــــكالية التالية   ههذ من وســــــــــــــنحاول
  للعناصر التالية؟  وذلك من خالل التطر  يةالمستقبل هاتوجهاتو االلكترونية 

 ؛التجارة اإللكترونية في أدبيات الفكر التسويقي مفاهيم 
 ؛(اساتواالنعك معوقاتالو  يوب، الدوافععالمزايا و الالثاني: التجارة اإللكترونية ) حورالم 
 ا.توجهات التجارة االلكترونية في المستقبل وفرصه  

ونية واحدا يعد مفهوم التجارة اإللكرت  :مفاهيم التجارة اإللكترونية في أدبيات الفكر التسااويقي -1
من أحدث املصــــطلحات يف جمال األعمال، حيث تبدأ األخذ اذا املصــــطلح و النشــــا  املرتب  به بدأ من 

وتكمن أمهية هذا املفهوم يف األســــاليت التكنولوجية احلديثة اليت  يزه مقارنة بأســــاليت الطبقة  ،م6611عام 
اإلداري و  قبل العمل التجاري واالقتصـــــــــاديذلك ألثاره املتوقعة على مســـــــــتيف التجارة التقليدية من جهة وك

 من جهة أخرى.
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 :مفهوم وتطور التجارة اإللكترونية  -1-1
بعد مصـــــــــطلح التجارة اإللكرتونية أكثر املصـــــــــطلحات قبوال يف هذا  مفهوم التجارة اإللكترونية: -1-1-1

ت اا  ممارسمفاهيمه وتعريفاته فيما يتعلق بتحديد أو توسيع نط تاجملال، والواقع أم هذا املصطلح قد تباين
 ومعامالت هذا النشا .

 ؛التجارة اإللكرتونية  هي عملية نقل وتسليم السلع واخلدمات اإللكرتونية 
  التجارة اإللكرتونية  هي نوع من عمليات البيع والشراء ما ب  املستهلك  واملنتج  أو ب  بعض

 ؛تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الشركات باستخدام
 التجارة اإللكرتونية  هي عمليات البيع والشراء من خالل شبكة اإلنرتنت. 
وتعرك اللجنــة األوروبيــة التجــارة اإللكرتونيــة هي أداء األعمــال إلكرتونيــا حيــث تقوم على أســـــــــــــــا        

نشــــــــــطة أّنا تتضــــــــــمن العديد من األك  كتوبة كانت أو مرئية أم مســــــــــموعةالتبادل اإللكرتوين ويف البيانات م
التجارية اخلاصة بتبادل السلع واخلدمات وإ ام عمليات البيع والشراء والتسليم بالنسبة للمحتويات الرقمية 

أمحد، ) املزادات التجارية وعمليات التســــويق وخدمات ما بعد البيعالفواتري و والتحوالت اإللكرتونية لألموال و 

  .(33، صفحة 2002سنة 
خدام هي عبارة عن أي اســت تعريف شخر للتجارة اإللكرتونية  وكما أضــاك الســيد أمحد عبد اخلالق

للوســـائل التكنولوجية وشـــبكات املعلومات ملمارســـة أي نشـــا  ذاري، ويشـــمل ذلك وســـائل االتصـــال اليت 
ة وتو يع وبيع الســـــلع واخلدمات، وكذلك تســـــويتعمل كوســـــي  يف عمليات تصـــــميم وإنتاج وإعالم وعر  

 ؛(33، صفحة 2002)أمحد، سنة  عمليات الدفع
وتعرك  ؛يعرك عبود   التجارة اإللكرتونية على أّنا اجملال األوســـــــع الذي يغطي صـــــــفقات األعمال

بداللة القدرات املســــــــــــتفادة من االنرتنت والوســــــــــــائل اإللكرتونية يف تأدية العملية التجارية، و ذا فأّنا اذا 
جنم، ســـنة ) املعىن تشـــري إىل التجارة اليت يتم تعجيلها وإغناؤها بتكنولوجيا املعلومات وبشـــكل خاص اإلنرتنت

 ؛( 30فحة م، ص2003هـ/5323
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يعرك صــــــــــاحل احلناوي  التجارة اإللكرتونية على أّنا  عمليات تبادل الســــــــــلع واخلدمات عن طريق 
وسيلة إلكرتونية أو وسي  إلكرتوين فهي تتضمن إجنا  خمتلف األعمال عن طريق اإلنرتنت من خالل مجيع 

يعرك بعض الباحثوم يف أدبيات الفكر ، كما (531، صـــــــفحة 2003احلناوي، ســـــــنة )حممد فريد و  أطراك التعامل
  ،التسويقي املعاصر أم التجارة اإللكرتونية هو مفهوم مشتق يصف عمليات تبادل املنتجات من بيع وشراء
الورة نتبادل املعلومات ب  البائع  واملشـــــــرتين عرب شـــــــبكات احلاســـــــبات اآللية وشـــــــبكة االنرتنت. وفقا للم

  (353،353، صفحة ص ص  2003)طار ، سنة  الذي يتم به تناول تلك الالاهرة الرقمية على النحو التايل
 .: مناظر تعريف التجارة اإللكترونية10الجدول رقم 

 المنظور التعريف
 االتصاالت .ةبواسطة شبكات احلاسبات اآللي واملعلومات وسددا الكرتويناخلدمات هي تسليم السلع و 

 األعمال هي أحدى التطبيقات التقنية الرقمية يف جمال التعامل أو تعامالت األعمال
باع رغبت املنالمات واألفراد واسهات احلكومية يف  التجارة اإللكرتونية هي أداة موجهة إلشـــــــــــــــ

للمســـتفيدين واإلســـراع بزمن تقدة اخلدمة إليهم وحتســـ  جودة خفض تكلفة اخلدمات املقدمة 
 املنتج.

 اخلدمة

 األداء أداة لتوفري وشراء املنتجات وتبادل املعلومات بصورة فوري أو حلالية من خالل شبكة اإلنرتنت.
 التعاوم املشرتية.املشرتك ب  املنالمات البائعة و  التجارة اإللكرتونية هي إطار للتعاوم

 اجملتمع م فيما بينهم.التعاو للتعلم و التبادل و التجارة اإللكرتونية هي ملتقى جيمع عناصر اجملتمع 
 .863 ص ، 5002سنة  ،، منشأة املعارك للتو يع، اإلصدار الثاين "التسويق والتجارة اإللكترونية": المصدر: طه طارق

 وبالتايل ميكن أم يتم تطوير التعريف التايل للتجارة اإللكرتونية يف ضوء اإلطار املفاهيمي السابق تناوله    
إىل عمليات بيع وشـــــراء املنتجات وتبادل املعلومات ب   E-commerceتشـــــري التجارة اإللكرتونية 

  .(353، صفحة 2003)طار ، سنة  البائع  واملشرتين ومن خالل شبكات احلاسبات اآللية واالنرتنت

نيت  مر التطور التـاريي للتجـارة اإللكرتونيـة عرب حقبت   م مراحل وتطور التجارة اإللكترونية: -1-1-2
 وحقبة ثانية  عرفا بالتجارة اإللكرتونية حقبة أوىل



 

 :الوطني العلمي حولالملتقى 
 وسبل حماية املستهلك الالكتروني ةالتجارة الالكتروني 

5 

وهذه املرحلة  5000-6662وتشــــــــــــــري إىل تلك احلقبة الزمنية املمتدة من  تجارة إلكترونية حقبة أولى: -أ
شــــــــــــــهدت  وا مزدهرا يف التعامالت لتعامالت التجارة اإللكرتونية اليت اعتمدت على التقنية اسديدة حيث 

ت تيجياإســـــرتاركزت منالمات األعمال بصـــــفة أســـــاســـــية على  و العائد من تلك التعامالت و ذلك باتباع 
التواجد اإللكرتوين الفوري اخلاص يف غيبية ملموســــــــــة للتشــــــــــريعيات احلكومية املختلفة واملنالمة  تعتمد على

  ؛لألعمال اإللكرتوين
إىل وقتنا هذا واليت شهدت  5006وتتمثل يف احلقبة الزمنية اليت بدأ عام  تجارة الكترونية حقبة ثانية: - ب

وذلك  كيز منالمات األعمال منصبا على تنمية األرباحعدة تغريات يف    التعامالت والتوجه باألعمال وتر 
إىل  اإلضــــــافةبت خمتلفة أي أّنا تعتمد على التواجد املادي ال املعنوي للمنالمة يف الســــــو  إســــــرتاتيجياب  

 .التواجد اإللكرتوين على شبكة اإلنرتنت يف ظل تشريعات حكومية منالمة لألعمال اإللكرتونية
 فهي ثالث مراحل  ا التجارة اإللكترونيةأما عن المراحل التي تمر به

حيث يقوم املنتج أو البائع ) العار ( يف هذه املرحلة بعر  الســـــــلعة المرحلة األولى العرض) الوعد(: -
أو اخلدمة اليت يود بيعها مســــــــتخدما وســــــــيلة من الوســــــــائل اإللكرتونية املتنوعة للعر  وذلك بعد أم  دد 

وقد تكوم عمليات العر  عن طريق شــاشــات كبرية  ،لدراســات اسدوىاألوضــاع الســائدة يف الســو  وفقا 
 ؛للعر ، أو الكتالوج الرقمي.....اخل

بل إذا اقتنع الزبوم بطريقة العر  قد يقرر قبول العر  أي يلتقي العر  من ق :االقتناعالمرحلة الثانية  -
علومــات حلــة بطلــت املزيــد من املوينعقــد العقــد ويتم التبــادل يف هــذه املر  ،العــار  بــالقبول من املشــــــــــــــرتي

  باســتخدام ويعرب املشــرتي عن قبوله بالعر  ،وذلك باســتخدام وســائل إلكرتونية أكثر ،والبيانات عن املنتج
 ؛وسائل الكرتونية أيضا بعد تأكده من أّنا مؤمنة حتافظ على سالمة وصحة املنتج

يقوم تنفيذ و تقابلة يف العقد موضــــــــــــع الت املويف هذه الرحلة يتم وضــــــــــــع االلتزاما المرحلة الثالثة القبول:-
تقوم هذه عقد و الطريقة املتفق عليها يف الالعار  بتوفري الســـــــــلعة وإعدادها وهتييتها لتســـــــــليمها بالشـــــــــكل و 

 .األمر بالدفع، تسليم السلعة  التسليم املرحلة على 
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 تصــــــنف أدبيات الفكر التســــــويقي املعاصــــــر التجارة اإللكرتونية إىل أربع  :أنواع التجارة اإللكترونية -1-2
 هي املشرتي و أنواع رئيسية وفقا لطبيعة العالقة السوقية ب  البائع و 

ويقصــــــد اا  B) 2Business to Business (B المشاااااروعات: -التجارة بين المشاااااروعات -1-2-1
بكة األعمال البائعة ومنالمات األعمال املشـــرتية عرب شـــتعامالت التجارة اإللكرتونية اليت يتم ب  منالمات 

م، 2003هــــــــــــــــ/5323)جنم، سنة  االنرتنت، مبعىن أخر هي كل الصفقات )بيع وشراء( اليت تتم ما ب  الشركات

ب  املشـــروعات منذ ســـنوات خاصـــة يف جمال خدمات  -أســـاســـا–التجارة اإللكرتونية  توبدأ .(30صـــفحة 
ـــــ، التحويالت املالية ب  املؤسسات املالية الكربى مث انتشرت ب    Firm to Firm Tradeوهو ما يعرك بـ

 خمتلف قطاعات األعمال وجماالته وامتدت لتشــــــــــــــمل حلقات األعمال املختلفة لتقيم الرواب  والعالقات
 Business)األمامية مثل التسويق والتحضري لألعمال مثل املوردين للموارد األولية ومن مث أصبحت تعرك 

B2to business B ) والشــــك أم هذا التطور يعد ذا أمهية كبرية بالنســــبة للتعامل ب  املشــــروعات املختلفة
 املشــــروعات يف دولة ما غريها منكانت تتم يف داخل الدولة الواحدة خاصــــة الدول املتقدمة أو ب   ءســــوا

 ؛(33، صفحة 2002)أمحد، سنة  املشروعات يف دولة أخرى
تشهد التجارة  C) 2Business to Consumer (Bالمستهلكين: -التجارة بين المشروعات -1-2-2

كن أم يطلق عليه تطور انتشار ما مياإللكرتونية تطورا سريعا يف التعامالت ب  املشروعات واملستهلك  مع 
ثقافة االنرتنت ب  األفراد يف خمتلف الدول خاصـــة ب  الشـــباث وحديثي الســـن بســـبت التقدم التكنولوجي 

حــاســـــــــــــــت نقــال و للمعلومــات وانتشـــــــــــــــار احلــاســــــــــــــبــات الشــــــــــــــخصــــــــــــــيــة والتكنولوجيــا اخللويــة يف ا ــاتف ال
 ؛(335،332، صفحة 2003)طار ، سنة  اسيت ..........اخل

 C) 2consumer ( C -to -consumerالمسااتهل  :  –التجارة بين المسااتهل   -1-2-3
وتتمثل يف تعامالت التجارة اإللكرتونية اليت يتم ب  املستهلك  األفراد وبعضهم على شبكة اإلنرتنت، أي 

لة إىل عندما  اول مســتهلك بيع ســيارته املســتعممســتهلك مشــرتي، ومثال على ذلك  مســتهلك بائع و ب 
مســـتهلك(تالم -بالتايل فأم فية التجارة اإللكرتونية )مســـتهلكلك أخر مشـــرتي من خالل اإلنرتنت و مســـته

 ؛طرفا ثالثا وسي  من املستهلك  األفراد يتمثل يف املؤسسات اليت  ا مواقع على اإلنرتنت
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وتشري  B 2Business to Consumer (C)المشروعات : -التجارة بين المستهل  -1-2-4
إىل تعامالت التجارة اإللكرتونية اليت تتم ب  مستهلك  أفراد بائع  ومنالمات أعمال مشرتي ومثال على 

ضـــــم تو  ،ذلك عندما يقوم املســـــتهلك الفرد بيع منزل ميتلكه من خالل اإلنرتنت إىل منالمة أعمال مشـــــرتية
ألم معالم البائع  من املســــــــــــــتهلك  األفراد ال ميتلكوم موقع على هذه التجارة طرفا ثالثا وســــــــــــــيطا، نالرا 

االنرتنت، لذا يعتمدوم على مؤســـســـات  ا مواقع متخصـــصـــة على شـــبكة اإلنرتنت، تقوم بعر  منتجات 
 www.buyonline.comع البائع  األفراد، وتلقي طلبات الشراء، وذلك مقابل عمولة أو جمانا، ويعد موق

 ؛(332، 333، صفحة  2003)طار ، سنة مثاال واضحا  ذا النوع من التجارة اإللكرتونية 
 :العناصر والمالمح المميزة للتجارة اإللكترونية -1-3
ا أو بالتخطي  احلذر قبل وضــع خدمتهإم أغلت الشــركات مطالبة  عناصاار التجارة اإللكترونية: -1-3-1

ذارهتا حتت التنفيذ ودخو ا يف منافســـــــــة حادة مع الشـــــــــركات األخرى،  ذا فمحاولة  يادة أرباح الشـــــــــركة 
 يتطلت دخو ا يف موقع التجارة اإللكرتونية الناجح الذي تتكوم عناصره من 

االســـــــم د على اإلنرتنت فإذ يعترب اخلطوة األوىل للتواج اختيار االساااااام النساااااايجي المناساااااا : -1-3-1-1
املناست هو االسم الفريد الرنام الذي ميكن تذكره بسهولة و قق هوية الشركة ويستطيع الزوار الوصول من 
خالله إىل الشــركة وشــراء منتجاهتا إذ بفضــل أم يكوم االســم متميز وقصــري للعمل املذكور والكتابة والقراءة 

 ؛والنطق واحلفظ
بعد النتهاء من اختيار االسم وتسجيله يتم بناء املوقع التجاري للمنشأة  بناء الموقع الشبكي: -1-3-1-2

على االنرتنت فاملوقع الشــبكي هو املعر  التجاري للمنشــأة جيت تزيينه بالديكور واإلضــاءة ليكوم مشــوقا 
  ـــامـــا كمـــا هو احلـــال يف املعـــار  وواجهـــات اقـــال التجـــاريـــة، واملوقع عبـــارة عن كتـــاث  توي املعلومـــات

بنا  حول الشـــــركة وخمتلف إنتاجياهتا )ســـــلع، خدمات( ويتم ملتفوموالنصـــــيحة اليت ينشـــــد معرفتها العمالء 
 ؛املوقع بالتقاعد مع منشأة تصميم املواقع الشبكية

به إم اختيار موفر خدمة اإلنرتنت بشـــاختيار موفر خدمة االنترنت السااتفاقة موقع المنشاا ة:  -1-3-1-3
شــأة يتم اختيار موفر اخلدمة أما على خادم شــبكي خاص باملنكاتت الشــركة و ماختيار املوقع اسغرايف ملقرأ و 
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أو خادم شـــــبكي مشـــــرتك مع منشـــــأة أخرى، إم أهم اخلدمات اليت يقدمها موفر وخدمة اســـــتضـــــافة املواقع 
  ؛الشبكية وتوفري مدخل االنرتنت وأدوات اإلدارة املوقع والربيد اإللكرتوين وخدمات مساندة أخرى

هناك من يرتبس باملواقع الشــــــــــــبكية للشــــــــــــركات ويتســــــــــــلل إليها ألعاقتها وإرباك  ع:أمان الموق -1-3-1-4
ولكي تكســــت الشــــركات ثقة عمالئها من الناحية األمنية، ، خدمتها أو تســــبت األذى املايل  ا ولعمالئها

وماهتم لعليها توثيق و تأم  مواقعها لســـــالمة وصـــــيانة بياناهتا وطمأنت العمالء بأم بطاقتهم االئتمانية ومع
 ؛.(200 -511م، الصفحات 2003)العزيز، سنة  ي معرضة لالستخدامهالشخصية يف احلفظ والصوم و 

على الشــــــــــــــركات أم تنوع و تؤمن من طرك الدفع مقابل املنتجات تساااااااااااهيل عملية الدفع:  -1-3-1-5
لعميل البطاقات االئتمانية اليت جيت أم يطمأم كل من اواخلدمات اليت تنتجها ويأيت يف مقدمة هذه الطر  

 والشـــركة بالثقة يف التعامل اا وتتم عملية  الدفع بطريقة إلكرتونية عن طريق برامج متخصـــصـــة ترب  باملوقع
 ؛اإللكرتوين للشركة تديرها مؤسسات مالية متخصصة

د الذايت قة وممارســــــــــــــة النققبل إطال  املوقع االلكرتوين جيت فحس املوقع بداختيار الموقع:  -1-3-1-6
والتأكد من خلو املوقع من األخطاء اللغوية والنحوية والتأكد من سالمة اإلجراءات ووضوحها والتأكد من 

 ؛اا يف ذلك نالام الدفع والتأم  وخدمة العمالء وغريها ةبكفاءأم كل النالم تعمل 
حث يف ع يف حمركات البسلت الزوار إىل موقع املنشـــــــــأة جيت تســـــــــجيل املوقتساااااااويق الموقع:   -1-3-1-7

االنرتنــت أو التــأكــد من أم املوقع ســــــــــــــيكوم جزء من نتــائج البحــث عنــدمــا يبحــث العمالء عن املنتجــات 
 ..(202 -200م، الصفحات 2003)العزيز، سنة  واخلدمات اليت تقدمها املنشأة

 هي اإللكرتونية بسبعة مالمح مميزة و تتصف التجارة  اإللكترونية:المالمح المميزة للتجارة  -1-3-2
وهـذا يع  أم تعـامالت التجـارة اإللكرتونيـة غري مقيـدة ســــــــــــــواء  منيـا أو توفر زماني ومكاني:  -1-3-2-1

مكانيا، فهي متاحة على مدار ســــــــــــاعات اليوم ويف أي مكام من العامل، عكج احلال يف التجارة التقليدية 
 ؛ساحات التعامل املعتادة يف السو ، ومكانية مبوقع سو  التعاملاملقيدة  منيا 
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ويشــري هذا إىل العدد اإلمجايل من مســتخدمي شــبكة اإلنرتنت اليت ميكن أم  االمتداد العالمي: -1-3-2-2
 ــد إليهم تعــامال التجــارة اإللكرتونيــة مبختلف دول العــامل، حيــث أ تــاحــت تقنيــات اإلنرتنــت التغلــت على 

 ؛والوطنية ب  البائع  واملشرتين املعوقات الثقافية
 ضــــــــــــــع أغلــت تعــامالت التجــارة اإللكرتونيــة للمعــايري الكونيــة، وهي املعــايري معاايير الكونياة:  -1-3-2-3

املقبولة واملشــــــرتكة ب  مجيع األمم حول العامل، فمثال  برامج التعامل مع املواقع والتصــــــفح عرب الصــــــفحات 
  ؛اإللكرتونية لشبكة اإلنرتنت موحدة

حيث يعرب عن كمية املعلومات اليت ميكن ضـــــــــــخها أثناء عمليات التعامل ب  البائع  اء:الشااااااااار  -1-3-2-4
 ؛واملشرتي، ويعترب هذا امللمح أكثر ثراء يف التجارة التعليمية عن اإللكرتونية

قنيات تتصـــــــف التجارة اإللكرتونية بوجود بيية تعامل تفاعلية ب  البائع واملشـــــــرتي فت التفاعلية: -1-3-2-5
 ؛اتصال مزدوج االذاه ب  أطراك التعامل ومن خالل جوار ب  البائع واملشرتياالنرتنت تتيح 

تشــري كثافة املعلومات إىل كمية املعلومات املتاحة ألطراك الســو  ويف هذا الكافة المعلوماتية:  -1-3-2-6
 ؛الصدد تتمتع تعامالت التجارة اإللكرتونية بكثافة معلوماتية أكثر من التجارة التقليدية

تتيح التجارة اإللكرتونية للمؤســــــــــــســــــــــــات قدرات أعلى على القيام شااااااااااخصااااااااااي: التخاط  ال -1-3-2-7
 بالتخاطت الشخصي مع عمالئها، وتفضيل املنتج  م بصورة ال تتوافر بنفج الدرجة يف التجارة التقليدية.

 :خصائص وقيم التجارة اإللكترونية والمنظور الرقمي لها -1-4
 أهم خصائس التجارة اإللكرتونية تتمثل يف   خصائص وقيم التجارة اإللكترونية: -1-4-1
   ،تتسم التجارة اإللكرتونية بالنمو والتطور السريع، ومن مث يزداد نصيبها يف الناتج اقلي اإلمجايل العاملي

 ؛يف هذا الصدد اعتماد هذه التجارةكما يسهم تطور اإلنرتنت إسهاما فعاال 
   ؛والتسليم، بالتايل هي  تزل عنصر الزمنتتسم بالسرعة الفائقة أي السرعة يف االتفا 
 ؛ك ثالثية دوم احلاجة إىل طر تتسم بالتعامل املباشر ب  املتعامل  على شبكة االتصاالت الدول 
  ؛ساعة 52تتيح فرصة كبرية للتعامل يف خمتلف األسوا  يف الشر  والغرث على مدار 
 ا؛مكام إضافة على أّنا وسيلة رخيصة جدوجد يف كل تا ذارة كونية ال تعرك احلدود و تعترب أّن 
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  إم التعامالت ب  املشــــــــــــارك  يف هذه التجارة على اختالك أنواعها تتم بوســــــــــــائل إلكرتونية بداء من
دمية أو ا بالتســـــــليم اإللكرتوين للمنتجات اخلءنتهاامرحلة العر  مث تبادل املعلومات وإجراء املفاوضـــــــات و 

  ؛(31،30، صفحة 2002)أمحد، سنة  اخلاص حىت أنه يكاد يكوم كليا السلعية األخرى اعتماد على النشا 
  إم هذه التجارة تتسم بعدم التوا م يف انتشارها إذ تسيطر عليها االقتصاديات املتقدمة خاصة الواليات

 ؛املتحدة األمريكية والدول األوروبية
  ؛ داد استخدام االنرتنتاكلما حقق االقتصاد  وا وتقدما وحققت مستويات الدخول 
  ن إلنرتنت يف التجارة اإللكرتونية يف الدول املتقدمة هم أوليك الذيلأم أكثر الفيات العمرية اســـتخداما

)أمحد، ســــــنة  %52ســـــنة بنســـــبة  22ســـــنة إىل  82، ومن %85ســـــنة  بنســـــبة  82-52ترتاوح أعمارهم ب  

 . (30، صفحة 2002
عرفها بأّنا وفقا ملفهوم التجارة اإللكرتونية اليت ي التجار اإللكترونية من منظور التقنية الرقمية: -1-4-2

احلاسبات اآللية  من خالل شبكاتعمليات بيع وشراء املنتجات وتبادل املعلومات ب  البائع  واملشرتي  
 االنرتنت فإنه ميكن تصفحها من منالور التقنية الرقمية إىل نوع  أساسي  وذلك على النحو التايل  و 
ل املعلومات ب  تباداملنتجات و  ءوتتمثل يف عمليات بيع وشــــــــــــــرا تجارة إلكترونية باإلنترنت: -1-4-2-1

 املشرتين اليت تتم من خالل شبكات.البائع  و 
ب   اا عمليات ب  وشــــــرا املنتجات وتبادل املعلومات يقصــــــدو تجارة إلكترونية بغير إنترنت:  -1-4-2-2

  (322، صفحة 2003)طار ، سنة  .املشرتي اليت يتم من خالل شبكات احلاسبات اآللية األخرى
 :(واالنعكاسات معوقاتال، يوب، الدوافععالمزايا و الالتجارة اإللكترونية ) -2
ملؤســــســــات، اهذا بالنســــبة ألفراد و لكرتونية و عيوث التجارة اإلتبي  مزايا و  العنصــــرســــنحاول يف هذا        

تصــــدير يف لباإلضــــافة إىل دوافع قيام هذه التجارة واملعوقات اليت تقف أمام تقدمها كما ســــنقدم إشــــكالية ا
 انعكاسات هذه األخرية على إدارة األعمال. التجارة اإللكرتونية و 
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إم تقدم التجارة اإللكرتونية من شــــأنه أم يقدم و قق مكاســــت  : مزايا وعيوب التجارة اإللكترونية -2-1
تمع  قق أيضــا عدة مكاســت بالنســبة لألفراد واملؤســســات واجملالفقرية على حد ســواء و كبرية للدول الغنية و 

 واملستهلك  ونلخصها 
 المزايا بالنسبة لألفراد:  -2-1-1
 تفتح األســـــوا  اإللكرتونية بشـــــكل دائم، وبالتايل ال  تاج الزبائن إىلتوفير الوقت والجهد:  -2-1-1-1

السفر أو االنتالار يف طابور لشرا منتج مع ، كما ليج عليهم نقل هذا املنتج إىل البيت، وال يتطلت شراء 
 ؛أحد املنتجات أكثر من النقر على املنتج وإدخال بعض معلومات البطاقة االئتمانية

 توفر التجارة اإللكرتونية فرصــة رائعة لزيارة خمتلف أنواع اقالت على اإلنرتنتحرية االختيار:  -2-1-1-2
تها ومقارنتها أسعارها وصيانمواصفاهتا و  وكذلك توفر وتزود الزبائن باملعلومات الكاملة عن املنتجات، حول

 ؛بغريها من السلع
ار منخفضة السلع بأسعيوجد على اإلنرتنت العديد من املؤسسات اليت تبيع خفض األسعار:  -2-1-1-3

مقارنة باملتاجرة التقليدية، وذلك ألم التســـــويق على اإلنرتنت يوفر الكثري من التكاليف املتفقة يف التســـــويق 
العادي، مما يصعت يف مصلحة الزبائن وألم الشراء اإللكرتوين تدخل يف نطاقه عمليات اخلصم الكبرية اليت 

املستهلك  كات فرص التخاطت ب  املستهلك والبائع واملنتج و تعلنها معالم الشركات فيما يتيح بعض الشر 
 ؛السابق 

توفر اإلنرتنت اتصاالت تفاعلية مباشرة مما يتيح للمؤسسات املوجودة نيل رضا المستخدم:  -2-1-1-4
يف السو  اإللكرتونية االستفادة من هذه امليزات لإلجابة على استفسارات الزبائن بسرعة مما يوفر خدمات 

 ئن وتستحوذ على رضاهم.أفعل للزبا
 المزايا بالنسبة للمجتمع: -2-1-2

  ؛التجارة اإللكرتونية تسمح لألفراد اجملتمع بأم يعمل يف منزله و تقلل من الوقت املتاح يف السو 
 ؛التجارة اإللكرتونية تسمح لبعض املنتجات أم تباع بأسعار  هيدة مما يسمح باقتنائها  
  ؛ا املنتجات غري متوفرة يف بلداّنم األصليةتسمح للمجتمع العامل الثالث أم ميتلكو 
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 .تيسر تو يع اخلدمات العامة مثل الصحة والتعليم بسعر منخفض وبكفاءة عالية 
 حتقق التجارة اإللكرتونية مزايا بالنسبة للمؤسسات أمهها المزايا بالنسبة للمؤسسات:   -2-1-3
ويق يتيح  م التســنت يف إم اعتماد املؤســســات على اإلنرت  أرباح أكثر:تسااويق أكثر فعالية و  -2-1-3-1

خدماهتا  يف خمتلف أحناء دول العامل دوم انقطاع طيلة ساعات اليوم وطيلة أيام السنة، مما عر  منتجاهتا و 
 ؛يوفر فرص أكرب س  األرباح إضافة إىل املزيد من الزبائن

تعد عملية إعداد وصـــــــيانة مواقع التجارة اإللكرتونية على  تحقيق مصااااااريف المؤساااااساااااات: -2-1-3-2
لويت أكثر اقتصادية من البناء التقليدي لألسوا  التجزئة أو صيانة املكاتت، وبالتايل ال حتتاج املؤسسات ا

  ؛إىل الزيادة يف اإلنفا  الكلي على األمور الرتوجيية
ات ونية على القضـــاء على املســـافتعمل التجارة اإللكرت  تواصااال فعال مع الشاااركاء والعمالء: -2-1-3-3
لمؤســـــــــســـــــــات لعبور احلدود اإلقليمية مما يوفر طريقة فعالة لتبادل املعلومات مع الشـــــــــركاء كما توفر فرص و 

 اخلدمات املقدمة من املؤسسات األخرى.لالستفادة من البضائع و 
 عيوب التجارة اإللكترونية:  -2-1-4
  الل التفاعل خفقدام متعة الشــــــراء املعروفة اليت كام جيدها املســــــتهلك يف ممارســــــة عملية التســــــويق من

 ؛االجتماعي املباشر ب  البائع املشرتي
 ؛فقدام األفراد فرصة تعلم مهارات البيع والشراء والتعامل مع اآلخرين يف عملية التسو  التقليدية 
 لشـــــراء يها الفرد نتيجة جاذبية إلعالم وســـــهولة اســـــلع قد ال  تاج إل تور  البعض باالندفاع حنو شـــــراء

 ؛ تراكم الديوم الشخصية العائليةلتايلباو  ،ببطاقات االئتمام
 .إغراء بعض السيدات مبمارسة عمليات تسو  لسلع كمالية قد ترهق ميزانية األسرة 
 :دوافع ومعوقات التجارة اإللكترونية -2-2
ية -2-2-1 باب وراء االهتمام بالتجارة اإللكترون   يف واقع األمر اســــــــــــــتطــاعــة التجــارة الدوافع واألسااااااااااا

فرتة  منية وجيزة، وأم تتحول من جمرد نالريات أكادميية يف األســـــا  بالنصـــــوص اإللكرتونية أم تنمو خالل 
التشـــــعبية إىل كيام مهم يف اآلالك من املشـــــروعات التجارية حول العامل، وتتعدد األســـــباث جذث التجارة 
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عماد، ســـــنة ) اإللكرتونية لكثري من أصــــحاث املشــــروعات التجارية واملســــتهلك  وأهم هذه األســــباث ما يلي

   ( 32، صفحة 2003
 ؛تزيد التجارة اإللكرتونية يف فتح أسوا  جديدة 
 ؛تزيد التجارة اإللكرتونية من كفاءة النشا  التجاري 
 قدرات التجارية التقليدية.رتونية على اتساع رقعة إمكانية و تساعد التجارة اإللك 
ها املعوقات اليت  دم جناح التجارة اإللكرتونية وتؤدي إىل فشــل منمعوقات التجارة اإللكترونية:  -2-2-2

 اقتصادية عدة حواجز، قانونية، تقنية، ثقافية و 
 للوائح املنالمة يف الدولة وعدم مالئمتها ملمارسة التجارةاعدم مرونة أو وجود القوان  و الحواجز القانونية: 

 ؛نيةالدولة يف عزمها التب  حلول التجارة اإللكرتو اإللكرتونية فتعديل القوان  يرتب  أساسا بإرادة 
ضــــــــــــــعف ا يكلة التحتية لالتصــــــــــــــاالت يف الدولة وعدم قدرهتا على مراعية الحواجز التقنية:  -2-2-2-1

متطلبات تقنيات املعلومات اليت تشــمل على االتصــاالت وما يرتب  اا من ذهيزات وبرامج وأنالمة ســوك 
 املالية ويعيق ســـرعة نقل البيانات يف الشـــبكة التجارية وبالتايل الفشـــل يف إقامة التجارة د من أمن الشـــبكة 

  ؛اإللكرتونية
   ( 32، 33، صفحة 2003)إبراهيم، سنة  وتتمثل هذه احلواجز يفالحواجز االقتصادية:  -2-2-2-2
  ؛املتعلقة بالتجارة اخلارجية لدى املؤسسةعدم اكتمال املعلومات 
 ؛نقس خربة املؤسسة يف اإلملام بشرو  ومتطلبات التسويق اخلارجي واملنافسة اخلارجية 
 ؛ارتفاع تكلفة منتجات املؤسسة عن غريها 
 ؛عدم وجود خطة يف املؤسسة ترسم طريقها يف جماالت اإلنتاج والتسويق اخلارجي 
 ؛لتجارية للدول يف سفارهتا باخلارجعدم االستفادة من امللحقات ا  
  عدم االســــــتفادة من برامج  ويل الصــــــادرات اليت تقدمها الشــــــركات اإلقليمية والدولية اليت تشــــــرتك فيها

 ؛الدولة اليت تعمل املؤسسة جنسيتها
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  اخلوك من الولوج يف جمال التجارة اإللكرتونية حيث يؤثر ذلك على أســــــــــــــلوث معاستها ألمور التجارة
 ؛كرتونية خاصة مع وجود شركات وتكتالت عمالقة يف السو  الدوليةاإلل
   عدم اســــــــتيعاث مدى التأخر الذي ميكن أم يلحق باملؤســــــــســــــــة عند  لفها عن مســــــــايرة التطور التق

 ؛السائد يف التجارة
 .عدم مراعاة متطلبات األمام للعمليات التجارية للمؤسسة عرب اإلنرتنت  
 :التجارة اإللكترونية على إدارة األعمال إشكالية التصدير وانعكاسات -2-3
ل يف أغلت األحيام تقوم التجارة اإللكرتونية حب إشااااااااااكالية التصاااااااااادير في التجارة اإللكترونية: -2-3-1

معاسة مشـــكالت التصـــدير عن طريق معلومات األســـوا  العاملية وإجراء حبوث التصـــدير وذلك باســـتخدام 
  يقامللحق  التجــاري  ونقــا  التجــارة يف الــدول العربيــة عن طر اإلنرتنــت أو تــدعم التجــارة اإللكرتونيــة دور 

   (233، صفحة 2002)فريد، 
 ؛دراسات املستهلك  والسلع واألسوا  والطلت 
 ؛دراسات املنافس  واملوردين 
 ؛دراسات حاجات ودوافع الشراء وأ ا  االستهالك 
 ؛احلرة على احلركة واذاه الصادرات معرفة أثر مناطق التجارة 
 ؛التعرك على أثر التكتالت االقتصادية على مستقبل حركة التسويق العاملي 
 ؛توفري مساحة واسعة للرتويج العاملي والتو يع العاملي حست املتغريات املختلفة 
 ؛تطوير احلديثلالتعرك على املوديالت اسديدة وحتول الطلت ب   األصناك املختلفة وإتاحة الفرصة ل  
 ؛البحث عن فرص جديدة للمشروعات مشرتكة وفتح الفروع 
 .الدخول يف حتالفات إسرتاتيجية يف التبادل التجاري  
 تعمل التجارة اإللكرتونية على انعكاساااااااااااات التجارة اإللكترونية على إدارة األعمال الدولية: -2-3-2

نات اإلعالم العاملي والكتالوجات اإللكرتونية واإلعالحتويل إدارة األعمال الدولية إىل إدارة األعمال العاملية ف
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العاملية قد حولت ادارة األعمال إىل جمتمع عاملي واحد وذلك باســـــــتخدام النالم اإللكرتونية ومراكز التجارة 
 اإللكرتونية، وبالتحديد تؤثر التجارة اإللكرتونية على التسويق العاملي عن طريق  

  ؛الصادرات عرب العاملتزيد التجارة اإللكرتونية من 
 ؛حتس  التجارة اإللكرتونية من تنافسية املنتجات يف الدول 
 ؛سهولة الوصول إىل مراكز االستهالك العاملية 
 ؛حتقيق التجارة اإللكرتونية االتصال بالبورصات العاملية 
 ؛ فيض التجارة اإللكرتونية من التكلفة 
  ؛واالستجابة حلاجات املستهلك العامليحتقيق القدرة على دراسة األسوا  وحتليلها  
 ؛توفري العدل واملساواة يف الرسوم يف الرسوم والضرائت واسمارك لدى املعامالت الرقمية 
 ؛سرعة التحويل إىل نالم املدفوعات والسداد اإللكرتوين 
 ؛ةاحلد من املخاطر يف السداد والدعوة إىل توفري جها  اإلقرار املعامالت املالية اإللكرتوني 
  ضـــرورة إعادة هيكلة الشـــركات واملؤســـســـات وفق التوجه العاملي يف  التســـويق العاملي، معايري

 .ISO 9000اقاسبة واملراجعة العاملية، املواصفات العاملية 
 التسويق والنمو االقتصادي.، التجارة اإللكترونية على اإلنتاج انعكاسات -2-4
ملناســــــــــــــت التجارة اإللكرتونية على هتيية املناخ ا تعمل ت ثير التجارة اإللكترونية على اإلنتاج:  -2-4-1

لزيادة ورفع متوســــ  الكفاءة اإلنتاجية وبالتايل إحداث شثار اقتصــــادية لصــــاحل االقتصــــاد القومي وذلك من 
 خالل  

  إم حاجة التجارة اإللكرتونية إىل مقومات مادية لبناء العديد من الصـــــــناعات كاحلســـــــابات والصـــــــناعة
ة الصناعات تعتمد كثريا على املعلومات واملعرفة، وبالتايل فهي تعمل على دعم وتقوية الصناعاملربجمة، وهي 

تكنولوجيا املعلومات اليت تعد أهم ركائز االقتصــــــــــــــاد اسديد، كما أم هذه التجارة حتتاج إىل بنية قوية من 
 ؛املدخالت السلعية العديدةا يفتح اجملال لصناعة األجهزة و االتصاالت مم
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 على تالقي عدد كبري من املوردين واملشـــــــرتك  للمدخالت األولية والوســـــــطية على قائمة موحدة  تعمل
 ؛ائية كربىة شر و ومعقدة من األسعار، مما يساعد على خفض التكاليف يف عملية الشراء وبالتايل خلق ق

 ئية سهلة وواضحة ر بأدوات م  اإلعالم والرتويج عن السلعة وأداة تسويقها و ترب  التجارة اإللكرتونية ب
 وجذابة.

 ت ثير التجارة اإللكترونية على النمو االقتصادي:  -2-4-2
  إم اســـــــتخدام التجارة اإللكرتونية يؤثر على املتغريات االقتصـــــــادية، كما أم هذا االســـــــتخدام يؤدي إىل

 ؛خلق فرص عمل جديدة ويؤدي ذلك إىل  يادة معدل األجور املتحصل عليها
  لفوراتايف حتســ  القطاعات االجتماعية احليوية كالتعليم والصــحة بفضــل تســاهم التجارة اإللكرتونية 

 ؛ليها من قلة املصروفات اإلداريةاملتحصل ع
  اســـــــتخدام التجارة اإللكرتونية  قق مبدأ االقتصـــــــاد يف نفقات إجيابية يف حتصـــــــيل الضـــــــرائت والرســـــــوم

 ؛العامة، وكذا خفض نفقة التعامالت احلكومية عموما
 عدد كبري من  ملنتج إىلاإللكرتونية على توســيع نطا  الســو ، من خالل نفوذ البائع أو ا تعمل التجارة

 ؛دياد االشرتاك يف خدمة االنرتنتاملستهلك ، الذين يزداد عددهم با  العمالء و 
 ؛التجارة االلكرتونية تعومل السو  من خالل رفع احلواجز والقيود ب  األسوا  الداخلية واخلارجية 
  ؛املعلومات إلدارة التسويق وإجناحها على أسج علمية سليمة مما يساعد على تناليم اإلنتاجتوفر 
  تذليل التجارة اإللكرتونية للعقبات املتعلقة بكيفية تســوية املدفوعات املرهقة املشــروع، وذلك باســتخدام

 ؛املدفوعات اإللكرتونية
 ؛دية فق  بل أمام اخلدمات اسديدةيفتحت اجملال التساع السو  ال أمام السلع واخلدمات التقل 
  تســـاعد التجارة اإللكرتونية خمتلف املشـــروعات الضـــخمة على االقتصـــاد، واملشـــرتين على خلق املنافســة

 ؛طور والتحس ء لألفضل من حيث التوتكثيفها ورفع احلدود اسغرافية والسياسية وبالتايل تقرير البقا
  ؛أمور، كالسفر أو حضور االجتماعات واملعار  وغريهاتساعد املنتج  على حتقيق الوفر يف عدة 
 ؛تسهيل احلصول على املدخالت باملواصفات املطلوبة بفضل سرعة إجراء املفاوضات وإ ام املعامالت 
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  بفضل التجارة اإللكرتونية تستطيع الشركات اإلنتاج حست الطلت طبقا للدراسات والتوقعات، وطبقا
 ؛يل ذنت تكاليف التخزين وتراكم  ائد من املخزوم لسلع غري مطلوبةللطلبات القائمة فعال، وبالتا

  تســـــــــــاعد على التقليل من نفقات التشـــــــــــغيل وخدمة العمالء يف األماكن البعيدة، وعدم احلاجة إلقامة
 العديد من الفروع، وهذا ما يساعد على إحداث تغيريات على ا يكل والتناليم املؤسسي واإلداري.

خاصــــة عند  إم التســــويق مرتب  باإلنتاج ارتباطا وثيقا،  لكترونية على التساااويقالتجارة اإل ت ثير -2-4-3
اســــتخدام التجارة اإللكرتونية إذ تســــتعمل نفج الوســــيلة لتحقيق أغرا  كل من اإلنتاج والتســــويق وبالتايل 

معدالت النمو كتشــــــري إىل أهم جوانت العالقة التفاعلية ب  التجارة اإللكرتونية اليت أحر  تقدما و وا كبريا  
الســريعة اقققة يف ّناية التســعينات ويف املقابل ا فضــت معدالت التدخل، والفضــل يف ذلك هو اســتخدام 

 ؛تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، الذي أدخل حتسينات على اإلنتاجية يف السلع واخلدمات
 اجية و يادة الت يف  و اإلنتســــــــــــاعدت العالقة االجيابية ب  اإلنرتنت وتكنولوجيا املعلومات واالتصــــــــــــا

 عائدات املشروعات، وحتس  األداء االقتصادي.
  :اتوجهات التجارة االلكترونية في المستقبل وفرصه -3

ال يفى على اسميع أم توجــه التجــارة احلــايل واملســــــــــــــتقبــل هو امــا : توجهاات التجاارة االلكترونياة -3-1
أعتقد أم املشـــــــــــــاريع احلالية اليت يل  ا حضـــــــــــــور الكرتوين كالتســـــــــــــويق  ،و جزئيأالكرتوين بشـــــــــــــكل كامل 

حرتافية وحديثة و متجر الكرتوين مع تطبيق بتصاميم اأ ،ومنصة رئيسية لتجارهتا كموقع الكرتوين ،االلكرتوين
 وحلول خدماتية الكرتونية مبتكرة، قد تكوم هذه األعمال يف بداية االّنيار.

ة واإلحصاءات يف عامل التجارة اإللكرتونية واليت ستالهر املؤشرات اليت تثبت أمهيسنستعر  األرقام 
 التجارة االلكرتونية 
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بعض فئات المنتجات سوف يكون لها النصي  الكبير من التجارة االلكترونية والتي لم يتم  -3-1-1
 :التوسع فيها

 
https://www.cxshift.com/blog-ar-1/ecommerce-future-worldwide-opportunities-problems-trends-stats 

يف أمريكا  يعات على االنرتنت من امجايل املبيعاتكما يتضح لنا من األرقام أعاله وهي  ثل نسبة املب
أنه هناك فرصة كبرية للدخول والتوسع يف هذه القطاعات واليت مت ترتيبها على حست حجم الفرصة فيها 

 لقلة مبيعاهتا على االنرتنت 
 ؛املأكوالت واملشروبات 
 ؛املكاتت ولوا مها 
 ؛السيارات وقطع الغيار 
 ؛الشخصية والرعاية الصحة 
 ؛األثاث والديكورات واملفروشات املنزلية 

  واألكسسوارت؛املالبج 
 ؛لكتت واألغاين والفيديوا 
 ؛وا وايات األلعاث 
 ؛االلكرتونيةواألجهزة  الكمبيوترات 

 –األرقام باألعلى توضح أرقام املبيعات لكل قطاع أو فية املنتج يف التجارة االلكرتونية يف أمريكا 
لكمبيوترات قطاع ا  األرقام باملليارات واليت توضح الكبري والسريع خالل السبع السنوات األخرية مثل

 .كسسوارتاملالبج واأل ؛واألجهزة االلكرتونية

https://www.cxshift.com/blog-ar-1/ecommerce-future-worldwide-opportunities-problems-trends-stats
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  يف القطاعات التالية أظهرت ارتفاعا ال بأ  به نسبيا 
 ؛السيارات وقطع الغيار 
 ؛الكتت واألغاين والفيديو 
 ؛األثاث والديكورات واملفروشات املنزلية 
 الصحة والرعاية الشخصية. 

ات واليت يعترب مؤشرا على أم الدخول يف هذه القطاع ،ا طفيفاأما القطاعات التالية أظهرت ارتفاع
 .املأكوالت واملشروبات ؛املكاتت ولوا مها ؛األلعاث وا وايات  يعترب فرصة

فق  هو  %5قطاع املأكوالت واملشروبات قطاع كبري جدا ومن خالل ما سبق ميكن القول بأم 
ه كبرية جدا، وأيضا جارة االلكرتونية  ذا القطاع والنجاح فينسبة مبيعاته الكرتونيا يعترب فرصة الدخول يف الت

يعترب هتديا واضحا على قطاع املأكوالت واملشروبات حيث ستتوجه التجارة االلكرتونية اليه بشكل كبري 
ىل حده إباستثناء األعمال اليت ستتوسع يف هذا القطاع. بينما قطاع الكمبيوترات واألجهزة االلكرتونية وصل 

 لى ويعترب مشبعا وال ننصح بالدخول فيه.األع

 
https://www.cxshift.com/blog-ar-1/ecommerce-future-worldwide-opportunities-problems-trends-stats 

https://www.cxshift.com/blog-ar-1/ecommerce-future-worldwide-opportunities-problems-trends-stats
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سفل أنه يوضح الرسم البياين باأل  تصبح الدول النامية أكبر أسواق التجارة اإللكترونيةسوف  -3-1-2
م أعلى حجم للمبيعات والذي ارتفع بشــــكل كبري ســــريع خالل أحيث  ،حجم املبيعات لكل منطقة عامليا

 السنوات الست املاضية )مرتبتا حست األعلى( 
 ؛شسيا الشرقية 
 ؛أمريكا الشمالية 
 أوربا الغربية. 

أما املناطق التالية فمبيعات التجارة االلكرتونية فيها يعترب طفيفا جدا جدا جدا وقد ال يعترب ارتفاعا 
 حقيقا ابدا )مرتبتا حست األعلى( 

 ؛أوربا الوسطى والشرقية 
 ؛أمريكا الالتينية 
 الشر  األوس  وأفريقيا. 

 
https://www.cxshift.com/blog-ar-1/ecommerce-future-worldwide-opportunities-problems-trends-stats 

https://www.cxshift.com/blog-ar-1/ecommerce-future-worldwide-opportunities-problems-trends-stats
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طور التجارة وقد يكوم عائدا على ت، ة ارتفاعهاالشر  األوس  وأفريقيا هي املنطقإذم، تعترب منطقة 
اللكرتونية قادمة ويعترب مؤشرا قويا على أم التجارة ا ،ىل مناطق العامل الباقيةإ ةالقليل فيها نسب، و االلكرتونية

 .رتونية يف الشر  األوس  وأفريقياويعترب فرصة كبرية جدا للدخول يف التجارة االلك ،بقوة
كما توضــــــح الرســــــوم البيانية أنه ســــــوك تتم  يادة  :طرتها على الساااااوقعلي بابا وأمازون وساااااي -3-1-3

مبيعات علي بابا وأما وم كأسوا  الكرتونية وستستمر سيطرهتم على التجارة االلكرتونية خصوصا يف قطاع 
الكتت والكمبيوترات واإللكرتونيات. ولكن هناك فرصـــة كبرية ملن يتخصـــس يف جمال مع  وبطريقة حديثة 

 وشءا كانت متجرا الكرتونيا أو سو  الكرتوين.وخمتلفة س

 
https://www.cxshift.com/blog-ar-1/ecommerce-future-worldwide-opportunities-problems-trends-stats 

كما  :األجهزة المساااااااتخدمة في التجارة االلكترونية وتوجهات تصاااااااميم المتاجر االلكترونية -3-1-4
يوضـــح الرســـم البياين باألســـفل أم الكمبيوتر هو اسها  األكثر اســـتخدام للشـــراء على االنرتنت يف أمريكا. 

رتنت. االن ويف دول ومناطق أخرى قد تكوم ا واتف الذكية هي األجهزة األكثر اســــــــــتخداما للشــــــــــراء على
 ،واملســـــتقبل ســـــيكوم معتمدا بشـــــكل كبري على األجهزة اقمولة خصـــــوصـــــا ام تقنيتها ســـــتكوم أكثر تقدم

 باإلضافة أم ذربة املستخدم للشراء على االنرتنت من ا واتف الذكية سيكوم أكثر تطورا.
 مع ستتطور اإللكرتونية التجارة مواقع يف االذاهات بعض أم شك ال: مستقبل التجارة اإللكترونية -3-2

 تصميم لبيع،ل املعروضة املنتجات اختيار البيع، بعد ما خدمات البضائع، توصيل مدة مثل الوقت مرور

https://www.cxshift.com/blog-ar-1/ecommerce-future-worldwide-opportunities-problems-trends-stats
https://www.xcite.com.sa/ar/
https://www.xcite.com.sa/ar/
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 نهام عضب سنعر  االختبار حتت  الت ما البحث تستحق هامة أخرى اذاهات هناكو  ،وغريها املواقع،
  هنا
 من الكثري تقدم اإللكرتوين التســـــــويق إســـــــرتاتيجية  تعترب المحتوى تسااااااويق من المتاحة الفرص -3-2-1

 كاتمبحر  اخلاصــــــــة النتائج صــــــــفحات على املوقع مركز حتســــــــ  بينها من اإللكرتونية التجارة ملواقع الفوائد
 عن أكثر ريفوالتع اسمهور وعي  يادة إىل باإلضـــافة طبيعي بشـــكل خارجية رواب  على واحلصـــول البحث
 يف شرائهمو  أفكارهم حتمل مقاالت ملشــــاركة اسمهور وجذث اخلدمات، أو عليه املعروضــــة واملنتجات املوقع
 ؛أخرى وأمور املدونة،

 التسويق يجياتاسرتات تتبع حاليا اإللكرتونية التجارة مواقع كل  تقريبا :المحتوى تسويق فن -3-2-2
 مقاالت باستخدام املستهدف  العمالء انتباه وللفت السو  من أكرب نصيت على احلصول ادك اإللكرتوين

 ؛االجتماعي التواصل مواقع مثل االخرى اإللكرتونية املنصات يف حىت أو املدونة على تنشر
 وتنتشر اواسع رواجا تشهد الذكي ا اتف خالل من املنتجات عن البحث فكرة  الذكي الهاتف -3-2-3
 املية يف 30 حوايل أم املتخصصة املراكز أحد عن صادرة أخرية دراسة استخلصت إذ ،يوم بعد يوما أكثر
 على كبرية  ؤوليةمس اإلحصائية هذه حتمل الذكية. ا واتف خالل من البحث بعملية يقوموم املستهلك  من

 ؛تفاعل أكثر او ليكون موقعهم تصاميم حتس  على ذربهم حيث املواقع مديري
 يبحث الذي تجاملن إىل املســتخدم إرشــاد اإللكرتونية التجارة ملواقع ميكن   والتخصاايص التنساايق -3-2-4
 واليت القدمية تهمشـــرتيا على بناء أو األخرى، املواقع أو املوقع هذا على ســـواء الســـابقة  ياراته على بناء ،عنه
 ؛اهتماماته حتدد

 ذد وين،اإللكرت  يقالتســــــو  ناحية اآلم امللحوظ العام االذاه وســــــ   اإلنترنت خارج أكبر تواجد -3-2-5
 ام خاص تواجد جوتأســــي احلايل التوجه إىل االنضــــمام على جمربة نفســــها والقدمية التقليدية التجارية اقال
 .اإللكرتونية املواقع على
هي نتاج عملية تطور مســتمر يف اإلنتاج والتســويق ووســائلها وما  -إذم –إم التجارة اإللكرتونية  ة:اتمخال

من  القتصـاداتاينتج عنه من تطور يف وسـائل الدفع، فالتجارة اإللكرتونية ليسـت منقطعة الصـلة مبا تشـهد 

https://www.xcite.com/ar/
https://www.xcite.com/ar/
https://www.xcite.com/ar/
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صــــــــــــــاديات واالقت اجتماعي لذا اندهش عندما جندها تنمو وتزدهر يف بعض اجملتمعاتحتويل اقتصــــــــــــــادي و 
قرية يف الدول األخرى، وهي الدول الف –أو رمبا ال توجد  -املتقدمة. هذا يف ح  جندها ضـــــــــعيفة أو هزلية

ادية اجملتمعات من حتوالت اقتصـــــــو  االقتصـــــــاداتواملختلفة بصـــــــفة عامة، أي أّنا مولد شـــــــرعي ملا تشـــــــهده 
 واجتماعي.

ونية،   اقلية جزأ ال يتجزأ من خالل من السو  الكوجيعل كل من التجارة اإللكرتونية واإلنرتنت السو 
ية رمبا أكثر املتعلقة اا، تؤثر على السياسات اقلتدور حول التجارة اإللكرتونية و  لذا فإم املفاوضات اليت

ية واألجنبية لمن املفوضات التجارية يف املاضي والعكج صحيح، إذ تذوث الفر  التقليدية ب  املقومات اق
 اخلدمات يف سو  اإلنرتنت لذا فالرغبة يف اإلسهام يف التجارة اإللكرتونية  عامليا ميكنتقسيم السلع و عند 

أم  ثل قوة دافعة للتخلس من املصاحل املشرتكة اليت أدت فيما قبل إىل تباطؤ املفوضات الدولية حول حتديد 
   التجارة العاملية يف املاضي.

 :المراجع
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:مداخل  �عن ان
الك��وية التري إل اتريه ا�جزائري امل��لل  د اب  تحلةلة  ومةداية  م ا بل ك 
علد�� مازإل   / ابتيذ

ام�ن العيم امل�يعد لالتحيد
أبتيذ بيملركز ا�جيم�� تيليزإل

اتحيد ال ي ح �جاعةيت ماية  امل��لل  بي�جزائر 



Question one: Sex/ gender:



Question two:Age

From 18to25old years 
From 26 to 40 old years
More than 40 years old 



Question three: Educational level

sub –secondary
secondary
collectors



Question four: How much do you spend to day on Internet?

From 1 to 2 hours 
From 2 to 4 hours 
More than 4 hours 



Question five: How many purchases have you made online over the last year of 2017?

1-2 times 
2-3 times

more than 4 times
I have never bought online



Question six: I think online shopping offers top quality products ?

YES
NO

Sometimes



Question seven: I think online shopping offers greader variety and differentiation in products ?

YES
NO

Sometimes



Question eight: I think online shopping offers products not found in local markets? 

YES
NO

Sometimes



Question nine: I think online shopping offers products and offers  the low price of  normal shopping ?

YES
NO

Sometimes



Question ten:  I think online shopping is more profitable to the consumer than going to the market? 

YES
NO

Sometimes



YES
NO

Sometimes

Question eleven: Do you fear that the item will not arrive?



YES
NO

Sometimes

Question twelve: Lack of ofer sales services such as (spare parts – return the item – replace the item)



YES
NO

Sometimes

Question thirteen: Do you think legal texts governing commerce are useful for you to protect 
as an electronic consumer ?



YES
NO

A little bit

Question fourteen: Do you know the issuance of the electronic commerce act of 2018 in Algeria ?



YES
NO

Sometimes

Question fifteen: Are you waiting for a bigger role for the consumer protection associations in Algeria 
in the field of electronic commerce?
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 : ملخص
هتدف هذه الدراسة إىل معرفة واقع اإلعتماد املستندي إلكرتوين كشكل جديد لتمويل التجارة 

ات وكدراسة حالة  اليت متت يف بنك اخلليج اجلزائر وكالة ورقلة، وقد مت اإلعتماد على بياناخلارجية يف اجلزائر 
ملعرفة تطورات اليت شهدهتا التجارة اخلارجية بعد تطبيق هذه  9102وتقارير مستمدة من ذات البنك  لسنة 

 اآللية اجلديدة.
 انتعا  لكرتوين كان له اثر كبري يفوقد توصلت الدراسة إىل أن عند استخدام االعتماد املستندي اال 

التجارة اخلارجية يف اجلزائر، وقد سهل عمليات الدفع االلكرتوين مما أعطى ثقة خاصة كبرية للمصدرين 
واملستوردين من خالل تقليل املخاطر املصاحبة للتجارة االلكرتونية وهو ما شجع العديد من الشركات 

ه الدولة ، وهو ما تسعى إلي اختصار الوقت واجلهد واملسافاتيف للدخول يف التجارة اخلارجية مما يساهم
 اجلزائرية حنو التوجه إىل احلكومة االلكرتونية.

 التجارة اخلارجية، اإلعتماد املستندي اإللكرتوين، التوطني، بنك اخلليج، اجلزائر.: الكلمات المفتاحية
 الخامس:  واقع وأفاق تطبيق نظام التجارة الكترونية في الجزائر  المحور:

Abstract:  

This study aims to know the reality of electronic documentary credit as 

a new form of financing foreign trade in Algeria and a case study that took 

place in the Gulf Bank Algeria Ouargla Agency. A data and reports derived 

from the same bank for the year 2019 to rely on the developments in foreign 

trade after applying this new mechanism. 
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The study found that when using electronic documentary credit has 

had a significant impact on the recovery of foreign trade in Algeria, and 

facilitated electronic payments, which gave great confidence to exporters 

and importers by reducing the risks associated with electronic commerce, 

which encouraged many companies to enter into foreign trade This 

contributes to the reduction of time, effort and distances, which is what the 

Algerian state seeks to go to e-government.  

Keywords: Foreign Trade; Electronic Documentary Credit; Localization; 

Gulf Bank; Algeria. 
__________________________________________ 

 rachid83h@gmail.comيميل: ، اإلرشيد حفصي: المؤلف المرسل

 مقدمة:  .1
تعترب التجارة اخلارجية من أهم األشياء اليت هتتم هبا كل دول العامل ملا تقدمه هذه األخرية لإلقتصاد 

تمويل ب ولتحفيز هذا القطاع عادة ما تقوم هذه الدولالوطين إذا عرف كيف يستخدم مقدراته وإمكانيته، 
اضافة إىل البح  عن ، باإلملرافقة املتعاملني يف هذا اجملال التجارة اخلارجية من خالل عمليات متويل املختلفة

أفضل الطرق اليت تسمح بتوسيع التجارة اخلارجية، والتخفيف من العراقيل اليت تواجهها واليت ترتبط خاصة 
يات وهنا تلعب البنوك دورا أساسيا يف متويل التجارة اخلارجية مبا متتلكه من آل املالية لتنفيذها،  بالشروط

 وطرق لتفادي مصاعب التمويل. 
وية البيوع الدولية وأداة لتسأحد الوسائل املستخدمة لتمويل التجارة اخلارجية يعترب االعتماد املستندي 

ية رتي يف جمال املبادالت التجارية الدولية، ومع التطورات التكنولوجاضمان لكل من البائع واملشو ومتويلها، 
املذهلة اليت مست مجيع مناحي احلياة، وظهور عصر املعلوماتية ظهر االعتماد املستندي يف صورة جديدة، 
وعرف باالعتماد املستندي االلكرتوين الذي يقوم يف األساس على تبادل الوثائق واملستندات من خالل 

يد االلكرتوين، ويتم الدفع فيه ملصلحة البائع عن طريق آلية التحويل االلكرتوين لألموال، على عكس الرب 
االعتماد املستندي التقليدي الذي يقوم على تبادل املستندات الورقية، ناهيك عن أنه يقدم ميزة الوفاء للبائع 

mailto:rachid83h@gmail.com
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ماد املستندي حاولت تطبيق وتفعيل االعت واجلزائر كغريها من الدول اليت عن طريق أنظمة الدفع االلكرتوين
 .9101ع يف ظل التوجه حنو احلكومة اإللكرتونية أفاق االلكرتوين ملواكبة تطورات اليت شهدها القطا 

واقع تطبيق  ما هو وبناءا على ما تقدم تتبلور إشكالية الدراسة من خالل التساؤل الرئيسي التايل:
 في تمويل التجارة الخارجية بالجزائر ؟آليات االعتماد المستندي االلكتروني 

 انطالقا من التساؤل الرئيس ميكن طرح األسئلة الفرعية التالية:
 ما الفرق بني االعتماد املستندي االلكرتوين والتقليدي وأمهيته يف متويل التجارة اخلارجية ؟ -
  ؟ما هي مراحل سري االعتماد املستندي االلكرتوين -
 اإلعتماد املستندي الكرتوين يف بنك اخلليج اجلزائر؟ما هي آلية عمل  -

 انطالقا من التساؤالت السابقة ميكن صياغة الفراضيات التالية:
 ؛واألمان بالسرعةهناك فرق بني اإلعتماد املستندي التقليدي والكرتوين متتاز  -
 ؛االعتماد املستندي االلكرتوينيوجد جمموعة من املراحل يعتمد عليها  -
 اخلليج اجلزائر على جمموعة من اآلليات يف اإلعتماد املستندي إلكرتوين.يعتمد بنك  -

 وملعاجلة هذا البح  مت تقسيم هذا البح  للمحارو األتية:
 احملور األول: التجارة اخلارجية و طرق متويلها؛ -
 احملور الثاين: اإلعتماد املستندي إلكرتوين يف بنك اخلليج اجلزائري. -
  وطرق تمويلها:التجارة الخارجية  .0

 :التجارة الخارجية وأهميتها 5.0
تعرف التجارة اخلارجية بأهنا: "أحد فروع علم االقتصاد اليت ختتص بدراسة املعامالت االقتصادية 
الدولية، ممثلة يف حركات السلع واخلدمات ورؤوس األموال بني الدول املختلفة فضال عن سياسات التجارة 

السرييت، ) للتأثري يف حركات السلع واخلدمات ورؤوس األموال بني الدول املختلفة "اليت تطبقها دول العامل 
9112) 
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ة يساهم يف حتقيق عمليات التجارة اخلارجيوتضم التجارة اخلارجية كل من الصادرات والواردات، و  
 عدة أطراف سواء بصورة مباشرة أو غري مباشرة كما يلي:

وهو الذي يقوم بشراء أو إنتاج البضاعة لبيعها يف اخلارج بغض النظر عن نوع البضاعة اليت   المصدر:  -
يتعامل هبا، وقد يكون املصدرون أفراد مستقلني أو قد يظهرون على شكل شركات، كما قد تكون 

 الدولة هي املصدرة وذلك عندما تكلف إحدى مؤسساهتا هبذا العمل.
 يقوم بشراء البضاعة ال بقصد إعادة تصديرها بل لبيعها يف األسواق الداخلية.وهو من  المستورد: -
، تعترب تسوية عمليات التجارة اخلارجية من أهم األعمال اليت يقوم هبا البنك التجاري: البنوك التجارية -

من  ةإذ أن عليه اإلشراف على تنفيذ الرقابة والقيام بإجراءات حصول املستورد على العمالت األجنبي
 السلطات التنفيذية.

 كما تضم التجارة اخلارجية أطراف غري مباشرة تتدخل يف العملية التجارية وتضم كل من:
ويؤدي دور ال يستهان به يف عمليات التجارة اخلارجية، وتظهر أمهيته على سعر البيع النهائي، الناقل:  -

 حري، النقل عرب السكك احلديديةوهناك عدة وسائل لعملية النقل منها: النقل اجلوي، النقل الب
 وغريها.

يعترب التأمني اضمان لألخطار اليت تتعرض هلا البضائع عرب الطرق الربية والبحرية واجلوية التأمين:  -
وسكك احلديدية، كما يغطي أيضا األاضرار واخلسائر املادية الالحقة للبضائع أثناء نقلها ويف بعض 

 األحيان أثناء عملية الشحن والتوزيع.
ميكن أن يكون وكيل معتمد لدى اجلمارك مكلف خبدمات التأمني، أو الناقل ومراقب رجل العبور:  -

حبري، فيعترب بذلك متعهد عمليات الرتانزيت وكيال لقاء أجرة ويعمل حلساب موكله باستالم البضائع 
كيال لدى قل، و من الناقل البحري وإمتام املعامالت اجلمركية وميكن أن يكون رجل العبور: وكيال للن

 (9102)فاتح،  اجلمارك أو وكيال بالعمولة.
تعترب التجارة اخلارجية يف اجلزائر نشاطا من األنشطة االقتصادية اليت تسمح برتقية االقتصاد الوطين 

ر قيام اجلزائر هذا األم لذا جند الدولة اجلزائرية تويل هذا النشاط أمهية كبرية وتنظيما مستمرا وقد نتج عن
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بواضع سياسة جديدة تدعو إىل االنفتاح على العامل اخلارجي وهي حترير التجارة اخلارجية وترقية املنتج احمللي 
 يف األسواق الدولية.

مع مرور الزمن والتطور احلاصل  يف اجملاالت املعيشية أصبح هناك اضرورة ملحة لتطوير طرق التعامل 
إىل اللجوء لوسائل دفع بديلة أكثر تطورا من سابقاهتا ورغم كل هذا بينت الدراسات وهو ما دفع اجلزائر 

 (9102)اهلل،  .من التعامالت والصفقات التجارية يف اجلزائر ال زالت تقليدية % 01أن 
 طرق تمويل الخارجية: 0.0

يعترب التمويل ركنا هاما يف املعامالت التجارية وخاصة يف ظل التجارة اخلارجية والدولية، فاملشاكل 
والعقبات اليت يصادفها املستورد من وجهة واملصدر من جهة أخرى ملن األمور اليت البد من االهتمام هبا، 

يف التجارة  وأشكاله، صيغ التمويلالتطرق إىل تعريف التمويل  اجلزءومن هذا املنطلق إرتأينا يف ظل هذا 
 .اخلارجية وواقعها يف اجلزائر

توفري األموال الالزمة للقيام باملشاريع االقتصادية وتطويرها وذلك يف أوقات ويعرف التمويل بأنه 
 احلاجة إليها إذ أنه خيص املبالغ النقدية وليس السلع واخلدمات وأن يكون بالقيمة املطلوبة يف الوقت املطلوب،

 (9112)حاج،  .فاهلدف منه هو تطوير املشاريع العامة واخلاصة
هناك عدة أشكال لتمويل التجارة اخلارجية قسمها بعض الباحثني إىل متويل املباشر والذي يكون  

صريف، أما متويل ميربط مباشرة بني املقرض واملقرتض واملستثمر دون تدخل أي وسيط مايل مصريف أو غري 
 غري مباشر فتتثمل يف األسواق املالية والبنوك وأي مصدر فيه وسيط مايل  ونذكر منها األصناف التالية:

 منها:   (9102)ناصر، 
 (Le Crédit Documentaire) :االعتماد المستندي -

دة يف هذا مسحوبة عليه وذلك بشروط معينة وار هو عقد يلتزم به البنك بدفع مبلغ أو قبول كمبيالة 

 التعهد ومضمون برهن حيازي على املستندات.

 (Encaissement Documentaire) :التحصيل المستندي -
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هو العملية اليت يقوم خالهلا املصدر بعد شحن البضاعة وإرساهلا، بإرسال الوثائق املتفق عليها مع 

لمها هلذا  بنكه ليقوم هذا األخري بإرساهلا إىل بنك املستورد، ليساملستورد مرفقة بكمبيالة أو بدوهنا إىل
 األخري مقابل القبول أو الدفع للكمبيالة أو حتصيل الثمن.

   Transfert libre): التحويل الحر -
وهو عبارة عن إعطاء أمر من طرف املستورد إىل بنكه لتحويل مبلغ معني لصاحل املصدر عن طريق 

 البنك األجنيب املراسل.بنك هذا األخري أي 

ويعين حتريك الدين الذي ميلكه املصدر على املستورد أي خصم خصم الكمبياالت المستندية:  -

الكمبيالة املسحوبة على املستورد من طرف بنك املصدر ولصاحل هذا االخري، الذي يطلب من بنكه 
 (9112 )حاج، الستحقاق.أن يسدد له قيمة الكمبيالة وحيل حمله يف الدائنية إىل غاية تاريخ ا

معناه أن يقوم املصدر ببيع ديونه الناشئة عن التصدير ( Factoring): طريقة تحويل الفواتير -

مبوجب فواتري إىل بنك أو مؤسسة دولية متخصصة يف هذا اجملال، وهي صيغة متويل أو دفع يف األجل 

يوم، والبيع يكون هنائيا وال حيق للمؤسسة املشرتية  091و 01بني القصري حي  ترتاوح آجال الديون 
 الرجوع على العميل أو املصدر يف حالة عدم سداد الدين من طرف املدين.

 وهو متويل مينحه بنك يف بلد املصدر للمستورد، لتسديد دينه للمصدر قرض المشتري )المستورد(: -

 فورا.

 صدر من طرف بنك هذا األخري لتمويل صادراته.: وهو منح قرض للمقرض المورد )المصدر( -
األوراق بدون  هوهو حتريك دين متوسط األجل ممثال يف أوراق جتارية، أي خصم هذ التمويل الجزافي: -

 ملصدر أو األشخاص الذين مضوا على ظهر هذه الورقة.طعن أو رجوع على 

صصة األجل تقوم فيه مؤسسة متخوهو صيغة متويل متوسطة أو طويلة اإلئتمان اإليجاري الدولي:  -

بإبرام عقد مع املستورد على تنفيذ ائتمان إجياري حول أصول مستوردة، مث تقوم بإبرام صفقة شرائها 
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من املصدر، ميكن أن يكون املنتج واملصدر من نفس البلد واملستورد من بلد أجنيب وقد يكون املنتج 

 واملصدر واملستورد من بلد غري اآلخر.

 : اد المستندي إلكترونياإلعتم .3
 :مفهوم اإلعتماد المستندي إلكتروني ومراحله 5.3

االعتماد املستندي التقليدي هو عبارة عن:"تعهد كتايب غري قابل لإللغاء صادر من البنك يعرف 
فاتح االعتماد بناء على تعليمات عميلة طالب االعتماد لصاحل املستفيد بالدفع أو بقبول كمبياالت مستندية 

ملستفيد ليتوىل نيابة امسحوبة عليه من قبل املستفيد"، وقد يفوض البنك فاتح االعتماد بنكا آخر يف بلد 
عنه الدفع أو قبول تلك الكمبياالت املستندية وذلك مقابل مستندات منصوص عليها يف االعتماد املستندي 
وبشرط أن تكون مطابقة متاما لشروطه ومقدمة يف خالل مدة صالحيته، ويف حالة االعتمادات املستندية 

أي أن املستند  E-Mailنيا من خالل الربيد االلكرتوين االلكرتونية يتم تبادل الوثائق واملستندات الكرتو 
 ELECTRONICااللكرتوين لن يكون ورقيا ولكن عرب شاشات ويعرف بالسجل االلكرتوين 

RECORD .والذي حيقق للمتعاملني بالتجارة وللبنوك صدقيه املعلومات وصدقيه منشئ املعلومات 
 (9110)الشرقاوي، 

 وميتاز اإلعتماد املستندي بعدة خصائص أمهها: 
 املستندات االلكرتونية أكثر أمان من املستندات الورقية العادية لصعوبة تزويرها؛ تعترب -
على مستوى العامل مهمته التصديق على املستندات مبعىن أنه يكفي عند  serverسريفر ميتاز بوجود  -

 digitalأو   electronic signatureاستالم املستند أن يكون مكتوبا عليه عبارة مفعلة 
signature  وبالضغط بالفأرة على إحدى هاتني العبارتني تظهر لنا كيفية إنشاء املستند وطريقة

 توقيعه؛



 

 رشيد حفصي ، نذير أوالد سالم
 تمويل التجارة الخارجية بالجزائر، دراسة حالة بنك خليج الجزائرواقع االعتماد المستندي الكتروني في 

 

8 

عتماد املستندي االلكرتوين أحد العبارات الدالة على أنه مستند إلكرتوين مثل: تتضمن وثيقة اال -
electronic records acceptable أوdocuments issued 

electronic records . 
       أطراف التعامل في اإلعتماد المستندي اإللكتروني:  -أ

ال خيتلف اإلعتماد املستندي إلكرتوين يف أطراف التعامل عن اإلعتماد املستندي التقليدي وهي 
 مواضحة يف الشكل التايل: 

 أطراف االعتماد املستندي االلكرتوين :5الشكل 
 

 
 

 
 

 : من إعداد الباحثني.المصدر
: وهو ميثل أحد األطراف الرئيسية لالعتماد املستندي االلكرتوين وقد يسمى لبنك المصدر لالعتمادا -

بالبنك فاتح االعتماد إذ يتوىل هذا األخري إصدار االعتماد املستندي االلكرتوين لصاحل املصدر متعهداً 
 وين.واملستورد وفقاً لشروط فتح االعتماد املستندي االلكرت بدفع قيمة الصفقة املربمة بني املصدر 

م : ميثل الطرف الذي يتقدم إىل أحد البنوك احمللية طالباً فتح اعتماد إلمتااالعتماد )المستورد( طالب -
الصفقة التجارية اليت متت بينه وبني املصدر، ولكن حىت يتحقق ذلك عليه أن يقوم مبراجعة كافة 

، وبعد استفاء كافة )املستندات اليت حيددها البنك (ة إلمتام إجراءات فتح االعتماداملستندات الالزم
املستندات املطلوبة استنادا إىل الفاتورة الشكلية اليت وردت للمستورد من املصدر مببلغ معني وملدة 

 .اخل...حمددة مقابل بضاعة حمددة يتم توصيفها تفصيلياً من حي  الكمية والنوعية والسعر

 أطراف االعتماد املستندي إلكرتوين

 املصدر بنك املصدر بنك املستورد املستورد
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يكون املصدر شخصًا أو جمموعة أشخاص أو شركة، ويف مجيع احلاالت فإن لمصدر)المستفيد(: ا  -
االعتماد املستندي متمثاًل يف خطاب االعتماد قد يصدر باسم املستفيد مباشرة أو باسم أحد البنوك 

 .العاملة يف بلده
ي تتطلب البائع واملشرت يف حاالت عندما تكون شروط التعاقد بني : بنك المصدر )المعزز، المؤكد( -

تعزيز االعتماد ويف مثل هذه الظروف فإن االعتماد سوف يتضمن هذا الشرط صراحة ويتوجب على 
البنك مصدر االعتماد إبالغ البنك املراسل يف بلد املصدر بإاضافة تعزيزه على االعتماد املستندي، 

 ز.وإذا وافق البنك املراسل على ذلك فإنه يطلق عليه بالبنك املعز 
يوجد عدة أشكال لتنفيذ االعتماد املستندي : أشكال تنفيذ اإلعتماد المستندي إلكتروني -ب

 : منها
  ( ينفذ مباشرة بعد استالم الوثائق بعد فحصها جيدا.Paiement à Vue): االطالعالدفع عند  -
( البائع )املصدر( يعطي للمشرتي)املستورد( مدة Paiement Différé) :الدفع المؤجل -

  مع أن أجل االستحقاق تكون حمددة. )الدفع ألجل بدون كمبيالة(،للدفع 
هو مشابه للدفع املؤجل لكن مع ورقة جتارية )كمبيالة( من  (:Acceptation) الدفع بالقبول -

املستفيد مسحوبة على الطرف طالب االعتماد املستندي) البنك املراسل/املؤكد أو البنك املصدر(، 
 ألجل.القبول له قيمة اضمان دفع 

( هو عبارة عن اعتماد مستندي عند اإلطالع، وألجل من Négociation) :الدفع بالتفاوض -
طرف أي بنك موجود يف بلد املصدر)تفاوض مفتوح(، أومن طرف بنك واحد يف بلد املصدر)تفاوض 
مقيد(، البنك املفاوض يستطيع خصم الوثائق و/أو الكمبيالة من خالل التقدم إىل املصدر بعد خصم 

التقدم ينجز بدون حسن هناية، ويف حالة اعتماد مؤكد، التفاوض العمولة، يف حالة اعتماد مرسل، هذا 
 نه بدون رجوع.أمغلق وهنائي ونقول عنه 

 :اإلعتماد المستندي إلكتروني في بنك الخليج الجزائر 0.3
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بعد أن قمنا فيما سبق بالتطرق إىل خمتلف املفاهيم املتعلقة باإلعتماد املستندي إلكرتوين سنحاول 
رقلة طريقة التمويل التجارة اخلارجية باإلعتماد املستندي يف بنك اخلليج اجلزائر فرع و  تعراضاسيف هذا اجلزء 
  وما تقدمه هذه األخرية للتجارة اخلارجية مقارنة باإلعتماد املستندي التقليدي. 9102خالل سنة 

 ومتر عملية سري اإلعتماد املستندي إلكرتوين يف بنك اخلليج اجلزائر باخلطوات األتية: 
 عملية التوطين اإللكتروني: -

حي  تسمح له جب بياناته عن طريق عملية التوطني االلكرتوين عرب شبكة االنرتنتيقوم املورد بتعبئة 
قام بفتحها اليت  متابعة اعتمادات مستنديةفتح اعتماد مستندي الكرتوين جديد، تغيريه، هذه التقنية ب
وكل املتعاملني يف هذا ميكن من حتديد التزامات البنوك، الذي  20-09طبقا للقانون رقم سابقا، 
ة السري احلسن عحي  يقصد هبذه العملية قيام املستورد بتحديد بنك ما والذي يتوىل مهمة متاب اجملال

 AGBهاته الصفحة تسمح لكل املتعاملني الذين ميلكون حسابات يف بنك اخلليج ، لعملية االسترياد
بفتح اعتماد مستندي عرب ادخال الكود الذي يتم منحه من طرف البنك جلميع زبائنه من أجل تسهيل 

 مجيع العمليات على مستوى البنك.
 : خطوات إجراءات فتح اعتماد مستندي الكرتوين0الشكل 

 
 
 
 
 

 https://www.agb.dzلبنك: إلكرتوين لباالعتماد على موقع  الباحثنياملصدر: من إعداد 
 تحديد عملية التوطين البنكي:  -

 ى طلب التوطني.بالضغط عل يتم حتديد العملية املراد تنفيذها عرب العمليات املتاحة يف هاته الصفحة
 .: طلب عملية التوطين االلكتروني3الشكل 
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 https://www.agb.dzلبنك: إلكرتوين لباالعتماد على موقع  الباحثنياملصدر: من إعداد  
 تعبئة البيانات: -

سم وهي وثيقة الكرتونية يتم تعبئتها بنفس البيانات املطلوبة يف االعتماد املستندي العادي حي  تنق         
ديد من الذي سيدفع أي حت ؛فتح االعتمادتضم كل من: و جمموعة بيانات يقوم املستورد بكتابتها بنفسه  إىل

ا هامش تغيري قيمة االعتماد وهي نسبة مئوية تسمح هبمث بعدها  قيمة االعتماد وعادة ما يكون املستورد؛
القواعد واألعراف املوحدة لالعتماد املستندي، حي  تعين السماح بأن يتم رفع أو ختفيض قيمة االعتماد 

فع سعر السلعة أو ينخفض وهذا اهلامش يسمح بزيادة قيمة ما يطالب به املصدر مقابل املستندي، فقد يرت
ريقة الدفع، خاصة تفاصيل لتواضيح طمع بعض  خ ومكان تنفيذ االعتماد املستنديتاري تقدميه للمستندات؛

وصف  بيالة؛مإذا كانت خمتلطة بني جزء من املبلغ يتم دفعه نقدا وجزء بالدفع املؤجل وجزء بالدفع مقابل ك
 فرتة التقدمي. وصوهلا؛ها و مكان وتاريخ إنطالق، دقيق للبضاعة

من  ايتيحها املوقع وما على املستورد إال اضغط السهم لتحديد اختياره اليت جمموعة بياناتأما        
اء  إلغاف املوحدة متشكل االعتماد قابل لإللغاء أو غري قابل لإللغاء ولكن اضمن آخر نشرة لألعر اضمنها 

التعزيز أو عدم التعزيز وهذا يعين أن املستورد يسمح بأن يقوم بنك أخر بتعزيز هذا االعتماد. مث  النوع األول
والتعزيز هو زيادة تعهد لبنك آخر إاضافة لبنك املستورد بالدفع عند استالمه للمستندات احملددة اضمن 

هم مسبقا ميكن مباشرة الضغط على الس اسم املستفيد وبنكه وإذا كان ممن مت التعامل معهم االعتماد؛
لتظهر بيانات املستفيد، ويتيح البنك للمستورد إاضافة اسم مستفيد إذا كان يتعامل معه ألول مرة هبذه 



 

 رشيد حفصي ، نذير أوالد سالم
 تمويل التجارة الخارجية بالجزائر، دراسة حالة بنك خليج الجزائرواقع االعتماد المستندي الكتروني في 

 

12 

نعم  الشحن اجلزئي مسموح فعلى املستورد أن حيدد اختياره بني:؛ العملة أي حتديد عملة التعامل؛ الطريقة

 تم ارسال البضاعة على دفعات يف رحالت خمتلفة؛أو ال، والشحن اجلزئي يعين أن ي
تغيري الناقلة مسموح وعلى املستورد كذلك أن خيتار نعم أو ال، وتغيري الناقلة املقصود به أن يتم نقل 

تندات حي  حتديد املس البضاعة من الباخرة إىل باخرة أخرى جديدة عند توقفها يف طريقها من ميناء ما؛
اخلدمة االلكرتونية قائمة مستندات ميكن للمستورد حتديدها وإاضافتها إىل قائمة يوفر البنك اضمن هذه 

املستندات املشروطة للدفع )الفاتورة التجارية، سند الشحن، سند شحن متعدد، وثيقة النقل اجلوي، وثيقة 
ن يقوم حبفظ رد أوعلى املستو  نقل الربي، وثيقة نقل عرب السكة احلديدية، وثيقة التأمني، شهادة املنشأ(؛

املعلومات يف كل مرة خشية أن يفقدها يف حالة انقطاع اتصاله بالشبكة وعند ادخال املعلومات يقوم 
 بالضغط على موافق.

 : واجهة البيانات الخاصة بالمستورد4الشكل 
 
 
 

 
 

 https://www.agb.dzلبنك: إلكرتوين لباالعتماد على موقع  الباحثنياملصدر: من إعداد 
 :البيانات وتحديد شرط من شروط التجارة الخارجيةتأكيد  -

بعد ملء االستمارة االلكرتونية عرب املوقع تظهر لك رسالة حتدد فيها شرط من شروط التجارة اخلارجية       
(EXW, FOB, FAS, CFR وغالبا ما يكون )CFR  حي  هي سلسلة من شروط املبيعات

العاملية واليت يتم استخدامها بشكل واسع يف العامل. يتم استعمال هذه الشروط من أجل تقسيم وتوزيع 
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تكاليف ومسؤوليات الصفقات التجارية ما بني البائع واملشرتي وبشكل يعكس ممارسة النقل احلديثة. ترتبط 
 املتحدة لعقود مبيعات السلع العاملية.هذه الشروط بشكل وثيق مع ميثاق األمم 

: تأكيد البيانات في ظل شروط التجارة الخارجية1الشكل   

 
 
 
 
 

 https://www.agb.dzلبنك: إلكرتوين لباالعتماد على موقع  الباحثنياملصدر: من إعداد 
لبيانات ا بعد ملئ مجيع البيانات املستورد عرب املوقع االلكرتوين تظهر لك هاته الصورة الستخراج

وطبعها إلمضائها من طرف املستورد واملتمثلة يف وثيقة طلب التوطني ووثيقة االلتزام والتعهد بعدم البيع 
 ووثيقة حتتوي على معلومات خاصة باملستورد.

 : مجال طباعة الطلب للتوقيع الرسمي1الشكل 
 
 
 
 
 
 
 

 https://www.agb.dzلبنك: إلكرتوين لباالعتماد على موقع  الباحثنياملصدر: من إعداد 
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ميلها يف هاته حت مث يعيد بعد استخراج البيانات وطبعها يقوم املستورد بإمضاء هاته املستندات
 شهادة املنشأ، الفاتورة الشكلية، مث بعدها يقوم باستخراج الصفحة، ومن أهم هاته املستندات نذكر منها:

 ضرائب وحتميلها.شهادة الرسم على التوطني املستخرجة من مصلحة ال
مجال تحميل الوثائق الضرورية لالعتماد المستندي االلكتروني:1الشكل   

 
 https://www.agb.dzلبنك: إلكرتوين لباالعتماد على موقع  الباحثنياملصدر: من إعداد 

ب التوطني بعد ذلك يتم حتميل تأكيد طل بعد رفع الوثائق املمضاة واملؤشر عليها من طرف املستورد
وعند استقبال هذا الطلب من طرف البنك عرب االنرتنت ودراسته وبعد قبوله يقوم البنك بإرسال ، طباعتهأو 

للمستورد رسالة مضموهنا أنه مت قبول طلب التوطني من خالل عنوانه االلكرتوين تسمى وصل استالم طلب 
 التوطني.

 تنفيذ اإلعتماد المستندي إلكتروني:  -
 اإلجراء إىل املستندي، ينتقل االعتماد فتح قبول ( علىAGBاجلزائري ) اخلليج البنك حصول بعد    

 MTويسمى  SWIFTاملستندي االلكرتوين عن طريق السويفت  االعتماد يف تنفيذ املوايل واملتمثل

 اخلاصة املعلومات كل تتضمن حي  يعترب طريقة اتصال بني بنك املستورد وبنك املصدر واليت 700
املستندي حي  يعترب السويفت لغة يتعامل هبا بني البنوك وتواضح أن البنك قام حبجز  واالعتمادبالبضاعة 

 مبلغ العملية كضمان للبنك اآلخر.
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بعد التأكد من امللف األصلي وتسديد البنك قيمة البضاعة حيتفظ البنك بنسخة من امللف األصلي 
ىل طلب يتم تسليم امللف األصلي للمستورد إاضافة إعلى مستوى املديرية العامة للبنك باجلزائر العاصمة و 

، يوم 01 والذي يفرتض أن يكون بعد التوطني للتأكد من تاريخ طلب التوطني مع تاريخ شحن البضاعة
 .  9102-9100يف بنك اخلليج اجلزائر خالل الفرتة  اإللكرتويناملستندي  االعتمادويف مايلي تطور  قيمة 

 تطور اإلعتماد المستندي إلكتروني في بنك الخليج الجزائر :5الجدول 
 0251 0251 0254 0253 السنة

اإلعتماد المستندي 

 إلكتروني
2221 2702 2222 2227 

 الوحدة: مليون دينار.               99، ص 9102املصدر: تقرير السنوي لبنك اخلليج 
بالنظر إىل النتائج الواردة يف اجلدول أعاله، نالحظ أنه هناك تطور يف قيمة اإلعتمادات املمنوحة 

سان هؤوالء املزايا وإستحللمستثمرين يف التجارة اخلارجية من طرف بنك اخلليج اجلزائر وهذا يدل على 
لتقنيات ة التعامل مع ااملتعاملني هلذه التقنية اجلديدة اليت أعطت هلم متنافس جديد من خالل سهول

  التكنولوجيا اجلديدة وهو ما أعطى ثقة إاضافية هلم التجارة اخلارجية.

 خاتمة: .4
يعد متويل التجارة اخلارجية من النشاطات اهلامة والضرورية ألغلب البنوك وأحد انشغاالهتا الرئيسية، 

صاد واداة فعالة لركيزة االساسية لكل اقتيف الوقت الذي صارت فيه التجارة اخلارجية مهزة وصل بني البلدان وا
لزيادة رصيد الدولة من العملة الصعبة، وبفضلها ينمو االقتصاد الوطين، وبالتايل يزداد الدخل القومي مما 
يؤدي اىل رفع مستوى معيشة السكان، لذلك تبقى الدراسات واالحباث مستمرة ومتواصلة لرتقيه وتطوير 

د طرق واساليب تساعد على التقليل من املخاطر اليت تواجه املتعاملني هذا القطاع هبدف حتسني واجيا
لكرتوين مت اعتماده مبا أن االعتماد املستندي االاالقتصاديني الدوليني أثناء قيامهم بعملية االسترياد والتصدير، 

ا امليكانيزم يف ذعامليا على أنه تقنية دفع تقلل أقصى ما ميكن من خماطر التجارة اخلارجية فيمكن إعتماد ه
ظل التجارة االلكرتونية وإن السبب االساسي للجوء لالعتماد املستندي االلكرتوين هو عامل السرعة والرغبة 

بد على البنوك يف امتام املعاملة وقبض الثمن يف أسرع وقت وبأقل تكلفة مبا فيها املخاطر احملتملة لذلك ال
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 التجارة متويل يف البنكية التقنيات تلعبه الذي الدور ارة، ولتجسيدمع هذا النوع من التج تتالئماجلزائرية أن 
 خالل ورقلة، من وكالة البنك اخلليج اجلزائري يف املستندي االلكرتوين  االعتماد حول بدراسة قمنا اخلارجية
 .الفراضيات املقرتحة واثبات املطروحة اإلشكالية على أجبنا قد نكون املواضوع هلذا والتطبيقية النظرية الدراسة
 الدويل يف الوقت  املستوى على للتعامل طريقة وأحسن وسيلة أهم االلكرتوين هو املستندي االعتماد أن
 احلايل.

 لإللغاء قابل الغري ندي االلكرتوينتاملس االعتماد على يعتمدون فيه املتعاملون اخلليج اجلزائري بنك يف 
 ؛وبتايل هو أفضل من اإلعتماد املستندي التقليدي اضمانا للمتعاملني أكثر ألنه واملؤكد

  ؛  ندي االلكرتوينتاملس االعتمادهناك جمموعة من اخلطوات اليت يقوم هبا املتعاملني للحصول على 
 القومي؛ االقتصاد على كبري دور وله الدويل التبادل أساسا على يقوم نشاط عن عبارة اخلارجية التجارة 

 التجارية؛ للمعامالت احلسن السري اضمان على البنك يسهر 
من خالل النتائج السابقة ميكن تقدمي بعض االقرتاحات حىت يكون النظام البنكي أكثر سرعة        

 ومرونة يف إجراءات االعتماد املستندي االلكرتوين ومن بني هاته االقرتاحات مايلي:
 كدليل مرشد يف هذا السياق؛  االستفادة من جتارب البنوك االجنبية يف هذا امليدان وجعلها 

 االعتماد على التكنولوجيا واملعلوماتية بشكل واسع يف املعامالت التجارية اخلارجية؛ 

  االهتمام أكثر حبجم االئتمان داخل البنك، الن نقص العملة يؤدي إىل التوقف عن النشاط وبالتايل
 تؤثر عن مصداقيته.

 د يف تسهيل عمليات التجارة اخلارجية.تبين وسائل التجارة االلكرتونية الهنا تساع 
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 : ملخص
هدددددذه اهددددد إا اذت رددددد ابيا االددددد االكددددد اميكلددددد ا ااذددددد تالا تاضيح كددددد احيكض  ك ي  ددددد  اح اددددد ايددددد ا ددددد  ا   دددددك ا لددددد ا   ددددد هك ا

 نا ااذدددددد تالاا:ا  صددددددك اهدددددد إا اذت ردددددد ابيامهه لدددددد ايدددددد ا ا ادددددد   ا   دددددد  ألر رددددددك اتدددددد  ا ااذدددددد تالا تاضيحد كدددددد اح  تردددددد    احا ددددددذا
 تاضيح كدددددد اتكدددددد ايندددددد منام ددددددةالام  دددددد ا لدددددد الاي  دددددد ا ااذدددددد تالا اا ككذ دددددد  اح صددددددي  ا ددددددذ  ا اي دددددد اي دددددد ااكه ر دددددد  ا ا   دددددد ا

 ااذ ت ددددد  امهددددد ا  ددددد احهددددد  ا ا ددددد ل ااملمددددد  الكددددد ا  لك يددددد  ا  صددددد ا ددددد احاا ك ددددد اردددددكل اال  ددددد ا   ه دددددكا   اه ااذددددد تالا  اضيح كددددد ا
ىنا اا اكدددددددد اردددددددد ك ا اال يددددددددنايدددددددديفامددددددددنا  الدددددددد يكجا  راردددددددد ب جا امددددددددنا  دددددددد  ا الدددددددد   احهدددددددد ايدددددددد ا  ددددددددا   ا دددددددد حتالا دددددددد هةا ايدددددددد

 اح  به ا ااذ تالا  اضيح ك .اتىتا  ه اا ار    ك اح ن  لك ا ارفا    ح  اح ان  هك ا  ر    اح كئ ا كئ
ايح ك  ا ت ي   ايكض  ك ي  .ا ااذ تالا تاض :الكلمات المفتاحية

 األول.  المحور:

Abstract: 

     This study aimed to identify the nature of e-commerce and its mechanics, by clarifying 

some basic concepts about e-commerce and its practices, and this study has reached a set 

of results, the most important of which is that e-commerce solved many problems that were 

suffering from it. Traditional trade, and has become an inevitable alternative to aspiring 

enterprises to enhance their competitiveness, e-commerce has created its own goods and 

provided speed to access trade information, and has facilitated the handling of all 

economic customers all over the world, This requires the need to provide communications 

infrastructure and to create a flexible and transparent legal and legislative environment 

for e-commerce to grow and flourish.  

 Keywords: E-commerce, Internet, mechanics. 
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 مقدمة:  .1
 ااذددددددد تالا  اضيح كددددددد ابتدددددددذماصددددددد تا ض  ا  كددددددد ا  لك يددددددد  اح   رددددددد   اح   انددددددد تا لاددددددد ا

 ا  رددددددديفاا  ي ددددددد الكددددددد اح ددددددد ا ةرددددددد ا اح اددددددد احهددددددد  احرددددددد  ناي دددددددا ذ  ا ا يددددددد ب ا ا دددددددكيفا
ح ةدددددددذي  اح ايك  ددددددد  ا رددددددد تالا ا ضددددددد ايل حهددددددد ايددددددد اريدددددددناح اددددددد ا اهكددددددد ا  ا ددددددد  ا اح ا ددددددد ل ا ا

ذ ددددددد ا  ل حهدددددد ا اب دددددد   ا الهككدددددد  ا ااذ ت دددددد اح   ك  ددددددد .ا  رددددددااذ عاح  ال بهدددددد الدددددد ا اردددددد تالا اا كك
 اشدددددد  اي  دددددد عا ااذدددددد تالا اندددددد اهكدددددد ا   ي دددددد ا  اندددددد ت اهدددددد   ه ددددددااهدددددد  ا الردددددد ا ا رهدددددداا ادددددد يا 

  اضيح كدددددددددد ا ادددددددددد ا لددددددددددذب اي  هكه دددددددددد ات دددددددددد ا الذ ددددددددددذايدددددددددد ا    هدددددددددد  اح  كئدددددددددد  ا ال  كدددددددددد ا
    كدددددددذا دددددددذااهددددددد إا ا ترددددددد ايددددددد اهددددددد  اا ال يددددددد  اح  رارددددددد ب ج مه ا الدددددددذبا   م ددددددد اح هدددددددذ ه  

 اي  كدددددد ابياب دددددد  دا هدددددد ا   دددددد هك اح ل   دددددد ا ا    دددددد ا  الك دددددد ا  ااذدددددد تالا  اضيح كدددددد ا   ت دددددد ه ابيا
ا رال  ضاآاك   .

 إشكالية الدراسة: .5.5
 تددددددذامهدددددد   ا اا دددددد تا ا رددددددااذ عا   كدددددد  ا  لك يدددددد  ا  ذ  دددددد ايدددددد امت ددددددنا ااذدددددد تالا  اضيح كدددددد ا
بالايدددددد اهدددددد إا اا  كدددددد  ا ا  دددددد كنا ا كدددددد عا  الهككدددددد  ا ااذ ت دددددد ابرددددددا  ب اتكددددددنابيض  كدددددد ا  رددددددا  

بيا ايك  دددددد  ا  الك دددددد ا دددددد  اح ادددددد ااضدددددد ابهكل دددددد اح   دددددد احيل لا دددددد اح ددددددذ ح  ا ددددددجا الذ ددددددذايدددددد ا
يددددددد اهدددددددد  ا    كددددددددذااضدددددددد ا  رددددددددك ا ل ددددددد  ا   ا ال ردددددددد ا دددددددد ا   تاا ااذ ت دددددددد ا حا  راردددددددد ب   ا

اا تشض اك ا اا اك :ا
ا؟ميكانيزماتهاوفيما تتمثل  ؟التجارة اإللكترونيةما طبيعة 

 أهداف الدراسة: .0.5
 :   ذاا اذت ر ابياحت كذا اا يل

 ااذ تالا  اضيح ك ؛اي   عاح ر  صا  اال االك ا -
 ب   دا  ك اح هذ اا ااذ تالا  اضيح ك ؛ا -
ا آلاك  ا ا  ك ك ااكاذ تالا  اضيح ك .اا  كض  ك ي  ا حا اال االك ا -
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 أهمية الدراسة: .1.5
بنا  ل هددددد ا لكدددددذالاح اذرك ددددد ا  يكلددددد ا ااذددددد تالا  اضيح كددددد  احاددددد ااضددددد ا نا  ذيددددد ايددددد اي   ددددد  ا صدددددي ا
 ددددددد حت  ايددددددد ا  دددددددناحت كددددددد ا انددددددد م  ا حا   ر ددددددد  الكددددددد ا  يكدددددددذاهددددددد إا ااذددددددد تالا ايل ي  ددددددد ا

ا ااذ ت  ا اذ  كك اح ة ت ك امب اخيذي  احخيذعا  رار با ا مين.اا
   أساسيات حول التجارة اإللكترونية: .0

 التجارة االلكترونية تعريف 5.0
 ا   ك ك ا نااك اه  كا ل    ابرك  اح ذب ااكاذ تالا تاضيح ك اتىتا آلن اح ا ا  ددددددددددددددي ا لذبا
 ل   اح حمل هنا ا ا حتب اه إا اال ت ف اح  ضدددددددددد ا    اا   ا اا  ك ا   ددددددددددااذي ا اه  ا ا   اي ا
 ااذ تال.احلك اه  ااض ا ا   ا ناصك غ ا ل  فابركذااكاذ تالا تاضيح ك ا يذحاي  ا اش ر  اه غ ا

 ل اا كااتح جاه  ا  ردددددد ك ا نددددددضناح ردددددديف اب ا   ا ا   ذاب   ات  ا ل  فاي تذاا  احهكه 
 اال   دد  ا ا احتب ااكاذدد تالا  اضيح كدد ا دد حاجا ت دد عا حا لهكذاداكفا أل لدد با دد  ا     عاح ا ا

ا ض نالك ا ا   ا اا يل:ا
مهه ل ا  ي ب  ا تاضيح ك ا    ي  ا  ندددددددددددددد م  اب ت  امه ااض ا ا   ا ااذ تالا  اضيح ك اهاا -

,ا حا ال ر  اي ا جا( Inter – Entreprises) ردددددددددددددد دددددددددددددد  اباك  الك ا   ا ك ا ال ر  ا جا  
 ا3002) ك  ردددددد احلكا ااضجي ا جا   ردددددد دددددد  اح   ددددددا كح تب ت  ا حا  ي ب  ا   ردددددد دددددد  ا

 .(00ا
 ااذ تالا  اضيح ك اهاالهكك ا كيفا حاشددددددد   ا ا دددددددكيفاح ةذي  اي ا   ا انددددددديض  ا   رددددددد  ك ا -

ا.(ا19 اا9111) الك ش اام   ي     ا ت اا
:"ا ااذدد تالا تاضيح كدد اهااليدد تالال ا ب  اEuropean Commissionاتعرف اللجنةةة األوربيةةةا-

ا  ألله  ا اضيح ك .احاهاا   عالك ا ردد اا ااي ب ا  اضيحالااكيك    اردد   ام   ايضا   ا حاي  ك
 اة صدد ا اي ب ا ا ددكيفاحا ةذي  حاي دده ل .امه ا   ا اضدده ا  ضدد ا الذ ذاي ا أل ندد  ا ااذ ت  ا 

  اضيح ك اا اا     ك ا  ا  ددددددددددي ااكه ا    ا ا رهك  احاحابمت عالهكك  ا ايكيفاحا اندددددددددد   احا اا ددددددددددك
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ي ا لذاا احا ذي  لهكك  ا اا ددددددد  ذحا ا    ةا  اضيح ك ا اح    ب  ا ااذ ت   احاا(EFT)األي   ا
)ه ذ اا"غةا اا ككذ   أل نددددددد  ا اا ككذ  احا ةذي   احم ا احاهاا ندددددددهنامناي ا ا دددددددكيفااا ايكيف.احا
ا.(92 ا3002

 اتكنا نددددددددددددددهنا ااذ تالا  اضيح ك ا ال  فا حردددددددددددددديف: (WTO)منظمة التجارة العالمية  فتعر  -
 ااذ تالا تاضيح ك ا  ندد  اب ا جا ا ددكيفاح ةذي  اح  د ل  اح  دد     اح كل  ا حا  ددككه  ااكهنددييا"

 .(93 99 اااا3002)ب   هك  اا"ي ا   ا ا ر  طا تاضيح ك 
ا ا  اا يلامخ  ا     اي ا أل ن  ا  الك  ا   ل ي  ا ااذ ت  ا:اح نهنا اال  ف

 ا حا   اي  ددك تل نال ا ا ددكيفاح ةذي  اح ا ا ا ال  دد  ال ا اندديض اي ا   ايا   ا هاا-
 ؛ كيفالك ا ت ي  

 ؛اح  نيياي ا   ا انيض  اي  يفا ي ب ا  لك ي  اح اا  لناح اا  حضا جاا-
 ؛احاب   عا ال  باي ا   ا انيض ال ذا ار    ا-
 ؛ا ا   احر  نا اذهيفا تاضيح ك رذ با  اا  ي  ا   اك ايا-
ا. اح  لك ي  احيا  ل ا ت      لهكك  ا  د يفاح  كك ا ا كيفاح ةذي ا-

 نا نااشدددد   ارددددكل ا حا ذي ايلك   احه  ا اال  فا ا  ردددديفا ااردددد ا ااذ تالا  اضيح ك ا الهكك  
 ااذ تالا تاضيح ك ا ا دديفااانددهنا   ايلك ي  ا حا ذي  ا  ذي  اشدد م األ  ما حاشدد م ا  ددا ك ا
ل ا ت ي  ا حاغةه اي احردد  طا ت ردد  ا تاضيحال ا  اذ  اي ايلك ي  اي ارينا اندد    اح  ا    ا

 ي ا ل اي ا الهكك  ا  اردددددك ا ل ذا ارددددد    احبرخبذي  اي ا لذا ايكيف اه   اه  ا ي عامهه ل ايا 
ا ا ح  طا ااذ ت  اي ا   احر  طا   ر  ا  اضيحالاحخب ص ا ت ي  .

لكذا ا كدد عا دد أللهدد  ا ااذدد ت دد ا ا ا ا:  ااذدد تالا تاضيح كدد الك ا  دد روجيةةك ركر    مهدد ال هدد -
ا.  ا كيفاح ةذي  امب  لذالاحر  طا   ر   

يض  اشيا رااذ عااك ر  نا ااض  ا  ك احالي تالال ا  تالا  اضيح ك الك ا   ا"احل اا ايل ا ااذ
لهكك  ا كيفاحشدددددددددددددد   ا   اذ  اح ةذي  ال ا ت ي   اي نا ا   اح ي ب ا  لك ي  ا ه ترددددددددددددددد ا
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اح اددددديددددد ددددددد رددددددد  ا ا ادددددضددددديح دددددكددددددد  ا  يددددد    اححتددددد  دددددددن ا  ادددددضددددديحال اح اددددد  دددددددذ  اددددديدددددكددددددد  ددددددد  ابادددددضددددديح دددددكددددددد 
 (www.ilr.cornell.edu) ا مك "

ا نا ااذ تالا  اضيح ك ا اضدده ا ال  صدد اح ةردد  صا  اه ك ا اي ا   ا اال     ا ا دد    ا  ت 
 ب  ا الهكك  ا ااذ ت  ا جا اندددد م  ا لضدددد  اح ل ؛ا اندددد م  احله     اح اندددد م  اح  ض ي  ا
ي ا   ا رددددددااذ عا ض  ا  ك ا  لك ي  احشدددددديض ا   ردددددد   ا ا ب  ا ك ا الهكك  .مه ا ذاا

ت مدد ااذا ا دد لككدد ا ا االدد يددن ا  دد ا الددذما  ددذحبا ا ي كدد ا ا ا  كددذبياتهيفا اض دد  الا ا ألب  اححت ك
 اال ي  ا ااذ ت     ت ددددد ه ابيا   ا اك ا رددددداذ   ارددددد  ل اا كي  ا ا ددددد  اي ا   ا اا  لناييفا

ا اله   حا لهنالك ا ي كطا ت      احح  حاب      ا الهن.
   ك امناي ا اردددددنا   عا اك ااهاا  Electronic Commerceمه ا اضددددد ا نا ااذ تالا  اضيح ك ا

ك ا  لهكك  اشددد   اح كيفا ايضددد  يفاح ةذي  اح  لك ي  ال اشددديض ا   ي  اح انددديض  ا ااذ ت  ا ال 
  ضددددددددددددددد ا   م  ا  اضيح ك ا ا ا ذل ا  اكذا ال   ذاي نالهكك  ا ل   ا ا ك ا امه ا اك ا أل  م

  صددددنا ندددديك ا ااذ تالا  اضيح ك ا  دددد  ا اضيحالا االك ا ك ا ا ددددكيفاح ةذي  اح  لك ي   احاض 
هك ا اي  ل نا)   تبحن ا اندد م   ا حمل  (اح ا ردد   ا) ا دده ردد ال(اح  ندديحنا)ا   ددا كض ن(اح  ذعا

اهك  ا   اذ  اح ةذي  ا اصكغ ا هي  ك ا حاترهك اح ذهيفامث   ا  ا   با  اضيح ك .ا
ا(3 اا3002 ار ي كا:)بنا ااذ تالا  اضيح ك ا ا تم تا اال   اا    هكهاا   لااي ا

:ا ل اا ااذ تالا  اضيح ك ا    احردددكك اي ا  ناب رددد  ا  لك ي  اح ةذي  ا حاعالم االتصةةال -
    اذ  ال ا   طا    فا حال ا انيض  ا   ر  ك ا حال ا ياحركك ا   ك .ا

:اهاالهكك ا  يكذا اا  ك اي ا  نامحنا  لك ي  ا ااذ ت  احب يا ردددددددددددددد تالاةاألعمال التجاري -
  ك   ك احر  ل .

:ا ل اا ااذددد تالا  اضيح كددد ا ددد  ددد ا ب الاي ا  دددنا كيكددد اتغيددد  ا اندددددددددددددد مددد  اعةةةالم الخةةةدمةةةات -
ح  ذت  ا ا   امك  ا ةذي اح ا هيفاي ام     اح الهنالك ا  ددددددددددد  يفاب رددددددددددد  اح   دددددددددددا كضجا

  ةذي .ا
 ل ه  ا  ااذ تالا ا ا  ا ا جمل  اي ا  نا ه نا كيفاحش   ا   اذ  اح ةذي  ا:ااإلنترنتعالم  -

 ح  لك ي  ال ا ت ي  .
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امه   ايالذبالاح ا-غةا   ب  ا– ب   ا اض ا نا ااذ تالا  اضيح ك ا ب الال  ك اااي ب ا ا كيف
ا)ا اي  ك ا ا ه  ال ا تم تا ا    الا...(ا

 خصائص التجارة اإللكترونية:  0.0
ي  ددددددد ا نا ااذدددددددد تالاالامتك هدددددددد الددددددد ا ااذددددددد تالا اا ككذ ددددددد احااكاذددددددد تالا تاضيح كددددددد ا رددددددد  صايالدددددددذباااا

 ااا(212 213 ااااا3009)  هكذ ا: تاضيح ك اي ا    اي ا كا
شدددددددددديض ا   ردددددددددد   ا ا ب  ا الهككدددددددددد  ا ااذ ت دددددددددد ا ددددددددددجاا رددددددددددااذ عا ض  ا  كدددددددددد ا  لك يدددددددددد  احاا-

 ؛اح ل اح ان م  احله     ان م  ا لض  ا
 ؛ا  اححت كذا ا  لكك ا ا اال ين ذاابياتهيفا اض   الا ا ألبا-
 ؛ام ا اال ي  ا ااذ ت  ا جا اذح   ض  ك ا ا ا  كذات ا الذما  ذحبا ا ي ك احاا-
  ايدددددددددد ا دددددددددد  ا اا  لددددددددددنايدددددددددديفا الهدددددددددد  اح ا هدددددددددد  ا دددددددددد اددددددددددك ا ردددددددددداذ   اردددددددددد  ل اا كيدددددددددد  ا اا-

 ؛ا  تاك     
اض ددددد ااادددددذااكندددددهناا ندددددضنا اضددددديحالاحاي  ددددد عاشددددد ينا ا  ارددددد اه دددددطالكددددد ا اايددددد ب ا ااذددددد تياا-

 ؛اله   ت ا جاي ا   ا  ككنا ا ر ا ا دعاتمت عارك ك ا ألحامناي الهكك ا اار كيفا
 اا؛ح  حاب      ا الهن لهنالك ا ي كطا ت      احاا-
 ااذدددد تالا  اضيح كددددد امتددددد  ايدددد حتاحا   دددددك ؤا ايك  ددددد  ا ادددد ا دددددذحته ا ددددد   الكدددد ا  ددددد عا   ددددد    اا-

 ؛اذا ااي ب ا  اضيحالااكيك    اح ا    ذ ا ان م  احا ا ال ام  
 ا دددددددد ا ايض  كدددددددد ا اا  لددددددددنايدددددددديفا الذ ددددددددذايدددددددد ا  ردددددددد بتا احردددددددد اح تددددددددذالدددددددد ام  ددددددددذاتردددددددد ا اا-

ت ددددددد ه ابيابيض  كددددددد ا   كددددددد امدددددددنايض  ددددددد  ا الهككددددددد اباضيح كددددددد ا ردددددددنا الذ دددددددذايددددددد ا ألمددددددد  اا  
 اخبدددددد ااحردددددد  نا   ردددددد  ا اددددددحاا ااذ ت دددددد امبدددددد اهك دددددد ا  ددددددكك ا ا ددددددكيفاغددددددةا   ب دددددد الكدددددد ا اندددددديض 

تالا  دددد اغددددةا صددددكك ا حا ادددد ام  دددد ا  ددددفالدددد   الالدددد ا اا ددددكك ا حا  دددد عا ادددديل ا اصدددد ا ا دددد    احا
 ادددددددد ايدددددددد ا دددددددد  ا دددددددد اهدددددددد إا اا دددددددد ت  احتادددددددد يالكدددددددد اصدددددددد تاحا دددددددد أل صاب  ام غددددددددةاح  دددددددد  احا

.ا يا اهددددددد  ا جملددددددد  ااردددددددذا ددددددد ه اشددددددديض ا(00 اا3002)ا محدددددددذ اا ردددددددااذ عا   ددددددد الا ا ددددددد م 
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هددددددد ا دددددددجاهددددددد باحمهه لددددددد  احاا–  اددددددد  دياا–لاا   ي ددددددد ابيض  ددددددد  اغدددددددةا دددددددذحبالااكا  لدددددددنا لهددددددد 
 .شا اغةاي ي  ا ا ب الا   لكك ار    

ارددددددد تالا انددددددد م  ا   اكددددددد اايددددددد ا   ا ددددددد ايددددددديفا ددددددد اح  ددددددد تا ااذددددددد تالا تاضيح كددددددد اح ددددددد با غدددددددة   -
 اه دددددددنا ا  ا ددددددد  ابب ت  ا  ددددددد  ذا ددددددد  لىنا اا ككدددددددذيااا دددددددنا ك ددددددد ا ددددددد  ي ا اضهيكددددددد   ا ا دددددددذ  نا
 بح تا دددددجا  ددددد تب  اح  رددددد لجاح ايددددد  لجا   ا ددددد  اابحتات دددددنا ايكددددديفا اا ككدددددذيااا دددددنا كددددد اي  رددددديفا

  ددددد ا ايضددددد  يفاباضيح كددددد ا   ي ددددد ا ام ددددد تاياددددد   ا هي  دددددك ا احتاددددد جاد ددددد تالا حملددددد  ا دددددنااضددددد ايل 
ركددددددد ا ابيا  يددددددد الا اضددددددداه ا ا انددددددد م  اح  ااددددددد يلا  ضددددددد ا  ا ددددددد  ام   ددددددد ا اايضددددددديفا اركددددددد ا    ددددددد 

 ا  ا دددد  ادددددد دنا انددددد م  ا كدددددنا   ددددد ا يدددددنايددددديفا  دددد   ايالدددددذبالايددددد ا ايضددددد  يف ا االلددددذبا  ددددد م ج
 ا اا ددددد  ا ايكددددد  نايدددددنايددددديفا الهكدددددناح  ددددد تباح   دددددا  اآاكددددد ا اال  كيددددد  ا   مددددد ا ت اددددد جااا صدددددكك   ا

 ا  ددددددد ن ا  دددددددا اح  ددددددد د اح ايددددددد  يفاحا ا  دددددددا اا ال رددددددد ا دددددددجا  ا  ددددددد نا ا ددددددد ما ااذ ت ددددددد ايا   دددددددذا  ددددددد  
 ا بدددددددد إا  ددددددددنا ددددددددذي  ا ت ي دددددددد ا نا اددددددددذح ا اضدددددددد ما ه  دددددددد ايردددددددد     ددددددددذ اا  ددددددددك ا الدددددددد  ااحا

 صددددد  اح ددددد بالدددددذبايددددد ا الهددددد  ا اي ددددد د  ااضددددد   ا ابددددد تالا   ي ددددد احاااكه ددددد د ا لددددد دايددددد ابحت
 دددددد ارددددددي  ا يددددددا كاي  ردددددديفا ت ي دددددد ا لددددددينا نا دددددد حا اندددددد م  ا صددددددي اي ه ااكهادددددد   ا تاضيح كدددددد احا

يدددددددد ا ا دددددددد  ل ا ا ألردددددددد   ا   اكدددددددد اح ااض  ا  كدددددددد ا ااغكددددددددة  ا  ال رمب  ميا دددددددد ااكا دددددددد   ا ا  ت دددددددد احا
 .اي ذيا  اشيض ا ت ي   ح ب ه  ا اله  احا

 . أهداف التجارة اإللكترونية: 1.0
 :ي ا    ا  م  اا ال ي ااكاذ تالا  اضيح ك احا ألهذا الذب

ا غ كدددددد ام هدددددد ا ا ندددددد م  ا ااذ ت دددددد ا اا ككذ دددددد ايدددددد اي  ردددددد  اح يدددددد ب اح دددددد  ذاحل ددددددذاصدددددد     ا-
 ؛احبل   احبل ناح كيفاحش   اححت  نا ي    

نا    دددددد ا   دددددداا هدددددد ؤا  ا دددددد  ايدددددد  اشدددددديض ا   ي دددددد ا  ارددددددذا ا ا ردددددد ا)أل اا دددددد  الدددددد اا-
 ؛اب تياي اان   اي ا   ذ(ياي م اب
 ؛ا(  ه ا ض اكفا ا   احتمب ا اا  نا اا   ال اشيض ا   ي  ا  ارذا ا    )أل  ا-
 ا ددددددددكل ا    رددددددددي ابنا  ا دددددددد  ا  دددددددد عا لهككدددددددد ا  دددددددد  اح رددددددددل الدددددددد اشدددددددديض ا   ي دددددددد ااكاادددددددد تاا-

 ؛ا  ا ل ا    ر 
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 تلددددددد نا) اا ددددددد  (اا دددددددكل ايددددددد ابنا ااذددددددد تالا  اضيح كددددددد ا لدددددددينايددددددد ا دددددددجايددددددد ا ل كددددددد ا اذل  ددددددد احاا-
ي كدددددددذاردددددددكل اح اددددددد الددددددد اشددددددديض ا   ي ددددددد احتكدددددددنابنا   ي ددددددد ايددددددد اهددددددد اب احردددددددكك ا  رددددددد  ا
ح   لددددناحهدددد  اهدددد اح دددد ا انددددي ا ادددد يا  ا ددددااباكدددد الهككدددد اي  ت دددد ا   ي دددد ايدددديفا ا ردددد  نا اا ككذ دددد ا
الااكا دددددددد  ذا دددددددد ايلكدددددددد اي  رددددددددي االهككدددددددد ا اا دددددددد  ذاي ددددددددنا ا ردددددددد  نا أل دددددددد ماهدددددددد نا ذيدددددددد ا ااذدددددددد تا
  اضيح كددددد اهددددداا ألم ددددد ا دددددذحما دددددجامدددددناحرددددد  نا تلددددد نا  ل حهددددد ا)اب  لددددد  ا ك    ن صددددد ف ا

اح ادددددد ا  ددددددي ال  كدددددد اهدددددد إا ا رددددددكك ا) ادددددد ا لادددددد ا ذ ددددددذالامككدددددد (ا دددددد  ك ا...(حااا تدددددد  ا ذ ت دددددد 
 ؛اتذالاي ا ك ا ام ه ا ص   ا اذ ك ح  ان ته ام ا

    ددددددددددد ا ا يا  هكددددددددددد ا اددددددددددد ا   ردددددددددددا  بالايددددددددددد ا ح اددددددددددد ا( Digital Divideتبعا  ددددددددددد الا ا رهكددددددددددد ا)ا-
 ؛ا  ه ه 
كدددددددد ا ذيدددددددد ا ااذدددددددد تالا  اضيح كدددددددد ا ا  دددددددد    ا  راردددددددد با ا رهدددددددداا نددددددددضنا دددددددد ااح ا   هدددددددد ا ا رها-

ا؛ا نضنال ع
بلددددددد ا  رارددددددد با اددددددد ميناح  صددددددد ا امهددددددد  ا  رددددددداة باح ااردددددددذ  اح اددددددد ات  تا ددددددد ا رددددددد   ا اا-

ا؛ا االك اتذار     لجا ال عاح ةيا  هك ا ا اض ا ي عا ا 
بلددددددد ا  رارددددددد با اددددددد ميناح  صددددددد ا امهددددددد  ا  رددددددداة باح ااردددددددذ  اح اددددددد ات  تا ددددددد ا رددددددد   ا اا-

 ؛اا ال عاح ة االك اتذار   يا  هك ا ا اض ا ي عا ا   لج
بنا ذيددددددد ا ااذددددددد تالا  اضيح كددددددد احت دددددددذاييدددددددذ ابا   مكددددددد ا يددددددد با ألرددددددد   ا) ألرددددددد   ااكذهكددددددديفا(اا-

ار   ا. يا   ا كغاابحتا ا ا
 . أهمية التجارة اإللكترونية: 2.0

) ددددددددددد   اا لاددددددددددد ا ااذددددددددددد تالا  اضيح كددددددددددد ا   ا  كددددددددددد امددددددددددد ما.ح اه دددددددددددناهددددددددددد إا أل كددددددددددد ا ا آل :
ا(22 22 ااااا3003

  كددددددد اا احرددددددد اح تدددددددذا  ردددددددنا لدددددددذاحردددددددكك اياهكددددددد الاحاغدددددددةاي دددددددي ر ااك صددددددد  ابيا ألرددددددد   ا ال -
 دددددد ه  اح ا صدددددد  ابيا ردددددد   ا لكددددددذالا   اتكددددددنا  دددددد لذا ايدددددد  لجالكدددددد ا  ددددددااتدددددد    ا ا   دددددد  

ادددددددديفا دددددددد   ا ةدددددددد  اا  ا رددددددددكك ا   دددددددد اح ا.امهدددددددد ا  دددددددد لذا  نددددددددي  الكدددددددد ا ااهحيا  لدددددددد احيالددددددددذبال
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 اال يدددددنايددددديفا الهددددد  الكددددد ا لذا  ضددددد الكددددد ا  دددددااتددددد    ا اددددد ي احا.امهددددد ا  ددددد ا  ددددد ا رددددد ا   ددددد 
 ه اه صدددددد ا ا احهدددددداا دددددد ا ا ددددددادددددد ا  يك دددددد ات ك كدددددد اا ضدددددد الا ال  دددددد يدددددذ تا ا دددددد ل ا.احهدددددداا دددددد ا ا ل

ذحبا  كددددد ا ا دددددذحنا اا كدددددذا دددددةدددددذي  ايددددد ا  ضددددد نا   ددددد ااضدددددنا ا ددددد ايا  هكددددد االددددد ضا ا دددددكيفاحا 
 ؛ا حا    ه ا حا ا ر 

  ا  اضدددددديحالا لاددددد احردددددكك اهل اددددد ااك كددددد عا ل دددددذا اردددددد    ا دددددجا  الددددد يكجالددددد ام  دددددذا   ردددددا -
مهددددد ااا  ي ايددددد ا   ددددد  حيددددد ا  ددددداكا ددددد ا اه ددددداا  ددددداغينالددددد ا   دددددا ذ  ا ا تركددددد   ي شددددد ا كددددد   ا احا

 ؛ا   ا  ه ا ا     ا ال ي اح تب ت  احير ت فا   ر  
كذا دددد بيابيا يدددد ب ا   دددد هيفايدددد ا ددددجا  الدددد يكجايدددد ا دددد  لجاحاينددددي  ا امهدددد ا لهددددنالكدددد ا  شددددا -

 لك يدددددددد  ا كدددددددد   ا ا ا ردددددددد ا امبدددددددد ا اهكدددددددد ا دددددددد ايدددددددد ا ددددددددذهذا  ا دددددددد  ت  ا ادددددددد ا اادددددددد ه امددددددددنايدددددددد   
 ؛ا        اي    احبرك احا    ر 

حت كدددددذا هدددددذ ه  الددددد ام  دددددذا ا ضددددد  الكددددد اي دددددكطاحا   دددددك الهككددددد  ا  نددددد حل  احا  ددددد ه ا ا ا-
 حمل ه ددددددد ا  ااددددددد يلا احي ددددددديفا أل  ددددددد  ااح  دددددددك ا ااضددددددد اكفاحا  ةا ابصدددددددذ تا ا ددددددد  ت  ا تب ت ددددددد  ااددددددد

ا؛الك ات   ا ص  ؤا  ن ح  احد  بالا ا  ك 
 دددددددددا امب ددددددددد لذالا   رددددددددد ا  ددددددددد لذا انددددددددد م  الكددددددددد اب يددددددددد  ا  ددددددددد ا اارددددددددد كيفا  ذ  ددددددددد ا اددددددددد ا -

ا ردددددك ؤا ااندددددغكنالكددددد ا  ددددد   ا   دددددا  كدددددناحتذ دددددذا ل رددددد الهككددددد  ا ااندددددغكناحا  اضددددديحالايددددد ات
 اا ركدددددددد احاايدددددددد  تبا ااردددددددد كيف ح  ددددددددكطا  تاك  دددددددد  ايدددددددد ا  دددددددد  باحاا ا ر  دددددددد  حلهككدددددددد  ا اددددددددا ض احا

 ؛ا حملذب
ا غكددددددةاصدددددد تا اندددددد م  احاحت  دددددد اايدددددد ا دددددداه ا لدددددد الايدددددد ا ل ددددددذا  ك مددددددنا اا  كهكدددددد احامدددددد  -

 لددددذ با الدددد يكجا دددد ابياشدددد م اصددددغةالا  ذدددد ا لهددددنا دددد الددددذبارككددددنايدددد ا الدددد يكجا امهدددد ا ناهدددد  ا
لرددددد ا ااذددددد تالاي ددددد ت  ال اكددددد ا ايكجاردددددكض نالكددددد اي دددددا    ايل هكددددد احا الدددددذبا ا ككدددددنايددددد ا الددددد 

 :ا  اضيح ك امه ا كا
 دددددد   م جاا احا  ض  دددددد ا  ضا دددددد شدددددد م ا ضدددددد با ضدددددد نا ردددددد ت  اامبلددددددىنا  ا دددددد  ا  يدددددد الا اضدددددداها-

 ؛انا ا    يفاي ا  ل ي  ا ا ترك ركحآ اا  ك    احا
 ؛انا ا     ا ا   ك اي ا ا كيفاح ةذي   ال يا-



 

 شيلي إلهام ، عماري سمير
 ميكانيزماتهاقراءة مفاهيمية حول طبيعة التجارة اإللكترونية و 

 

10 

 ردددددددداك   ه اتكدددددددنااضدددددددد ا   كدددددددد امكيددددددد  ا الهدددددددد  احاا  ادددددددد حن ضددددددد با ا ددددددددااي  ددددددد ا  ادددددددد دناحاا-
ا؛اح   تب  يي ش الاي اي  م ا ت ا جا

يددددد ا ددددد  ا كددددديفا ا ي ددددد  اح أل ددددد   ايددددد ا ألهددددد  باردددددااذ ي  ارددددد ك ااضددددد ا حردددددكك ا  دددددك  احاا -
 (92 اا3003)ا    ا؛  رنا ضك  ا ض   احر اررةاحاا ان م  حا
 .يض  ا   ي  ا ا كيفايل ي   شلاهذالك ا   ري  ا  اضيح ك احام يك ا آلاك ا  -
 التجارة اإللكترونية:  (آلياتميكانيزمات ) .1
)شدددد م ا حاالكدددد ا ال ردددد ا ددددجا م  ه دددد ا ا  ك ددددك احهدددداا   دددد  اآاكدددد اكاذدددد تالا تاضيح كدددد ا م دددد ايدددد اااا

حبب تالا ككدددددددددددددددددددددددد ا حاتض يكددددددددددددددددددددددددد ااا Customer احي ددددددددددددددددددددددددا ك اBusinessحتددددددددددددددددددددددددذالا لهدددددددددددددددددددددددد  ا
Administration:احي ا     ا ااذ تالا تاضيح ك اي ا كا ) 

 : : Business to Business) (B2Bالتجارة اإللكترونية بين وحدات األعمال .5.1
 ا ا جاي ردددد دددد  ا ألله  ا  رددددااذ عاشدددديض ا   ردددد   اح ض  ا  ك ا  لك ي  ااا ذ ااهااب تال

ضيح ك ااح لذاه  ا انددضنا م  ا     ا ااذ تالا تاامكي  ا اندد   ابياي تب   اح  ددكك ا ا    ةاح اذهيف 
غاتذ اكشدددك ل ا ا ا ر ا   يلاب  نا اذح ا حا جا اذح ا  ردددااذ عا ي ب ا ا    ذاباضيح ك ا اح ي

 ا3002)اليذا  هكذ ااي اتذ ا ااذ تالا تاضيح ك ا ت  اك ات اك ا%ا90ه إا ااذ تالات  يلا
 .(32ا

 لضدددددد  ا ادددددديل اردددددد   ا امهدددددد  ا ااذ ت دددددد ا ادددددد ا ددددددا ا ددددددجا   ندددددد  احا ندددددهنام هدددددد ا أل ندددددد  احا
  خل. اا د يف...  ت ذا    با ة عا حا آل  اح  لذ  اح ا كيفا ا ر ك اح ا  ناحاا ت ا جا ح

بدددددددد تالا  اردددددددد ا اال يددددددددناهك دددددددد الكدددددددد اشدددددددد م ا حاي ر دددددددد ايدددددددديفاي تب  دددددددد ا حاد دددددددد   امهدددددددد ا لادددددددد ا
ل ددددد ح  اح ددددد ا  صددددد ا ا يددددد نا اه دددددنا امكهددددد  ارددددد ااك اددددد جاحا دددددذب  ايددددد ا ددددد  ا تاك مددددد  ا

ي ددددددديفا اي   ددددددد ا ضددددددده ا ر صدددددددك ا  لك يددددددد  احا  انددددددد ا حالددددددد ام  دددددددذاشددددددد  الايلددددددد ي  اباضيح كددددددد
 ددددد  ا اايددددد ب ا لضددددد  ا اددددديل امت دددددناتددددد  يلالنددددد الا ي   نددددد  احاح  دددددذتا نا ااذددددد تالا دددددجا اا لددددد .ا

هدددددذاا   ر ددددد ا اهددددد إا   اددددد اهددددد ابيددددد با الدددددذبا ألي دددددناا   دددددا كضجا. دددددجاي نددددد  ا أللهددددد  احا
يدددد ا ادددد ح تا ددددذ ا الددددذبا ألمدددد ا يا  لكدددد ا ادددد ح تا هدددد ايدددد الددددذبه  امهدددد ا  ددددا اهدددد  ا اايدددد ب الدددد ا
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ا دددددددددددددا ا ايددددددددددددد  يفا  بددددددددددددد إا ا  ددددددددددددد   م  دددددددددددددذا دددددددددددددذهذا  لك يددددددددددددد  الددددددددددددد اشددددددددددددديض ا   ي ددددددددددددد ايددددددددددددد ا  
Jean,2001,p46)).ا

ا (B2C : Business to Consumer)  التعامل بين الشررة أو المؤسسة التجارية والمستهلك.0.1

هددددد  ا ا ددددد  ايددددد ا ااذددددد تالا تاضيح كددددد ا دددددا اهكددددد ا اال يدددددنايددددد ا كددددديفاحشددددد   ا دددددجا   ر ددددد  ا ااذ ت ددددد ا
ر  لدددددددددد  ا ااذ  دددددددددد ا ادددددددددد ا يكدددددددددديفا   اذدددددددددد  اح ألهدددددددددد  با حا   ددددددددددا كضج اح نددددددددددهناهدددددددددد  ا ا دددددددددد  ا

ح ةدددددذي  ااكه دددددا كضجالددددد اشددددديض ا ت ي ددددد .اح دددددا ا اال يدددددنا دددددجا انددددد م اح ألهددددد  بارددددد   الكددددد ا
ي دددددا ما ا ددددد  ا حملكددددداا حا ادددددذحيل اتكدددددنا  ددددد عا   دددددا ك ا  كددددد ا ا دددددكل ا حا ةذيددددد ايددددد اي رددددديفا

 ا ا دددددكل ا حا ةذيدددددد ا انددددد م ا ا ت ي دددددد اح دددددذهيفامث  دددددد ا  اي  رددددد ايدددددد  ا ا لدددددذا ادددددد ااردددددنالكدددددد
يي شدددددد الااب  ام  دددددد اي اذدددددد قاترهكدددددد قا حالدددددد ام  ددددددذا ا  ددددددذا اا ككددددددذياب  امدددددد ناغددددددةار  ددددددنااكا ددددددكك ا

اباضيح ك .
ح دددددددددد ا غ ا ناهدددددددددد  ا جملدددددددددد  ايدددددددددد ا ااذدددددددددد تالا تاضيح كدددددددددد ا ا دددددددددد   ا ددددددددددذحب اي  ت دددددددددد ا  ااذدددددددددد تالاااا

 ة ددددددددددددددددطا اب ا نا  هاهدددددددددددددددد عاحا(B2B) تاضيح كدددددددددددددددد ا ددددددددددددددددجاي ر دددددددددددددددد  ا أللهدددددددددددددددد  ا ااذ ت دددددددددددددددد ا
 تردددددي  كذك ااكندددددد م  ا ااذ ت دددددد ا اذددددد ا دددددد ا  رددددددا  بالايدددددد ار ددددد  ا ألهدددددد  باح   ددددددا كضج ارددددددكه ا
ح نا انددددددددددددد م  ا اضيدددددددددددددةالا   ا ا دددددددددددددهل ا ااذ ت ددددددددددددد ا   ددددددددددددد  ا  دددددددددددددا كيفا نا ض ددددددددددددد ا اال يدددددددددددددنا

ا تاضيحالالك اي ا ما أله  با ام ه ا    ا ال  .ا
:ااBusiness to Government)  :(B2G  الحكومةرة اإللكترونية بين وحدة أعمال و التجا.1.1

 غ اا كيفا اا     اي نابهيفاا اضدددددددددددددد    احا اال ي  ا جا اندددددددددددددد م  احاهكئ  ا تب تالا حملكك ا
 ا ردددددددددددددد عا لهككددد  اب يددد  ددد  احيدددذه لددد  اك    احا ا   عا  ض يددد ا ل ضاا ت      احاا  ض يكددد ا 

ه اماح ككصا ا  تب  اي ا ايضدددد  يفاي    ا اضدددد    احيذه ل  ا اي  كصا ااذ ت  احتردددد عا له تك
ا  راردد ب  ا ألح دد  ح ا  دديفا ا  ذي احاا  ا ت  ا  ددااذعا اندد م  ا   ي  ااكال االك ا ا م  ف

.احغةه اي اا   جا  ل ي  الك ا ت ي  ا كنا  دددددا كيفا(969 ااا3002 احآ  حنا)ا هذ
يناييفا ا    ا  ل يك اباضيح ك ابحنا     ااكال  انددددددددددد م  ا  م  الكك  ا      اباضيح ك احا   عا

   ض   ا  ض يك ا.احه  ا ل   اي ا ااذ تالا تاضيح ك ا ا    ا اي  تك ا ألحاك ا ايل  ا اذح .
ا: (Consumer to Consumer)االتجارة اإللكترونية بين المستهلك والمستهلك.2.1
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تكنا ض نا اال ينا ااذ تيا تاضيحالا جا أله  با   دددددددددا كضجا    ددددددددد   احهك ا ض نالهكك ا ايكيفا
ي ا ك اآ  اي ا   اح يفابل    الك ا    ريفا انارك ا ا ت ي  احاح ان   ا جاي ا ك ا

ا ا ا ذاا كيفا ألغ  ضا انددارددك ا حا كيفا ة   اان     اح نددهنا ا ا    ب  ا تاضيح ك ا ا 
اا Oxl.comحاشدد م ااe Bay.comي ا ي ك ا ا اب ندد  اشدد م احاهك  ا اال ي  ا ااذ ت  ا جا أله  ب.ا

ك   ا ةذي  اهكه ا    ددددددددا كضجاالذبا ددددددددا اي ا ا ددددددددكيفاحاا اي  ريفااض اي ا    ا ي ب حغة  
ياه  اب تك   ا ن تاحا ةذي  ا انارك ا.ايي ش الابحنا ذ نا ا ر   اح  ص ا ا كيفا   الهك احا

ا. peer-to-peer (p2p) ا   اي ا  ي ب  الك ا   ايي با الك ا أل ذ ب
  (C2 B : Consumer to Business) التجارة االلكترونية  بين المستهلكين ووحدات األعمال .1.1
   ا يكلدددددد نا ددددددذي   ااكهندددددد حل  ا حا حائدددددد ا اكدددددد   ا كذئدددددد نا ا ادددددد ا لدددددد ا ألهدددددد  با ادددددد اضدددددده
 اي ددددددددنالددددددد ا هضدددددددنا   اذدددددددد  اي اذددددددد    امددددددد  ا ا كددددددديفا ددددددددذي   احا حل  ااكه ددددددد لذالااكهنددددددد

    ت دددددد ا ددددددجا رددددددل تاي اذدددددد  اداكددددددفا اندددددد م  ايدددددد ا دددددد  ا ردددددد  اي  ردددددديفاهدددددد إا اندددددد م  ا حاحا
ا.يي ش الا(on line)ي  ريفا ألر   ا  هي  ك ا حا  اذ   ا اي  ب  الك ا ةطا

حهددددددددد  االتجةةةةةةةةةارة االلكترونيةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةين المسةةةةةةةةةتهلكين و اإلدارة المحليةةةةةةةةةة )الحكومةةةةةةةةةة(:  .1.1
 نددددددددهنا اا  لددددددددنا تاضدددددددديحالا امهدددددددد  ا ةددددددددذي  اح  لدددددددد ي  ا ا مسكدددددددد ا ددددددددجا ألهدددددددد  باح  ض يدددددددد .ا
حاضدددددد ا لايدددددد تا اال يددددددنايدددددد ا ددددددجا   ر دددددد  ا  ض يكدددددد ايدددددد ا  دددددد اح ألهدددددد  باحايدددددد ا  ددددددد ا  دددددد ما

 ددددذا اهدددد  ا لدددد  ا ا ددددد تاا.(Electronic Government) كدددد ا دددد  ايدددد اي  دددد عا  ض يدددد ا تاضيحا
 اضدددددده اركدددددد عا   ددددددا ك ا  رددددددااذ عا   ي دددددد اا ددددددذ با اضدددددد    ا حاح ا دددددديفا ا آلح دددددد ا أل ددددددةال احا

ا اا ذعاانغناحم  فايلك ال   ا اي  ريفا  ض ي الك اشيض ا   ي  .
 : ( G2G : Government to Government)التعامل بين األجهزة الحكومية .1.1

 اا  ددددددكذا ددددددجا أل  دددددد الا  ض يكدددددد  امهدددددد ااض  دددددد ا نا نددددددهنا لهدددددد  احاحا نددددددهنا يدددددد ب ا  لك يدددددد  ا
 ا3002)ا محددددددذ ااب ت دددددد امدددددد نا   ددددددناهكئدددددد ا ا ضددددددد ا  ذ ذ ددددددد اركلددددددد ا  دددددد ؤابتددددددذما ادددددد د ت  

ا.(93ا
 :(G2B : Government to Business)  التعامل بين األجهزة الحكومية و الشررات .3.1
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ابتردددددددد  ا  لك يدددددددد  ابيا اندددددددد م  اح رددددددددا ي   ا  ددددددددااذعا أل  دددددددد الا  ض يكدددددددد ا   ي دددددددد ا تكددددددددنا
ا  اض    ا... خلا.حاا ام  لك ي  ا ة ص ا  له تكي   
حا ادددددددددددد ااايدددددددددددد ب اا: (G2C)التعامةةةةةةةةةةةةل بةةةةةةةةةةةةين األجهةةةةةةةةةةةةزة الحكوميةةةةةةةةةةةةة والمسةةةةةةةةةةةةتهلكين  .5.1

 هكددددددد ايددددددد ا  ض يددددددد ابيا  لك يددددددد  ا ة صددددددد ا ه  ددددددد ا   دددددددا ك ا حااا دددددددذ ا دددددددذي  ا لككهكددددددد ا حا  
ي  رددددددديفا ادددددد ايدددددد ا دددددد  احاا   ددددددا كضجا حاايكدددددديفا  لك يدددددد  ااكيدددددد ت جا حاامللدددددد نالددددددد احمدددددد  ف

كدددددد ا   تدددددد ا نا أل دددددد   ا ا   دددددد ا ا دددددد    ايدددددد ا االدددددد ي  ا غحا.ا  ض يدددددد الكدددددد اشدددددديض ا   ي دددددد 
ا.ك  ا ذت  ايك  م ا ا   يفا ااذ تي  ناهلكك  ام  يفا ي ب ا  لك ي  احا

 اض دددةايددد ا انددد م  اغدددةا(Non business EC ):  التجةةةارة الكترونيةةةة تيةةةر التجاريةةةة .52.1
ح   اه لكدددددد اح ا مدددددد   ا  ض يكدددددد اح  ل هددددددذا الكهكدددددد ااح ةة دددددد  اا ا  كدددددد اي ددددددنا   ر دددددد  ا اذ  كدددددد 

  اضيح كددددددددد اا ا ب  ااح ادددددددد ا ا  دددددددددا ذاا اددددددددد   ا ر رددددددددد ا  دددددددددالهنا  دددددددد   اداك ددددددددد ايددددددددد ا ااذددددددددد تال
حت ددددددددجالهكك  دددددددد اح ددددددددذي   ااكه ددددددددا كضجاح  ككددددددددنايردددددددد ت    احتهدددددددديفا اض دددددددد  الا له  دددددددد اررددددددددذاا

ا.(2 اا3003)ا   ت ااح ألب  
 ددددا اهدددد إاا:(Inter Business EC)التجةةةةارة االلكترونيةةةةة داخةةةةل المنظمةةةةة نفسةةةةها  .55.1

  لددددددددد ي  الددددددددد اشددددددددديض ا ت ي  ددددددددد ا حا  م دددددددددي   ا ا حا  ددددددددد ا  ددددددددد طا  ددددددددد مايددددددددد ا انددددددددديض  ا
اح دددددددذ نا ددددددده اهددددددد إا ا ئددددددد امدددددددنا أل نددددددد  ا اذ  ككددددددد .ا(969 اا3002)ا هدددددددذ اا تاضيح كددددددد 

 ادددددد ا ددددددا ا ب   دددددد الدددددد ا   ي دددددد اح ادددددد ا اضدددددده ا يدددددد ب ا ا ددددددكيفاح ةددددددذي  اح  لك يدددددد   اح اضدددددده ا
هضددددد ا  ادددد ا  ندددد  ا دددددي ححا ددددجا كددددديفاي اذدددد  ا انددددد م ااكهدددد م ج ابيا اادددددذت  الدددد ا انددددديض 

 Inter organizational  ا  لكدددد ايدددد ا  كددددذالككدددد لدددد ا  ندددد  ا  ددددك ا ااضك دددد .ا نددددهناهدددد إا

information System :IOS)   حاب  دددنا  ددد ا ح اددد ا اضددده ا دددذهذا  لك يددد  ا دددجاي  هادددج 
اااااااااااااا.اا    ه 

 خاتمة: .2
 امهددددد   ايالدددددذبالايددددد ا هددددد اهددددد إا اا دددددذ   ا ددددد تالا نددددد ذا ا ددددد نا ا  تدددددذاح النددددد حناحتدددددذ   اميدددددةالا

 اا  دددددد ابياحم  هدددددد ا ااض  ا  كدددددد ا   ددددددااذي اح   تهدددددد ا  ردددددداه  تا  ت دددددد ه ابيا  لك يدددددد  اح   ردددددد   ا
ا ك .ا ااذ تالا تاضيحا
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حاندددددديض ا ت ي دددددد ا ال  كدددددد ابحتاميددددددةاا ا ااذدددددد تالا تاضيح كدددددد  ا  لاي تهدددددد ا مدددددد اشدددددديض ال  كدددددد  ا ددددددذحتا
ح يدددددد ب ايدددددد ا   دددددد ا كدددددديفا الهككدددددد  ا  راردددددد ب  ايدددددد اي  ح دددددد  احصدددددد    اح كدددددديفاحشدددددد   اح  دددددد  ذا

األيددددد    ااذت ددددد ا  ددددد اراردددددي ا ا ددددد الا ألر ردددددك ا اددددد ا  ددددد با ا هددددد ا  رارددددد بيا ام هددددد ابح ا الددددد  ا ا
ا   ا ين احهكه ا كاا ه ا ا ا   ا ا ااض ا راا ص  اي ا اذت ر :

  ددددد لذا ااذددددد تالا  اضيح كددددد الكددددد ا اا ردددددكيفا ا ألرددددد   ا اذحاكددددد احمددددد  ابيارددددد ل ا ا صددددد  اباك ددددد  اا -
  ضك  ؛ك ا   دا ار    ا ااذ ت  اه ت  اح  رنامه ا   لذال

اكاذدددددد تالا تاضيح كدددددد ا دددددد  ةا احت كددددددذا     دددددد ا اا  ه ددددددك ااكندددددد م  احمدددددد ا ا اددددددك اب دددددد  اشدددددد م  ا -
 ذ دددددذالابيا ا ددددد  ا اكذددددد ا ي ددددد ضا ضددددد اكفا  ردددددك اي ددددد ا ددددد احمددددد ا ا ي ددددد ضا ضددددد اكفاي  تدددددنا

    ه دددد احم دددد تاهدددد   ا   ددددا ك االذ ددددذالايدددد ا اايدددد ب ا ااذدددد تياحهدددد ايدددد ا دددد لض ا  ضدددد الكدددد اد دددد بال
 ؛ اكذ ا ي  ضا ألرل ت

اضددددداا  هددددد ا ااذددددد تالا  اضيح كددددد اح  انددددد ا  دددددذايددددد احتضدددددةا كئددددد اي  ردددددي اا يكلا ددددد ا  اضيح كددددد ايددددد ا -
  اا اك اا  ر   اح  لك ي  ؛اتكنا ايىن

  جملاهيف.ا ححت ذا ااذ تالا  اضيح ك اه   ذالذ ذالا ه ا  حتام ةالار   ااأله  با -
 توصيات الدراسة:

 ا  ر   اح ااذ تالا  اضيح ك ؛ا  هةا ايىنا اا اك  -
 ددددد حتالا كئددددد ا كئددددد ار    كددددد ا نددددد  لك ا اردددددفا  انددددد  هك اح   ح ددددد .اح اددددد ايددددد ا ددددد  ا     يددددد ا دددددجا -

 لددددد ا ا ددددد   جا  الك ددددد ا  اال يدددددنا ااذددددد تياح اضددددد  راح  لددددد  ةاح   ددددد  ك احيددددد ا كدددددرا اضددددد حت  ا  ك ددددد ا
 ا ااذددددد تالا  اضيح كددددد  ايددددد ا ا  تكددددد ا تب ت ددددد ا كدددددنا ا ضددددد نال   ددددد ا يددددد عاي  حاددددد ا  نددددد  ا اددددد ا ا كي ددددد

 دددد ا ااذدددد تالا  اضيح كدددد .اح  اادددد يلامتددددعا ا  دددد ااددددذما   ددددالهكجايدددد ا دددد  اح دددديفا تمدددد تا ا دددد   الا   
 ح اض ي ا    اداكفا ألم  ا؛

 جملاهدددديف اح اددددد اا هدددد  بك يددددد  ا ددددجا ل  دددد احبلدددد ارك ردددد ا اا  كدددددفا ااض  ادددد  ااح رددددااذ عا   كدددد ا  ل -
يدددددد ا دددددد  ا دددددد  ي ا ااددددددذت  اح االكددددددك ا ا   ر دددددد  ا    كدددددد اح تب ت دددددد  ايدددددديفا  هاهدددددد عا  ندددددد ا ادددددد لاا

ح ايكئدددددددددد ا اا ددددددددددينا ا   ر دددددددددد  ا االككهكدددددددددد اح ألم باكدددددددددد اححتددددددددددذ ناي دددددددددد ه ا االكددددددددددك امبدددددددددد ا ا  ردددددددددد ا
  ااض  ا  ك ؛



 

 :الملتقى الوطني العلمي حول 
 وسبل حماية املستهلك الالكتروني ةالتجارة الالكتروني

15 

 ا  اضيح كدددددد احبل    دددددد ابهلدددددد ار  دددددد ا غكدددددد ا دددددد حتالابلدددددد بالاه ذردددددد ا أللهدددددد  ا  ردددددد هك ا ايددددددينا ارددددددةه -
 حت كذايك الا   ه ك ا   لذالك احت جا ةذي ؛

   حتالابي با آلاك ا    ري اا  ناحب ر  اح  كك ا ايض  يفابيا   ا كضج؛ -
 ددددددد حتالا كئددددددد ا ا   لدددددددذاح ألمددددددد اح ت ددددددد     ااضددددددده نا  ه  ددددددد اح أليددددددد ناح ا ددددددد   اح حمل ه ددددددد الكددددددد ا -

اح ألله  ا ة ص ا  ااذ تالا  اضيح ك . ر صك  ا ان م  ا
 . قائمة المراجع:1
( ا  م تا   ر   اح ا    الااكاذ تالا  اضيح ك  امكك ا     اح الك عا  رار ب   ا3002  ت ك ار يا)ا -

ا  يل ار صذياي   ح احترك  ا ل    .
ا( اي ذي ا ا ااذ تالا تاضيح ك  ا اذ تا ل يلك  اير .ا3002ت يذاه ذا هذا) -
ا( اي ذي ا ا  له  ا الر ا ااض  ا  ك  ا اذ تا ل يلك  اير .3002    حيا هذاص حلاحآ  حن)ا -
ا( ا ال   ا  رار ب  :ا أل  الك ا اض    ا اير  اير .3003 ان هلاا   ) -
  اذ تا ل يلك  اير . ا ااذ تالا  اضيح ك  اا(3002)ليذا  هكذا  ك ال -
ا( ا ااذ تالا تاضيح ك  ا  ضاي ا ألم باك  اير .ا3002 الك  ياب   هك ا) -
ا( ا ااذ تالا  اضيح ك  ا اذ تا ل يلك  اير .3009 هذاليذا حمل  ا  هكذا) -
اف اير . اا  ه ك اح  ك ا ااض اك( اي    ا ااذ تالا  اضيح ك ا اد  بالا ا ذتالا3003 ا ل  نا   تا)ا -
( ا ااذ تالا  اضيح ك :ا:ا ب الااكه  ه  ا  رار ب  ا ا ألر   ا ال  ك  اص ذح ا9111 له  ا الك شا) -

  ا  ذا ال يب ايل ذا ا ك ر  ا  رار ب   اير .
 :االمقاالت

 ا الذبا92 ب تال ا جملكذ( اح ريفاحآه  ا ااذ تالا  اضيح ك  امهك ا  ذتر ا ا م ك اا3002  شاا محذا) -
ا ا ل    .3
امي شالكاا) - ا   ا ينا3002د   يا ك  ر   امهك  ا  الذبال  اح  يك     ا  اضيح ك  ا ااذ تال اميكل   )

ا ال يب الذباي ي.
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( اير اح ذ   الر ا ااذ تالا  اضيح ك ا ا ا  نا ا  تذاح الن حن ا3003ليذا ا هكيفا هذا   ا)ا -
ا اير .مهك ا اي  ثا تب ت  

 -jacques Rechenmann jean (2001), Internet et Marketing,2ème édition , Edition 

d'organisation , paris, Françe. 

ا:مواقع االنترنيت
http:// www.ilr.cornell.edu  )consulté le 02/12/0212) 
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 : ملخص
من  االستخدام غري املصرح به ما يعرف أواستخدام الربامج املقرصنة  يف مدىيهدف هذا البحث 

خماطر على  ملا هلا من و هو من أخطر املشكالت يف صناعة الربجميات قبل املؤسسات الصغرية و املتوسطة
هذا خماطر كبرية ميكن أن تقضي على املؤسسة و  وجود إىلتوصلت الدراسة . األبعادسسات من خمتلف املؤ 

ذا يؤدي و ه توجه املؤسسات الستخدام الربجميات املقرصنة.عدة عوامل ميكن أن تؤثر يف إىل  راجع
    برية جدا.استخدام الربجميات املقرصنة مبعدالت ك إىلباملؤسسات يف خمتلف دول العامل و اجلزائر من بينها 

 قرصنة الربجميات، املخاطر، األسباب، املؤسسات الصغرية و املتوسطةالكلمات المفتاحية:   
 على املستهلك و املخاطر االجتماعية. خماطر املؤسسة، على خماطر  :االلكرتونية التجارة خماطر المحور:

Abstract:  

The research aims at the extent of using pirated software by SMEs as it is the 

most serious problem in the software industry, as it has been aware of the 

risks to enterprises of various dimensions. The study found that there are 

significant risks that can destroy the institution and this is due to several 

factors that may affect the enterprises ’approach to using pirated software, 

This leads enterprises in various countries of the world and Algeria among 

them to use pirated software at very large rates. 

Keywords: pirated software; risks; reasons, small and medium enterprises. 
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 مقدمة:  .1
شكالت أخطر امل أكرب و و هو من رخصاالستخدام غري املب أيضاما يعرف  قرصنة الربامج أو تعد

صنعة خسائر مالية كبرية  و  لفكصناعة الربجميات، مما ي   األوىلاليت تواجه بالدرجة 
 
حسب املؤسسات امل

و على الرغم من  ،صناعة الربجمياتمستقبل عديد الدراسات فان قرصنة الربامج تعترب أكرب مشكلة هتدد 
ألهنا خلقت  لربجميات تستفيد أيًضا من القرصنةاآلثار السلبية فهناك فريق من الباحثني يرون أن صناعة ا

مرحلة كمشاكل تقنية و أمنية ملستخدميها وبالتايل تسهل التوجه الستخدام برجميات أصلية و بالتايل تعد  
 مشجعة لالستخدام. 

 خطورهتا كونيدر ال اجملتمعات  همنتشرة عرب العامل إال أن األفراد املشكلني هلذعلى الرغم من أن القرصنة 
أن الدول النامية  ومن بني هذه الدول جند، (Barhatov V.a, & al, 2018,  p 554)كاجلرائم األخرى 

يف  هذا اجملال يفهلا النصيب األكرب و من بينها اجلزائر واليت تعترب من أكرب منتهكي حقوق امللكية الفكرية 
ومن تداعيات قرصنة الربجميات  0281لسنة  (BSA)تقرير لـأخر األوىل حسب  من املراتبإفريقيا و ترتب 
لربامج املقرصنة؛ استخدام ا إىلأيضا املؤسسات الصغرية واملتوسطة  جلوءيف البلدان النامية مبعدالت كبرية 

336) p,2015 Shouk & al,-(Mohamed Abou  ينتج على استخدام الربجميات املقرصنة أخطار أين
مقابل احلصول على ة أو جماني للمبالغ اليت تعد رمزيةهتدد مستخدمي هذه الربجميات هبدف توفري املال نظرا 

نفسية مي أجهزة احلاسوب بأضرار مالية و سوف يرجع على املؤسسة و مستخد لكن يفالربجميات املقرصنة 
زار املادي االبت إىل، التعرض سرقة معلومات خاصة باملؤسسة و زبائنها، تدمري معلومات إىلويرجع هذا 

لمؤسسة وهبذا بة لبالنسن أن تكون معلومات مثينة و مهمة و اليت ميك السرتجاع املعلومات اليت مت تشفيها
مقابل اسرتجاع  ةال تقدر بثمن ويف أحسن األحوال يطلب من املتضرر فدية مببالغ معترب  و اليت ميكن أن

أمن ن موثوقية و م معلوماهتا مما يلغي الثقة بني املؤسسة و زبائنها خاصة باجلوانب املتعلقة بالتجارة االلكرتونية
 .  املعلومة

تنمية البشرية الستوى مب الدولالرغم من أن الدراسات السابقة تربط ارتفاع معدل القرصنة يف على 
 تؤثر يفقد أن هناك عوامل أخرى  إىل باإلضافة  al, 2015, p16)&  Simplice ,(Asongu  الشاملة

 دراسةل؛ وعلى الرغم من تداعيات قرصنة الربجميات فقد مت ختصيص القليل من األحباث صنةمعدالت القر 
مدى استخدام املؤسسات الصغرية و املتوسطة اجلزائرية للربجميات املقرصنة أين يبدوا هذا غامضا بعض 
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مع توجه اجلزائر للتجارة االلكرتونية و ما يرتتب عليها من إرساء مبدأ األمن واخلصوصية و خصوصا  الشيء
هي العوامل املؤدية  امدعم الثقة و اليت تعترب عملية مهمة لنجاح هذا التوجه و عليه نطرح اإلشكالية التالية:

ؤسسات ما مدى استخدام املو ؟عنها املخاطر املرتتبة ما هيو الستخدام الربجميات املقرصنة؟  هالتوج إىل
 اجلزائرية هلذه الربامج؟ صغرية و املتوسطة

 من خالل هذا نضع الفرضيات التالية:
خدام الربجميات إىل است املؤسسات صغرية و املتوسطةهناك العديد من العوامل و األسباب اليت تؤدي ب -

 املقرصنة.
 املرتتبة عنها؛مع التطور التكنولوجي تتنوع و تتطور املخاطر و الثار  -
دام الربجميات هذا يؤدي هبا إىل استخ املؤسسات صغرية و املتوسطةيف ظل البيئة اليت تعيش فيها  -

 املقرصنة مبعدالت كبرية جدا.
من خالل هذا البحث الوقوف مدى استخدام الربجميات املقرصنة و املخاطر النامجة عن نا فد  ه  

املؤسسات الصغرية و املتوسطة و هذا ما  إىلخاصة بالنسبة عدة عوامل  إىلاستخدامها، و الذي يرجع 
خاصة و  العديد من القطاعات واجملاالت بآثار سلبيه على مما سيعود  و،يبقي هذه املؤسسات تراوح مكاهنا

تبة عن يبحث يف املخاطر املرت  األولقسمني  إىلتنقسم هلذا كانت الدراسة  قطاع تكنولوجيا املعلومات
ين  يات املقرصنة و النتائج السلبية املرتتبة عن استخدامها و عالقة االرتباط بينهما و الشق الثااستخدام الربجم

ية ورقلة املؤسسات الصغرية و املتوسطة الناشطة بوالكان  البحث يف مدى استخدام الربجميات املقرصنة يف 
 .املنتشرة عرب جمموعة من بلدياهتا

 انتشارها:البرمجيات المقرصنة و أسباب .0
 :مفهوم قرصنة البرمجيات و أشكالها 5.0

هي النسخ  أو " على أهنا  Aladdinتعرفها  قرصنة الربامج ، واملعروفة أيًضا بانتهاك حقوق النشر للربنامج
، بينما يعرف (Aladdin, 2012, p1) " لربامج احلاسوب احملمية حبقوق النشر لهرخص املتوزيع غري ال

Globerman  ه لربامج " النسخ، التوزيع والتنزيل غري املصرح ب إىلقرصنة الربامج على أنه مصطلح يدل عادة
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هو شكل من أشكال سرقة فبالتايل و  (Alexander Nill & Al, 2009, p 290)وتطبيقات احلاسوب" 
 ن زل م نتج و يامللكية الفكرية و يكون عن طريق التثبيت غري القانوين أو النسخ أو التنزيل و بالتايل 

صبح امل
عند استخدامه فهو مستهلك فهم يشاركونه ببساطة  على عكس االنتهاكات األخرى للعالمة التجارية و 

كون على الرغم من أن معظم مستخدمي احلاسوب يدر ف براءات االخرتاع فإن املنتجني يبيعون عادة املنتج
ا عام الغري قانوين، إال أن الكثري منهم يظهرون جتاه اليوم أن االستخدام غري املصرح به للربامج ونسخها أمر

 :عدة أشكال و هي إىلعدد أوجه قرصنة الربجميات تت وألمهية التعامل مع الربامج كملكية فكرية قيمة 
تسجيل ية ال: نسخ برنامج بطريقة غري مشروعة باستخدام تقن(CD-R)انتهاك االقراص املضغوطة  -

 ؛على األقراص املضغوطة
برنامج: شراء نسخة واحدة مرخصة من الربامج وحتميلها على عدة أجهزة كمبيوتر يف تشارك  -

 ؛انتهاك لشروط الرتخيص و مثال على ذلك هو مشاركة الربامج مع األصدقاء وزمالء العمل وغريهم
التحميل والتنزيل: إتاحة نسخ غري مصرح هبا من الربامج احملمية حبقوق النشر للمستخدمني النهائيني  -

 ؛ملتصلني مبوفري اخلدمات عرب اإلنرتنت و / أو شبكات الند للند عرب اإلنرتنتا
ج على خادم الربام إىلانتهاك وصول العميل غري املقيد: السماح لعمالء املؤسسة بالوصول حبرية  -

 ؛الشبكة اخلاص باملؤسسة يف انتهاك لشروط اتفاقية الرتخيص
 وموذ  مصمم يفالطبع والنشر وبيعها بشكل غري قانوين  تزييف الربامج: نسخ الربامج احملمية حبقوق -

 ؛جلعله يبدو مشروعً 
إلغاء جتميع املعدات األصلية: بيع الربامج مستقلًة واليت كان من املفرتض أن يتم جتميعها مع أجهزة  -

 ؛مرافقة حمددة
جهزة ألحتميل القرص الصلب: تثبيت نسخ غري مصرح هبا من الربنامج على األقراص الصلبة  -

الكمبيوتر الشخصية ، وغالًبا ما يكون ذلك حافزًا للمستخدم النهائي لشراء اجلهاز من تاجر 
 ؛أجهزة معني

 ؛تأجري: البيع غري املصرح به أو عرض الربامج لالستخدام املؤقت -
 ةالتجاري للربامج غري التجارية: استخدام الربامج التعليمية أو غريها من الربامج املقيد االستخدام -

 .لالستخدام التجاري يف انتهاك لرتخيص الربنامج
 أسباب انتشار البرمجيات المقرصنة: 0.0
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ربجميات زيادة معدالت استخدام المن بني العوامل املهمة يف  عدم احرتام حقوق امللكية الفكريةيعد 
ص األعمال التعاونية تناق إىلاملقرصنة واملقلدة و تعمل على استبدال الربجميات األصلية واحملمية، و هذا يؤدي 

اصة النامية منها ، خمتلف الدول خ إىلاملشرتكة اليت تساهم يف نقل املعرفة والتكنولوجيا على أسس جتارية 
 ,Donald, David ) ليندثر امل تطري برجميات حملية و هذا بسبب الضرر الذي حلقها من أعمال القرصنة

2000,p172). 
 دتأيعد تطور سرعات االنرتنت من بني أهم العوامل اليت  االنرتنتتطور سرعات أن  إىلإضافة 

رتفاع يف اال أن ىلإانتشار الربجميات املقرصنة مما ساعد على سرعة حتميل هذا النوع من الربجميات إضافة  إىل
معدالت استخدام االنرتنت يف العامل يضع أصحاب احلقوق على الربجميات يف حتد كبري جدا، فنمو القرصنة 

قد ارتبط دائما بالتغريات التقنية، و مع كل تقدم تقين يسهل الوصول و طرق احلصول  األخريةيف اآلونة 
 .يد من احلماية حلقوق املؤلفوضع مز ب هاعلى الربجميات املقرصنة، مما يرفع التحديات أمام

خاطر الربجميات وسطة مبمعرفة مسري املؤسسة الصغرية و املت عدم التكلفة املنخفضةأن  إىل باإلضافة
 األحيان خاصة املصغرة منها فاملسري و/او املالك يف غالبز املؤسسات الصغرية و املتوسطة و ما مييف املقرصنة

هو املسوق هو الذي يسري املورد البشري الصغري الذي يرافق نشاط املؤسسة و بالتايل حىت و لو اعتمد على 
 استخدامها و غري مدرك خلطورة بعضو  بإعدادهاالتصال فهو يوم بنفسه تكنولوجيات املعلومات و ا

باألمور  ه على درايةالعمليات اليت قوم هبا على عكس عند وجود مسري أو مسئول خاص باملعلومات فان
 ,SBA)راسة د إليهاملعلومات و اليت هي جزء ال يتجزأ من عمله و معرفته و هذا ما توصلت  بأمناخلاصة 

2018, p5 ) ريى فمدير املعلومات يف املؤسسات حول خماطر الربجميات غري املرخصة   إدراكحول مدى
حث عن سبب الب هوو من مدراء تقنية املعلومات أن الربامج غري املرخصة تسبب املخاطر األمنية  45%

بشكل مباشر العواقب  (CIOs) ضمان وجود تراخيص لرباجمهم بالكامل حيث يدرك مديرو املعلومات
الع ستطالوخيمة لعدوى الربامج الضارة ولوحظ من خالل الدراسة أن مديرو املعلومات الذين مشلهم اال

مههم األساسي املتعلق بالربامج الضارة اليت ميكن أن تصاحب الربامج غري املرخصة هو عدة مشاكل تتعلق 
 .، طلب الفدية، تدمري احلواسيب وغريها باالخرتاق، سرقة املعلومات
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 إدراكهمو سات ؤسالعادات اليت يقوم هبا مسريي امل إىلان استخدام  الربجميات غري املرخصة ترجع  
املوارد البشرية  دارةإألمهية الربجميات فعلى سبيل املثال بعض املؤسسات ترى بان أنظمة احملاسبة و أنظمة 

فعلى الرغم من أن الربنامج األكثر شعبية يف  Microsoft officeمهمة لكن برجميات معاجلة النصوص 
  (truongsinh tran & al, 2011, p69) اجلامعات الفيتنامية مل يكن يستحق املال

 

 و الحلول الممكنة: تطور الهجمات االلكترونية بالبرمجات المقرصنةعالقة .3
 :و عالقتها بتطور الهجمات االلكترونية تطور الهجمات االلكترونية 5.3

 :تطور الهجمات االلكترونية 5.5.3

 ألخصرتنت بااالن تتكنولوجيا و االتصال و التوجه حنو استخدام ساهم تطور تكنولوجيا املعلومات
يف تنامي اجلرائم االلكرتونية الو اليت هي عبارة عن جمموعة اجلرائم اليت هلا عالقة باإلنرتنت بالدرجة األوىل 
يف يومنا احلايل بطريقة مباشرة أو غري مباشرة، فاجلرمية املعلوماتية واليت حيتمل أن ترتكب على شبكة تبادل 

من خالل برجميات تكون سببا يف ذلك، حيث ظهرت نظرا لالنتهاكات اإلنرتنت خصوصا أو  املعلومات، أو
 .ختريب املعلوماتاملعلومات واالتصال، من قرصنة و  اليت انتشرت من خالل استعمال تكنولوجيا

ية إن البيئة اليت ترتكب فيها اجلرمية اإللكرتونية تعد بيئة رقمية وسيلتها الربامج املعلوماتية احلاسوب
بيعة مة ألداء اجلرمية، و هبذا يغلب على دليل اجلرمية اإللكرتونية الطبيعة اإللكرتونية الرقمية ال الطاخلبيثة الالز 

املادية، حيث تتميز اجلرمية االلكرتونية بعدم حمدودية النطاق الذي ترتكب فيه اجلرمية أي أهنا عابرة للحدود، 
سرعاهتا اليت يادة ز مع انتشار االنرتنت و و تكون أبعد  ، و هبذا فان أثارها اجلغرافيةميكن ارتكاهبا من أي دولةو 

عدم  وسرعة التنفيذ بسبب التطور السريع لألدوات املستخدمة،  إىل باإلضافةهي آخذة يف االرتفاع، 
 تسماتبالتايل و  عملية كشف هوية الفاعلصعب أو احلدود الوطنية، كل هذا  على القيود اجلغرافية اقتصارها

 .ختفاء هوية مرتكبها، وهبذا يصعب التعرف على الفاعل يف أغلب األحيانخباصية السرية و ا

 ىلإأنواع من اجملرمني الذين يقومون مبثل هذه االخرتاقات ألهداف خمتلفة، إما يف السعي  أربعة يوجد
نية احتقيق الكسب املايل كاخرتاق مواقع بنوك مثال، أو من خالل احلصول على األرقام السرية للبطاقات االئتم
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وجهات أخرى أو ابتزاز أصحاهبا و احلصول على األموال مقابل  إىلللزبائن من أجل سرقة األموال و حتويلها 
إثبات الذات وإظهار املهارات الشخصية والقدرات املعلوماتية والتقنية بغية اسرتجاع معلوماهتم، وإما يف 

قام و أمينات واخرتاقها، وأخريا من أجل االنتالتغلب على واضعي برامج التأمني واحلماية من خالل كسر الت
 اإلضرار، كنشر معلومات سرية ملؤسسة ما و بالتايل ينجر عنه ضرر معنوي أو مادي.

أن الثقة ترتبط باخلوف من فقدان أو تدمري معلوماهتا و خيتص هبذا اجلانب أمن  إىل باإلضافة
 ن أجلماهلجمات املختلفة التهديدات و  ضد املعلوماتنظام  أصول محاية"املعلومات أين يعرف على أنه 

نظرا لألخطار املرتتبة و   (Kishore Singh,2007, p249)" األنظمةهذه  وتوفر وسالمة احلفاظ على سرية
نة ر املرتتبة عن الفريوسات مقار ئتتصدر اخلسا حيثعن التهديدات األمنية و على رأسها اخلسائر 

 Lawrence A) املرتبة األوىل حسب مكتب التحقيقات الفدرالية األمريكية باالخرتاقات األمنية األخرى

& al, 2004, p10)  املؤسسات الصغرية واملتوسطة ال تزال مرتددة يف االخنراط يف التجارة فقد تكون هلذا
 ط وررة للدفع اإللكرتوين و اإللكرتونية وذلك بسبب السياسة القانونية غري

، فالعديد من البنوك  أمن املعامالت امل
اآلسيوية مل  ت ربط سلسلتها التجارية اإللكرتونية مع الصريفة عرب االنرتنت من خالل أنظمتها اخلاصة  

(Kotelnikov, V, 2007,p11). 
ا ما يوفره ين اهلجمات يوميا و هذتتطور معدالت اهلجمات االلكرتونية اليت حتدث حول العامل مبال

حيث يظهر عدد اهلجمات اآلنية، ويقوم   (Sicherheitstacho, 2019, www)وين متخصص موقع الكرت 
بتحيني قوائم الدول اليت تتعرض للهجمات االلكرتونية من خالل قائمة ينشرها املوقع يف صفحته الرئيسية 

فإننا نالحظ رغم املقارنة بني  0282بسنة  0284فبمقارنة إحصائيات اهلجمات االلكرتونية لسنة  يوميا
مصادر اهلجمات احلاصلة بني الفرتتني و اليت تقدر بأربعة سنوات إال انه تبقى كل من روسا والواليات 

ادرة من اع اهلجمات الصاملتحدة األمريكية من أكرب الدول املصدرة للهجمات االلكرتونية ،و املالحظ ارتف
مليون هجمة يوميا و اجلدول  12ثالث أضعاف و يقدر جمموع اهلجمات اليومية حول العامل  إىلروسيا 

 .يوضح ترتيب الدول حسب عدد اهلجمات الصادرة منها   01رقم 
 

 : ترتيب الدول حسب عدد الهجمات اليومية الصادرة منها  01الجدول 
 0255نوفمبر  0251أفريل 

 عدد الهجمات  الدولة الترتيب عدد الهجمات  الدولة الترتيب
 36821480 روسيا 8 1461036 الو م أ 8
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 13776329 اهلند 0 1376207 اليابان  0
 13533089 الفيتنام 3 1226576 روسيا 3
 12378733 أوكرانيا 5 1045749 الصني 5
 10078565 الو م أ 4 384358 فرنسا 4

http://sicherheitstacho.eu/?lang=e
n (20.24.0284) 

https://sicherheitstacho.eu/start/m
ain (85.88.0282) 

OP ATTACKER 
 :أنواع الهجمات الممكنة جراء استخدام البرمجيات المقرصنة 0.5.3

اك العديد من ملشاكل اليت ميكن أن تنجر عن استخدام الربجميات املقرصنة و اليت احتمال محلها هن
بة ملديري تعترب العالقة بني الربامج الضارة والربامج غري املرخصة من أهم األمور بالنسللفريوسات يعترب مرتفعا 

بشكل مباشر العواقب الوخيمة ( لسبب وجيه حيث يقدر مديرو أنظمة املعلومات  CIOsاملعلومات )
الحظوا أن اهلم األساسي  (BSA)ة آلثار الربامج الضارة  و حسب االستطالع الذي قامت به مؤسس

ملديري املعلومات و املتعلق بالربامج الضارة اليت ميكن أن تصاحب الربامج غري املرخصة هو اخلوف من سرقة 
،  %52شبكتهم بنسبة  إىلوصول غري املصرح به اخلوف من  ال إىل باإلضافة %54البيانات بنسبة 

، ووقت  %01، وانقطاع النظام ووقت التوقف بنسبة % 32برامج الفدية احملتملة بنسبة  إىلواالستجابة 
؛ و يدرك مديرو املعلومات أن هذه ليست املرة األوىل اليت يصادفنها  % 04وتكلفة تطهري الشبكة بنسبة 

من املؤسسات اليت مشلتها  %82ة من بني كل مخسة مؤسسات بنسبة يف الواقع ، فكل مؤسسة واحد
ضعة أشهر اع احلاسوب كل بالدراسة االستقصائية أهنا تعاين من انقطاع يف الشبكة أو موقع الويب أو انقط

وأن السبب األكثر شيوًعا النقطاع والتوقف املرتبط باألمان كان بسبب الربامج الضارة على أجهزة  أو أكثر
 يوضح ذلك. 8الشكل رقم و  (BSA, 2018, p5-6) % 44سوب للمستخدم النهائي بنسبة احلا

 أهم مخاوف المؤسسة من آثار البرامج الضارة المتأتية من البرامج غير المرخصة:  5الشكل رقم 
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Source:BSA, 2018, p05 

 
 دة أهدافع حيث يستهدف جعل الربامج غري املرخصة ناقاًل مهما للهجوم إىلسبب هذا ييرجع 

 من امهها:نذكر 
 ؛فقدان أو سرقة بيانات املؤسسة / الشخصية -
 ؛دخول غري مرخص -
 ؛الفدية -
 ؛توقف / تعطل النظام -
 ؛الوقت والتكلفة للتطهري -
 ؛امللكية الفكرية / امللكية فقدان -
 ؛تكاليف التعامل مع االنتهاكات -
 ؛التأثري على العمالء -
 ؛التأثري على مسعة املؤسسة -
 .تكلفة الوقاية -

عده أن اين وما بيميكن أن تكون هلذه املشاكل آثار مدمرة. ميكن اآلن للتعامل مع اهلجوم السيرب  
دوالر لكل حاسوب مصاب مما سيكلف املؤسسة أكثر بكثري مما يكلف  82222يكلف املؤسسة أكثر من 
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مليار  342احلصول على إصدارات مرخصة من الربنامج . حيث تقدر تكلفة بالنسبة للمؤسسات حوايل 
 دوالر سنويا للتعامل مع الربامج الضارة املرتبطة بالربامج غري املرخصة.

 
 :بالهجمات االلكترونية عالقة البرمجيات المقرصنة 3.5.3

عدالت د عالقة تربط بني قرصنة الربامج مبجعلى الصعيد العاملي ، هناك أدلة مهمة تدل على انه تو 
اة مل يتم قياسه بدقة ، إال أن األدلة املستق طاالرتباهجمات الربامج الضارة و على الرغم من أن هذا عالقة 

ابات عالية إص تشهدأن األسواق اليت ترتفع فيها معدالت قرصنة الربامج  إىلتشري  (BSA)من دراسة ل 
 يبني ذلك. 0رقم الشكل و  بالربامج الضارة

 
رتبطة ارتباًطا ماليت تظهر بشكل متزايد  و الفريوسات من الواضح أن هذه اإلصابات بالربامج الضارة

وثيًقا باستخدام الربامج غري املرخصة، وكلما زاد معدل استخدام الربامج غري املرخصة، زاد احتمال حدوث 
االرتباط ، ومع ذلك ، يستمر نشر الربامج غري املرخصة إصابة بالربجميات الضارة وعلى الرغم من عالقة 

مبعدل ينذر باخلطر و هذا يف مجيع أحناء العامل ، هناك كمية كبرية من الربامج املستخدمة غري مرخصة. يف 
ناك ؤكد عالقة االرتباط عرب خمتلف بلدان العامل ، هو بالتايل فالنتائج ت. 1الواقع، يف معظم املناطق عرب العامل

، يعد علربامج الضارة. يف الواقبني استخدام الربامج غري املرخصة ومواجهة املؤسسة ل القة ارتباط قوية وثابتةع
 معدل الربامج غري املرخصة لبلد ما مبثابة مؤشر موثوق على معدل اإلصابة بالربامج الضارة يف بلد ما. 

 
 
 
 

 ومواجهات البرامج الضارة بإحكامعالقة االرتباط بين البرامج غير المرخصة :0الشكل رقم 

                                           
1 2018, p5. 
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Source :BSA, 2018, p05 

 
 :الحلول المكنة لتفادي استخدام البرمجيات المقرصنة 0.3

ع غرامات مالية من دف محاية امللكية الفكرية رغم الصرامة اليت تضعها القوانني :ةالحكومي السياسة 5.0.3
دخوله السجن إال أن القوانني غري مفعلة و هنا يظهر دور  إمكانية إىل باإلضافةاملعتدي  تالحق
إال أن بعض العوامل قد حتول دون تطبيقها منها  "(Kshetri, Nir and Voas, J, & 2019, p89 )الدولة

من خالل  مالئمة و  هذا ما حتقق أكثرحلول  إجيادما هي اجتماعية حتول دون تطبيق القوانني مما يستدعي 
 تكنولوجيا تكاليف أن عامل إىلو آخرون توصلت  khong sin tanدراسة لـ  و هيلنظر ت افتلالنتائج اليت 

 ألن االتصاالتو  املعلومات تكنولوجيا تبين التأثري عى يف كبرياً  مسامهاً  ليست واالتصاالت املعلومات
 متعلقة منتجات شراءل واملتوسطة الصغرية اتمؤسسلل املختلفة واحلوافز واملنح قروض تقدم املاليزية احلكومة

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ومن األمثلة على ذلك أن احلكومة قد دعمت وشجعت املؤسسات 
وهو نظام عاملي لسلسلة التوريد. تعترب الرسوم  RosettaNet وسطة املاليزية على استخدام نظامالصغرية واملت

 ,khong sin tan, uchenna cyril eze, 2008 )أرخص من أجل تشجيعهم على استخدام هذا النظام.

p9) إليهااليت توصل  ئجو هي نفس النتا (Kimi van der Byl & al, 2008, p 209)  يبني الدور هذا
 واملتوسطة غريةالص تؤسسااملة لتشجيع و توجيه استخدام الربجميات لعبه الدولاحلكومي الذي ميكن أن ت
 اليت تتماشى وخصوصيتها.
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 ستخدام البرامج اات المصدر المفتوح:التحول ال 5.0.3

صنة بأي استخدام برجميات مقر  إىلاللجوء عدم جيب على مسريي املؤسسات الصغرية و املتوسطة   
شكل من األشكال يف املؤسسة و إذا كان تكلفة الربجميات مرتفع جيب التفكري يف الربجميات ذات املصادر 
املفتوحة عوض الربجميات املقرصنة أو غري املرخصة فالعديد من الربجميات مفتوحة املصدر ميكن أن تكون 

و هذا  .(truongsinh tran, chi-trung hoang, 2011, p69)بديلة للربجمات املرخصة باهضة التكلفة 
وآخرون حيث أظهرت النتائج أن غالبية القطاع يف املؤسسات الصغرية  Chew Kah Munما بينته دراسة لـ 

واملتوسطة ال يدركون أمهية الربجميات احلرة واملفتوحة املصدر. ومع ذلك ، توافق املؤسسات الصغرية واملتوسطة 
أكثر واحدة من  ةاحلوسبة السحابياليوم  أضحتوقد على أن توفري التكلفة ، واحلريات األربع األساسية ، 

ط باحلوسبة ثورة جذرية يف طريقة شراء موارد املرتب أحدثتالتقنيات اليت تشهد رواجا  يف هذه احلقبة فقد 
 ىلإيف طيقة استخدامها فوهي متكن أي شخص سواء كانت املؤسسة حجم املؤسسة صغريا  من الوصول 

التكنولوجيا اين كان مبجد توفر برنامج حاسويب جتد املؤسسات الكبرية فقط مستخدمة له. أدى هذا التمكني 
حدوث ومو يف الكم واجلودة وجمموعة متنوعة من اخلدمات القائمة على  إىلالرقمي الذي يدعم السحابة 

واألخالقي  ية األمنية ، واحلكم القانوينواملوثوقية ، واألداء ، واحلماالسحابة اليت تستخدمها املؤسسات اليوم.
 &  ,Chew Kah Mun ) هي االعتبارات اليت تؤثر عليهم يف استخدام الربجميات احلرة ومفتوحة املصدر

Al, 2014, p417) 
 
 المرتبطة بالحوسبة السحابية: ياتالتركيز على البرمج 5.0.3

ل إن احلوسبة ميكننا القو  إذن، احلوسبة السحابية إىلخالل السنوات اخلمس املاضية حتول الرتكيز  
توفري  ة تقوم التطبيقات على برجميات يستضيفها وخيزهنا مركز للبيانات، وبالتايل هي آمنة متاًما. ويتميالسحاب

هذه التطبيقات من خالل االتصال عرب اإلنرتنت الشيء االجيايب يف احلوسبة السحابية هو أن ما يتم توفريه 
بقى ي على احلاسوب الشخصي اال أن يف احلوسبة السحابية القنوات هو أغلب وظائف التطبيق عرب هذه

أن تكلفة استخدامه  إىل باإلضافة ه و قرصنتهخالربنامج نفسه حمفوظًا يف مركز البيانات و بالتايل ال ميكن نس
 .منخفضة و بالتايل سوف يستقطب عدد اكرب من املؤسسات الصغرية و املتوسطة
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 :حالة الجزائر .4
 :القرصنة في الجزائر 5.4

واليت تعد أحد املدافعني عن قطاع الربامج  BSAمؤسسة أعدهتا   0281لدراسة حديثة سنة  اوفق
مليون  02حنو  اجلزائر حيث كلفت القرصنة املعلوماتية يف %10املعلوماتية، أن الربامج املقرصنة بلغت نسبة 

رقم ينب تطور معدالت استخدام  20 و اجلدول (SBA, 2018, p11) 0280 دوالر خسارة جتارية سنة
مقارنة بالقيمة  %0الربجميات غري املرخصة و اليت أخذت يف االخنفاض بشكل طفيف جدا ال يتعدى 

التجارية هلا و اليت أخذت باالخنفاض هي أيضا و اليت تعترب خسائر بالنسبة للمؤسسات املطورة هلاته 
و هذا االخنفاض منطقي نظرا الرتباطها  تطور معدالت استخدام الربجميات غري  ةيالرباجيات احلاسوب

لذي سوف يكون استخدام الربجميات غري املرخصة و املرخصة. لكن من خالل هذا يتبني لنا احلجم الكبري اال
تائج ن له تداعيات كبرية على أمن معلومات مستخدميها نظرا للمخاطر املرتبطة باستخدامها و اليت أثبتته

  ذكرناها سابقا.
من مستعملي احلاسوب يف اجلزائر أقروا باكتساهبم برامج املعلوماتية بطريقة غري  %40 يف حني أن

ا حقيقيا القرصنة يف اجلزائر أصبحت تشكل ضرر  وهبذا فان شرعية وأهنم قاموا بالقرصنة يف أغلب األوقات
ذلك  منها العمومية تتعرض ألخطار خمتلفة مبا يفال مفر منه، فضال عن أن املؤسسات الصغرية والكبرية 

احللول  استخدام الربجميات املقرصنة ويف جمال  اجلزائر املرتبة األوىلحتتل و  .الضرر القضائي واألمين إمكانية
و سواء املنزلية أ اسوباملستعملة يف أجهزة احلباملائة  15 تقدر النسبة بـ أين اخلاصة بشركة مايكروسوفت 

  .ؤسساتباملحىت 
ملرخصة او املؤسسات الستخدام الربجميات غري  األفرادرغم حماوالت اجلزائر التقليل من استخدام 

الذي مينع  0223جويلية  03الصادر بـ  24-23األمر قانونية على غرار  إجراءاتهذا من خالل عدة و 
على سبيل ذلك االتفاق  والتعاون  ات اليت ختصتفاقيالتوقيع على عديد اال إىل باإلضافةالقرصنة االلكرتونية 

والديوان الوطين حلقوق املؤلف احلقوق واحلقوق اجملاورة و  اجلزائر بني مؤسسيت ميكروسوفتالذي جرى 
يسمح هذا االتفاق بالدخول يف عملية تنظيم الربجميات وصناعة الربامج اإللكرتونية. ومع تطبيقه، ميكن من 
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 ح القرصنة اليت تقف أمام استخدام الربجميات املرخصة و تفادي مشاكلاحرتام امللكية الفكرية من خالل كب
الربجميات املقرصنة و هبذا بعث لعالقة عمل مع الشركاء التجاريني وكذا مع السلطات احمللية والوطنية لتشجيع 

 م.هذا مل يكن له أثر مه إالللقرصنة اإللكرتونية  و حماربةاملتمسكني باستخدام الربامج املرخصة 
 : تطور معدالت تثبيت البرمجيات غير المرخصة و قيمة الخسائر التجارية لها في الجزائر 20 الجدول رقم

 0255 0253 0251 0251 

 82% 83% 85% 84% معدالت تثبيت البرامج غير المرخصة

 70$ 84$ 102$ 83$ القيمة التجارية للبرامج غير المرخصة )مليون $(

Source: BSA (2), Op.cit, p11. 
 

 :في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة استخدام البرمجيات المقرصنة 0.4

مت ى بيانات مت االعتماد عل املقرصنة يف املؤسسات الصغرية و املتوسطةلدراسة استخدام الربجميات 
اليت يقدر عددها  وتوزيع االستبيان على جمموعة من املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلصول عليها من خالل 

مؤسسة صغرية  32والية ورقلة و اليت قدر عدد االستبيانات املقبولة بلديات ختلف الناشطة مب 53بـ 
لربجميات لاستخدام املؤسسات الصغرية و املتوسطة مدى حول بالبحث الدراسة يف هذه قمنا  متوسطة حيثو 

الصغرية ؤسسات ة املمت الرتكيز على جمموعة من الربجميات اليت ميكن أن تتواءم و خصوصيحيث  املقرصنة
 .املتوسطةو 

 :لبرمجياتالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة ل استخدام معدل 4.2.1
اليت هي ت للعديد من الربجميا الصغرية و املتوسطة اجلزائرية للوقوف على مدى استخدام املؤسسات

و اليت  ،متخصصة برجميات إىل باإلضافةتتنوع بني برجميات عامة مكتبية أخرى متعلقة باألمور التجارية 
رصدنا أهم  اهلذ أكثر حول استخدام الربجميات فصيلها يف نشاطها اليومي و هذا للتخدمميكن أن تست

لنتائج املوضحة و من خالل ا، بصفة عامة الصغرية و املتوسطة ا املؤسساتهالربجميات اليت ميكن أن تستخدم
يف  مثلةاملتو  واملتوسطة تستخدم الربجميات العامةأن كل املؤسسات الصغرية الحظنا  3 الشكل رقميف 
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وهي نفس النسبة اليت سجلها استخدام برجميات  %822الربجميات املكتبية و اليت قدرت نسبة استخدامها بـ 
يف ما أ ،التجاري من املؤسسات تستخدم برجميات للتسيري %4024 جند أن ، ، بينمامكافحة الفريوسات
،   %43280فكانت نسبة االستخدام تقدر بـ  لتسيري الرواتب واملوارد البشريةبرجميات ما خيص استخدام 

 %35230تقدر  و اليت تصميم املنتجات وتطويرهاختص برجميات  بينما جند أن املؤسسات اليت تستخدم
 . %3024 و اليت متثل  تستخدم برجميات أخرىقد أن املؤسسات  إىل إضافة، 

لبرمجيات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ل استخدامنسبة : 3الشكل رقم   

 
 معطيات االستبيان إلىالمصدر : استنادا 

 :استخدام البرمجيات االصلية و المقرصنة في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 5.0.4
يعد البحث يف مدى اعتماد و استخدام املؤسسات الصغرية و املتوسطة للربجميات احلاسوبية أمرا 

على أداء املؤسسة ألعماهلا وهذا ليتضح لنا مدى اهتمام و استخدام املؤسسة  ةمن أثار اجيابيمهما ملا هلا 
جميات وفر بر يف ظل ت املطروح حول قانونية و مدى شرعية استخدام هذه الربجميات هلا ولكن يبقى اإلشكال

و هل  تجميامصدر الرب مقرصنة منتشرة يف كل الدول و يستخدمها عديد و هلذا كانا لزاما علينا البحث يف 
ة أن أغلب املؤسسات الصغرية و املتوسط إىلهي أصلية أم مقرصنة؟ فكانت النتائج مهمة حيث توصنا 

اصة ة الفريوسات والربجميات اخلحبالنسبة للربجميات اخلاصة مبكاف %111تستخدم الربجميات املقرصنة 
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، تليها %31,09عامة املكتبية املقرصنة بنسبة بتصميم املنتجات و تطويرها مث يليها استخدام الربجميات ال
برجميات تسيري الرواتب و املوارد البشرية و برجميات التسيري اإلنتاجي و التجاري على التوايل بنسبة 

الربجميات اخلاصة مبكافحة الفريوسات جند أهنا األقل استخداما  أنيف حني جند  %91و  81,14%
 .يوضح ذلك 8الشكل رقم  و %1,,1 للربجميات املقرصنة بنسبة

و المقرصنة األصلية: معدالت استخدام البرمجيات 4الشكل رقم   
 في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

 
 معطيات االستبيان إلىالمصدر : استنادا 

 أن معدل استخدام الربجميات بصفة عامة يف املؤسسات صغرية و املتوسطة تعترب جيظهر لنا من خالل النتائ
معدالت مرتفعة خاصة بالنسبة للربجميات املكتبية و برجميات مكافحة الفريوسات و هذا راجع ألمهية هذه الربجميات 

لربجميات وسات، أما او اليت تعد أساسية يف أي حاسوب للقيام بالعمليات اليومية و محاية احلاسوب من الفري 
فتتفاوت فيما بينها و فيما بني املؤسسات كل حسب أهدافه و تطلعاته و جمال نشاطه، يف حني عند  األخرى

التوجه للبحث يف مدى قانونية و رخصة استخدام هذه الربجميات جند أن أغلب املؤسسات تستخدم الربجميات 
ي بينها الربجميات املكتبية و الربجميات اخلاصة بالتصميم و هو هو معدل مرتفع و اليت جند  %04املقرصنة بنسبة 

و هي مستويات كبرية جدا عانت منه عديد الشركات  %822 إىلبرجميات خاصة و اليت وصلت الربجميات املقرصنة 
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 ة مايكروسوفت و هذا حسب تصريح ممثل الشركة يف اجلزائر؛ كل هذا جيعلاملنتجة هلذه الربجميات على غرار شرك
يقات مشبوهة ختفض تطب للربامج املقرصنة من فريوسات و املؤسسات الصغرية و املتوسطة أمام املخاطر املختلفة اليت

 مستوى احلماية لدى املؤسسات الصغرية و املتوسطة.

 خاتمة: .1
ل مؤسسة كيعد استخدام الربجميات املقرصنة أو ما يعرف أيضا بالربجميات غري املرخصة هاجس  

لكن أيضا يعد هذا األمر مهما بالنسبة للمؤسسات على العموم و خاصة املؤسسات الربجميات و منتجة هلذه 
الصغرية و املتوسطة اليت تتميز خبصائص جيعلها تتجه الستخدام الربجميات و هذا لتسهيل نشاطها لكن 

الربجميات املرخصة او املقرصنة و اختاذ هذا القرار يرجع لعدة اعتبارات  إماخيارين  أمامتقف هذه املؤسسات 
عدة اعتبارات منها مدى اعتبار استخدام الربجميات املقرصنة فعل خاطئ ومدى معاقبة  إىلميكن أن يرجع 

 أمور متعلقة خصوصية املؤسسة و صغرها الذي حيتم عليها استخدام برجميات مبستوى إىل باإلضافةالفاعل 
مما  ألصليةاحجم نشاطها بتكاليف أقل نظرا حملدودية املالية اليت تتميز هبا أمام التكلفة املرتفعة للربجميات 

استخدام برجميات مقرصنة و هذا ما كانت عليه النتائج الدراسة االستطالعية على  إىليؤدي هبا اللجوء 
رصنة ملختلف فعة الستخدم الربجميات املقاملؤسسات الصغرية و املتوسطة اجلزائرية حيث سجلت معدالت مرت

 الربجميات احلاسوبية هذا جيعلن نقف أمام هذا الوضع و لنخر  بالتوصيات التالية:
توعية املؤسسات الصغرية و املتوسطة باملخاطر القانونية و األمنية املرتتبة عن استخدام الربجميات  -

 املقرصنة؛
اليت  املقرصنة أولوية السياسة احلكومية نظرا لالجيابياتجعل االهتمام مبكافحة استخدام الربجميات  -

 ؛سوق الربجميات خاصة املنتجة حمليا  شانتعاسوف تعود على هذا الفعل من 
صغرية مع خصوصية املؤسسات ال مءتتالاستخدام حلول برجمية حرة مفتوحة املصدر و  إىلاللجوء  -

 واملتوسطة؛
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ب كاحلوسبة السحابية و اليت أخذت يف التطور بشكل رهياالعتماد على التكنولوجيات احلديثة   -
حبيث يسمح للمؤسسات الصغرية و املتوسطة باالستخدام األمثل للربجميات املرخصة و بتكاليف 
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 : ملخص
 تطورات تكنولوجية هامة ومتسارعة يف جمال االتصاالت واملبادالت التجارية،هد العامل مؤخرا ش

ولعبت العوملة دورا هاما يف نقل هذه التكنولوجيا عرب أحناء العامل، خاصة بتوفر شبكات االنرتنت واخلدمات 
التسويقية االلكرتونية اليت أضحت تقدمها للمستهلك داخل وخارج احلدود اجلغرافية للبلد الواحد، ويعد 

 االلكرتونية. التسويق االلكرتوين من بني اليات تسهيل هذه التبادالت التجارية 
بيقه، كما مت التطرق وأهم خصائصه ومتطلبات تط هتدف هذه الورقة البحثية إىل التعريف بالتسويق االلكرتوين

 التكاليف ، اقتصاديا، اجتماعيا وبيئيا سواء من خالل التحكم يفالبلدان العربيةلتجربة التسويق االلكرتونية 
ت املستهلك وتوفري منتجات خضراء ختدم املستهلك وتوفري مناصب العمل، أو من خالل تلبية رغبا

 االلكرتوين وحتافظ على البيئة.
، إال أن وينيف جمال التستتويق اكلكرت  التوجه العريب الطموحوخلصتتت الدراستتة يف اإخري إىل أنه وبالرغم من 

اح املعامالت إجنالطريق اليزال طويال أمام الدول العربية بشتتتتتتتتكل عام ملواجهة التحديات اليت قد حتول دون 
 التجارية االلكرتونية، ملواكبة التطور واالزدهار الذي وصلته الدول املتقدمة يف نفس االجتاه التسويقي.

العوملة، اخلدمات التستتتتتتتتتتتويقية االلكرتونية، التستتتتتتتتتتتويق االلكرتوين، املعامالت التجارية  الكلمات المفتاحية:
 االلكرتونية، االجتاه التسويقي.
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Abstract:  

The world has recently witnessed significant and rapid technological 

developments in the field of communications and commercial exchanges. 

Globalization has played an important role in the transfer of this technology 

throughout the world, especially by availability of Internet networks and 

electronic marketing services, which are now provided to consumer inside 

and outside the geographical boundaries of one country.  

This research paper aims at introducing e-marketing, its main 

characteristics and application requirements. It also touches on the successful 

e-marketing experience in Arab country economically, socially and 

environmentally through cost control, provision of work positions, or by 

meeting consumer desires and providing green products that serve the 

consumer and preserve the environment.   

The study finally concluded that despite the ambitious Arab trend in the 

field of e marketing, but still a long way to go for Arab countries in general 

to face the challenges that may prevent the success of e-commerce 

transactions to keep pace with the development and prosperity reached by 

developed countries in the same marketing trend. 

Keywords: Globalization, electronic marketing services, e-marketing, 

Electronic transactions, marketing trend. 
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  : مقدمة .1
يعرف البعض نشاط التسويق كما مت تداوله مسبقا يف عمليات البيع أو اكعالن أو غريها من قد 

كل املربح، إال املستهلك لتحقيق عملية الشراء بالش والتأثري علىاإنشطة التجارية اإخرى كاحملادثة الشفوية 
اجتاها حديثا، يهدف يف جوهره إىل إرضاء رغبات املستهلك من خالل  ليأخذأن هذا املفهوم قد تطور 

 .البحث عنه
ارتبط التطور يف التسويق مع خمتلف التطورات اإخرى اليت مست اجملتمع سواء كان ذلك يف اجملاالت  

ليت تربط ا االقتصادية و االجتماعية و حىت البيئية، و بالتايل فقد أصبح النشاط التسويقي مبثابة حلقة الوصل
ن، يف السوق مع خمتلف أطراف اجملتمع سواء كانوا مستهلكني، منتجني، موردي ناشطةبني خمتلف املنظمات ال

أو وسطاء بيع، و مع التقدم التكنولوجي امللحوظ يف جمال النقل و االتصاالت، و كذا اسقاط احلدود 
يما بينها خري قرية صغري  وواحد ، مرتابطة فالسياسية و القيود التجارية ما بني دول العامل، ليصبح هذا اإ

ضمن التفاعل املشرتك إفرادها خاصة يف جماالت التبادالت االقتصادية و االجتماعية و كذا البيئية، و هو 
ل البقاء و تيجيات جديد  من أجما دفع مبختلف املنظمات إىل التأقلم مع الظروف اجلديد  و انتهاج اسرتا

رز ا و تنافسيتها يف هذه البيئة التسويقية اجلديد ، و من ضمن هذه االسرتاتيجيات بفاظ على استدامتهاحل
ع يف بيئة لي، و من ا  التوسالتسويق االلكرتوين، و هذا حىت تتمكن من مواجهة املنافسة يف السوق احمل

 .اإسواق اخلارجية، مع مراعات اختالفات و مقومات هذه البيئة اخلارجية مع بيئتها احمللية
ومع تطور االقتصاد اجلديد إىل ما يعرف باالقتصاد الرقمي، ظهرت موضوعات جديد  كالتجار  االلكرتونية 
وتقنية املعلومات اليت تعد من بني الطرق احلديثة لتنفيذ أعمال املنظمة ونشاطاهتا الكرتونيا، بدءا من انتاج 

العمليات ي من خالل الوسائط االلكرتونية و السلع واخلدمات إىل غاية توزيعها وتسويقها للمستهلك النهائ
 التجارية، ويعد التسويق االلكرتوين من أبرز 

 على االشكالية التالية: باكجابةمن خالل ما تقدم ميكن معاجلة هذه الورقة البحثية 
 ما مدى تأثير التسويق االلكتروني على إنجاح المعامالت التجارية العربية في ظل التنمية المستدامة؟
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 :التساؤالت الفرعية
 طرح جمموعة من التساؤالت الفرعية بالشكل التايل: متالسابقة  وملعاجلة اكشكالية 

 ما هي أسباب توجه املنظمات العربية لتبين التسويق االلكرتوين يف معامالهتا التجارية؟ 
  بلدان العربية؟يف التسويق االلكرتوين للما هي املتطلبات اإساسية 
  معوقات تبين التسويق االلكرتوين يف البلدان العربية؟ما هي أهم 

 الفرضيات:
 الفرضية األولى:

 املعامالت التجارية االلكرتونية بالدول العربية.يلعب التسويق االلكرتوين دورا فعاال يف 
 الفرضية الثانية:

 ية.العربتعد التكنولوجيا واالنرتنت من أهم متطلبات جناح التسويق االلكرتوين يف الدول 
 الفرضية الثالثة:

  .معوقات التسويق االلكرتوين يف الدول العربيةأهم نقص التمويل والكوادر املؤهلة من بني 
 أهمية البحث:

كمه أمهية بالغة يف إدار  املعامالت التجارية احلديثة، خاصة يف عصر حتيكتسي موضوع التسويق االلكرتوين 
املعلومات واالتصال يف العامل عموما، وكمحاولة لضمان بقائها يف التطورات التكنولوجية وغزو تقنيات 

املنافسة الدولية عملت املؤسسات االقتصادية للدول العربية على تبين هذا النوع احلديث من التسويق، كونه 
 أقل تكلفة وسهولة من التسويق االلكرتوين.

 هدف البحث:
ول العربية  االلكرتوين والتجار  اكلكرتونية يف مؤسسات الد راز دور التسويقهدفت هذه الورقة البحثية إىل اب

كآلية ملواجهة املنافسة العاملية، وتغريات السوق، كما سلطت الضوء على خمتلف املعوقات اليت حتول دون 
 وصول البلدان العربية إىل املستوى املطلوب.
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 منهجية البحث:
اليت  إحباثاقصد حتقيق اإهداف احملدد  مت االعتماد على املنهج الوصفي ا الذي يتالءم وهدا النوع من    

قائق أو الكيفية عن الظاهر  املراد دراستها، وحماولة تفسري هده احل والبيانات الكميةتقوم على مجع احلقائق 
 خدمة للموضوع. تفسريا كافيا

 :بعد اكجابة على التساؤالت السابقة عن طريق تناول احملورين التاليني إشكالية هذا البحث وستتم معاجلة
 .والتسويق االلكتروني  ماهية التجارة االلكترونية األول:المحور 

 المحور الثاني: واقع التسويق االلكتروني في البلدان العربية.
 

 والتجارة الخارجية: التسويق االلكتروني األولمحور ال .0
ارتبطت عملية التطور اليت حصلت يف التسويق على مر السنوات املاضية ارتباطا مباشرا مع التغريات احلاصلة 

طورات اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية وغريها، وعلى التغريات القائمة ما بني تيف عصر العوملة من 
 العالقات املتبادلة. كمة للمنتفعني من تلاإطراف املتفاعلة اليت أثرت يف رقي الدول لتقدمي ما هو أفضل خد

 (52، صفحة 5102)البكري، 
 ة لفلسفة التسويق والتكنولوجيات احلالي فيكيتعملية مبثابة التسويق اكلكرتوين لألعمال التجارية يعترب 
يا القائمة هي كذلك على تكنولوجتركز على جماالت التجار  اكلكرتونية اليت  اإعمال التجارية إدار 

عار وإمكانية العاملي، كما تتميز التجار  االلكرتونية بالشفافية يف اإساالعالم واالنرتنت يف ظل بيئة التغيري 
 (PENARD, 2001, p. 03) الولوج عرب االنرتنت مما يسهل املبادالت التجارية.

 
 :رونيةالتجارة االلكت 5.0

 املوضوعات اهلامة لالقتصاد الرقمي القائم على مقومتني مها: من تعد التجار  اكلكرتونية
  Electronic Commerceااللتجار  االلكرتونية    -أ

 Information technologyتقنية املعلومات   -ب
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 و االتصال أساس وجود التجار  االلكرتونية و كل املعامالت و تعترب تقنية املعلومات يف عصر احلوسبة
  التجارية مبا فيها التسويق االلكرتوين.

لتبادل اهي شكل من أشكال التعامل التجاري القائم على تفاعل أطراف التبادل الكرتونيا بدال من 
 هي أسلوبو االلكرتونية وسيلة لدعم التغريات احلاصلة يف املنافسة العاملية،  وتعد التجار  .املادي املباشر

جتاري متقدم يعتمد يف جناحه على قدر  املنظمات يف تسويق منتجاهتا سواء كانت سلعا أو منتجات أو 
غبات ر  واخلدمات وتطويرها حسبأفكارا من خالل قاعد  بيانات تساعدها يف قياس جود  هذه السلع 

 (522-522، الصفحات 5102)املصري،  هلكني.املست
كلمتني   تتكون منو التقنية لتسيري النشاط التجاري،  وخمتلف الوسائلتعتمد التجار  االلكرتونية على احلوسبة 

هبا القيام  فيقصد Electronic والتجاري أما  االقتصاديالنشاط  ويقصد هبا Commerce  اجنليزيتني مها
 خاصة شبكاتو  واالتصاالت احلديثةبأداء النشاط التجاري أو االقتصادي باستعمال تكنولوجيا املعلومات 

 االنرتنت.
وتستغل ب ( بكوهنا نلك التجار  اليت تتم عرب احلاسو واكدار  االلكرتونيةيف كتابه )املعرفة  وعرفها الوادي

، 5105عليان، ) التليفون احملمول، وقد تكون عرب اإقمار الصناعية.واالنرتنت أو شبكة االنرتانت  شبكة
 (520صفحة 

 
 :التسويق االلكتروني 0.0

 ستهلكني بشكلواملتسوقني واملالستهداف املشرتين يتيح هذا النوع من التسويق الفرصة أمام املنظمة 
أمهيته االسرتاتيجية من خالل انتشار التجار   وقد زادت ،MarketingElectronic  Individualفردي 

اح املنظمات االلكرتوين من ضروريات جن وأصبح التسويق االنرتنت،االلكرتونية أو التعامالت التجارية عرب 
 اريف للتسويق االلكرتوين نذكر أمهها:وهناك عد  تعاحلديثة، 
التسويق االلكرتوين طريقة جلذب العمالء واالحتفاظ هبم من اكنرتنت. التسويق عرب اكنرتنت هو  

الربيدية أو  مثل القوائم الجديدة،استخدام ممارسات التسويق واكعالن اليت تؤثر على تقنيات االتصال 
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 عات عرب اكنرتنت أو مواقع الويب.االستطال

(https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/marketing-en-ligne ،/

9112) 
 التفاعلية،كشاك اإ اكلكرتوين،الربيد ويب، لتسويق اكلكرتوين هو التسويق عرب اكنرتنت من خالل الا

معهم.  واصللتأفضل وافهمهم بشكل  ،االقرتاب من العمالء ويعتمد علىالتفاعلي أو احملمول.  اسوباحل
كنه ل قتصر على املعامالت بني املنظمة وأصحاب املصلحة،يال  هالتجار  اكلكرتونية إن إنه أوسع من

 (02، صفحة Smith ،5112) يشمل مجيع العمليات املتعلقة بالتسويق.
 

 : االلكتروني. فعالية التسويق 3.2
 (02، صفحة Balagué ،5100) التسويق االلكرتوين فعاال جيب توفر الشروط التالية:يكون حىت 

 : اليه ويمكن الوصولأن يكون متاحا . 1.3.2
يسمح بوضع  ذا ماوهجتدر اكشار  إىل أن التسويق االلكرتوين يعترب أقل تكلفة من التسويق التقليدي، 

 اسرتاتيجية أكثر طموحا للتسويق.
 . الفعالية:.02.3

بسهولة بالوصول إىل عدد أكرب من املستهلكني بغض النظر عن أماكن يسمح التسويق االلكرتوين و 
تواجدهم، إذ أهنم يقضون وقتا طويال يف حمركات البحث االلكرتوين، وهذا ما يزيد من فعالية التسويق 

 االلكرتوين.
 األصالة:3.3.2.

من بني الوسائل املواقع االجتماعية، وسائل االعالم اخلاصة، وبالتايل فهي أكثر مالءمة للشركات حيث جند 
 الصغري  واملتوسطة أكثر منها للشركات الكبري .

 
 
 



 

 المؤلف )ين(ولقب  إسم
 عنوان المداخلة

 

8 

 
: مقارنة للوسائل المستخدمة في التسويق االلكتروني والتسويق التقليدي5الشكل   

 
 
 

 
 
 
 

Source : John Reed & Christine Balagué : 2011, « Le Marketing en ligne », 

Reason Education, Paris, France, p13. 

 (pp. 263-264 ,2017 ,املصري):  االلكتروني. متطلبات التسويق 4.2
انب التكنولوجي التحتية مثل اجل، لذا جيب توفري بيئة تسويق الكرتوين من دون وسائل الكرتونية دال يوج

 (pp. 256-264 ,2017 ,املصري): وسنستعرض أمههاااللكرتوين،  ومتطلبات التسويق
 : االلكتروني.البيئة العامة للتسويق 1.4.2
التسويق االلكرتوين وسائل تكنولوجية حديثة مثل شبكات الكمبيوتر واالنرتنت املتاحة للجميع  يتطلب

publiclly accessible  ،إجراءات و تبادل املعلومات  وبالتايل تسهيللتسهيل االتصال عرب العامل

سمعة سيئة االعتبار التحول االلتزام الوالء
مستهدف 

 بشدة

 التلفاز إعالنات صغيرة تداول كالم إعالن الراديو الطرد

عيموقع اجتما االيميل موقع ويب  قناة صوتية صفحة ويب 
 وسائل التسويق االلكتروني

 وسائل التسويق التقليدي
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اد  الشبكات العنكبوتية يف بداية التسعينات من القرن املاضي، لزي ظهور وقد ساعدااللكرتوين،  التسويق
 استخدامات هذه الشبكة يف التسويق.

 . بروتوكوالت الحماية التجارية:2.4.2
البنية  من القوانني اليت حتدد كيفية اتصال حاسوبني عرب شبكة معينة، كما تتطلب جمموعة يقصد بالربوتوكول
تنظم  جتارية إن االنرتنت ال تتحكم هبا جمموعة من الشركات مثل اهلواتف اليت بروتوكوالتالتحتية للشبكة 

، HTTPت منها عديد  للربوتوكوال وهناك أنواعقوانينها الدولة بل جمموعة من االتفاقيات الدولية التنظيمية، 
  و غريها.  NET BILL، بروتوكول NET CASHنظام الدفع االفرتاضي، بروتوكول 

 :وعنوان المشترك. أسماء النطاق 3.4.2
هذه ، على االنرتنت Host انتشار احلواسب املضي ال ميكن للتسويق االلكرتوين أن يتطور وينجح دون

 IP، و هلا اسم نطاق مرتبط بعنوان رقمي على االنرتنت الشبكةاحلواسيب تكون موصولة على 
ADRRESS  أمساء النطاق املستخدمة عىب االنرتنت مثلURL ،توجه احلواسب االلية إىل  و هو ما يعين

  مواقع معينة عرب االنرتنت.

 :«Server». الخادم ويب المضيف 4.4.2
لى الشبكة يف ويوزع البيانات للكمبيوترات اإخرى املربوطة عوبراجمه، ودوره خيزن يتمثل يف عتاد الكمبيوتر 

 العامل.
 :«Browser». المتصفح ويب 5.4.2

علومات للفرد املشرتك بالشبكة من احلصول على امل هو تطبيق من تطبيقات االنرتنت وهو برنامج يسمح
 وتبادهلا بفضل حمرك حبث يتم وصله مع جهاز الكمبيوتر يسمى مودم.

 
 : العنكبوتيةبناء موقه على الشبكة . خطوات 5.2

تأمني ل من أجل احلصول على موقع جذاب يف الشبكة العنكبوتية، يضع خرباء التسويق عشر خطوات
 (pp. 262-263 ,2017 ,املصري) إطالق موقع جتاري رقمي وهي:
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  االلكرتوين على االنرتنت.حتديد أهداف املوقع التجاري 
 .حتديد معلومات حول عدد الزبائن ومناطقهم اجلغرافية 
 .حتديد املوازنة اخلاصة بتكاليف املوقع 
 يف تأسيس املوقع التجاري. اشراك إدارات الشركة 
 .حتديد احلدود التقنية للمتصفحني 
 .وضع قائمة حمتويات املوقع 
 .اختيار اسم املوقع 
  االلكرتوين والوصول إليه.فعالية الربيد 
 .اختيار شركة تصميم املوقع 
 .تسويق املوقع من خالل اكعالنات 

 
 واقع التسويق االلكتروني في البلدان العربية المحور الثاني .3

ختتلف تعامالت الدول العربية بالتسويق االلكرتوين عن غريها من الدول اإخرى يف العامل، ويرجع السبب 
ربية عن ركب تكنولوجيا املعلومات واالتصال وضعف شبكات عختلف البلدان الإىل الرئيسي يف ذلك 

ريعات الالزمة ضعف القوانني والتشو االنرتنت، باكضافة إىل نقص اخلرب  والكوادر املكونة يف املعلوماتية، 
حتية الالزمة لتا و كذا ضعف البنية لتسيري هذا النوع من املعامالت االلكرتونية و فرض قيود االستثمار،

  .للتسويق االلكرتوين
 :المتطلبات األساسية للتسويق االلكتروني في البلدان العربية 5.3

بلدان العربية، التطبيق املثايل للتسويق االلكرتوين يف ال إىل عدم يؤدي غياهبااليت  ملقوماتك العديد من اهنا
)املصري،  ية التالية:يف اإبعاد الثالث أساساوتتمثل يف نفس الوقت متطلبات أساسية لتطبيقه،  وهي متثل
 (521-522، الصفحات 5102
 . البنى التحتية: 5.5.3
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ل العربية، خاصة تعاين منه غالبية الدو  تطلبات اجلانب التقين للتسويق االلكرتوين، و هو ماامل هذه صختو 
يف حقلي االتصال و احلوسبة، و هوما يعيق مستقبل التسويق االلكرتوين يف البلدان العربية، إذ ال تزال 

-Eاخلدمات االلكرتونية االمنة يف العامل العريب جد ضعيفة، خاصة يف جمال اإعمال االلكرتونية 
Business ارية و صناعية و تداوالت مصرفية، و هي تتطلب بنية حتتية جت، اليت حتتوي على أسرار

، و هذا ما يوجب على البلدان « PKI »  « Public Key Infrastructure »التصاالت امنة 
العربية أن تعمل على زياد  كفاء  قطاع االتصاالت، باكضافة إىل زياد  متويل هذه البىن التحتية و االستثمار 

ذا و على الدول ، لفء للنهوض حبقل التكنولوجيا و املعلومات ك، و تأهيل الكوادر اليف رأس املال البشري
ال العربية قبل بدئها بالتسويق االلكرتوين أن هتتم بالبىن التحتية، خاصة ما تعلق منها بالوسائل شبكات اتص

ناء قاعد  طريق بحديثة و توفري االنرتنت و مراكز البحث و التدريب، و اعتماد البيانات العلمية عن 
 ....معلومات واسعة تسمح باختاذ القرارات املناسبة، فعلى سبيل املثال

كما أن الدول العربية تعاين من ارتفاع أسعار خدمات االنرتنت، مما حيد من عدد املشرتكني ويؤثر على 
واالنرتنت مثل  فمداخيل السوق التجارية االلكرتونية العربية، كما سعت هذه الدول إىل خفض أسعار اهلات

سوريا، مصر ولبنان، إضافة إىل خصخصة االتصاالت مثل عمان حىت توسع من دائر  جمتمع املعلوماتية 
 واإعمال االلكرتونية.

  . المتطلبات التنظيمية:0.5.3
  خاصة، و اكطار القانوين للتجار  االلكرتونية عامة وللتسويق االلكرتويناملقصود هنا باملتطلبات التنظيمية ه

ية ذو فعالية، جيب أن يشمل النظام القانوين كذلك احلماية اجلنائ ةو حىت يكون تشريع التجار  اكلكرتوني
 % .5..5للمعلومات من أخطار جرائم الكمبيوتر و االنرتنت، و يف استطالع للرأي باجلزائر، تبني أن 

من املستجوبني ال يقبلون ارسال معلومات البطاقة االئتمانية عرب شبكة االنرتنت بسبب عدم أمنها و غياب 
القوانني اجلزائرية اليت تعاقب عليها، بسبب الثغرات القانونني و ضعفها يف البلدان العربية بشكل عام، و هذا 

 ما يعيق تطور التسويق االلكرتوين هبا.
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لبطاقات ا وأمن استخدام، وخصوصيتها  إىل ضرور  وضع تشريعا حيمي سرية املعلومات كما جتدر اكشار 
، إذ أن من تزوير التوقيع الرقمي االلكرتوين واحلد كذلكوقوعها يف أيدي احملتالني،  االئتمانية للحد من

ؤسسات االقتصادية مسيتيح لل وهذا ماالتسويق االلكرتوين ال ميكن له االزدهار من غري التوقيع االلكرتوين، 
 العربية مواجهة املنافسة الدولية.

نقصد به تطوير اإعمال االلكرتونية بغرض ضمان االستمرارية و هنا  . المتطلبات التنافسية:3.5.3
التنافسية، و هذا ال يعين فقط بناء املشاريع االلكرتونية و  تواجدها على شبكة االنرتنت دون قدر  تنافسية 

يئة نظام لغة ثنائي، و برجميات ترمجة مالئمة للب دقد قامت مئات املواقع العربية باعتما تطور دائم، وو 
العربية، مما مكنها من دخول السوق االلكرتونية، و خاصة املتاجر االفرتاضية مثل املتاجر و املكتبات املصرية، 

شروعات إردن، و هي أكثر املباكضافة إىل مشروعات اإسواق االلكرتونية يف ديب، الكويت، السعودية، ا
التسويقية االلكرتونية طموحا يف جمال التسويق االلكرتوين، و هي عبار  عن جمموعة منصات استضافة ملواقع 

ية العربية و لدى بعض املؤسسات التجار البيع االلكرتوين، و اجلدير بالذكر أنه جيب تدارك بعض النواقص 
الوصول إىل مصاف الدول املتطور ، هذا بالرغم من تزايد حمركات مواجهة املنافسة الدولية حىت تتمكن ب

البحث االلكرتوين، و تزايد مزودي خدمات االنرتنت، و انتشار خمتلف املواقع التسويقية على الشبكة 
 العنكبوتية مع زياد  الوعي بالتسويق االلكرتوين يف اجملتمعات العربية.

 
 : االلكتروني. معوقات تطبيق التسويق 2.3

 (pp. 266-267 ,2017 ,املصري) تتمثل معوقات جناح مبادالت التسويق االلكرتوين فيما يلي:
 . اللغة والثقافة:1.2.3

ترمجة النصوص  ، وهذا ما يتطلب تطوير برجمياتذ متثل عائقا حيد من التفاعل بني العمالء واملواقع املختلفةإ
إىل خمتلف اللغات حىت تكون مفهومة من طرف كل العمالء عرب أحناء العامل، مع مراعا  اجلانب الثقايف 

 والعادات والتقاليد ملختلف الدول. 
 . اإلدارة الجيدة:2.2.3
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توفر إدار  جيد   لي والعاملي ينبغيحىت يتمكن التسويق االلكرتوين من مواجهة التغري املستمر للسوق احمل
 وخطط مدروسة وواضحة.

 . السرية والخصوصية:3.2.3
تعترب من معوقات سري التسويق االلكرتوين، خاصة فيما خيص سري وخصوصية البيانات املتعلقة بالعميل  

حتافظ  اصةكاالسم، العنوان، طريقة السداد، أرقام بطاقة االئتمان، وهو ما يتوجب استخدام برجميات خ
 على خصوصية وسرية الدفع االلكرتوين عرب االنرتنت.

 . القوانين والتشريعات:4.2.3
تعترب التشريعات عائقا حيد من جناح التسويق االلكرتوين، كوهنا ضرورية حلماية حقوق امللكية والنشر على 

يل عملية التسويق من شأهنا تسهشبكة االنرتنت باكضافة إىل تنظيم وتطوير اإنظمة املالية والتجارية اليت 
 االلكرتوين.

 
 :. التشريعات العربية ومراحل مواكبة التسويق االلكتروني في البلدان العربية3.3

نية تعترب االنرتنت بوابة بال حرس، بسبب الثغرات الكبري  اليت تتخللها ويتجلى ذلك من خالل اجلرائم االلكرتو 
خسائر اقتصادية فادحة تكبدها العامل ككل والعامل العريب من نصب وغش واحتيال، الشيء الذي سبب 

 على حد سواء.
ال يزال العامل العريب عاجزا عن اصدار التشريعات اليت تنظم وتفصل يف اجلرائم االلكرتونية والثغرات القانونية 

رتونية خاصة كاليت متس سرية وخصوصية املعلومات اخلاصة باإفراد والشركات والبنوك، وتنظم التجار  االل
يف ضوء العوملة بدءا من انشاء املواقع على شبكة االنرتنت، و التعاقد االلكرتوين، و محاية املستهلك يف 
املعامالت االلكرتونية، و املعامالت الضريبية و اجلمركية، و كذا حتديد االختصاص القضائي للمنازعات 

اكضافة ية كصدار القوانني الالزمة لردع جرائم االنرتنت بلكرتونية، لذا البد من تعاون جاد بني الدول العرباال
 (.52-520، الصفحات 5102)املصري،  إىل تنظيم خمتلف معامالت التسويق االلكرتوين.

 خاتمة: .4
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ظهوره يف القرون الوسطى بالعديد من املراحل اليت أدت إىل تطوره، بدءا من التسويق  لقد مر التسويق منذ
االستهالكي إىل التسويق الصناعي، التسويق اجملتمعي، التسويق اخلدمايت، و صوال إىل التسويق بالعالقات 

حتديات التغيري،  ة، و قد أدت هذه التحوالت يف الفلسفة التسويقية إىل مواجهو أخريا التسويق االلكرتوين
و حتقيق امليز  التنافسية ملختلف املنظمات خاصة يف ضوء التطور احلاصل بالسوق الدويل و التجار  

االلكرتونية، هذه اإخري  اليت تعترب يف عصرنا احلايل التقنية اإكثر انتشارا يف اجملال االقتصادي، و رغم 
  مل تتعد حدود التجربة و البحث النظري، إال أنه منخطواهتا اإوىل يف اقتصاد الدول العربية، و اليت

صادية و العريب يف شىت اجملاالت االقت املتوقع هلا أن تزداد انتشارا يف املستقبل مما سيدعم التعاون
، خاصة بفضل اخنفاض تكاليف التسويق االلكرتوين و سهولة الولوج إىل مواقع االجتماعية و البيئية

 االنرتنت.

 :لنتائجا

 خالل ما سبق ذكره ارتأينا استخالص مجلة من النتائج مت تلخيصها فيما يلي: من

  ال تزال مؤسسات البلدان العربية هشة اقتصاديا، لتبين التكنولوجيا الضرورية للتسويق االلكرتوين
 .مثل عدم توفرها على البىن التحتية الالزمة

  ثغر  يف مؤسساهتا بغرض تضييق الجيب على الدول أن تبحث يف تطوير الشراكة اإوروبية مع
 واملعرفة الضروريني والالزمني كرساء التسويق االلكرتوين.جمال اخلرب  

   عدم توفر الوعاء القانوين والتشريعي الكامل لوضع الشروط اليت جيب أن حتكم انتشار التجار
 االلكرتونية يف الدول العربية.

 االقتراحات
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 ين عيا وإداريا عن طريق ادخال التقنيات احلديثة الالزمة لتبجيب تطوير اإنظمة املصرفية تشري
 التسويق االلكرتوين.

  ضرور  االهتمام بتطوير التعليم والتدريب لرفع كفاء  القائمني على التجار  االلكرتونية خاصة من
 جانب االسرتاتيجيات والتصاميم الالزمة للبىن التحتية املالئمة النتشار التجار  االلكرتونية.

  ضرور  تطوير وحتديث البىن التحتية الالزمة للتسويق االلكرتوين من طرف البلدان العربية إهنا
 تواجه مشكلة التمويل واخلرب .

  جيب توفري أنظمة لتنظيم املعامالت االلكرتونية، وسن تشريعات من طرف الدول العربية تضمن
اضح وصارم االلكرتونية ضمن إطار قانوين و حقوق املتعاملني بتعزيز الثقة يف تطبيقات التجار  

 لتسيري للصفقات املربمة، وحل النزاعات، ومحاية التوقيع االلكرتوين وغريها.
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 حماية المستهلك اإللكتروني من الشروط التعسفية

Electronic consumer protection from arbitrary conditions 

 

 جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم/الجزائر -عقيل لبيب علي محمود ابوط د/ 
Labeeb.abuaqeel.etu@univ-mosta.dz  

 سكيكدة/الجزائر 5511أوت  02جامعة  - سعد جاب اهلل هيامط د/ 
Houyem94sdj@gmail.com  

 : ملخص
ركائز عصرنا هذا نوع من العقود اإللكرتونية اليت تعد إحدى ال رافق التطور العلمي والتكنولوجي يف

واألساليب األكثر شيوعا يف شراء السلع واخلدمات، ملا تتميز هبا من سهولة التعامل والتسوق عرب العامل، 
فاستغالل شبكة اإلنرتنت كوسيلة إلبرام العقود وإجراء معامالت جتارية بني أشخاص يف أقاليم متباعدة أدى 

 ىل تغيري الطرق املعتادة بالتعاقد واللجوء إىل التعاقد عن طريق إدخال البيانات عرب اإلنرتنت.إ
إن التجارة اإللكرتونية فرضت نفسها يف الواقع فهي تعد أحد أدوار العوملة االقتصادية وتلعب دورا 

 اإلنرتنت اء تتم عربمهما يف حياة املستهلك، مما نتج عن ذلك إبرام عقود إلكرتونية وعمليات بيع وشر 
نفرد بوضع يختتلف يف تكوينها عن العمليات التقليدية للعقود واملبادالت التجارية، حيث أن أحد األطراف 

شروط العقد وال يتنازل عن إحداها، ويتم استخدام كافة وسائل اإلعالن والدعاية جلذب العمالء 
ا تعسفية البائع( مبجرد انعقاد العقد يفرض شروط)املستهلكني( واستنادا لتفوق االقتصادي ألحد األطراف )

ال ختضع ألي مفاوضات، وبالتايل جيد املستهلك نفسه جمربا على القبول هبذه الشروط اليت تعد تعسفية 
 حبقه.

 .الشروط التعسفية، املستهلك اإللكرتوين، التعاقد اإللكرتوين، التجارة اإللكرتونية الكلميات المفتاحية:
 اآلليات القانونية حلماية املستهلك اإللكرتوين. -01احملور رقم  المحور:

mailto:Labeeb.abuaqeel.etu@univ-mosta.dz
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 لبيب علي محمود ابو عقيلط د/ 
 سعد جاب اهلل هيامط د/ 
 اإللكتروني من الشروط التعسفية حماية المستهلك

 

2 

Abstract: 
  Accompanying the scientific and technological development in 

our time is a type of electronic contract, which is one of the pillars and 

methods most commonly used to purchase goods and services, due to its ease 

of dealing and shopping across the world. The usual methods of contracting 

and resorting to contracting by entering data electronically via the Internet. 

  E-commerce has imposed itself in reality, as it is considered 

one of the roles of economic globalization and plays an important role in the 

life of the consumer, resulting in the conclusion of electronic contracts and 

sales and purchases made via the Internet that differ in their composition from 

the traditional operations of contracts and commercial exchanges, as one of 

the parties is unique in setting conditions The contract does not waive one of 

them, and all advertising and advertising methods are used to attract 

customers (consumers) and based on the economic superiority of one of the 

parties (the seller) once the contract is concluded imposes arbitrary 

conditions that are not subject to any negotiations, and therefore the 

consumer finds himself forced to accept these conditions T is an arbitrary 

right 

Key words: arbitrary terms, electronic consumer, electronic contract, 

electronic commerce. 

Theme: Theme No. 10 - Legal Mechanisms for Electronic Consumer 

 Protection. 
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يعترب موضوع محاية املستهلك اإللكرتوين من الشروط التعسفية من أهم املواضيع اليت حتتاج إىل  
الدراسة، و املعاجلة و البحث و التفصيل، و ذلك راجع بالدرجة األوىل إىل حداثة املوضوع  و ما يواكب 

هور ضافة إىل ظالتعاقد اإللكرتوين من تطور علمي، حيث أصبح العامل عبارة عن سوق ضخمة، باإل
التكتالت االقتصادية الكربى يف السوق اإللكرتونية، و هنا أصبح التاجر اإللكرتوين يرمي بكل جهوده 
صوب استقطاب و جذب املستهلك و عزمه على التعاقد مستخدما يف ذلك كافة وسائل وسبل الدعاية و 

ث و أن يقبل خلدمات، و كثريا ما حيداإلعالن غرب الشبكة العنكبوتية للتواصل و ذلك بالرتويج للسلع و ا
املستهلك التعاقد الكرتونيا بشأن سلعة ما و هنا قد يفرض عليه املهين شروطا للتعاقد ال ختضع ألية 
مفاوضات، و هو ما دفع املشرع اجلزائري شأنه يف ذلك شأن الدول األخرى إىل اإلسراع يف وضع القوانني 

 الشروط التعسفية.الالزمة حلماية املستهلك و خصوصا من 
ويتمحور اهلدف من هذا املوضوع حول األمهية الكربى للتعاقدات اليت تتم بالطرق اإللكرتونية 
ومحاية الطرف الضعيف فيها والذي يكون غالبا املستهلك، لذلك يعد تسليط الضوء على محاية املستهلك 

التعسفية اليت تعد  طاإللكرتوين يف عمليات التعاقد اإللكرتونية يف غاية األمهية خصوصا محايته من الشرو 
لصاحل الطرف القوي، وعدم حتديد املشرع اجلزائري للشروط اليت تعد تعسفية يف التعاقد اإللكرتوين وعدم 

 نصه على محاية املستهلك اإللكرتوين يف القوانني اليت ختص املعامالت اإللكرتونية.
لك اإللكرتوين اهيمي للمستهأما املنهجية املتبعة تتمثل يف املنهج الوصفي من خالل العرض املف

ومحاية هذا األخري باإلضافة لبيان املقصود بالشروط التعسفية وتوضيح كيفية محايته، واملنهج التحليلي من 
 خالل حتليل النصوص القانونية املتعلقة يف هذا الصدد.

 وعليه نطرح اإلشكالية التالية:

ي آليات تهلك االلكتروني؟ و ما هما مدى فعالية القوانين الوطنية في تفعيل حماية المس -
 تكريس هذه الحماية؟

لإلجابة عن هذه اإلشكالية سنتناول مضمون محاية املستهلك اإللكرتوين من الشروط التعسفية من حيث 
 .(املبحث الثاين)، مث آليات احلماية املقررة لذلك يف (املبحث األول)تعريف كال منهما وتفعيل احلماية يف 
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 :مضمون حماية المستهلك اإللكتروني من الشروط التعسفية .0
يعد املستهلك اإللكرتوين الشخص الذي يقوم بعملية تعاقد عن طريق وسائل التواصل االلكرتونية، 
مما جيعل هذا الشخص عرضة لبعض الشروط داخل العقد اليت تعد تعسفية حبقه نظرا لكونه األضعف 

رة اإللكرتونية، لذلك وجب تكريس وتفعيل محاية هلذا املستهلك من هذه اقتصاديا وعدم علمه بقوة التجا
الشروط، مما يدفعنا هذا لنتناول مفهوم محاية املستهلك اإللكرتوين يف )املطلب األول(، مث تفعيل محاية هذا 

 األخري من تلك الشروط التعسفية  )املطلب الثاين(.
 :وط التعسفيةمفهوم حماية المستهلك اإللكتروني والشر  .5.0

تعترب محاية املستهلك الغاية األهم قانونيا يف عمليات التعاقد اإللكرتونية وكذلك عمليات التجارة 
اليت تتم الكرتونيا، نظرا ملا يتعرض له املستهلك من ظلم يف عملية الشراء، لذلك سنتناول تعريف محاية 

 التعسفية يف )الفرع الثاين(.املستهلك اإللكرتوين يف )الفرع األول(، مث تعريف الشروط 
 :المستهلك اإللكترونيتعريف حماية  .5.5.0

يعرف املستهلك اإللكرتوين على أنه"  كل شخص يربم  العقود اإللكرتونية املختلفة من شراء أو 
إجيار أو قرض أو انتفاع وغريها من أجل توفري كل ما حيتاجه من سلع وخدمات إلشباع حاجاته الشخصية 

 (.00، ص0118، ممدوح إبراهيم خالد).العائلية"
خص كل شاملتعلق بالتجارة اإللكرتونية بأنه "  08/10كما عرفته املادة السادسة من القانون رقم 

من  سلعة أو خدمة عن طريق االتصاالت اإللكترونيةبعوض أو بصفة مجانية طبيعي أو معنوي يقتني 
املتعلق بالتجارة  08/10ن القانون رقم  6)أنظر املادة  النهائي". االستخدامالمورد اإللكتروني بغرض 

 اإللكرتونية(.
  اإللكرتوين ستهلكامل حلماية كما تعددت التعاريف واختلفت اآلراء بشان حتديد تعريف دقيق  

 فهناك من عرفه لغويا وأخر اصطالحا وقانونيا.
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مستهلك الذي اللغوية توفري رعاية لليقصد حبماية املستهلك اإللكرتوين من الناحية  :التعريف اللغوي -
يتعاقد عرب شبكة االنرتنت وإعانته يف احلصول على ما يلزمه من سلع وخدمات يتطلبها استقراره املعيشي 
يف اجملتمع، وذلك بأسعار مناسبة يف كل األوقات وضمن ظروف جيدة مع من أية أخطار أو عوامل من 

  (.39، ص0110، )اخلري طارقأو تضليله. شاهنا اإلضرار مبصاحلة أو تؤدي إىل خداعة
تعرف محاية املستهلك اإللكرتوين اصطالحا بأهنا جمموعة القواعد وأساسيات  :التعريف االصطالحي -

اليت هتدف إىل منع الضرر واألذى عن املستهلك وكذا ضمان حصوله على حقوقه من األعوان 
 (.030صدون سنة نشر،  عبد العال مصطفى حممود،).االقتصاديني

  :تعريف الشروط التعسفية .0.5.0
للشروط التعسفية اليت تكون يف العقد سواء كان عن طريق التعاقد التقليدي أو التعاقد اإللكرتوين 

 أمهية كبرية يف إنصاف املستهلك، لذلك سوف نتطرق لتعريفها فقهيا وقانونيا.
قبل أحد أطرافة  البند الذي يدرج يف العقد منيعرف البند التعسفي لدى الفقهاء بأنه  :التعريف الفقهي -

وقد أملى إرادته على الطرف الثاين حتقيقا ملنفعة ذاتية غري مألوفة ومفرطة منتقصا من حقوق الطرف األخر 
الذي مل يستطيع مقاومة تلك الشروط لعدم القدرة االقتصادية لدية، وذلك لتسلط العون االقتصادي القوي 

 (.88، ص0100فاتن حسني، وى ح)يف وضع بنود العقد.
بالرجوع إىل القواعد العامة يف ضوء القانون املدين اجلزائري جند أن املشرع اجلزائري  :التعريف القانوني - 

إىل  001مل يقدم تعريفا واضحا للشرط التعسفي، وإمنا اكتفى بالنص على أحكامه يف نصوص املواد من 
 (.18/10من القانون رقم  81واملادة  089إاىل  001)أنظر املواد  منه. 81وكذا املادة  089

املتعلق بالقواعد املطبقة على املمارسات التجارية  10/10إال انه وبالرجوع إىل أحكام القانون 
و " الشرط التعسفي كل شرط أو بند بمفرده أيف الفقرة اخلامسة اليت تنص على  9وذلك يف نص املادة 

أو شروط أخرى من شانه اإلخالل الظاهر بالتوازن بين حقوق  مشتركا مع بند أخر أو عدة بنود
 (.10/10من القانون  0فقرة  9)أنظر املادة وواجبات أطراف العقد".
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وما يعاب على هذا النص انه مل حيدد أطراف العالقة وهو بذلك مل حيدد األشخاص الذين 
و ما خيلق نه جاء على صيغة العمومية وهيستفيدون حقيقة من القواعد احلمائية اخلاصة هبته الشروط، كما ا

 نوع من التخوف حنو اإلقبال على التعاقد على اعتبار عدم تقييد للشروط وإيرادها بصفة مطلقة.
 :تفعيل  حماية المستهلك االلكتروني من الشروط التعسفية.0.0

إللكرتونية له ا إن لتفعيل محاية املستهلك اإللكرتوين وإدراجها ضمن القوانني املنظمة التعامالت
دور كبري يف محاية هذا األخري، لذلك سنتطرق للغاية من تكريس هذه احلماية يف )الفرع األول(، مث اإلطار 

 القانوين هلذه احلماية يف )الفرع الثاين(.
 :الغاية من تكريس حماية المستهلك االلكتروني من الشروط التعسفية.5.0.0

 للمستهلك وخصوصا إذا كان هذا األخري يتعامل يف عقد الكرتوينيعترب تكريس مثل هذه احلماية 
وما حيتويه من خصوصيات أمرا يف غاية األمهية، وذلك يرتكز أساسا يف محايته ووقايته من املخاطر اليت تعرتيه 
جراء اقتنائه لسلع أو خدمات ومن شر وقوعه ضحية لنزعته االستهالكية أو مبعىن أخر محايته من أساسيات 

املمارسات املخادعة واملضللة للتصرفات التجارية وسيطرة املهين وهيمنته من خالل إذعان املستهلك وإرغامه و 
على القبول العقد دون مفاوضة  وإعادة التوازن يف العالقة بينهما باعتبار أن املستهلك يف الغالب ما يكون 

 (.080، ص0100عدنان خالد، )كوثر سعيد اقل دراية بكثري حول استعمال أدوات املعلوماتية.
وعليه، فحماية املتعاقد االلكرتوين بصفة عامة واملستهلك اإللكرتوين بصفة خاصة يعد هدفا أساسيا 
يتطلب التطور العلمي والتكنولوجي، وبذلك من خالل إزالة اخلوف لدى املستهلكني  وختوفهم من غياب 

القة االنرتنت من جهة، وإعادة التوازن ضمن الع النصوص القانونية اليت تكفل هلم تعامالهتم عرب شبكة
 التعاقدية من جهة أخرى.

 :اإلطار القانوني لحماية المستهلك االلكتروني من الشروط التعسفية. 0.0.0
ستناول يف هذا الفرع الدور الذي يلعبه القانون يف توفري احلماية للمستهلك اإللكرتوين من الشروط 

 وم به القاضي للحماية.التعسفية، مث الدور الذي يق
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كرتوين من محاية املستهلك اإلل :دور القانون في حماية المستهلك اإللكتروني من الشروط التعسفية -
  الشروط التعسفية خصوصا يف املعامالت اليت يقبل عليها عرب شبكة االنرتنت يفرض توفري ترسانة من القوانني

زايد يف احلياة التكنولوجي والتقين يف العصر احلايل، ونظرا للنشاط املتاليت تضبط املسألة وتتماشى مع التطور 
االقتصادية وتطور وسائل املعامالت التجارية خصوصا  والتعامل عرب االنرتنت ما أدى إىل إحداث الالموازة 

ادية صبني أطراف العقد االلكرتوين من املستهلك الذي ميثل احللقة الضعيفة ضمن العالقة التجارية االقت
القائمة والعون االقتصادي الذي ينفرد بوضع بنود وشروط العقد وفرضها على املستهلك دون مفاوضات 
وهو ما يعرف بعقد اإلذعان، لذلك أصبح من الضروري السهر على محاية املستهلك االلكرتوين، وهنا سعى 

محاية، عاجل املشرع  قانونية اليت توفراملشرع اجلزائري إىل اللحاق بركب الدول األخرى وذلك بتثبيت القواعد ال
اجلزائري محاية املستهلك االلكرتوين مىن الشروط التعسفية يف القواعد العامة املطبقة على محاية املستهلك 

.)أنظر املواد من من القانون املدين اجلزائري 089إىل  001العادي من نفس الشروط من خالل املواد 
 (.18/10من القانون رقم  089إىل  001

صف يف العقود من بني أهم هذه الشروط التعسفية اجملمع على صحة وصفها هبذا الو 
 (.60، ص0110/0110، البياقوت جرعود:)االلكرتونية

 شروط استبعاد املسؤولية بالضمان -

 شروط تعديل العقد باإلرادة املنفردة -

 الشرط اجلزائي الذي يتحول إىل بند تعسفي عند املبالغة يف تقدير قيمته.   -

كما سعي املشرع اجلزائري جاهدا من اجل القضاء على الشروط التعسفية وذلك من خالل خمتلف 
واليت جاء  01املتعلق بضمان املنتوجات واخلدمات يف مادته  31/066القوانني اخلاصة أمهها  القانون 

بطل كل شرط يقتضي عدم الضمان ويبطل مفعولة، كذلك خمتلف القوانني ذات الصلة فيها انه ي
 املتعلق بضمان املنتوجات واخلدمات(. 31/066من املرسوم رقم  01)أنظر املادة باملستهلك.

التعاقد عرب االنرتنت  يعترب :دور القاضي في تفعيل حماية المستهلك االلكتروني من الشروط التعسفية -
صحيحا ميكن إفراغ حمتواه يف مستندات ورقية  تسهيال لعملية اإلثبات، ولقد منح املشرع اجلزائري  تعاقدا
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للقاضي صالحيات واسعة خصوصا يف حتديد ما إذا كان احد بنود العقد ميثل شرطا تعسفيا من عدمه، 
من قبل املشرع،  ةويعترب دور القاضي يف حتديد الشرط التعسفي راجع لعدم حتديد قائمة الشروط التعسفي

ومهت يظهر دور القاضي من خالل تغيري الشروط التعسفية ويستند يف ذلك إىل إعمال القواعد العامة  
كقاعدة تفسري الشك ملصلحة املستهلك باعتباره الطرف الضعيف، وتتسع سلطة القاضي أكثر فأكثر 

ل أمام القاضي يف تقدير وجود بند ، تاركة املشرع اجملا 10/10من القانون  03خصوصا عند إعمال املادة 
من القانون  001تعسفي من عدمه مع إمكانية تفعيله أو إلغائه إذا تقرر وجوده، كذلك بالرجوع للمادة 

)أنظر مطالبة بتعديل الشروط التعسفية أو اإلعفاء منها.مسحت للمستهلك للجوء للقضاء لل املدين واليت
 ق بالقواعد املطبقة على املمارسات التجارية(.املتعل 10/10من القانون رقم  03املادة 

 :آليات حماية المستهلك االلكتروني من الشروط التعسفية. 3
يتم التعاقد بني الطرفني بكل حرية بناء على شروط وبنود يتفقون عليها، إال انه نتيجة لظهور 

كنولوجية داخل بيئة االقتصادية والت التجارة االلكرتونية والتعاقد وإبرام العقود عرب شبكة االنرتنت والتطورات
جديدة تعرف بالبيئة االلكرتونية هذا األمر الذي دفع البعض وهو الطرف القوي اقتصاديا لوضع شروط  تعد 
تعسفية يف حق الطرف األخر وتصبح غري قابلة للتفاوض مما دفع إىل وضع آليات حلماية املستهلك االلكرتوين 

 اين(.)املطلب األول(، مث اجلزاءات املقررة لتلك العملية يف )املطلب الث هلا يفتناو  وتتمثل يف آليات إدارية
 
 

 :اآلليات اإلدارية .5.3
رغبة من املشرع يف إنصاف املستهلك االلكرتوين الذي يقو بعقد جتارة الكرتونيا عرب شبكة االنرتنت 

وضع أجهزة  ت القوة االقتصادية، فانهولتحقيق التوازن العقدي ومحاية للمستهلك االلكرتوين من األطراف ذا
إدارية تعمل على محاية املستهلك بشكل عام وانصافة، لذلك سنتناول دور جلنة البنود التعسفية يف العقد 

 االلكرتوين يف )الفرع األول(، مث تتناول دور مجعيات محاية املستهلك يف )الفرع الثاين(.
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 :دور لجنة البنود التعسفية. 5.5.3
باملهام اليت تقوم هبا جلنة البنود التعسفية   16/916من  املرسوم التنفيذي رقم  18املادة جاءت 

كآلية حلماية املستهلك العادي وكذلك االلكرتوين من الشروط التعسفية اليت يواجهها أثناء إبرام العقد 
من املرسوم رقم  8املادة )أنظر االلكرتوين واليت  تكون من الطرف القوي اقتصاديا، وتتمثل هذا املهام يف:

16/916 .) 

البحث يف مجيع العقود اليت يطبقها األعوان االقتصاديون على املستهلك اليت حتتوي على بنود  -
 ذات صيغة تعسفية، وتصيغ التوصيات للوزير املكلف بالتجارة.

أو العادي،  ميكن أن تقوم بدراسة و/أو خربة متعلقة بكيفية تطبيق العقود جتاه املستهلك االلكرتوين -
 والعمل يف كل ما يدخل يف اختصاصها.

كما ميكن أن متارس مهامها من تلقاء نفسها أو من خالل إخطار من قبل الوزير املكلف بالتجارة 
 سعدي)أو من قبل كل إدارة أو مجعية متعلقة حبماية املستهلك بشكل عام أو كل من له مصلحة بذلك.

 (.000، ص0109/0100، سلمه
ب على اللجنة أن تقوم بإعداد تقرير سنوي يتضمن كل املعلومات املتعلقة بنشاطها كذلك يتوج

اليت تقوم هبا ممن حيث الدراسات والتوصيات اليت ترسلها الوزير املكلف بالتجارة أو املؤسسات املعنية فيما 
ير إىل الوزير ر يتعلق بالتعسف والشروط التعسفية املستعملة ضد املستهلك االلكرتوين  وترسل هذه التقا

، 0100/0100، مولود بغدادي)املكلف بالتجارة، مث يتم نشر مستخرجات منه بكل وسيلة مناسبة.
 (.000ص

ويرى البعض بان دور جلنة البنود التعسفية يف محاية املستهلك من الشروط التعسفية تعد وسيلة 
بتعاد عن وان االقتصاديني إىل االضغط معنوية على األعوان االقتصاديني لصاحل املستهلك مما يدفع األع

دون سنة نشر،  ،)داوود إبراهيم عبد العزيزاستخدام الشروط التعسفية املستخدمة ضد املستهلك االلكرتوين
ويرى البعض األخر بأهنا ذات األمهية القليلة يف مقاومة لشروط التعسفية، ذلك لعدم امتالكها (، 008ص

 (.008، ص0100/0100، مولود بغدادي)صدره من توصيات وتقارير.الطابع اإللزامي واجلرب لتفعيل ما ت
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وعليه، فان جلنة البنود التعسفية لعبت دورا كبريا يف محاية املستهلك من الشروط التعسفية يف 
عمليات التعاقد التقليدية مما يوجب فرضها يف البيئة االلكرتونية حلماية املستهلك االلكرتوين أثناء التعاقد 

نت، وجيب أن تكون قراراهتا أكثر فعالية مما هي عليه يف الواقع العملي للعمل على جزم ما يسمى عرب االنرت 
 بالشروط التعسفية.

 :دور جمعيات حماية المستهلك. 0.5.3
إن اغلب العقود املربمة الكرتونيا تأخذ صور عقود منوذجية، واجلمعيات محاية املستهلك احلق يف 

هذه العقود وإذا وجدت شرط أو أكثر حيمل طابع تعسفي تستطيع اللجوء إىل مراجعة الشروط الواردة يف 
القضاء من خالل رفع دعوى قضائية تطالب بإبطال هذه الشروط التعسفية، فمن خالل استخدام مجعيات 

ر سعيد عدنان )كوثمحاية املستهلك لتلك السلطة يتم إبطال الشروط التعسفية يف العقد االلكرتوين.
 (.098ص ،0100خالد،

منه اليت  60املتعلق بالقواعد املطبقة على املمارسات التجارية يف املادة  10/10وبالرجوع لقانون 
من قانون اإلجراءات الجزائية يمكن جمعيات حماية  0" دون المساس بأحكام المادة تنص على 

عنوي ذوي م المستهلك، والجمعيات المهنية التي أنشئت طبقا للقانون، كذلك كل شخص طبيعي أو
)أنظر ."مصلحة، القيام برفع دعوى أمام العدالة ذد كل عون اقتصادي  قام بمخالفة أحكام هذا القانون

 املتعلق بالقواعد املطبقة على املمارسات التجارية(. 10/10من القانون رقم  60املادة 
عسفية ضد كل الت من النص أعاله ينمن جبمعيات محاية املستهلك القيام برفع دعوى إلغاء الشروط

عون اقتصادي يقوم بوضعها يف العقد ضد املستهلك االلكرتوين، ويكمن دور احملكمة يف البحث عن 
 الشروط حمل النزاع الذي عمل على اختالل التوازن العقدي بني الطرفني لصاحل العون االقتصادي.

اربة الشروط املستهلك يف حم هذا ما يكرس الدور املهم واألمهية البالغة اليت تلعبها مجعيات محاية
 التعسفية اليت تستعمل ضد املستهلك باعتباره الطرف الضعيف.

 :الجزاءات المقررة لمواجهة الشروط التعسفية. 0.3
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تعد اجلزاءات املقررة ملواجهة الشروط التعسفية كآلية ردع وسياسة عقابية لألعوان االقتصاديني 
زاء االلكرتوين أو العقد العادي التقليدي لذلك سنتناول اجل الذين يلجون لوضع شروط تعسفية يف العقد

 املدين يف )الفرع األول(، مث اجلزاء اجلنائي يف )الفرع الثاين(.
 لجزاء المدني.. ا5.0.3

املتعلق بالتجارة االلكرتونية صراحة  08/10بالرغم من عدم نص املشرع اجلزائري ضمن القانون 
من نفس القانون  00التعسفية يف العقد االلكرتوين، إال انه بالرجوع للمادة على اجلزاء املدين وضع الشروط 

أعاله، من طرف المورد  53أو أحكام المادة  52" في حالة عدم احترام أحكام المادة اليت تنص على 
االلكتروني، يمكن للمستهلك االلكتروني أن يطلب إبطال العقد والتعويض عن الضرر الذي لحق 

 املتعلق بالتجارة اإللكرتونية(. 08/10من القانون رقم  00املادة أنظر )به".
من النص أعاله فانه يتضح إن وجود شرط تعسفي أو شرط غري موافق عليه املستهلك االلكرتوين 

 10/10من القانون  91حيق هلذا األخري رفع دعوى إبطال العقد قانونا، وهذا ما جاءت به نص املادة 
املتعلق  10/10من القانون رقم  91)أنظر املادة أثناء النزاع احلكم بإبطال العقد.بأنه ميكن للقاضي 

 بالقواعد املطبقة على املمارسات التجارية(.
 

 :الجزاء الجنائي. 0.0.3 
" تعتبر ممارسات تجارية غير واليت تنص على  10/10من القانون رقم  98بالرجوع للمادة 

من هذا القانون،  05و  02و  01و  01الفة ألحكام المادة نزيهة وممارسات تعاقدية تعسفية مخ
د ج( إلى خمس ماليين دينار  12.222ويعاقب عليها بغرامة من خمسين ألف دينار )

املتعلق بالقواعد املطبقة على املمارسات  10/10من القانون  98أنظر املادة )د ج(". 1.222.222)
 التجارية(.
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يقوم بوضع شروط تعسفية ضمن شروط العقد باستعمال  خنلص من النص أن كل عون اقتصادي
القوة االقتصادية اليت ميلكها فانه يعاقب بغرامة مالية من مخسني ألف دينار جزائري إىل مخس ماليني دينار 

 جزائري، وتكون السلطة التقدير يف حتديد مبلغ الغرامة للقاضي.
العادية  ني يف السوق االلكرتونية والسوقواهلدف من توقيع اجلزاء الصارم يتمثل يف ردع املتدخل

 بعدم وضع شروط تعسفية يف مواجهة املستهلكني.
 
 :خاتمة. 4

إن موضوع محاية املستهلك اإللكرتوين بصفة عامة ومحايته من الشروط التعسفية بصفة خاصة 
لتعاقدات ل حديثا مواكبا للتطورات العلمية التكنولوجية اليت أصبحت وسيلة يف غاية األمهيةموضوعا 

ت حبماية لذلك أقرت معظم التشريعامجيع األقاليم واحلدود للتعاقد عن بعد،  اكتسحتاإللكرتونية فقد 
ها املستهلك اإللكرتوين عمليات التعاقد اإللكرتونية وحتديدا  الشروط التعسفية اليت تعد مبثابة مصيدة يقع في

 املستهلك.
 تتمثل يف: من خالل هذه الدراسة توصلنا لبعض النتائج

إن احلماية املقرر للمستهلك اإللكرتوين من الشروط التعسفية ال ختتلف عن تلك املقرر حلماية  -0
 املستهلك يف التعاقدات التقليدية من الشروط التعسفية.

إن املشرع اجلزائري مل يضع قائمة حمددة للشروط التعسفية يف التعاقد التقليدي وال التعاقد  -0
 يؤثر سلبا على العالقة بني املستهلك اإللكرتوين والعون االقتصادي، حبث تكوناإللكرتوين، وهذا 

السلطة التقديرية للقاضي واسعة يف حتديد الشروط التعسفية مما يتيح ذلك إمكانية الوقوع يف اللبس 
 من خالل اعتبار بعض الشروط بأنه تعسفي وهو ليس كذلك والعكس صحيح.

نت، هذا املنظمة لعمليات التعاقد اإللكرتونية اليت تتم عرب شبكة اإلنرت هناك نقص كبري يف القوانني  -9
 ما يدفعنا بالرجوع إىل تطبيق القواعد العامة رغم ما يتميز به العقد اإللكرتونية من خصوصية.
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على تعريف املستهلك  08/10اقتصار املشرع اجلزائري يف قانون التجارة اإللكرتونية رقم   -0
ارية توفري محاية له من الشروط التعسفية اليت تكون أثناء عمليات التعاقد التج اإللكرتوين فقط دون

 اإللكرتونية.
رغم األمهية الكربى للتعاقدات اإللكرتونية ومميزاهتا من سهولة وتوفري الوقت واجلهد واملال إال أهنا  -0

ر، مما يستلزم ختبقى حمل وإمكانية خداع وتضليل املستهلك وجعله يف قبضة العون االقتصادي األ
 ذلك منا العمل على توفري التوعية الكافية للمستهلك عن هذه العمليات.

عدم تفعيل دور اللجان اليت تعمل على محاية املستهلك املتعاقد تقليديا يف محاية املستهلك  -6
اإللكرتوين، مما يستلزم ذلك تفعيل دور جلنة البنود التعسفية وكذلك مجعيات محاية املستهلك  

 ت حلماية املستهلك  يف العقد اإللكرتوين.كجها
 قائمة المراجع:. 1

 القوانين:. 5.1 
للعقود املربمة بني األعوان  ةياألساسالذي حيدد العناصر  16/916فيذي رقم ناملرسوم الت -0

 01املوافق  0008شعبان  08واملستهلكني والبنود اليت تعترب تعسفية، املؤرخ يف  االقتصاديني
 .06، عدد 0116سبتمرب  00، الصادر يف اجلريدة الرمسية بتاريخ 0116سبتمرب 

املوافق  0000صفر  00خ ر ؤ امل املتعلق بضمان جودة املنتوجات واخلدمات، 31/066القانون رقم  -0
 .01، عدد 0331سبتمرب  03دة الرمسية بتاريخ ير اجلالصادر يف  ،0331سبتمرب  00

مجادى األوىل  0املتعلق بالقواعد املطبقة على املمارسات التجارية، املؤرخ يف  10/10القانون رقم  -9
، عدد 0110يونيو  08، الصادر يف اجلريدة الرمسية بتاريخ 0110يونيو  09املوافق  0000

00. 
مايو  01املوافق  0093شعبان  00ة اإللكرتونية، املؤرخ يف املتعلق بالتجار  08/10القانون رقم  -0

 .08، عدد 0108مايو  06، الصادر يف اجلريدة الرمسية بتاريخ 0108
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يف  املوافق 0008ربيع الثاين  00 املؤرخون املدين اجلزائري، املتضمن القان  18/10القانون رقم  -0
ق بالقانون املدين اجلزائري، املؤرخ يف املتعل 80/08لألمر رقم واملعدل واملتمم  0118ماي  09
ماي  09، الصادر باجلريدة الرمسية بتاريخ 0380سبتمرب  06املوافق  0930رمضان  01

 .90، عدد 0118
 الكتب:. 0.1 

دراسة  –محاية املستهلك يف مواجهة الشروط التعسفية ، سنة نشردون ،  عبد العزيز إبراهيم داوود -0
 .صرعة اجلديدة، مدار اجلام نظرييت عقود اإلذعان وعقود االستهالك،حتليلة مقارنة يف ضوء 

، دار الفكر اجلامعي، 0محاية املستهلك يف العقد اإللكرتوين، ط ،0118 ،ممدوح إبراهيم خالد  -0
 .اإلسكندرية، مصر

 .رتوين، دار اجلامعة اجلديدة، مصرمحاية املستهلك اإللك،0100كوثر سعيد عدنان خالد،  -9
ات احلليب احلقوقية، ، منشور 0الوجيز يف قانون محاية املستهلك، ط، 0100 حسني،فاتن حوى  -0

 لبنان.
 
 المذكرات الجامعية:. 3.1 

محاية املستهلك من الشروط التعسفية يف عقود اإلستهالك، ، 0109/0100، سلمه بن سعدي  -0
 جلزائر.امذكرة ماجستري يف العلوم القانونية، ختصص عقود ومسؤولية، قسم احلقوق، جامعة باتنة، 

محاية املستهلك من الشروط التعسفية يف عقود اإلستهالك،  ،0100/0100 ،مولود بغدادي -0
 زائر.اجل احلقوق، جامعة اجلزائر،املنافسة، قسم مذكرة ماجستري، ختصص محاية املستهلك و 

، عقد البيع ومحاية املستهلك يف التشريع اجلزائري، مذكرة 0110/0110الياقوت جرعود،  -9
 ماجستري، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر، اجلزائر.

 المقاالت:. 4.1 
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وري، لدى املواطن الس االستهالكي، محاية املستهلك يف رفع مستوى الوعي 0110اخلري طارق،  -0
 .0، عدد08، سوريا، جملد جملة دمشق

دور املنظمات غري احلكومية يف محاية املستهلك، جملة  دون سنة نشر، ،مصطفى حممود عبد العال -0
 .0عدد مشال إفريقيا، جامعة الشلف،  اقتصاديات
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  المستهلك االلكتروني وسبل حمايته من الممارسات التسويقية المضللة
E- Consumer and mechanisms to protect him from misleading 

marketing practices 
 

 faiza.bounouira@univ-annaba.org، (جزائر)ال باجي مختار عنابة جـــــامــــعةط.د.فايزة بونويرة 
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 : ملخص
اهتمامها و تعد قضية محاية املستهلك من املواضيع اليت أخذت حيزا واسعا يف العامل املتطور، كون املستهلك هو حمور عملها 

والسبب االساسي لوجودها ودميومة نشاطها. لذلك وضعت قواعد جترب املنتجني واملؤسسات االلتزام بشروط العمل الصحيحة، وحتمل 
مسؤولياهتم اليت تضمن من خالهلا حصول املستهلك على منتجات تتمتع باملواصفات املطلوبة وأال يتعرض اىل خداع جتسيدا حلماية 

اجل يف هده الورقة البحثية اسباب االهتمام هبذه القضية، مع التعرف على طبيعة حقوق املستهلك واألطراف املسؤولة مستدامة له. سنع
عن محايته، وتقدمي االليات التسويقية اليت حتافظ على محاية املستهلك من خمتلف اساليب الغش واخلداع واملمارسات التسويقية املضللة 

 .اللكرتويناملمارسة يف إطار التسويق ا
التسويق االلكرتوين، املستهلك االلكرتوين، محاية املستهلك االلكرتوين، اخلداع التسويقي، املمارسات الكلمات املفتاحية: 

 التسويقية املضللة.
 اآلليات التسويقية والرقابية لحماية المستهلك االلكتروني المحور:

Abstract:  

The issue of consumer protection is one of the topics that has taken up a large area 

in the developed world, as the consumer is the focus of its work and attention and the main 

reason for its existence and the sustainability of its activity. Therefore, rules have been put 

in place that force producers and institutions to abide by the correct working conditions and 

assume their responsibilities to ensure that the consumer has access to products that meet 

the required specifications and is not subjected to deception in the embodiment of 

sustainable protection.   In this paper, we will address the reasons for interest in this issue, 

identifying the nature of consumer rights and the parties responsible for protecting it, and 

providing marketing mechanisms that maintain consumer protection from various methods 

of fraud, deception and misleading marketing practices practiced in the context of e-

marketing. 

Keywords: E-marketing; e-consumer; e-consumer protection; marketing deception; 

misleading marketing practices. 
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 مقدمة:  .1
تصور انسانا غري مستهلك، نإذا قلنا ان ليس كل الناس منتجني فهذا ممكن ولكن ال ميكن ان 
لغش ألشكال من االستغالل واواملستهلك هو الطرف األضعف يف املعادلة االقتصادية وغالبا ما تعرض 

قة اىل اتساع دائرة االخطار احملدالتطورات التكنولوجية واالعالنات املضللة حقوقه، فقد أدت  سلبو 
 باملستهلك، واىل تفاقم االضرار الناشئة عن استخدام هذه املنتجات.

رتوين لك االلك، خاصة املستهورة اجياد آليات حلماية املستهلكازاء هذا الوضع كان االميان بضر  
 .وااللتزام حبقوقه أمرا ضروريا ومؤكدا

 وعلى ضوء ذلك .وسبل محايته من اخلداع التسويقي، باملستهلك االلكرتوينتتعلق مشكلة البحث 
 ميكن صياغة مشكلة البحث يف السؤال التايل:

ملستهلك ايف ظل املخاطر املتنوعة للممارسات التسويقية املضللة، ماهي السبل اليت تضمن محاية 
 اإللكرتوين؟

  وهي: وينبثق عن هذا السؤال عدة أسئلة فرعية 
o    ماذا يقصد باملستهلك االلكرتوين؟ 
o ماذا يقصد حبماية املستهلك االلكرتوين؟ 
o اهي سبل محاية املستهلك االلكرتوين من املمارسات الالأخالقية للتسويق؟م 

والتعرف على  ،مربرات محايته االلكرتوينحقوق املستهلك هتدف هذه الورقة للتعرف على         
 .آليات محايته من اخلداع التسويقي

وألغراض حتقيق هذه األهداف مّت اتباع منهجني مها أواًل املنهج الوصفي والذي يعتمد على وصف 
يلها، لاملفاهيم الواردة يف الدراسة وصفاً علمياً دقيقاً، هبدف حتديد مالحمها وصفاهتا اخلاصة هبا متهيداً لتح

مبعىن أن عملية الوصول إىل النتائج يف هذا البحث قد متت وفقاً لتسلسل منطقي ابتداًء من وصف العالقة 
 القائمة بني ا ملفاهيم األساسية يف هذه الدراسة،
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 وثانياً املنهج التحليلي التقييمي والذي يعتمد على حتليل العالقات اليت مت وصفها بناًء على املنهج 
 مث بيان النتائج بصورهتا الواقعية سواًء كانت سلبية أم اجيابية، ومن مث تقييم ما افرزه التحليل السابق ومن

 للعالقات بني املفاهيم األساسية يف هذا البحث من اجل اخلروج بالتوصيات املالئمة.
 من أجل اإلجابة على اإلشكالية املطروحة مت تقسيم البحث إىل احملاور التالية:

 محاية املستهلك االلكرتوين واملمارسات التسويقية املضللة.ل: احملور األو 
 حلماية املستهلك االلكرتوين.اآلليات التسويقية والرقابية : احملور الثاين

 ماية المستهلك االلكتروني والممارسات التسويقية المضللة.ح .0
 :حماية المستهلك االلكتروني 5.0

قدمي تتبناها خمتلف املنظمات بالدولة حنو توفري السلع أو تن محاية املستهلك هي الفلسفة اليت إ
؛ ة بالدولةريات البيئية السائداخلدمات للمستهلك، بأقل تكلفة مادية وجسمانية ونفسية من خالل املتغ

من  هو ذلك الشخص الذي يربم العقود اإللكرتونية املختلفة" على أنه: املستهلك اإللكرتوينحيث يعرف 
قرض وانتفاع وغريها من أجل توفري كل ما حيتاجه من سلع وخدمات إلشباع حاجاته الشخصية شراء وإجيار و 

ذه األشياء ة ملعاجلة هأو العائلية دون أن يقصد من ذلك إعادة تسويقها ودون أن تتوافر له اخلربة الفني
إلنرتنت يف العامل، ي افقد بدأ مفهوم احلماية اإللكرتونية يف التبلور، خاصة بعد اتساع مستخدم"، وإصالحها

وهو ما يعين احلفاظ على حقوق املستهلك ومحايته من الغش أو االحتيال أو شراء بضائع مغشوشة باستخدام 
أمحد )أدوات الويب اليت تستطيع الوصول لكل مكان ومتارس تأثريًا يتجاوز أحيانًا األدوات التقليدية.

 (4102الكردي،
املعاصر يؤكد ضرورة العمل على إشباع رغبات املستهلكني  ومما ال شك فيه أن الفكر التسويقي

بكافة السبل عند أفضل مستوى ممكن، وذلك من خالل قيام الشركات بالوقوف على تلك الرغبات، 
وترمجتها يف شكل سلع وخدمات مث التأكد من املستوى املطلوب من اإلشباع بعد عملية االستهالك أو 

ينعكس يف النهاية على حتقيق أهداف هذه الشركات االقتصادية واستمرارها االستخدام للسلع واخلدمات مما 



 

 ط.د.فايزة بونويرة، أ.بلقاسم ماضي
 المستهلك االلكتروني وسبل حمايته من الممارسات التسويقية المضللة 

4 

يف السوق التقليدية واإللكرتونية، وهذا يتحقق حبماية املستهلك كقضية ومسؤولية اجتماعية هلذه الشركات 
 ؛اجملتمع خدمة يفإذا ما كان هلا أن تنمو وتستمر 

شبكة من خالل ية لألعمال اإللكرتونية اليت تتم عرب الاحلماية الوقائ اسرتاتيجياتمما ينبغي معه تبين 
إنشاء وكالة تكون مسؤولة عن سالمة التعامالت وتوفري قدر معقول من احلماية للمستهلك يف حاالت 

 الغش التجاري وإنشاء وكالة خاصة تعىن بالتحقق من هوية املتعامل بالتجارة اإللكرتونية.
 .مبررات حماية المسـتهلك اإللكتروني .أ

o :التطور الحديث في شبكة اإلنترنت 
إن شبكة اإلنرتنت تعد من أحدث خدمات التقدم التقين اليت تعتمد على تفاعل املستهلك مع 
جهاز احلاسب، فمن خالهلا ميكن الوصول إىل العديد من السلع واخلدمات بطريقة سهلة، وميثل التطور 

ط التجارية بني باجلديد، مما ينبغي أن يقود إىل حتسني الروابالتقين يف هذا اجلانب واقًعا علمًيا يأيت كل حلظة 
 ؛للممارسات التجارية اإللكرتونية املزود واملستهلك هبدف احلصول على أفضل أداء

 غري أن اجلانب السليب هلذا التطور التقين يتمثل يف قهر املستهلك بطريقة تبدو عدائية، مما ينبغي أن
موطن  التجارة اإللكرتونية عرب شبكة اإلنرتنت مقارنة بالبيع الذي يتم يف يؤثر على الوصف القانوين لعقد

مع  ءاللتقااوحمل إقامة املستهلك ويتمثل ذلك يف عدم قدرة املستهلك على معاينة املبيع بطريقة حقيقية، أو 
 ؛املزود يف جملس عقدي تقليدي

o :حاجة المستهلك إلى الخدمات اإللكترونية 
ورية إىل اخلدمات اإللكرتونية تنبع من كوهنا توفر منتجات وخدمات ذات فحاجة املستهلك الضر 

جودة عالية بأسعار معقولة بسبب كثرة املواقع اإللكرتونية التجارية، وبالتايل زيادة املنافسة بني هذه املواقع 
السياق فإنه  اعلى تقدمي األفضل للمستهلك، باإلضافة إىل اخلدمات املمتازة لعمليات ما بعد البيع، ويف هذ

ال توجد فروق جوهرية بني التجارة التقليدية والتجارة اإللكرتونية، فأمهية اخلدمات اإللكرتونية املوجودة على 
شبكة اإلنرتنت تزيد من إقبال املستهلكني على هذه اخلدمات، وجتعل من هذه اخلدمات حمور طلب للكثري 

 ؛اية للمستهلك بشكل مل  وواض من املستهلكني، ومن هنا كانت احلاجة للبحث عن مح
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o المستهلك إلى التنوير المعلوماتي التكنولوجي: افتقار 
تعترب شبكة اإلنرتنت املنتشرة حول العامل نافذة مفتوحة أمام املاليني من الناس، فهذه الشبكة متثل 

باشر تتلخص مجعيها املصالة عرض لكافة املنتجات واخلدمات، فالربيد اإللكرتوين ومواقع اإلنرتنت والتفاعل 
 ؛هلاتهلك، والتعاقد معه من خاليف هدف واحد أال وهو عرض أنواع متباينة من املنتجات واخلدمات للمس

فقدرة املستهلك على التعامل مع جهاز الكمبيوتر وشبكة اإلنرتنت تسهل عليه الوصول إىل املنتجات 
ك إعالم املستهلك والذي هو من حقوق املستهلواخلدمات اليت يريدها، وهنا جيب أن نفرق بني ما يسمى 

وبني معرفة املستهلك املعلوماتية بشبكة اإلنرتنت، واليت متثل حد أدىن من أجل وصول املستهلك إىل 
معلومات عن اخلدمات واملنتجات، فاحلد األدىن يعرب عن قدرة املستهلك عن التعامل مع جهاز احلاسب 

اكل اليت قد ميثل عدم معرفة كبرية بشبكة اإلنرتنت، باإلضافة إىل املش وشبكة اإلنرتنت، فافتقار املستهلك
 ؛لك عند التعمق يف هذه الشبكةقد تواجه املسته

ويتمثل ذلك من خالل ما يواجه املستهلك من عدم معرفته ملا حيصل أمامه يف الشاشة الصغرية، 
داع قراصنة قوع املستهلك حبيل وخباإلضافة ملا سبق فإن عدم معرفته بشبكة اإلنرتنت قد يؤدي إىل و 

اإلنرتنت من خالل املواقع الومهية أو التعاقد الومهي. لذا فإن حاجة املستهلك إىل احلماية يف التسوق 
اإللكرتوين تنبع أيًضا من كون املستهلك الطرف األقل خربة ودراية يف املعامالت التجارية اإللكرتونية، واألقل 

 (4102)أمحد الكردي،  ة.قوة يف املعادلة االقتصادي
 محاور مفهوم حماية المستهلك. .ب

 (4102إبراهيم عبد املنعم، )ويقوم مفهوم محاية املستهلك على ثالثة حماور رئيسية هي: 
o :يضمن سالمة املعروض من السلع واخلدمات ومطابقتها للمواصفات  الذي المحور الرقابي

القياسية العاملية، وتقوم األجهزة احلكومية هبذا الدور بصفة أساسية، باإلضافة إىل مؤسسات 
اجملتمع املدين املمثلة يف اجلمعيات املعنية حبماية املستهلك، واليت هتدف بالدرجة األوىل إىل 

 ؛الهاري والتضليل بكافة صوره وأشكتهلك للتدليس والغش التجاحليلولة دون تعرض املس
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o :ظلة م وهو القائم على أساس إعادة النظر يف التشريع القائم من أجل إجياد المحور التشريعي
 ؛محاية لكافة حقوق املستهلك

o :عى املستهلك يقوم عليه رفع و  الذيوهو  المحور التثقيفي والتعليمي واإلرشادي للمستهلك
 بصريه حبقوقه وواجباته، مبا يرشد قراراته ويوجهه إىل ما حيقق له القدر األكرب من احلماية.وت
 

ولذلك تقوم مواقع محاية املستهلك بتقدمي خدمات التوعية للمستهلك للوقاية من الوقوع يف خماطر 
ص واقعية قص التجارة اإللكرتونية، وذلك من خالل منتديات لتبادل اخلربات أون الين، والقيام بعرض

لتجارب املشرتين مع السلع الرديئة، وحتديث مستمر لنشرات إخبارية تتضمن حوادث الغش التجاري 
وتفاصيل القضايا احلديثة مدعمة بآراء اخلرباء واملتخصصني. وتوفر هذه املواقع أيضاً خدمة استقبال الشكاوى 

لى تفرد بعض الصفحات اليت حتتوي ععرب الربيد اإللكرتوين من خالل ما يسمى مركز الشكاوى، كما 
 املعلومات اليت تساعد املستهلك على جتنب الوقوع يف حالة احتيال أو غش.

وترتبط معظم االحتياالت يف التعامالت التجارية اليت تتم عرب اإلنرتنت مبمارسات التضليل واخلداع 
 لتقليدية.اليت تعكس األنشطة املشاهبة اليت حتدث باستخدام التقنيات الورقية ا

ويتمتع احملتالون على اإلنرتنت بالقدرة على الوصول املباشر للماليني من الضحايا يف العامل، وبأقل 
تكلفة ممكنة، على سبيل املثال مكائد املكافآت العالية، اليت تستخدم سلسة خطابات ورسائل إلكرتونية، 

 (4102د الكردي، )أمحومكائد فرص التجارة، ومزادات االحتيال واجلوائز اخلادعة.
 ( 0252)الداوي شيخ، حقوق المستهلك االلكتروني:  .ت

هتدف احلركات املهتمة حبماية املستهلك إىل تطوير املستوى املعيشي لألفراد كما وكيفا يف إطار عامل 
يفرتض أن يتميز بعالقات تسويقية شفافة تتي  للمستهلكني من احلصول على حاجاهتم ورغباهتم من السلع 
واخلدمات دون حتمل تكاليف كبرية من حيث اجلهد؛ األمر الذي يتطلب من األطراف اليت تشكل الطرف 
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األخر من املعادلة ونقصد هبم املنتجني والبائعني أن ميارسوا مهامهم وفق قواعد صحيحة مبا يؤدي إىل حصول 
 داع التسويقي.املستهلك على كامل حقوقه، دون تعرضه بأي حال من األحوال إىل الغش أو اخل

o :أي حق املستهلك يف احلماية من السلع واخلدمات، وعمليات اإلنتاج اليت ميكن  حق األمان
أن حتدث له أضرارا فيما يتعلق بصحته وسالمته؛ وبتعبري أخر فإن هذا احلق يعين أن املنتج مل 

ف إىل ذلك أن ايعد ميارس نشاطه اإلنتاجي والتسويقي فقط يف إطار املساءلة القانونية، بل يض
 ؛سؤولية االجتماعية جتاه املستهلكأداءه يتم حتت قيد امل

o  :ونعين بذلك حق املستهلك يف احلصول على املعلومات، مما يستلزم من املنتجني  حق المعرفة
توفري الظروف املالئمة اليت متكن املستهلكني من حيازة املعلومات الكافية عن املنتجات، ويكونوا 

وخدمات  عليهم من سلع ضقت نفسه على القيام بعملية املقارنة بني ما يعر قادرين يف الو 
وتقوميها؛ كل هذا ميكن املستهلك يف النهاية من امتالك احلق الذي يقيه من الوقوع يف فخ 
عمليات التضليل واالحتيال والغش واخلداع التسويقي اليت ميكن أن متارس عليه بواسطة 

يق العالمات التجارية، أو من خالل وسائل تضليل أخرى؛ اإلعالنات الكاذبة أو عن  طر 
وترتبط فعالية حصول املستهلك على هذا احلق واالستفادة منه، مبسألتني مهامتني مها: كفاية 

 ؛املعلومات، ومصداقية املعلومات
o :ويقصد متتع املستهلك حبق االختيار أثناء عملية التبادل، وعدم إجباره على ما  حق االختيار

يرغب فيه، أي جيب أن تتاح له فرصة االختيار ما بني املنتجات اليت حيتاجها ويرغب يف ال 
شرائها يف إطار ظروف تنافسية عادلة، ووفقا ألسعار تنافسية مالئمة لدخله، وأال يقع املستهلك 

ق ه عندئذ يكون قد فقد حرهينة لسيادة حالة االحتكار يف السوق من طرف البائعني، ألن
 ؛االختيار

o :يرتجم هذا احلق يف متكني املستهلك من إبداء رأيه فيما خيص حق المستهلك في إسماع رأيه 
املنتجات املعروضة، خاصة إذا كانت معرضة الحتماالت التقادم والتلف، أو تسبب له أضرارا 
صحية؛ كما يتضمن هذا احلق بأن يكون للمستهلك ممثلني لدى اجلهات احلكومية وغري 
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ن له اختاذ ع يف سياسة تطوير املنتجات، ويضمنو احلكومية يكفلون له تلبية طلباته عند الشرو 
   ق حلقوقه. اإلجراءات التصحيحية املالئمة يف حالة وجود خرو 

 :واجبات المستهلك .ث
o ؛حقق من صحة ما يرد هبا من بياناتأن يتعرف بدقة على ما يشرتيه من منتجات، ويت 
o  ؛أال يتنازل عن حقوقه حتت أي ظروفأن يتمسك حبقوقه يف األسعار و 
o ؛أن يتعامل مع اجلهات املعنية يف تنفيذ القرارات املرتبطة برتشيد االستهالك 
o  أن يقدم شكواه ضد البائع أو املنتج عند حدوث أي خلل بالقوانني املنظمة لالستهالك وأن

 (Wells William،1991 ،11) يتقدم مبا يراه من اقرتاحات تضمن له حقوقه.

 :لممارسات التسويقية المضللةا 0.0
ك إن املتتبع لنشاطات التسويق يدرك األمهية اليت حيتلها املستهلك يف هذه العملية. فإن تعرض املستهل

 .ملمارسات خادعة ومضللة سيؤدي ذلك إىل فقدان الثقة بالنظام التسويقي وهدر موارده
 ألسباب التي أدت إلى ظهور الخداع التسويقي:ا .أ

 (21، 4100، فاطمة حممدالتسويقي من بينها: )هور اخلداع هناك عدة أسباب أدت إىل ظ
o أو  ممارساته، وما ميكن أن يرتتب عليه من أضرارقائمني بالتسويق ملفهوم اخلداع و عدم إدراك ال

ى ذلك لالنظرة قصرية األجل اليت هتدف اىل حتقيق الكسب السريع دون النظر إىل ما يرتتب ع
 ؛من مشاكل يف األجل الطويل

o  ضعف أو عدم فعالية الدور الذي تقوم به مجعيات محاية املستهلكني خاصة إذا ما قارناها بذلك
 أمريكا؛الدول األجنبية وخاصة يف الدور الذي تقوم به اجلمعيات املماثلة يف 

o ما وقعوا فيه أو الحظوه من خداع، واملطالبة باختاذ ة املستهلكني يف جمال اإلبالغ عسلبي
 ؛ةيض عن ما اصاهبم من اضرار اتر هده املمارسة التسويقياالجراءات للتعو 
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o لقصور يف التشريعات والقوانني املنظمة ألنشطة املؤسسات سواء فيما يتعلق باخلداع التسويقي ا
وجترميه أو يف اجلزاءات اليت توقع على من يثبت جلوئه للخداع من هذه املؤسسات، فضال عن 

 ؛بطء اإلجراءات القانونية
o  ؛على اكتشافهاملستهلكني مبمارسات اخلداع التسويقي، وعدم قدرهتم عدم وعي 
o   ويالحظ أن شيوع اخلداع التسويقي ال يقتصر أثره الضار على املستهلكني، وإمنا ميتد كذلك

إىل املؤسسات املسوقة، خاصة يف األجل الطويل. وميكن اعتبار هذه الظاهرة مؤشرا على ضعف 
 ديا خطريا أمام النهوض بالتسويق يف الوطن العري.األداء التسويقي، وهي متثل حت

 الممارسات التسويقية الخادعة من خالل المزيج التسويقي:  .ب
أمين تاج، )هناك بعض املمارسات التسويقية اخلادعة تظهر من خالل عناصر املزيج التسويقي وهي: 

4102 ،02) 
 مثلة يف: املتجمال املنتج و ي بشكل أو باخر يف يستخدم اخلداع التسويق ي مجال المنتج:ف -

o  ،استخدام عالمات قريبة الشبه بعالمات أصلية مشهورة، حبيث خيتلط األمر على املستهلك
 ؛شرتيها معتقدا اهنا غالمة اصليةي
o نتوج أو ملنقص املعلومات اليت تستخدم يف التبيني: هذا النقص يكون سواء داخل عبوة ا

 ات املنتوج االستهالكية الغذائية ال تتضمنفالكثري من عبو  ،خارجها على وجه اخلصوص
رارية معلومات عن القيمة الغذائية للمنتوج )مثل نسبة الربوتني، الدهون، األمالح، السعرات احل

 ؛وما شابه ذلك من معلومات(
o ك تكبري حجم عبوة املنتوج بشكل مبالغ فيه بالنسبة حملتواها حبيث تعطي انطباعا لدى املستهل

 ؛ري بينما هو ليس كذلكحمتواها كب بان
o  اإلعالن عن  فقد يتم تغيري شكل العبوة فقط ، ويتم :و التغيري الومهي يف املنتجاتالتطوير أ

أن املنتج يف شكله اجلديد أو املطور، وذلك لإلحياء للمستهلكني بان اخلري افضل من االول 
 ،و تعديلهشار إىل أنه مت تطويره أوعادة ما يصاحب ذلك زيادة يف السعر الذي ي
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o  وضع تاريخ صالحية جديد على املنتوج الذي انتهت مدة صالحيته، سواء عن طريق لصق
 ؛شريط بالتاريخ

سعر العبوة من املنتوج حبيث يكون سعر الوحدة يف العبوة األكرب حجما حتديد  في مجال السعر: -
رتضون ويعتقدون املستهلكني يفبالطبع فان الغالبية العظمى من زيد سعرها يف العبوة أقل حجما. و ي

 ،نتوج العبوة األصغر من نفس املأن سعر الوحدة من املنتوج يف العبوة األكرب يكون أقل منه يف
املستهلك الذي عادة ما مييل إىل شراء العبوة األكرب هبدف التوفري ينتهي به األمر إىل عدم وفان 

الية لبعض ديد أسعار عحت؛ قد يدفع أكثر يف مثل هذه العبوة التوفري، بل ويف بعض األحيان
جودة بينما واقع األمر اهنا ليست كدلك وخاصة يف حالة غياب  ذاتاملنتجات للداللة على اهنا 

املعرفة الفنية للمستهلك للمنتوج. فعلى سبيل املثال إذا كان أمام املستهلك جهازين للفيديو سعر 
خر، وال تتوفر لدى املستهلك معلومات أو معرفة فنية فانه سيفرتض الواحد منهما أعلى من اآل

 اجلهاز األعلى سعرا هو األعلى جودة.
 فيما يلي عرض لبعض ممارسات اخلداع التسويقي يف جمال الرت ويج واليت متس في مجال الترويج: -

 املستويات التالية: 
o :تتمثل ممارسات اخلداع يف هذا اجلانب يف: البيع الشخصي 
إخفاء معلومات هامة عن املستهلك اليت لو عرفها لكان قراره خمتلفا عن ذلك الذي اختذه يف ظل .         

 عدم اإلفصاح عنها ومن هذه املعلومات إمكانية تعرض املستهلك ملخاطر أثناء استخدام املنتوج،
اضي، مدى توفر االفرت ـ تزويد املستهلك مبعلومات غري حقيقية عن املنتوج مثل بلد املنشأ، العمر 

 قطع الغيار واخلدمة وتكلفتها.
ـ حماولة بيع املنتجات حتت ستار مجع البيانات من املستهلكني إلجراء حبث تسويقي. ويقصد بذلك 

لكي يبيع  يقوم باستغالل هذا املوقفيقدم له نفسه كجامع للبيانات   و أن يقابل رجل البيع املستهلك و 
 بلة أو بعدها.املنتجات سواء أثناء املقا

o :ممارسات اخلداع التسويقي يف جمال تنشيط املبيعات تكمن يف: تنشيط المبيعات 
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ـ املسابقات الومهية لتشجيع املستهلكني على شراء املنتجات او زيادة الكميات اليت يشرتوهنا من 
وائز. وقد يتحمل جاملنتوج أصال على أمل الفوز يف املسابقة، بينما ال تكون هناك يف احلقيقة مسابقة أو 

شروط املسابقة مثل إرسال أغلفة خاصة باملنتوج على عناوين معينة، أو إجراء  تطلبهااملستهلك تكاليف 
 االشرتاك يف مثل هذه املسابقة. يطلبهامكاملة تليفونية، أو ما شابه ذلك من الشروط اليت 

 .هبا وزكم فيمن يفـ املسابقات اليت يتم التحكم فيها حىت ال يفوز أحد، أو يتم التح
التخفيضات الومهية يف األسعار، وهي عادة ما حتدث يف أوقات التصفيات حيث يتم كتابة سعر . 

عال يفرتض أنه هو السعر األصلي قبل التخفيض، مث يشطب عليه، ويكتب حتته أو جبانبه سعر أقل، وهو 
رسات، بل ي يف الكثري من املماالسعر بعد التخفيض، بينما يكون هذا السعر املنخفض هو السعر األصل

قد يكون أعلى من السعر األصلي، وإمنا يوضع لكي يقتنع املستهلك أن هناك ختفيضا يف السعر حىت يدفعه 
 للشراء.

o :أصب  اإلعالن املتحدث الرمسي عن نشاط املؤسسات، كما أنه يعد أداة استشارية  اإلعالن
الين هو أية حماولة لتقدمي معلومات خاطئة، أو عند اختاذ القرارات االستهالكية، واخلداع االع

 إغفال حقيقة، أو أي ممارسة ممكن أن تؤدي إىل تضليل املستهلك.
 من بني ممارسات اخلداع يف هذا اجملال ما يلي:  في مجال التوزيع: -

o  قيام بعض متاجر التجزئة ببيع بعض العينات اجملانية اليت من املفرتض أن يتم استخدامها
ة اليت حيصلون عليها من املنتجني، ويتم اللجوء إىل هذه املمارسة خاص بيعاتامليف تنشيط 

يف مواد التجميل كالعطور وعادة ما يكون سعرها منخفض عن العبوة املماثلة العادية، 
 ؛ليد الدافع لدى املستهلك لشرائهاوذلك لتو 

o  ن األصناف استخدام بعض متاجر السوبر ماركت اإلضاءة من أجل التأثري على ألوا
املختلفة من اخلضر والفاكهة املعروضة للبيع، حيث يتم استخدام لون معني يف اإلضاءة 

 ؛للون الذي جيب أن يتوفر يف الصنفيتناسب مع ا
o ؛حتمل العالمات األصلية املشهورة عرض منتجات مقلدة 
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o  ها عرضاخلضروات اليت تمبصادر املنتجات مثال الفاكهة و  نقص املعلومات فيما يتعلق
 األسواق، وما إذا كانت منتجة طبيعيا من عدمه.

 األطراف المسؤولة عن حماية المستهلك من الخداع التسويقي: .ت
 تقع مسؤولية محاية املستهلك على احلكومة، األفراد، مجعيات محاية املستهلك، واملؤسسات املنتجة

 (1112)الداوي شيخ، ، وميكن توضي  ذلك فيما يلي: أو املوزعة
o :منذ أن تنامت احلركات اليت تتكفل مبهمة محاية املستهلك والدفاع عن مصاحله  الحكومات

زاد دور احلكومات يف الدول املختلفة يف لعب أدوار هامة تصب يف جتسيد هذا اهلدف، وهذا 
 دلك من خالل:اجملاالت املختلفة و انطالقا من مسؤوليتها عن محاية مواطنيها يف 

وهي ذات العالقة مبوضوع احلماية، واليت تتوىل اإلشراف على وضع  في الوزارات: األجهزة القانونية. 
يت تكفل تتوىل اإلشراف على وضع وصياغة القرارات ال املستهلك، واليتوصياغة القرارات اليت تكفل محاية 
 ؛يف حالة حدوث إخالل هبده احلمايةمحاية املستهلك، وإجراءاهتا اخلاصة 

وهي اليت يتجسد دورها يف عملية اإلشراف والرقابة جتاه موضوع اإلخالل  والرقابية: يةاإلشرافاألجهزة . 
 حبماية املستهلك؛ حيث ميتد جمال عملها إىل رقابة املمارسات التسويقية للمنتجني واملعلنني والبائعني واملوزعني

االت: العالن و كدلك جملإلضافة إىل االطالع بدور اإلشراف على إجراء حبوث التسويق واملتضمنة جملال ا
بط كما ميتد الدور الرقاي هلذه األجهزة إىل كل ما يرت،  ر، الرتويج، والتوزيعالسوق، املستهلكني، األسعا

بعملية التبادل مثل: صدق الرسالة اإلعالنية، إعطاء معلومات كافية، كفاية الضمانات املمنوحة للمستهلك، 
 ؛ستعمالوجودة املنتجات املباعة، وصالحيتها لال

o :أن  ويتمثل دورها يف مسألة الفصل يف القضايا املتعلقة حبماية املستهلك غري األجهزة القضائية
ما يالحظ عند تقييم فعالية األجهزة القضائية هو البطء يف الفصل يف مثل هذه القضايا باإلضافة 

فات خاليا تعاجل ضمن املاملستهلك، فهي حال بقضايا محايةإىل عدم وجود حماكم خاصة 
 ؛التجارية
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o :يلعب األفراد دورا هاما يف تفعيل احلماية من منطلق اهنم أصحاب املصلحة األوىل؛  األفراد
وميكن لعب هذا الدور الفعال يف احلماية من خالل التنظيمات املختلفة اليت يعملون ضمنها، 

 ؛لكاملسته قود إىل اإلخالل حبمايةمما يتي  كشف املمارسات اإلعالنية اخلادعة اليت ت
o :تلعب دورا هاما يف محاية املستهلك وهذا من خالل القيام  جمعيات حماية المستهلك

لرمسية ودفع املؤسسات ا اجملتمع حثمبجموعة من املهام مثل ربط قضايا املستهلك بظروف 
واهليئات املتخصصة إىل سن قوانني حتمي املستهلك، التوعية ونشر ثقافة االستهالك، والرتكيز 

 ؛القضايا اليت حتظى باهتمام كبري  وهي: الغذاء، تلوث اهلواء، االتصاالت، التدخني على
o :تؤدي أجهزة اإلعالم مبختلف أنواعها دورا هاما يف تامني احلماية للمستهلك،  أجهزة اإلعالم

وهذا من خالل توعيتهم فيما خيص حقوقهم ومصاحلهم، إضافة إىل دفاعها عن هذه احلقوق 
 ىلهتدف إمن منطلق اهنا تقوم ضمن القضايا االجتماعية حيث جند أن الربامج االعالمية 

 م.القضايا عن طريق توعية املستهلكني مبا يتي  هلم إدراك حقوقهاملسامهة يف معاجلة مثل هذه 
 اآلليات التسويقية والرقابية لحماية المستهلك االلكتروني. .2

توجد جمموعة من اآلليات تكفل توفري احلماية للمستهلك من الغش واخلداع التسويقي املمارس عليه 
تقود  بادل، وهذا مبا تتضمنه هذه اآلليات من إجراءاتمن قبل األطراف اليت تتعامل معه يف إطار عملية الت

يف النهاية إىل حصول املستهلك على التعويض املناسب والكايف يف حالة وجود عيوب يف تصميم ما قدم 
له، أو يف حالة التضليل فيما يتعلق باملعلومات اخلاصة مبستوى جودة املنتجات موضوع التبادل، إىل غري 

ميكن  ضحية هلا، ومن بني أهم هذه اآلليات اليتااللكرتوين ليت قد يذهب املستهلك ذلك من االنتهاكات ا
 جند ما يلي:االلكرتوين أن تكفل محاية املستهلك 

 :ية المستهلك االلكترونياآلليات التسويقية لحما 5.2
 :ليات حماية المستهلك اإللكتروني في المنتج وتسعيرهآ .أ

تظهر آليات محاية املستهلك يف مواجهة املنتجات وأسعارها يف االلتزام باإلعالم اإللكرتوين، حيث 
املا هلا أمهية طمن بيانات تتعلق باإلدالء باملعلومات يتعني على التاجر اإلفضاء إىل املستهلك بكل ما لديه 
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يف اختاذ القرار  لومات الضرورية ملساعدتهيف التعاقد، ويتضمن االلتزام االلكرتوين إعطاء املستهلك كافة املع
تني طوحقه يف اإلعالم املتعلق باملنتجات املعروضة يف ظل التجارة االلكرتونية ويتطلب االلتزام الرتكيز على نق

 (4102)الداوي شيخ، :اساسيتني ومها
o :لنية سن اانطالقا من مدا ح التزام المسوقين بضرورة كتابة كل البيانات المتعلقة بالمنتج

الذي يلتزم مبقتضاه التاجر ان يأخذ  بيد املستهلك من مرحلة اجلهل إىل مرحلة العلم  بالعناصر 
 األساسية املتصلة مبوضوع التعاقد، يقع على عاتق املسوقني والتجار اإللكرتونيني القيام بتبصري

واملعلومات  تاملستهلك باملعلومات املتصلة بالعقد من خالل التزامهم بتبيان كافة املواصفا
املتعلقة باملنتج  على صفحات عرضه قبل إبرام العقد، حيث يتي  ذلك للمستهلك اختاذ القرار 
بكل حرية ويكون على دراية بكافة حمتويات كمية، جماالت، وطرق استعمال كل منتج وغريها 

 ؛من املعلومات الضرورية
o يعد االلتزام باإلعالم عن األسعار من االلتزامات البالغة األمهية االلتزام باإلعالم عن االسعار :

وضوحا أكثر حتم دقة و  الذي-التسويق اإللكرتوين  خاصة-املعاصريف ظل التطور التكنولوجي 
وتظهر محاية املستهلك يف التزام املسوقني باإلعالم عن األسعار وحتديدها بطريقة  يف البيانات

ر مبا ال يضر مبصاحل عاالقدرة الشرائية للمستهلك، ومتابعة التغري يف األسواقعية مبا يتناسب مع 
 (022)خالد ممدوح، ص  .املستهلك

 :آليات حماية المستهلك اإللكتروني في الترويج اإللكتروني .ب
، 4112زعيب،  مار)عأساسيتني: تظهر محاية املستهلك بالنظر اىل عنصر الرتويج من خالل نقطتني  

22) 
o  يعته ينبغي مراعاة اجلانب النفسي والثقايف لدى املستهلك وطب المستهلك اإللكتروني:توعية

بصفة عامة، كما جيب االهتمام بالتجارة االلكرتونية وتنمية الوعي املعلومايت لدى املستهلك، 
وتقدمي املواقع اليت ميكن التسوق من خالهلا وتقدمي النصائ  للمستهلك وتبصريه حىت ال يشعر 

 ة حلمايته منوتوعية املستهلك هي ركن الزاوي وبة لصعوبة من تعامله بالتجارة االلكرتونيةبالصع
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ممارسات الغش التجاري والتسويقي اإللكرتوين، بل إن ارتفاع مستوى وعي املستهلك ملا حييط 
 ؛به من مؤثرات يف حياته سيقلل من اجلهود احلك ومية يف تلقي شكاوى املستهلك وحلها

o  مع انتشار االعالنات اإللكرتونية : المستهلك في مواجهة اإلعالنات االلكترونيةحماية
املضللة، سعت جممل التشريعات إىل توفري جمموعة من السبل من أجل محاية املستهلك 

 :اإللكرتوين من خمتلف صور التضليل، ومن بينها
o تضمن إللكرتوين أن ياملقصود باشرتاط وضوح اإلعالن ا شتراط وضوح اإلعالن اإللكتروني:ا

اإلعالن البيانات الكافية عن املنتج، واليت من شأهنا خلق تفكري واع متبصر يعمل على تكوين 
من الرسالة أي البد أن تتض، هو بصدد اإلقبال على التعاقدإرادة واعية مستنرية لدى املستهلك و 

 محاية قيق أهدافها يفالرتوجيية معلومات صحيحة وصادقة ودقيقة وذات جودة مما يؤدي إىل حت
املستهلك، باإلضافة  إىل مدى التوفيق يف اختيار فكرة الرسالة الرتوجيية ومدى وضوحها يضمن 

 ؛تقبلها من طرف املستهلك
o :نيةعادة ما تكون التجارة اإللكرتو  منع اإلعالن اإللكتروني المضلل-

، وألن واإلعالن اإللكرتوينمسبوقة بشكل من أشكال الدعاية باخلصوص التسويق اإللكرتوين 
اإلعالن يف شكله اإللكرتوين أقل تكلفة وأكثر سهولة من اإلعالن التجاري التقليدي فإنه 
يشكل مصدر خطورة حقيقية على توجيه إرادة املستهلك، وذلك بدفعه إىل شراء املنتجات دون 

تجا عالن الذي يتناول منويتمثل اإلعالن االلكرتوين املضلل يف اإل .أن يكون حباجة فعلية إليها
ويتضمن عرضا أو بيانا أو ادعاء كاذبا أو أنه مصاغ بعبارات من شاهنا أن تؤدي بطريقة مباشرة 

عالن يتصف إ ويعترب إعالنا تضليليا خادعا كل ،او غري مباشرة إىل خداع املستهلك أو تضليله
 :ةبأحد اخلصائص التالي

مة أو أن تؤدي إىل التضليل بتعريف منتج أو خد يتضمن تصرحيات أو بيانات أو تشكيالت ميكن ‾
 ؛بكميته أو وفرته أو مميزاته

 ؛يتضمن عناصر ميكن أن تؤدي إىل االلتباس مع بائع آخر أو منتجاته أو خدماته أو نشاطه ‾
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 .يتعلق بعرض معني ملنتجات يف حني العون االقتصادي ال يتوفر على خمزون كاف لتلك املنتجات ‾
 :المستهلك اإللكتروني في التوزيعآليات حماية  .ت

يقع على عاتق البائع ضمان صالحية املنتج ومالءمته لالستعمال العادي أو التجاري، وكفاية 
املعلومات الالزمة الستعمال املنتج واحلصول على منافعه، وحلماية املستهلك من التوزيع االلكرتوين أقرت 

افة على عدم لعدول يف لعدم توفره على اخلربة الكافية باإلضمعظم التشريعات حق املستهلك اإللكرتوين يف ا
 (4102)الداوي شيخ، إمكانية معاينة املنتج والعلم خبصائصه.

 (552، 0251)مريم بن خليفة،  :ابية لحماية المستهلك االلكترونياآلليات الرق 0.2
ملنتج اثناء عرض النتوج سواء من طرف ا آليات حماية المستهلك بالنظر الى الرقابة على الجودة: .أ

او املوزع او البائع يكون حمل رقابة مستمرة وذلك عن طريق معاينات مفاجأة، اما من طرف ضباط 
الشرطة القضائية او من طرف االعوان اإلداريني، حيث يقوم مبمارسة نشاطهم يف أي مرحلة من 

 .مراحل عرض املنتج لالستهالك
طور ملا كانت الثقة هي األساس ت وى المواقع التجارية االلكترونية:شهادات الثقة على مست .ب

التجارة االلكرتونية والعنصر الوحيد لضمان االمن على مستوى شبكة االنرتنت، سعى الفاعلون 
على مستوى الشبكة اىل كسب ثقة مستعملي االنرتنت من خالل اعداد شهادات الثقة وتسمى  

لمة فوجود شهادة مس مطابقة املواقع التجارية ملواصفات معينة،كذلك شهادات املصادقة على 
لت واليت تثبت مطابقة املواقع جملموعة من املعايري يساهم يف طمأنة مستعملي ثامن طرف شخص 

 االنرتنت ويوفر نوع من املصداقية ملثل هذه املواقع.
 (525، 0251ة، )مريم بن خليف لحماية المستهلك االلكتروني: قانونيةاآلليات ال 2.2
تتماشى  اوجد اجملتمع الدويل االستعانة باخلرباء يف اجملال االلكرتوين كآلية قانونية التوقيع االلكتروني: .أ

مع الوسط الرقمي واليت تتمثل يف التوقيع االلكرتوين الذي يقابل التوقيع التقليدي يف املعامالت 
 ؛العادية بتأكد من هوية األطراف وكذا لتفادي أشكال اخلداع والقرصنة على املستوى الشبكة
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لرمسية لعل انتهاك البيانات ا حماية البيانات المتعلقة بخصوصية المستهلك االلكتروني: .ب
االلكرتونية اصب  من سيمات العصر الرقمي لذا جند االجتاه احلديث حلماية املستهلك قد ألزم 
 املتعاملني يف اطار العقود االلكرتونية بضرورة وضع اليات حلماية البيانات الشخصية للمستهلك،
ومن بني هذه االليات التشفري االلكرتوين للبيانات حيث يعترب من ابرز الوسائل يف جمال توفري امن 
وسالمة وسرية املعلومات واملعامالت والصفقات املتبادلة عرب شبكة االنرتنت واليت تتطلب احلفاظ 

 .لتجارةهذه ا نقود املتداولة داخلعلى بيانات االفراد وحجم الصفقات ونوعها، وكذلك محاية ال

 خاتمة: .4
ة من أبرز الوسائل اليت تشكل حلق محاية املستهلك االلكرتويندراسة  نالحظ من خالل الدراسة أن

تطورات خاصة يف ظل ال وصل دائمة بني املستهلك واحمليط اخلارجي وبني رجل التسويق واملستهلك 
لتسهيل اللكرتوين ا، حيث خنلص إىل واقع ملموس حيتم علينا دراسة ومعرفة املستهلك التكنولوجية احلاصلة

قرار الشراء الذي يعد أصعب مرحلة يف التفضيل بني البدائل املتاحة، مما دفع املختصني يف التسويق إىل 
اية محوجوب االستعانة بأساليب مضللة لتقدمي املنتجات من خالل اإلعالن خاصة، هذا ما أدى إىل 

اخلادعة وتوعيتهم حبقوقهم وواجباهتم وكذلك وضع جمموعة من  ملمارساتامن هذه االلكرتوين  املستهلك 
غي على مضمون اإلعالنات أمر غاية يف األمهية مما ينب ضمن محايتهم. ومن مث فإن الرقابةالقوانني اليت ت

ها مع قيم مون اإلعالنات وأهدافمض االلتزام بالقوانني يف وضع االعالن وتوضي  الضوابط لتأكيد توافق
ة، فثقافته و على اجلمعيات واملنظمات أن متارس ضغوطها على وسائل اإلعالن من صحاوسلوكيات اجملتمع و 
 .غريهاو تليفزيون وإذاعة 

ن خالله م دراسة سلوك املستهلك ألنه أولوياهتافاملؤسسة الناجحة هي تلك املؤسسة اليت جتعل من 
 .طار محاية حقوقهإبه يف ذهتا وكيفية جيتحدد مصري منتجا

كما جيب على املستهلك أن يكون واعيا بضرورة محاية نفسه من األطراف األخرى اليت تشكل معه 
عناصر عملية التبادل، وهذا من خالل التدقيق يف مدى صالحية أي منتج معروض عليه لالستهالك بالرجوع 

ة الوقائية، عليه تثقيف نفسه سواء تعلق األمر باجلوانب الصحي إىل البيانات، وأخذ بعني األسعار، أي ينبغي
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أو تعلق األمر باجلوانب التجارية واالقتصادية، وهذا كله من محاية نفسه من الغش واخلداع الذي ميكن أن 
 ميارس عليه يف هذا اجملال.
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 :ملخص
يعد التسويق االلكرتوين احد اوجه تكييف املنظمة مع بيئتها خاصة التكنولوجيا اليت تعد االكثر تغيريا 

باملال  التكاليف خاصة ما تعلقوتطورا، فاألخري مكن املستهلك من االستفادة من عدة مزايا على مستوى 
حيث االمهية ميكن تقسيم التسويق االلكرتوين اىل مرحلتني مرحلة التفاوض ومرحلة التسليم، ، ومن والزمن

وقد حاولنا يف هذه الورقة تسليط الضوء على التوزيع االلكرتوين او املرحلة الثانية من التسويق االلكرتوين، 
اسها ثقته يف يبين على اس املستهلك والعوامل اليت وشروط جناح العملية وكذا امليزات اليت حتصل عليها

التوزيع االلكرتوين ومعوقات هذه العملية، وقد توصلنا اىل ان معيار جناح هذا النوع من التوزيع مقرتن مبدى 
افضلية على الطريقة التقليدية، فاألخري قلص من حجم الوساطة وخفض من حجم التكاليف خاصة من 

عملية ويف مقدمتها عدم توفر وسيلة دفع سهلة حيث املال والوقت، مع ذلك هناك ما يعيق هذه ال
 للمستهلك وكذا جهل االخري بطرق الشحن االمنة.

 التسويق االلكرتوين، التوزيع االلكرتوين، الوساطة، الثقة.الكلمات املفتاحية: 
Abstract:  

 

E-marketing is one of the aspects of adapting the organization to its environment, 

especially the technology that is the most changing and sophisticated, the latter 

enabled the consumer to take advantage of several advantages at the level of costs, 

especially in terms of money and time, and in terms of importance can be divided 
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into two stages of e-marketing negotiation and delivery phase, we have tried In this 

paper highlighting the electronic distribution or the second phase of e-marketing, 

We have concluded that the criterion of success of this type of distribution is 

associated with an advantage over the traditional method, the latter reduced the size 

of the mediation and reduced the volume of costs, especially In terms of money and 

time, however, there is a hindrance to this process, especially the lack of an easy 

payment method for the consumer and ignorance of the latter by safe shipping 

methods. 

Keywords: E-Marketing, electronic distribution, intermediation, trusts. 
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 مقدمة:  .5
هتدف كل املؤسسات أي كان نوعها إىل وصول منتجاهتا إىل املستهلك ليس فقط يف املكان املناسب    

ولكن حىت يف الوقت املناسب و بالكمية املناسبة، ويرى خرباء التسويق أن منافذ التوزيع اليوم أصبح ينظر 
ديثة للتوزيع  ق املتنامي للتكنولوجيات احلإليها اليوم كأداة تدعم القدرة التنافسية للمؤسسة نتيجة للتطبي

كالتسويق االلكرتوين، األمر الذي ساعد الشركات خاصة غري القادرة على التصدير بصورة تقليدية  يف 
 ديكان يعاين منها الزبون التقلي  الدخول إىل األسواق العاملية، فاالخري متكن من الغاء اهم احلواجز اليت

 صول عليها يبقى االشكال يف التسليم خاصة اذا كان املنتج مادي.فاملعلومة متوفرة وسهل احل
 وعليه ما تاثري اهليكلة اجلديدة لألسواق اليت جاء هبا التسويق االلكرتوين وهل ألغت حقا دور الوسطاء؟       

 وماذا أضافت تكنولوجيا املعلومات واالتصال للتوزيع وأثر ذلك على املستهلك؟ 
 قة تناول املوضوع حسب احلاور التالية:وسنحاول يف هذه الور 

 مدخل مفاهيمي للتوزيع االلكرتوين -
 األسواق االلكرتونية -
 قضايا أساسية يف التوزيع االلكرتوين وأثرها على املستهلك. -
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 االلكتروني مدخل مفاهيمي للتوزيع .0
  تعريف التوزيع: 5.0

عن طريق جمموعة  ذلكو يعرف التوزيع بأنه:"عملية إيصال املنتجات إىل املستهلك النهائي أو املشرتي الصناعي، 
ح، ادارة منافد التوزيع )راب املكانية واحليازية للسلع".و عن طريقها خلق املنافع الزمانية األفراد و املؤسسات اليت يتم 

 (7، صفحة 7002دعم امليزة التنافسية، واثرها يف 
 ألخرى من التصنيع و البحث وغريهاكما يعرف على أنه:"مورد خارجي يدخل للمنظمة ضمن املدخالت ا

الداخلية  املوارد يستغرق بناؤه عدة سنوات و ليس من السهل تغيريه، و إن ترتيب هذا النظام من األمهية مع
 طويلة األجل." العالقاتو اإلنتاجية، و باالعتماد عليه يتم بناء جمموعة واسعة من  األساسية يف املرافق اهلندسية

 (7، صفحة 7002)الدين، اسرتاجتية التوزيع يف املؤسسة االقتصادية، 
تقليص دور  فقد أسهمت يفو مع بروز تكنولوجيا اإلعالم و االتصال أدى ذلك إىل التأثري الكبري على التوزيع 

لقنوات التقليدية ا أمهيتهم، و بروز ما يسمى بالقنوات االلكرتونية كمفهوم جديد خيتلف عنالوسطاء التقليديني و 
 (25، صفحة 7022)عالية،  القائمة يف العامل الواقعي

 مفهوم التوزيع االلكتروني: : 0-0
تمثلة م التوزيع االلكرتوين إىل استحداث أمناط و أشكال جديدة من الوساطة بني املنظمات و الزبائنأدت شبكة 

يف األسواق االلكرتونية، و يتم إنشائها يف شكل متاجر إلكرتونية و تتعامل هذه املتاجر بأشكاهلا املختلفة يف 
 تسويق السلع و اخلدمات الكرتونيا حمليا أو عامليا.

زيع االلكرتوين على ما يعرف بوسطاء املعرفة االلكرتونية، وهي:"مؤسسات افرتاضية تتواجد يف السوق يرتكز التو  -
 الرقمي، لتسهيل عملية التبادل بني املنتجني والزبائن من خالل تلبية حاجات كل منهما".        

فضال على  للعملية التوزيعية إن جمرد الوصول إيل قرار التبادل الضمين يف القناة االلكرتونية هو مكون جوهري
 (45، صفحة 7002)سعادي،  الكرتونيا أو عملية توزيع مادي. املنفعة احليازية للتوزيع اليت قد تكون

 فوائد التوزيع االلكتروني بالنسبة للمستهلك  :0-3
 "  " املوضوعة من قبل2Bيعمل على حتقيق قواعد "بكلمة جد خمتصرة ميكن القول أن التوزيع االلكرتوين 

Keppner ." 
1"bon produit, au bon moment, à la bonne place, en bonne quantité, au bon prix  " 

 إن األسواق االلكرتونية تقدم الكثري للمستهلك على خالف املواقع التجارية املادية: -
 * التنقل بسهولة ويسر بني املواقع التجارية املتنوعة واملختلفة. 
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 * إمكانية التسوق من أي مكان و يف أي وقت. 
 * عدم التعرض إلحلاح و ضغط رجال البيع.

 * اخلصوصية و االستقاللية أثناء عملية التسوق.
 * سهولة املفوضة و سرعة الشراء   

صفوف أو الطوابري الطويلة وملدة طويلة من اجل احلصول على ما * ختلص املستهلكني من االنتظار يف ال
 حيتاجون. 

ساعة، يعترب مناسباً بالنسبة لألفراد الذين يعملون بشكل كبري، وال  75* إن توفر اخلدمات االلكرتونية على مدى 
 ميلكون وقتاً كبرياً للتسوق. 

 وسائل التوزيع االلكتروني : 0-4
التجارة ) جات يف العامل االلكرتوين بوساطة عدة وسائل الكرتونية ميكن سردها كما يلي:تتجسد عملية توزيع املنت

 (7027االلكرتونية، 
 لوثائقتجات مباشرة كمشاهدة بعض اهنا يستفيد املستهلك من املن :* أجهزة الكمبيوتر املتصلة باالنرتنت

فيلم...اخل، أو التوزيع بأسلوب التحميل، أو التوزيع املختلط فعلى سبيل املثال دخول املستهلك إىل املوقع 
االلكرتوين لشركة خطوط الطريان احلجز االلكرتوين ببطاقة الدفع االلكرتوين تليه الذهاب لالستفادة من املنتج يف 

 العامل الواقعي.    
الرسائل اهلاتفية  يقعن طر  من املنتج –توزيع  -ام الصفقة عرب اهلاتف، أو االستفادة إبر االتفاق و : * اهلاتف النقال

  .معرفة الرصيد......اخل -
 داخل أو موضوعة و هي أجهزة الكرتونية كبرية تكون مثبتة يف بنايات املؤسسات * الكشك االلكرتوين:

 املؤسسات تقوم خبدمة املستهلك، ومن أمثلة ذلك:   
  ضغط الدم، الوزن....اخل  -آالت الفحوص الطبية االلكرتونية من خالل اخلدمة الذاتية  -
 آالت مكاتب الربيد اليت تقدم الصرف اآليل لألموال واخلدمات املصرفية.  -
 األسواق االلكترونية  3

  : هيكل قنوات التوزيع االلكتروني5.3
هيكل التوزيع هو مصطلح يستخدم لوصف القناة أو الطريق الذي تسلكه املنظمة يف توزيع منتجاهتا أو 
تقدمي خدماهتا للعمالء، و تتكون قناة التوزيع من واحد أو أكثر من الوسطاء، فعلى سبيل املثال توزع 

ذين بدورهم  ن جتار التجزئة و الالشركة منتجاهتا إيل جتار اجلملة الذين لديهم قاعدة بيانات ألمساء و عناوي
 يقومون بتوزيعها على العمالء طبقا لطلباهتم. 
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 ذلك بعدم الوساطة ومع منو االنرتنت ساعد ذلك على االستغناء عن بعض قنوات التوزيع و يطلق على
و لعدم الوساطة العديد من الفوائد بالنسبة  ،Désintermédiationللمستهلكنيأي البيع مباشرة 

 واملستهلك: للمنتج
اخنفاض تكلفة املبيعات من خالل توفري املنتج لألرباح اليت كان حيصل عليها كل من تاجر  •

 اجلملة وتاجر التجزئة. 
اخنفاض أسعار السلع و اخلدمات بسبب اخنفاض التكاليف، و هو ما يعود على املستهلك  •

بالفائدة املتمثلة يف اخنفاض األسعار و الذي بدوره ينعكس على املنظمة بشكل اجيايب و يدعم 
 موقفها التنافسي . 

 ع السلع، حيثو رغم ذلك فان عدم الوساطة ال تعين عدم وجود حاجة للوسطاء بالنسبة جلميع أنوا 
يفضل استخدام الوسطاء خاصة بالنسبة للسلع املادية امللموسة و اليت يتم توزيعها على نطاق واسع عرب 

 العامل، وجتدر اإلشارة إيل أن بيئة االنرتنت خلقت وسطاء جدد: 
 فيما يلي نتناول أهم هؤالء الوسطاء: :الوسطاء الجدد -أ

 كميات ضخمة من حمتويات الويب يف قاعدة بيانات، عندما  حمركات البحث: و هي مواقع حتتوي على -
تدخل كلمة يف هذه املواقع حول موضوع ما تظهر لك قائمة بالنتائج املتصلة بالكلمة حول موضوع 

 . Googleالبحث، و من أمثلة ذلك 
لبحث ا األدلة: و الدليل ميكن تسميته جمازا حمرك حبث كونه يضم حمرك حبث، إال أنه خيتلف عن حمرك -

 يف كونه يعتمد على تصنيف حمتويات الويب عرب فئات معينة، بعبارة أخرى الدليل عبارة عن قوائم
قام بإعدادها بعض األشخاص و حتتوي على مواقع مصنفة حسب أقسامها و من بني أمثلة هذه 

شهري املوقع المن األمثلة الشهرية على األدلة ، و التصنيفات األعمال، اإلعالم، الفن، الرياضة،...اخل
Yahoo. 

 حيدث هذا عندما تضيف عادة الشركات وصالت بني مراكز السوق التلقائي االلكرتوين عرب االنرتنت: -
 بعضها البعض و اليت تظهر على الشاشة كدليل لعرض منتجاهتا بالتعاون. 

مح سشركات ت، حيث توجد عدة -الرقمي  -مثل مقدمي خدمات النقد االلكرتوين  الوسطاء املاليون: -
، و تعد e-Cashعرب االنرتنت و الربيد بشكل آمن مثل شركة  -االلكرتونية  -بإرسال النقود الرقمية

األمن من أكثر العوامل اليت حتد من انتشار التجارة االلكرتونية و التسوق االلكرتوين عرب شبكة  مشكلة
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بطاقاهتم املصرفية، و منذ هنا من مستخدمي االنرتنت كشف أرقام  %55االنرتنت حيث خيشى حوايل 
برزت احلاجة إىل ضرورة إنشاء نظام النقد االلكرتوين الذي يقوم بإضفاء طابع األمان، تسهر عليه 

 املؤسسات املالية كالبنوك و يستخدمه املستهلكون و التجار إلجراء التحويالت املالية عرب االنرتنت.
 و يشار إليهم باجملتمعات االفرتاضية.  أالنرتنتمثل نوادي اهلواة عرب  املنتديات: -
وهي تلك املواقع اليت تعمل كمراجع لتقييم السلع و اخلدمات،   :Evaluators -املثمنون -املقيمون  -

 كما تقدم خدمات املقارنة بني السلع و بني اخلدمات.
 لوساطة. خالصة القول إن ظهور مثل هؤالء الوسطاء اجلدد أدى إىل ظهور مصطلح جديد هو إعادة ا

يقصد هبذا املصطلح قيام وسطاء جدد يعرفون عادة باسم الوسطاء اإللكرتونيون،  إعادة الوساطة: -ب
 .Cybermediaries) )متخصصون يف التجارة االلكرتونية 

يعملون كوسطاء بني العمالء و املوردين و يقدمون العديد من اخلدمات مثل البحث عن املورد، وتقييم  -
 (7024)حممود، املنتج....اخل. 

 :ية:األسواق االلكترون0.3
       : مفهوم األسواق االلكترونية و تطورها: 5.0.3

أن األسواق االلكرتونية هي:" األسواق اليت يستطيع املشرتون والبائعون من خالهلا تبادل  Turbanيرى  
تم كل هذا بسرعة و حبيث ي إلكرتونيااملعلومات املتعلقة باألسعار، و مدى توافر املنتجات و القيام بالدفع 

 بتكلفة منخفضة."   
     بأنه عامل افرتاضي تكون املنتجات فقد عرفا السوق االلكرتوين  Svioka & Rayportأما كل من 

 ملعلومات.ا مات فيه موجودة كمعلومات رقمية وميكن تسويقها وتوزيعها من خالل قنوات مبنية علىاخلدو 
ال يعترب مصطلح األسواق االلكرتونية مصطلحا جديدا، حيث انه ظهر منذ  تطور األسواق االلكرتونية: -

السبعينات عندما ظهر النظام احلاسويب للحجز على خطوط الطريان و كذلك نظام التسوق املنزيل 
الذي يسمح للمستهلك بالتسوق عرب التليفون أو عرب  Electronic Home-Shoppingااللكرتوين 
 التلفزيون. 
الضخم لشبكة االنرتنت دفع هذا مباليني املنظمات إىل جتهيز و إعداد متاجر هلا على  ومع النمو

االنرتنت، فاالتصاالت عرب االنرتنت تتضاعف تقريبا كل عام و النمو السريع لالنرتنت يفوق أي زيادة يف 
 وسائل االتصاالت األخرى. 



 

 المؤلف )ين(ولقب  إسم
 عنوان المداخلة

 

8 

 :عناصر السوق االلكتروني: 0.0.3
 ثالثة عناصر و هي:  يتكون السوق االلكرتوين من

 و يقصد به األفكار أو املعلومات، املنتجات، اخلدمات ليت يتم تبادهلا. : Contentاحملتوى  -أ
تتعامل مع إشارات  أالتصاالتو يقصد هبا القناة الرقمية و هي ممر  :Contexte   البيئة أو الوسط -ب

 التبادل. االلكرتوين الذي يتم فيه تنفيذبيئة السوق االلكرتوين هي املوقع يف الفضاء و  فقطرقمية 
و هي التكنولوجيا اليت تدعم السوق االلكرتوين و هذا الدعم ال يقتصر  البنية األساسية )التحتية(: -ج

على االنرتنت فقط، بل يتعداه إىل تكنولوجيا أخري تدعم السوق االلكرتوين و هي التليفونات احملمولة، 
 .احلاسب اآليل الالسلكي....اخل

  : مزايا األسواق االلكترونية:3.0.3
 سامهت السوق االلكرتونية يف إلغاء معظم األعمال الكتابية و مناولة األوراق. -
ختفيض التكاليف املتعلقة بتوليد و معاجلة و توزيع و ختزين و اسرتجاع املعلومات املعتمدة على األوراق،  -

 فسمحت بتقليل زمن معاجلة املعامالت كما مسحت باإلنتاج حسب الطلب. 
 يفميكن جلميع املنظمات صغرية أم كبرية أن تساهم يف السوق العاملي بالفعل و الوصول إىل املستهلك  -

 مواقع بعيدة. 
تعترب األسواق االلكرتونية ليس فقط وسيط لالتصاالت التسويقية بل تعترب أيضا قناة للتوزيع خاصة  -

 بالنسبة للمنتجات الرقمية.  
 توفر كم هائل من املعلومات و اخليارات للمستهلكني.  -
هذا يسمح  ان اختبار احملاكاةمتكن بعض األسواق االلكرتونية من جتربة املنتج على اخلط و بال شك ف -

 بتخفيض حالة عدم التأكد و تعزيز قرار الشراء.  
 أنواع األسواق االلكترونية: -

 خصائص السوق االلكتروني نوع السوق االلكتروني
 

 أسواق الكرتونية حتت سيطرة البائع        
 منن صفحة البدء الرئيسية للمنظمة و هي املواقع اليت تتضم -

 املمكن أن يتم من خالهلا التجارة االلكرتونية. 
 تتميز بأن الوسطاء حتت سيطرة البائعني. -

 الوسطاء حتت سيطرة املشرتين. - 
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ا من خالهل -مواقع خاصة بالشركات اليت تقوم بالشراء  - أسواق الكرتونية حتت سيطرة املشرتي        
 تقوم

 ين املسجلني للموردبطلب توريد يتم إرساله بالربيد االلكرتوين
 -يف النظام و تقوم الشركات املشرتية بانتظار العروض

 
 
 

 األسواق احملايدة           

يف ظل هذه األسواق ال خيضع الوسطاء ألي من البائع أو 
 املشرتي

مستقلون يقدمون خدمة  -مثمنون -فهم وسطاء مقيمون  
 املقارنة 

 بني املنتجات و أسعارها و من األمثلة هلذه األسواق:   
 حمركات حبث للمنتج  -
 مراكز التسوق التلقائي عرب االنرتنت  -
 املزادات االلكرتونية. -

 
 األسواق التقليدية على المزيج التسويقي:   ثير كل من األسواق االلكترونية و تأ

 األسواق االلكترونية األسواق التقليدية
 تخطيط المنتج:

 يأخذ املنتج شكل مادي  -
 منطية املنتجات -

 تخطيط المنتج:
 يأخذ املنتج شكل مادي أو شكل رقمي  -
 درجة عالية من التمييز و اإلنتاج حسب الطلب    -

 التسعير :
 ارتفاع تكاليف حبوث املستهلك -
 اختالف األسعار طبقا لشكل متجر التجزئة  -
 تكاليف حتول أو انتقال عاليةيتحمل املستهلكون  -

 التسعير :  
 غالبا ما تكون تكاليف حبوث املستهلك منخفضة -
 يتم حتديد األسعار عند أدىن حد ممكن  -
يتحمل املستهلكون تكاليف حتويل أو انتقال عند أدىن  -

 حد ممكن أو صفر
 التوزيع:

 يوجد جتار مجلة و جتار جتزئة -
 إلطراف عمليةتتطلب عادة الوجود املادي  -
 التبادل إلمتام الصفقات و تسليم املنتجات. 
 بالنسبة لتجارة التجزئة فان املوقع يعترب -

 هام جدا.

 التوزيع: 
 إعادة الوساطة باستخدام وسطاء الكرتونيني جدد  -
 ال تتطلب الوجود املادي إلطراف عملية التبادل  -

 بالنسبة ام الصفقات و تسليم املنتجات، و إلمت
نتجات الرقمية فإهنا ال تتطلب نظام توزيع مادي من للم

 نقل أو توزيع. 
 املوقع غري هام. -
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 الترويج: 
 التكاليف الرتوجيية عالية جدا بالنسبة  -

 لوسائل اإلعالم املرئية و املسموعة و املقروءة. 
 الرسائل الرتوجيية يتم دفعها إىل املستهلك  -
 االتصاالت من جانب واحد  -
   التفضيالتالصعب حتديد االهتمامات و من  -

 الترويج: 
 توفري كبري يف التكاليف الرتوجيية خاصة  -

 بالنسبة للرواد يف هذه األسواق.
 املستهلكون ينجذبون بأنفسهم إىل موقع الويب  -
 االتصاالت ميكن أن تكون تفاعلية ومن جانبني -
 من املمكن حتديد العديد من اهتمامات و -
   تفضيالت املستهلكني . 

          
 قضايا أساسية في التوزيع االلكتروني وأثرها على المستهلك:مشاكل و .4

انه يعاين من  الإبالرغم من املكتسبات اليت حققها التوزيع االلكرتوين  :عقبات التوزيع االلكتروني:5.4
 (294-241، الصفحات 7002)فرغلي،  العديد من العقبات:

 :صراع قنوات التوزيع  
يعارض عضو يف قناة التوزيع  إذا كان سلوكيظهر التوزيع  واتقن فان صراع": Coughlanحسب

 "اهتمامه حملاملنافس اذا كان هدفه  مباشر ويتمحور حوليكون  الصراع اهذآخر مصلحة عضو 
(Aboubekr, 2002, p. 13) 

نفس  ر التجزئة علىاملستهلك أحدث صراع بني املنتجني وجتاإلغاء الوساطة بني املنتج و ف
خاصة يف  فقطيف هذا الصدد يرى البعض ضرورة استخدام االنرتنت كقناة اتصال املستهلكني، و 

 احلاالت اليت يتبع فيها املنتجون سياسة أو منهج التوزيع االنتقائي أو التوزيع الوحيد. 
 و األشكال اليت ميكن أن تأخذها االنرتنت هي: 

 كقناة اتصال فقط  -
 كقناة توزيع إىل الوسطاء  -
 كقناة توزيع إىل العمالء  -
 مزيج من القنوات الثالثة السابقة  -
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التوزيع ميكن استخدام على سبيل املثال االنرتنت كقناة بيع و توزيع مباشر إىل ولتجاوز صراع قنوات 
العمالء عندما توجد اختالفات جوهرية بني سعر املنتج عرب األسواق العاملية، و يف جهة أخري يف حالة 

، عالسوق جديد وال يوجد وكالء أو موزعون حاليون فليس من احملتمل أن يوجد صراع بني قنوات التوزي
 االنرتنت أو  ربهنا عندنا عدة بدائل إما التوزيع عرب االنرتنت فقط أو تعيني وكالء جدد لدعم املبيعات ع

، أما بالنسبة لألسواق احلالية حيث يوجد للمنظمة آلية للتوزيع يف شكل وكالء أو  مزيج من االثنني
اتيجية املؤسسة أمام البدائل اإلسرت ، هنا تكون ت التوزيعو هنا ميكن أن يظهر هتديد صراع قنوا-موزعني 

 املتاحة التالية:
عندما تشعر املنظمة و بائعها الثاين أن عدد املشرتين ليس كبري بدرجة  عدم البيع عبر االنترنت:-أ

 تضمن 
 . -أو على اخلط  -جناح االستثمار يف البيع عرب االنرتنت 

منتجات  ثاين ببيعيقوم البائع ال هذا البديل يف ظل البيع عبر االنترنت بواسطة البائع الثاني فقط:-ب
 العديد 

  -من خالل بيع منتجات شركات أخرى-من املنظمات عرب االنرتنت، و قد يكون له طلب جمتمع كايف 
 لتربير ذلك، كما أن املنتج قد ال ميلك البنية األساسية إلمتام الطلبيات مباشرة بدون استثمار إضايف.

 اين موجود هو بديل غري جيد إذا كان لدى املنتج بالفعل بائع ث بيع عرب االنرتنت:وقيام املنتج فقط بال -ج
 يف نفس املكان املستهدف، نظرا ألن البائع الثاين رمبا يوقف البيع من خالل القنوات التقليدية. 

املنتج  عو قد يكون هذا البديل نتيجة لعدم إتبا  قيام كل من املنتج و البائع بالبيع عرب االنرتنت: -د
 للمنهج االجيايب الفعال لرقابة البيع عرب االنرتنت.

  :المناطق البيعية والتوزيع االلكتروني 
هي توزيع مندويب    -املناطق اجلغرافية-كانت الطريقة املثلى فيما مضى للتوزيع طبقا لألساس اجلغرايف 

املبيعات وإعطاء االمتياز ملتاجر التجزئة، و مع ظهور و تطور التجارة االلكرتونية عرب االنرتنت يظهر 
 التساؤل التايل:     
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البيعية  ا أم أهنا تقلل احلاجة للتوزيع على أساس املناطقهل شبكة االنرتنت متثل منطقة بيعية يف حد ذاهت
 والتقرب اكثر من املستهلك ؟

إن صراع قنوات التوزيع ميكن أن ينشأ فيما إذا قام أحد املوزعني على أساس املناطق البيعية باستخدام 
ن املناطق البيعية م االنرتنت يف جتارة التجزئة عرب السوق العاملي يف حماولة منه للحصول على فرص بيعية

 األخرى ملوزعني آخرين زمالء له.
 :التوزيع الدولي 

املشكلة الثالثة اليت تواجه التوزيع االلكرتوين هي أن البيع و التوزيع عرب االنرتنت ميكن أن خيلق أوضاع 
تصبح املنظمات من خالهلا مبثابة مصدرين مشتتني، و خطورة هذا تتمثل يف االعتبارات املتعلقة 

إلمدادات بالنسبة لكل من التغليف والشحن والتأمني واملسائل التصديرية األخرى، فما هو معمول به او با
 مقبول يف دولة قد يكون مرفوض يف دولة اخرى.

 :مزايا التوزيع االلكتروني من وجهة المستهلك  واثرها على سلوكه: 0.4
 (92، صفحة 7022)عالية،  يرى املستهلك يف التوزيع االلكرتوين عدة مزايا:

 :لقد بدا واضحاً بأن التوزيع عرب شبكة اإلنرتنت سامهت باختصار الكثري من  خفض التكاليف
أن اختصار قنوات التوزيع كان من  قنوات التوزيع األمر الذي أنعكس على تكاليف اإلنتاج، 

شأنه ختفيض عدد املوظفني وهذا هو احلال يف شركة أمازون دوت كوم حبيث أصبحت العالقة 
مباشرة مع املستهلكني فلم يعد هناك حاجة للعدد الكبري من املوظفني لتصريف األعمال، 

رود من خالل من الصفقات يف بيع الو  %20وكذلك احلال بالنسبة هلولندة حبيث مت عقد 
اإلنرتنت فأصبحت الورود تصل إىل املستهلك يف أمريكا يف الوقت املناسب، األمر الذي ساهم 

 بزيادة املبيعات وسرعة خدمة الزبائن.
  أن التوزيع عرب اإلنرتنت ساهم بإجياد بدائل للنقل وخصوصاً عندما يكون املنتج رقمياً حبيث يتم

 نقلة عرب شبكة اإلنرتنت مباشرة.
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  اختصار قنوات التوزيع كان من شانه االستغناء عن الوسطاء، وقد أدى ذلك إىل ختفيض أن
تكاليف اإلنتاج والتوزيع، األمر الذي ساهم بالرد على طلبات العمالء املستعجلة على مدار 

 الساعة.
 ةأن شبكة اإلنرتنت توفر السرعة يف تأمني وصول الوثائق املطلوبة والطلبات والوفاء هبا ومتابع 

وصول املنتج إىل املستهلك النهائي وهذا يساهم أيضاً بسرعة وزيادة خدمات ما بعد البيع وقبول 
 وإعادة السلع املرجتعة وبالسرعة املطلوبة.

 : العوامل المؤثرة على ثقة المستهلك في التوزيع االلكتروني3.4

 (22، صفحة 7020)احملمد،  :هنالك عوامل كثرية من امهها
 تنويع اخلدمات -
 ختفيض تكاليف احلصول على اخلدمات  -
 توفري الراحة للعميل من خالل تسهيل إجراءات احلصول على املنتج  -
 توفري واجهات استخدام تفاعلية وأساليب  مبتكرة لتقدمي املنتجات  -
  اخلدمة للعمالء يف املكان والوقت املناسبني.جتاوز مشكلة املوقع واحلدود اجلغرافية، وإتاحة  -
 ميزات األمان للموقع -
 مستويات خدمة العمالء  -
 التعبئة والتغليف للمنتجات  -
 التوصيل واالستالم  -
 طرق الدفع املتعددة  -
 .طرق التعامل مع مشاكل العمالء  -

 : عوائق التوزيع االلكتروني: 4.4
اط تواجه التسويق االلكرتوين وهي نفسها تنطبق على التوزيع نظرا لالرتبهناك العديد من العقبات اليت 

 الشديد بينهما وكذلك كون جل العقبات مرتبطة بالتوزيع خاصة اذا كان املنتج ذو طابع ماذي.
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وعليه فبالرغم مما يوفره التسويق اإللكرتوين من فرص كبرية ومتنوعة خاصة يف ظل االجتاه حنو العوملة 
ىل االقتصاد الرقمي، إال أنه يواجه بعض التحديات والصعوبات اليت حتد من استخدامه والتحول إ

 :واالستفادة منه، وميكن حتديد أهم هذه التحديات فيما يلي

وجد أن عدم حتقيق املنتج لتوقعات املشرتي، هو أكثر مشاكل عدم مالئمة املنتج:  -2
شيوعاً، فاالفتقار للفحص املادي والرؤية العينية للمنتجات، تشكك جبدوى  اإللكرتوين التسويق

 لعملية التسويقية برمتها، فالبعض يرى أن املتاجر التقليدية وما تتيحه للمتسوقنيالشراء وكفاءة ا
 من فرص للمعاينة واالنتقاء تبقى أنسب وأكثر ثقة.

التحديات التنظيمية داخل املنظمات: أن تنمية األعمال من خالل التسويق اإللكرتوين حتتاج إىل  -7
لشركات، فهناك يكل واملسار والفلسفة التنظيمية لأحداث تغيريات جوهرية يف البنية التحتية يف اهل

حاجة ماسة إىل إعادة تنظيم هياكلها ودمج األنشطة والفعاليات االتصالية التسويقية اخلاصة 
بالتسويق اإللكرتوين بإسرتاتيجيتها التقليدية مع حتديث إجراءات العمل هبا مبا يتمشى مع 

 .التطورات التكنولوجية املتجددة
غطاء قانوين: مازال حىت الوقت احلايل يعاين خرباء التسويق الدويل من القصور يف عدم وجود  -1

استخدام التسويق اإللكرتوين الذي من أسرع وسائل التسويق غري املكلفة للشركات وذلك بسبب 
عدم وجود الغطاء القانوين الذي يسمح للمسوقني مطالبة العمالء يف مجيع أحناء العامل شراء 

فع قيمتها عرب األنرتنت وكذلك حيفظ هلؤالء العمالء وصول املنتجات اليت اشرتوها منتجاهتم ود
ويضمن هلم القدرة على اسرتجاع حقوقهم يف حالة أن كانت هذة الشركة املسوقة عرب اإلنرتنت 

قامت بإرسال منتجات أخري غري املشرتاه عرب األنرتنت أو وجود أشخاص ومهيني يعلمون بشركة 
 .نرتنت وحيصولون على األموال دون معرفة حقيقة أمرهمومهية على األ

تطور تكنولوجيا املواقع اإللكرتونية: إن سرعة التطورات التكنولوجية يف جمال تصميم وتطوير  -5
املواقع اإللكرتونية وتعزيز فعاليتها وقدرهتا التنافسية يعد من أهم التحديات اليت تواجه استمرارية 

https://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
https://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
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ق اإللكرتوين من خالهلا حيث أهنا حتتاج إىل شبة إدارة داخل الشركة هذه املواقع وجناح التسوي
تسمي بإدارة الدعم الفين والتطوير وهذه اإلدارة تعمل على استكشاف أحدث التطورات 

التكنولوجية يف املواقع اإللكرتونية وتطبيقها على املوقع اإللكرتوين اخلاص بالشركة دون أن يشعر 
ذا يعد من األمور الصعبة وكذلك ارتفاع أجور العاملني هبذه اإلدارة مما العمالء بتوقف املوقع وه

 .يشكل العبء املادي على الشركة
الفشل يف االستالم ناهيك عن مشاكل االستالم والشحن املتمثلة بالبضائع املستبدلة أو التالفة،   -2

بب كان، وخيفق سجيب أن يبقي املشرتي يف حسبانه، أنه قد يفشل يف احلصول على املنتج ألي 
أيضاً يف اسرتجاع مثنه ،  فاحتمال اإلخفاق يف اسرتداد املستحقات يبقى قائماً، سواء أكان 
 ذلك ملشاكل يف تقدمي طلب االسرتداد، أو لعدم تعاون البائع وإنكاره للتهمة املوجهة إليه، 

قبل بعض تاخلصوصية واألمن: تعد السرية واخلصوصية من التحديات اليت تعوق وتؤثر على  -2
العمالء لفكرة التسوق عرب األنرتنت وخاصة أن عملية التبادل اإللكرتوين حتتاج إىل احلصول على 

طريقة السداد، وغريها، لذا  العنوان، النوع، اجلنسية، االسمبعض البيانات من العمالء مثل 
 .تجاريةالسرية وخصوصية التعامالت فهناك ضرورة الستخدام برجميات خاصة للحفاظ على 

عرب اإلنرتنت  تماناالئن أسلوب الدفع بواسطة بطاقات عدم الثقة يف وسائل الدفع اإللكرتونية: إ -2
 أي بهو أكثر أشكال السداد ارتباطًا بالتسويق اإللكرتوين، وتعترب حتويل النقود يف صل

ذا أصبح لمعامالت جتارية عرب اإلنرتنت من أكثر التحديات اليت تواجه التسويق اإللكرتوين، 
قة العمالء وترسيخ ث االلكرتوينهناك اجتاه حنو استخدام برجميات خاصة لتأمني وسائل السداد 

 Sec هبا مثل برنامج
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 نتائج:
يث تغريت اهليكلة ح اإلليكرتوين التوزيع اليت احدثهاالتغريات اهليكلية اهلامة  تعترب عـدم الواسـطة إحـدى-

 من: 
 المستهلك           تاجر تجزئة           تاجر جملة             المنتج    
 .المستهلك            المنتج         :إىل

املادية  استخدامهم خاصة بالنسبة للسلع الوساطة ال تعين االستغناء عن وظيفة الوسـطاء، حيـث يفضـل-
 .واليت يتم توزيعها على نطاق واسع عرب العـامل

ت البحث،  مراكز حمراكاالتوزيع االلكرتوين قضى على العديد من الوسطاء التقليدين واتى بوسطاء جدد )  -
 (. املنتديات،  التسوق التلقائي االلكرتوين عــرب االنرتنت،الوسطاء املاليون

إمتام عملية البيع  رإمكانية البيع أو الشراء من خالل املنزل وهذا يوفر الوقت واجلهد للبائع واملشرتي، ويوف -
 .والشراء بسهولة تامة

 .يةمن تسليم املنتجات املادواكثر امنا عملية توزيع اخلدمات يف عامل األعمال االلكرتونية ، اسهل  -
 االستجابة الفورية لطلبات العمالء، وإمتام الصفقات يف وقت قياسي من خالل عمليات التـسويق االلكتـروين

 للمنظمة خاصة وأن الوقت أحد أهم املوارد بالنسبة لألشخاص واملنظمات؛ حتقق ميزة تنافسية هامة
يتميز التسويق االلكرتوين باخنفاض تكاليفه مقارنة بالتسويق التقليدي مما يساعد على طرح املنتجات  -

 واخلدمات
 عطي للمنظمة ميزة تنافسية؛ما أبأسعار مقبولة لدى العمالء وهذا 
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إمكانية تسويق ألي كمية من السلع، حيث ذلك ال يتوفر يف التسويق العادي  التوزيعيوفر هذا النوع من  -
ألنه يتطلب مكان يتم فيه عرض السلعة، باإلضافة إىل الضرائب والكهرباء واإلجيار للمكان املعروض فيه 

 .السلع، وكل هذه األمور تؤثر على سعر السلعة
لتبضع أو الكثري من العمالء الذين ال ميلكون الوقت الكايف ل اإللكرتوين يعترب طريقة سهلة جلذب التوزيع -

 .الميلكون وسيله للذهاب للسوق
عدم توفر وسيلة سهلة للدفع يف الكثري من األسواق اإللكرتونية، وجهل الكثري من الناس بطرق الشحن  -

 .السريعة واآلمنة
 التوصيات:

 للنجاح التوزيع االلكرتوين والذي يعين بالضرورة جناح التسويق االلكرتوين ندرج التوصات التالية: 
تأثري  ة، باعتبار أن هلادفع االلكرتونيضرورة متابعة التطورات احلديثة يف جمال التوزيع االلكرتوين ووسائل ال -

 ن يف هذه الوسيلة؛مباشر على جودة اخلدمات، فهما من اهم عناصر زيادة ثقة الزبو 
 ؛ضرورة توفر الوسائل املادية املساعدة على التسليم السامي والسريع للمنج -
على منظمات االعمال االستفادة من االمكانيات اليت يوفرها االنرتنت يف احلصول على املعلومات عن  -

درة على تقدمي وجيعلها قااالسواق والوسطاء واجملهزين والزبائن ومبا يسهل تلبية حاجات ورغبات الزبائن 
 .املنتجات اجلديدة واملبتكرة

العمل على زيادة استخدام االعمال االلكرتونية يف انشطة البيع ملا هلا من تاثري على اجياد حلول المتتة  -
القوة البيعية يف منظمات االعمال ، ملا توفره يف انشطة البيع من امكانيات ووسائل تواصل ونقل وتبادل 

 . ت بالشكل الذي يسهل االداء ويوفريف الوقت واجلهد والكلفةللمعلوما
جيب ان يكون كل ما ىف املوقع حيث وحيفز الزائر على الشراء مع مراعاه وصف دقيق للسلعة بدون مبالغة  -

ىف الكالم عنها وىف وصفها ، وجيب مراعاة ان يكون املوقع غري مبالغ ىف تصميمة وال الوانه ، وجيب ان 
 .يكون تصميمة يصف السلعة الىت نقوم بتسويقها 
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 الخاتمة:

إن ما يشهده عامل اليوم من التطور اهلائل لتكنولوجيا املعلومات واالتصال أصبح واضحا للجميع، بل    
أصبح ميثل سالحا قويا للمنظمات فهو يسمح هلا بتحقيق أهدافها والتفوق علي منافسيها والوصول إيل 

ملسافات اجلغرافية ا حتقيق رغبات وحاجات زبائنها بأفضل شكل، ففي التوزيع  استطاعت املؤسسات حتدي
ووصلت إيل ما يسمى البيع عن بعد عن طريق األسواق االلكرتونية، بل أكثر من هذا أصبحت توفر 

    اإلمكانيات املالية الالزمة لالستثمار يف هذا اجملال.
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 عوائق تطبيق نظام التجارة اإللكترونية في الجزائرواقع و 
The reality and obstacles to the application of e-commerce in Algeria 
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 : ملخص
 قفت حاولت هذه الدراسة تسليط الضوء حول واقع التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر وأهم العوائق اليت

أنه رغم اجملهود املبذول من طرف اجلزائر لنشر تطبيقات التجارة  أمام تطورها، وتوصلت الدراسة إىل
من خالل التحول حنو  3102اإللكرتونية من خالل حتسني بنيتها التحتية وتبين إسرتاتيجية الكرتونية سنة 

ة الوعي لدى نرتنيت وارتفاع تكلفتها، قلاإلدارة اإللكرتونية، إال أنه هناك عوائق كثرية منها ضعف سرعة اال
ضعف نظام الدفع  ،وتفضيله للتجارة التقليدية بسبب األمان الفرد اجلزائري مبزايا التجارة اإللكرتونية

   . قوانني صعبة التطبيق اإللكرتوين،
 الدفع اإللكرتوين. االنرتنيت، اهلاتف النقال، التجارة اإللكرتونية، الكلمات املفتاحية: 

 مقومات ومعوقات تطبيق نظام التجارة اإللكترونية في الجزائر. المحور:
Abstract: 

This study tried to shed light on the reality of e-commerce in Algeria 

and the most important obstacles to its development, and the study found that 

despite the effort sought by Algeria to spread e-commerce applications by 

improving its infrastructure and adopting an electronic strategy in 2013 

from During the shift towards e-management, however, there are many 

obstacles, including the poor speed and high cost of the Internet, the lack of 

awareness among the Algerian individual about the advantages of e-

commerce and his preference for traditional trade due to security, the 

weakness of the electronic payment system, laws that are difficult to apply. 

Keywords: E-commerce; Internet; Mobile phone; Electronic payment. 
__________________________________________ 

 dzbatna.-adil.argabi@univيميل: ، اإلعادل عرقايب: المؤلف المرسل
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 مقدمة:  .1
لقد شهد العامل تطورات تكنولوجية هائلة سواء يف جمال األجهزة التكنولوجية من جهة، حيث ظهر 

جماالت استعماله، وظهر أيضا اهلاتف النقال وتطورت أيضا جماالت استعماله، حيث الكمبيوتر وتطورت 
أصبحت له خصائص تكنولوجية حديثة مثله مثل الكمبيوتر، ويف جمال تقنيات االتصال من جهة أخرى، 
 حيث ظهرت االنرتنيت الالسلكية بديلة لالنرتنيت السلكية، وتطورت تقنياهتا من اجليل األول إىل اجليل
اخلامس، الذي يتميز بتدفق عايل للمعلومات، وهذا كله أدى إىل تطور وسائل التجارة العاملية من الوسائل 
 التقليدية املعروفة، إيل وسائل حديثة يطلق عليها التجارة اإللكرتونية، وذلك ألهنا تستعمل الوسائل االلكرتونية

 واالنرتنيت. السالفة الذكر، واملتمثلة يف الكمبيوتر، اهلاتف النقال
لقد كانت الدول الغربية املتطورة سواء أمريكا أو دول أوروبا أو دول آسيا هي السباقة يف جمال تطبيق 
التجارة االلكرتونية على نطاق واسع، حيث أصبحت أدوات التجارة االلكرتونية واملتمثلة يف النقود االلكرتونية 

كل كبري ت من خالل الكمبيوتر أو اهلاتف النقال منتشرة بشوأجهزة الدفع االلكرتونية والتسوق عرب االنرتني
جدا، وذلك لدرجة أصبحت هناك إمكانية أمام املواطن التابع للدول املتطورة االستغناء عن الوسائل التقليدية 
للتجارة بشكل هنائي، يف حني أن الدول العربية وخاصة منها اجلزائر تعترب بعيدة جدا عن مستوى الدول 

ة يف جمال استعمال التجارة االلكرتونية، وذلك لوجود عوائق عديدة تقف أمام تطبيقها يف الواقع املتطور 
املعاش، وبناء على هذا األساس حاولت هذه الدراسة البحث يف أهم األسباب اليت تقف كعائق أمام تطبيق 

كنولوجية اليت ترتكز لتقنيات التوانتشار التجارة االلكرتونية ووسائلها املتطورة رغم سهولتها من جهة، وتوفر ا
 عليها مثل الكمبيوتر، اهلاتف النقال واالنرتنيت يف اجلزائر من جهة أخرى.

  إشكالية الدراسة:
 بناء على ما سبق طرحه ميكننا صياغة إشكالية الدراسة يف التساؤل التايل:

 ؟ هاتشار تقف أمام انأهم العوائق التي و  التجارة االلكترونية في الجزائر و واقع تطبيقما ه
  فرضيات الدراسة:

 بناء على إشكالية الدراسة ميكننا صياغة الفرضيات التالية:
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 قلة الوعي التكنولوجي لدى أغلب أفراد اجملتمع اجلزائري؟ -
 عدم وجود ثقة كبرية من طرف أفراد اجملتمع اجلزائري يف البيئة االفرتاضية؟ -
 لدى أغلب أفراد اجملتمع اجلزائري؟عدم توفر وسائل الدفع اإللكرتوين  -

 أهمية الدراسة:
ي تسليطها الضوء على أحد أهم املواضيع احلديثة أال وه تكتسي هذه الدراسة أمهية كبرية من حيث

التجارة اإللكرتونية وأهم العوائق اليت تقف أمام عدم انتشار تطبيقها يف اجلزائر، وهذا من شأنه أن يكون 
القيام باملزيد من البحوث يف هذا اجملال اخلصب من جهة، وتوجيه أنظار أصحاب حافز لدى الباحثني يف 

القرار يف اجلزائر إىل سن قوانني حتمي املستهلك من خماطر التجارة اإللكرتونية وتضمن له حقوقه من جهة 
 أخرى.

 أهداف الدراسة:
 تتمثل أهم األهداف اليت تسعى هذه الدراسة إىل حتقيقها فيما يلي:

 تسليط الضوء حول خمتلف املفاهيم املتعلقة بالتجارة اإللكرتونية. -
 التعرف على واقع تطبيق التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر. -
 إبراز أهم العوائق اليت تقف أمام انتشار التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر. -

 منهجية الدراسة:
داول وذلك من خالل استظهار البيانات واجل مت االعتماد يف الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي

اإلحصائية والقيام بتحليلها مث اإلجابة على إشكالية الدراسة واختبار صحة الفرضيات واإلحاطة جبميع 
   جوانب الدراسة.   

  اإلطار النظري للدراسة.0
 :مفهوم التجارة اإللكترونية 5.0

التجارة اإللكرتونية تعبري يشمل على حمورين أحدمها هو "التجارة" والذي يشري عادة إىل نشاط 
اقتصادي يتم من خالل تداول السلع واخلدمات بني احلكومات واملؤسسات واألفراد وحتكمه عدة قواعد 
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أما احملور الثاين وهو "اإللكرتونية" يشري إىل وصف  ،(7، صفحة 3101)كايف، وأنظمة معرتف هبا دوليا 
مصري، ) جملال أداء التجارة، ويقصد به أداء النشاط التجاري باستخدام الوسائط اإللكرتونية مثل االنرتنت

 .(03، صفحة 3103
مث تنفيذ  والتعريف للبضائع واخلدمات عمليات اإلعالنوتعرف التجارة اإللكرتونية أيضا على أهنا: "

عمليات عقد الصفقات وإبرام العقود مث الشراء والبيع لتلك البضائع واخلدمات مث سداد قيمتها الشرائية عرب 
خليل، ) شبكات االتصال املختلفة سواء االنرتنيت أو غريها من الشبكات اليت تربط بني البائع واملشرتي"

 .(32، صفحة 3112
وتعرف التجارة اإللكرتونية أيضا على أهنا: "جمموع املبادالت التجارية اليت يتم من خالهلا الشراء عرب 

 .(Bitouzet, 1999, p. 113) شبكة اتصاالت عن بعد"
شكل من أشكال التبادل التجاري أو اإلداري أو وتعرف التجارة اإللكرتونية أيضا على أهنا: "هي 

تبادل املعلومات اليت جترى باستخدام تقنيات املعلومات واالتصاالت وتعتمد على عرض السلع التجارية 
واخلدمات املختلفة بواسطة برجميات مرئية على شبكة خاصة متاحة لالستخدام كما تؤمن الشركات العارضة 

 .(202، صفحة 3107)لعروس،  خلدمة عرب االنرتنيت"وصول السلع واالستفادة من ا
وتعرف التجارة اإللكرتونية أيضا على أهنا:"بيع أو شراء السلع أو اخلدمات، واليت تتم عرب الشبكات 

لك الطريقة، تاحلاسوبية بواسطة طريقة مصممة خصيصا هلذا الغرض، يتم ترتيب السلع واخلدمات بواسطة 
ولكن الدفع والتسليم النهائي للسلع أو اخلدمات ليس من الضروري أن يتم عن طريق االنرتنيت، وميكن أن 
تكون معامالت التجارة اإللكرتونية بني املؤسسات، األفراد، احلكومات، وغريها من املؤسسات العامة 

 .(OECD, 2011, p. 72) واخلاصة"
كما تعرف التجارة اإللكرتونية على أهنا:"كل التبادالت االلكرتونية اليت تساهم يف أنشطة املبيعات 

 ,Lambin) والتسويق للشركة واليت تسمح بإدارة العالقات مع العمالء واملوزعني واملوردين والشركاء"
2008, p. 43). 
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املتعلق  3102-10من القانون  6املشرع اجلزائري التجارة االلكرتونية من خالل املادة ويعرف 
بالتجارة االلكرتونية على أهنا:"النشاط الذي يقوم مبوجبه مورد إلكرتوين باقرتاح أو ضمان توفري سلع وخدمات 

 .(0، صفحة 3102)اجلريدة الرمسية،  عن بعد ملستهلك إلكرتوين، عن طريق االتصاالت اإللكرتونية"
 ظهور التجارة اإللكترونية: 0.0

( Jeff Bezosعاما يدعى ) 32يعود ظهور التجارة االلكرتونية إىل أحد الشباب يبلغ عمره 
 0221ويعمل كمحلل مايل ومدير مايل أراد أن يستخدم االنرتنيت كأداة للربح وكسب املال فقام سنة 

قائمة من عشرين منتجا ميكنها أن جتد سوق رائجة هلا عرب شبكة االنرتنيت، وبعد قيامه بتحليل بوضع 
مكثف تأكد من أن الكتب جاءت يف املرتبة األوىل هلذه القائمة، ومن هذا املنطلق أسس هذا الشاب شركة 

شركة يف أعمال هذه الأمازون واليت أصبحت من أهم الشركات يف عامل التجارة اإللكرتونية، وقد بلغ رقم 
( خلق روابط Bezosمليون دوالر يف السنة تقريبا، وبعد النمو السريع هلذه الشركة قرر ) 3بيع الكتب 

منو  مواقعهم، إضافة إىل هذا، ومع استمرار مع شركات بيع الكتب األخرى ليتقاسم معهم احلصة عن طريق
، حيث 0222الشركة وتوسعها بدأت ببيع األقراص املضغوطة اخلاصة باملوسيقى والفيديو وهذا يف سنة 

أصبحت بعد ذلك هذه الشركة ذات سلة منتجات متنوعة مبا فيها اإللكرتونيات، الربجميات، الفنون واألجهزة 
 .(Abu-khadra, 2006, p. 20) املنزلية 
 أهمية التجارة اإللكترونية: 2.0

ميكن القول أن التجارة اإللكرتونية تعد من أهم اخرتاعات العصر واليت ميكن من خالهلا حتقيق أرباح 
مارس  01-02)بولصنام،  مل يكن من املمكن حتقيقها سابقا بالطرق التقليدية والسبب يعود إىل ما يلي

 :(1، صفحة 3103
 اخنفاض التكلفة حيث كانت عملية التسويق للمنتج مكلفة جدا يف السابق؛ -
نهم، تعترب وسيلة فعالة للقيام بعقد الصفقات بني املتعاملني عن طريق االتصال اإللكرتوين املباشر بي -

 ات.الورقية، وما تستلزم من نفقات، وبالتايل فهم توفر قيمة النفقوبذلك فهي تستغين عن املستندات 
 التجارة اإللكترونية: خصائص 2.0
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، 3102أكتوبر  2)فنيدس،  تتميز التجارة اإللكرتونية مبجموعة من اخلصائص نوجز أمهها فيما يلي
 :(02صفحة 

مالت حيث تتعدى احلدود الزمنية واملكانية اليت تقيد خمتلف املعاتتميز أنشطتها بطابع عاملي،  -
 التجارية؛
انعدام العالقة املباشرة بني طريف العملية التجارية باعتبار أن التالقي بينهما يتم الكرتونيا بواسطة  -

تنفيذ  شبكة االتصاالت من خالل االعتماد الكلي لطريف العملية التجارية على الوسائط اإللكرتونية يف
 العمليات اليت تتم بينهما دون استخدام وثائق ورقية؛

إمكانية تنفيذ مضمون كل العمليات التجارية مبا فيها السلع غري املادية عرب الوسائط اإللكرتونية  -
 على عكس ما كانت عليه وسائل االتصال السابقة اليت كانت تعجز عن التسليم؛

جابة السريعة لطلبات السوق من خالل سرعة التفاعل مع تسمح التجارة اإللكرتونية باالست - 
 العمالء؛

إمكانية التأثري املباشر على احلاسبات بالشركة من خالل ما يسمى بالتبادل اإللكرتوين للبيانات  -
والوثائق، مما حيقق انسياب البيانات واملعلومات بني اجلهات املشرتكة يف العملية التجارية دون تدخل العنصر 

 شري وبأقل تكلفة؛الب
لكرتونية أصبح باإلمكان تسليم السلع واخلدمات بالطريقتني التقليدية أو بفضل التجارة اإل -

 اإللكرتونية مباشرة على االنرتنيت كاملوسيقي، األقراص املدجمة، أفالم الفيديو وبرامج الكمبيوتر.....اخل؛
باط املتسارعة اليت تطرأ على أنشطتها ونظرا الرتإن اتساع حجم التجارة اإللكرتونية والتغريات  -

 هذه األخرية بوسائل االتصال اإللكرتوين يؤدى هبا هي األخرى إىل التطور السريع.
 التجارة اإللكترونية:مزايا  1.0

زيد، ) إن استعمال نظام التجارة اإللكرتونية ميكن أن حيقق العديد من املزايا نذكر منها ما يلي
 : (71، صفحة 3110
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حتقيق املواءمة بني ثورة املعلومات والطرق التسويقية احلديثة، وذلك من خالل توسيع قاعدة عرض  -
 السلع واخلدمات؛

 خلق سوق عاملي مفتوح أمام املستهلك وأمام املنتج أيا كان موقعه دون اللجوء إىل املفاوضات؛ -
 تهلك بسهولة وجتاوز البعد الزمين فيما متكن التجارة اإللكرتونية الشركات منتلبية خيارات املس -

 فهم احتياجات زبائنها ورغباهتم وتصميم منتجات تناسب طلباهتم مع حتقيق درجة أعلى من رضا الزبائن؛
 زيادة كفاءة العمل التجاري واخلدمايت كون التجارة اإللكرتونية تستند إىل حتقيق تقنية متطورة -

 وضخمة وبرامج تأهيل إداري وتنمية بشرية راقية؛
 توفري كم هائل من املعلومات مما يتيح فرصة للمستثمرين الختيار البدائل املثلى؛ -

 توفري فرص عمل توعية خاصة باحلاسوب والربجميات وغريها؛
ع وطرق ففتح اجملال للمشرتي للمقارنة واالختيار بني خمتلف املنتجات واألسلوب املناسب للد -

 الشحن، كما تقلل من أمهية االرتباط بني الزمان واملكان، وتوفري السرعة يف الوصول للزبائن.
 عيوب التجارة اإللكترونية: 1.0

ماين، ) رغم املزايا الكثرية للتجارة اإللكرتونية إال أنه هناك عيوب هلا ميكننا أن نذكر أعمها فيما يلي
 :(016، صفحة 3102

غياب التعامل الورقي على مستوى املعامالت التجارية اإللكرتونية قد ميس حبقوق املتعاملني نتيجة  -
 املمارسات غري املشروعة؛

 صعوبة حتديد هوية املتعاملني، وهذا راجع لغياب العالقة املباشرة بني املتعاملني؛ -
لني ال يوفر األمان التام للمتعاملني، إلمكانية فصح املتعامقرصنة املواقع اإللكرتونية، فهو وسط  -

 من محاية خالل احلصول على البيانات الشخصية هلم؛
 فقدان الثقة يف التعامل عرب االنرتنيت؛ -
مشكل اللغة وعدم فهم اللغات األخرى كاإلجنليزية، الصينية، األملانية...إخل، خاصة بالنسبة  -

     األمية بنسبة مرتفعة.للمجتمعات اليت تسود هبا 
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 اإلطار التطبيقي للدراسة .2
 :واقع التجارة اإللكترونية في الجزائر 5.2

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت:مؤشر . 5.5.2
رغم أن اجلزائر الزالت متأخرة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إال أهنا حققت تقدما نسبيا 

من بني ثالث دول يف العامل أكثر تقدما  3107مشجعا فهي حسب تقرير اإلحتاد العاملي لالتصاالت لسنة 
 1.67( بقيمة 013 )املرتبة 3107فيما خيص مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لسنة 

 3100بسنة وعشر مراتب مقارنة  1.23( بقيمة 016)املرتبة  3106وتقدمت بأربعة مراتب مقارنة بسنة 
، وبالفعل هو تقدم كبري وهو راجع لألمهية (301، صفحة 3102)بغداد،  2.71( بقيمة 003)املرتبة 

رتاتيجية اسرتاتيجياهتا من أجل بناء جمتمع املعلومات واالقتصاد الرقمي من خال تبنيها إساليت توليها اجلزائر يف 
 اجلزائر اإللكرتونية.

إن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تعترب البنية التحتية األساسية إلقامة التجارة اإللكرتونية وإمتام 
ذلت خمتلف تلعبه تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ب خمتلف األعمال اإللكرتونية، واعرتافا بالدور اهلام الذي

ن النمو ولكن بالرغم مدول العامل ومنها اجلزائر جهودا كبرية لنشرها وجعلها يف متناول األفراد واألسر، 
املضطرد الذي شهدته تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف اجلزائر تبقي اجلهود املبذولة ضعيفة خاصة 

ر اإلقليمية وسوف حناول تسليط الضوء حول مرتبة اجلزائ لدان اليت هي جزء من اقتصاد املعرفة،باملقارنة مع الب
 والدولية من خالل مؤشر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف اجلدول املوايل:
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 0251مؤشر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لسنة : 5الجدول 
 المرتبة العالمية المرتبة اإلقليمية لدولةا

 11 11 البحرين

 13 10 قطر

 01 11 اإلمارات العربية المتحدة

 40 10 المملكة العربية السعودية

 20 14 سلطنة عمان

 20 12 لبنان

 01 10 األردن

 01 10 الكويت

 33 13 تونس

 111 11 المغرب

 110 11 الجزائر

 111 10 مصر

 . 3107تقرير االحتاد الدويل لالتصاالت، المصدر: 
أي املرتبة ما قبل األخرية مقارنة  00من خالل اجلدول السابق نالحظ بأن اجلزائر تأيت يف املرتبة   

عامليا ضمن تصنيف  012بالدول العربية بالنسبة ملؤشر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وتأيت يف املرتبة 
يف   الدول املتأخرةر تعترب من بنيدولة، وهذا دليل على أن اجلزائ 076اإلحتاد الدويل لالتصاالت من بني 

 هذا اجملال.
 مؤشر شبكة الهاتف النقال:. 0.5.2

 10املؤرخ يف  12-3111مت فتح سوق اهلاتف النقال للمنافسة باجلزائر إثر إصدار القانون رقم 
نقال متعاملني للهاتف ال 12العامة املتعلقة بالربيد واملواصالت، وينشط حاليا  احملدد للقواعد 3111أوت 



 

 عادل عرقابي، محمد بوشوشة
 الجزائرعوائق تطبيق نظام التجارة اإللكترونية في 

 

10 

داخل السوق اجلزائرية، وسوف حناول إعطاء صورة حول مؤشر شبكة اهلاتف النقال باعتبارها عنصر من 
 عناصر البنية التحتية للتجارة اإللكرتونية. 

  0252-0250مؤشرات شبكة الهاتف النقال في الجزائر خالل الفترة  :0الجدول 

عدد المشتركين في  السنوات
 الهاتف النقال

عدد المشتركين في 
 G2الجيل الثالث 

عدد المشتركين في 
 الجيل الرابع

G2 

نسبة ولوج شبكة 
 الهاتف النقال

0110 1054005011 ------ ----- 33500% 

0111 1354105104 308.019 ----- 110501% 

0110 0150305100 8.509.053 ----- 113520% 

0114 0150005201 16.684.561 ----- 110501% 

0112 0051015101 25.214.732 1.464.811 111514% 

0110 0350045224 23.701.023 10.968.495 101514% 

0110 4150315102 19.239.448 20.621.452 101531% 

مؤشرات تكنولوجيات اإلعالم واالتصال، وزارة الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية، نقال عن املوقع:  المصدر:
https://www.mpttn.gov.dz :32/00/3102بتاريخ. 

من خالل اجلدول السابق نالحظ بأن شبكة اهلاتف النقال يف اجلزائر شهدت حتسنا ملحوظا، حيث 
، وهذا ما يفسر االرتفاع املستمر 3106سنة  %22جتاوزت نسبة تغطية السكان بشبكة اهلاتف النقال 

مليون مشرتك سنة  12,27مقابل  3102مليون مشرتك سنة  00,12لعدد املشرتكني حيث وصل إىل 
 .%2.2أي بزيادة قدرها  3107

، ويف شهر واحد فقط 3102يف اجلزائر يف ديسمرب  3G بدأت خدمة اهلاتف النقال اجليل الثالث
وصل   3107، ويف عام 3101مرة يف سنة  37مشرتك، وتضاعف هذا الرقم  212.102مت تسجيل 

مليون وهذا يفسر  02ليصبح  3102مليون مشرتك، يف حني اخنفض عدد املشرتكني عام  32إىل أكثر من 
، 3106أكتوبر  0والذي بدأت اخلدمة هبذا اجليل يوم  4Gباجتاه املشرتكني حنو خدمات اجليل الرابع 

https://www.mpttn.gov.dz/
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ليصبح  3102لريتفع بعد ذلك عام  3107مليون مشرتك يف اجليل عام  01حيث مت تسجيل أكثر من 
 تقريبا. %01مليون مشرتك أي ارتفاع بنسبة  31أكثر من 
 مؤشر شبكة االنترنيت: 2.5.2

أهم  رتنيت يف اجلزائر وذلك باعتبارها أحدحول مؤشرات شبكة االنسوف حناول هنا تسليط الضوء 
عناصر أو أدوات التجارة اإللكرتونية، وذلك من خالل اجلدولني الذين سيأتيان الحقا واللذان سيتم التطرق 
فيها إىل كل من طول األلياف البصرية، عدد البلديات املوصولة باأللياف البصرية، عدد مشرتكي االنرتنيت 

 رتكي االنرتنيت اجليل الرابع للهاتف الثابت.(، عدد مشADSLالسلكي )
  0251-0250مؤشرات شبكة االنترنيت في الجزائر خالل الفترة  :2الجدول 

 السنوات
طول األلياف 
 البصرية )كم(

عدد البلديات الموصولة 
 باأللياف البصرية

عرض نطاق االنترنيت 
 الوطنية )ميغا/ثانية(

عرض نطاق االنترنيت 
 )ميغا/ثانية(الدولية 

0110 02011 1111 111111 110000 

0111 41011 1101 100101 122111 

0110 21442 1003 1010111 000111 

0114 01011 1101 131111 004144 

0112 02410542 1000 ------ 211141 

0110 01000 1401 011111 011144 

 .32/00/3102بتاريخ: https://www.mpttn.gov.dzنقال عن املوقع: المصدر:
من خالل اجلدول نالحظ أنه يف إطار عصرنة البنية التحتية واخلدمات، تتواصل عمليات الربط 

جل أمت ربط كل البلديات بشبكة األلياف البصرية، ومن  3107بشبكة األلياف البصرية، ففي أواخر عام 
تلبية حاجيات مستخدمي االنرتنيت اجلزائريني وكذا تقدمي خدمة ذات نوعية، مل يتوقف النطاق الوطين عن 

)ميغابايت/ثانية( وأصبح قريبا من النطاق الدويل  210111حوايل  3107التطور حبيث بلغ يف أواخر عام 
 )ميغابايت/ثانية(. 201000الذي بلغ حوايل 

https://www.mpttn.gov.dz/


 

 عادل عرقابي، محمد بوشوشة
 الجزائرعوائق تطبيق نظام التجارة اإللكترونية في 

 

12 

 0251-0252عدد مشتركي االنترنيت في الجزائر خالل الفترة مؤشرات تطور  :2الجدول 

 السنوات
مشتركي االنترنيت 

 ADSLالثابت 

مشتركي االنترنيت 
الجيل الرابع 

 Gالثابت 
LTE2 

مشتركي 
WIMAX 

إجمالي مشتركي 
 االنترنيت الثابت

نسبة كثافة 
 االنترنيت

0111 150015001 ----- 103 150015001 ------ 

0110 154105203 015231 012 154335410 00452% 

0114 150105030 0015001 011 050205114 02511% 

0112 051015110 0045030 221 050435420 23510% 

0110 050025000 3135120 201 151225310 00512% 

 .32/00/3102بتاريخ: https://www.mpttn.gov.dzنقال عن املوقع:  المصدر:
من خالل اجلدول يف األعلى نالحظ أنه بالنسبة لشبكة االنرتنيت يف اجلزائر فقد بلغ العدد اإلمجايل 

اجليل الرابع  يف ألف مشرتك 202، من بينهم 3107مليون مشرتك يف أواخر سنة  2.06للمشرتكني 
، ومن 3107إىل غاية سنة  3101تطور كبري منذ ظهوره سنة للهاتف الثابت، وهذا األخري قد عرف 

جهة أخرى بالنسبة لكثافة االنرتنيت يف اجلزائر بالنسبة للعدد اإلمجايل للسكان فقد تطورت أيضا بشكل  
 .%23.16نسبة  3107كبري حيث بلغت سنة 

 مواقع الواب وخدمات االنترنيت: 2.5.2
لقد ساهم انتشار التدفق العايل جدا لالنرتنيت الثابت والنقال عن طريق اجليلني الثالث والرابع )أكثر 

( بشكل كبري يف إطالق العشرات من مواقع البيع عرب 3107مليون مشرتك يف االنرتنيت سنة  21.0من 
نيت بدء من األغذية ت عرب االنرت شبكة االنرتنيت يف اجلزائر، وقد مت يف هذا الصدد إنشاء مواقع لبيع املنتجا

و  jumia.dzواأللبسة والفن والديكور إىل أدوات الكهرومنزلية وااللكرتونية واخلدمات على غرار 
Batolis.com  وvendita.com  وeChrily.com  وzawwali.com  و

eshop.dz  وguiddini.dzن، ولإلشارة فإن موقع البيع على اخلط هو متجر افرتاضي ميكنه أ 
ل عالن مثن معامالته مضمونة حسب مواقع اإليكون عاما )يقدم عدة منتجات( أو خمتصا حبيث تكو 

https://www.mpttn.gov.dz/
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ouedkniss.dz  وdlalaonline.dz  وvitamine.dz  وجترى فيه املعامالت بني
 املواطنني أو بني املواطن واملتجر عن طريق اهلاتف من أجل بيع أو شراء منتجات أو عقارات وحىت السيارات

(www.aps.dz). 
 0252-0251نشاط الدفع على االنترنيت في الجزائر خالل الفترة  :1الجدول

 السنة
هاتف/ 
 اتصاالت

 تأمين نقل
كهرباء/ 

 ماء
خدمة 
 إدارية

إجمالي 
 المعامالت

 مبلغ المعامالت

 دج 1451135000 05122 1 131 41 100 25412 0112

 دج 02053315001 1105000 1 105010 05020 45200 005002 0110

 دج 11054305401 1025300 15044 035000 25013 001 1105034 0110

 .21/00/3102بتاريخ:  https://giemonetique.dzنقال عن املوقع:  المصدر:
قد االنرتنيت بواسطة البطاقة البيبنكية عمليا باجلزائر، و أصبح الدفع عن طريق  3106منذ أكتوبر 

مت فتح هذه اخلدمة يف املرحلة األوىل للقائمني على الفوترة )شركات توزيع املاء والطاقة "الغاز والكهرباء"، 
تاجر الويب  21اهلاتف الثابت والنقال، شركات التأمني، النقل اجلوي وبعض اإلدارات(، حاليا يوجد 

معاملة وذلك إىل غاية سبتمرب  121.622 نظام الدفع اإللكرتوين البيبنكي، ما نتج عنه حوايل منخرط يف
  .(https://giemonetique.dz) موزعة على قطاعات خمتلفة 3102
 قانون التجارة اإللكترونية: 1.5.2

من اجلريدة الرمسية، ويأيت هذا  32العدد  املتعلق بالتجارة اإللكرتونية يف 02-10صدور القانون 
القانون يف مواده األويل ليتطرق إىل السلع واخلدمات املمنوع بيعها عرب التجارة اإللكرتونية، وذلك بشكل 
قطعي، نظرا حلساسيتها، ولطبيعة اجملتمع اجلزائري وأعرافه، وذلك مثل املشروبات الكحولية، لعب القمار، 

. ويف إطار هذا القانون فإن العقد (www.android-dz.com) ...إخل املنتجات الصيدالنية،
الذي حيدد القواعد املطبقة على املمارسات  3111جوان  32االلكرتوين هو نفسه العقد مبفهوم قانون 

، نية االتصال اإللكرتوينصريا لتقالتجارية، ويتم إبرامه عن بعد دون احلضور الفعلي واملتزامن ألطرافه باللجوء ح
أما بالنسبة للمستهلك اإللكرتوين  فإن األمر يتعلق بكل شخص طبيعي أو معنوي يقتين بعوض أو بصفة 

https://giemonetique.dz/
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جمانية سلعة أو خدمة عن طريق االتصاالت اإللكرتونية من املورد اإللكرتوين، أما املورد اإللكرتوين فهو كل 
اإللكرتونية،   تو اقرتاح توفري السلع واخلدمات عن طريق االتصاالشخص طبيعي أو معنوي يقوم بتسويق أ

كما حدد القانون طرق الدفع اإللكرتوين باعتبارها وسيلة دفع متكن صاحبها من القيام بالدفع عن قرب أو 
 .(www.elkhabar.com) عن بعد عرب منظومة إلكرتونية

هذا القانون هو أن التسجيل يف السجل التجاري وحتديد موقع على كذلك من أهم ما تضمنه 
االنرتنيت يعتربان شرطان أساسيان ملمارسة التجارة اإللكرتونية، كما يتم إنشاء سجل وطين للممونني  شبكة

اإللكرتونيني املسجلني يف السجل التجاري يف املركز الوطين للسجل التجاري الذي حيدد املعلومات اليت جيب 
أن ترافق العرض التجاري اإللكرتوين )التعريف الضرييب والعنوان ورقم اهلاتف، عدد السجل التجاري، الضمان 

  .(023، صفحة 3102)عمورة،  التجاري، ....(
 :عوائق التجارة اإللكترونية في الجزائر 0.2

عدم انتشار نظام التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر، حيث هناك جمموعة من العوائق اليت تقف وراء 
 سوف حناول يف هذا احملور التطرق ألهم العوائق يف النقاط التالية:

 العوائق التقنية:  5.0.2
" ضعف البنية التحتية للشبكة اهلاتفية الثابتة يف اجلزائر، حبيث حيتكر املتعامل "اتصاالت اجلزائر 

، باإلضافة إىل عدم مواكبتها بالشكل (010، صفحة 3106)معاش،  والالسلكيةتقدمي اخلدمات السلكية 
بة الكايف للتطورات التقنية العاملية، مما أعاق ذلك سرعة تدفق البيانات يف الشبكة التجارية، فاجلزائر حتتل املرت

املتقدمة  ، فهي ضعيفة جدا مقارنة بالدولميغابيت ونصفيف سرعة االنرتنيت، واليت تقدر بواحد  076
من جهة أخرى تعترب تسعرية الولوج إىل االنرتنيت مرتفعة ، (77، صفحة 3102)هين،  وبعض الدول النامية

لى يف العامل ني األعجدا بالنسبة لغريها من الدول مقارنة مع سرعة االتصال والتحميل، حيث تعترب من ب
وذلك بسبب احتكار مؤسسة "اتصاالت اجلزائر" لتقدمي اخلدمة كما قلنا وعدم وجود منافسة، كما أن 
خدمة االنرتنيت اجليل الثالث واجليل الرابع للهاتف النقال ما زالت مرتفعة التكلفة، وأما من ناحية االنتشار 

لرابع أن انعدام تام لالنرتنيت سواء السلكية أو اجليل افنجد بعض املناطق تعاين من بطء شديد  والتغطية
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دون ذكر املناطق النائية اليت مل يتم وصلها حىت باهلاتف الثابت وهذا بسبب املردودية االقتصادية كما تعلله 
  .(026، صفحة 3107)قينة،  مؤسسة "اتصاالت اجلزائر"

 الثقافية:و  االجتماعية . العوائق0.0.2
تعترب اللغة من بني أهم العوائق االجتماعية والثقافية، باعتبار اللغة االجنليزية هي اللغة األكثر شيوعا 

من مصطلحات العامل ضمن  %21 واستخداما على شبكة االنرتنيت، وحسب تقارير إعالمية فإهنا متثل
تكنولوجيات املعلومات واالتصال،باإلضافة الرتفاع نسبة األمية العلمية واإللكرتونية يف اجلزائر، وكذا الثقافة 
السائدة يف اجملتمعات املسلمة إزاء االنفتاح على العامل اخلارجي وما يرتتب عليه من غزو ثقايف يضر بقيم 

كما أن أغلبية اجلزائريني ال يدركون الفوائد املتحصل عليها ،  (72، صفحة 3102)هين،  اجملتمع اجلزائري
 ،من إدماج االنرتنيت يف النشاطات التجارية، إذ بينت بعض الدراسات أن استخدامهم لالنرتنيت ترفيهي

شبكات التواصل االجتماعي ، %70.6، قراءة الصحف %7213ويتوزع كما يلي: الربيد االلكرتوين 
بينما  %10.0، الدردشة %17.0، مشاهدة الفيديوهات %01، حتميل األلعاب واألغاين 00.2%

تطبيقات التجارة اإللكرتونية مثل: التعليم عن بعد، إعالنات،أعمال وشراكة، خدمات إلكرتونية حتصلت 
، صفحة 3106)معاش،  %00.1، %31، %22.2، %11.0على نسب منخفضة وهي على التوايل 

016). 
 . العوائق التجارية والمصرفية:2.0.2

جند أغلب املؤسسات التجارية اجلزائرية مرتبطة بأمناط التجارة التقليدية، باإلضافة إىل نقص اخلربة يف 
الشهارية دون منتجاهتا عن طريق الالفتات اجمال التجارة اإللكرتونية، فهذه املؤسسات تعتمد يف إعالهنا عن 

كما   ،(070، صفحة 3102/3101)صراع،  أن تستغل شبكة االنرتنيت يف التسويق اإللكرتوين ملنتجاهتا
أن أكرب مشكل ال زالت تعاين منه اجلزائر والذي أعاق تطوير ممارسات التجارة اإللكرتونية هو نظام الدفع 

مقارنة بالبنوك  اليت ال زالت تسري بطريقة بدائية االلكرتوين يف قطاع ما زالت تتحكم فيه البنوك العمومية،
االلكرتوين  الصك والدفع النقدي، ومل تطور نظام الدفعالعاملية، فالبنوك اجلزائرية اليوم ال زالت تعتمد على 

وبالتايل فإن الدفع ، (022، صفحة 3102)عمورة،  ليساهم يف تسهيل ممارسات التجارة اإللكرتونية
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ار اإللكرتونية، التجاإللكرتوين يعترب أحد أهم التحديات أمام اجلزائر للدفع باقتصادها من خالل تنشيط 
فلحد اآلن مل يتم توفري خوارزميات الدفع اإللكرتوين إال للقلة القليلة من املؤسسات الكربى، كما تبقي 

  أغلبية املواقع يف اجلزائر غري آمنة.
 . العوائق القانونية:2.0.2

لى مدى حلكم عاملتعلق بالتجارة اإللكرتونية إال أنه من السابق ألوانه ا 02-10رغم صدور قانون 
تطبيقه واقعيا والعمل بأحكامه من قبل األفراد والشركات والقطاعات احلكومية نظرا لقصر الفرتة منذ صدوره 

ولعل شروط ممارسة التجارة اإللكرتونية اليت أتى هبا هذا القانون هي أكرب ما من شأنه أن ، 3102يف ماي 
 أيت صارمة جدا وتستوجب العديد من اخلطوات ملنحيعيق الناس عن ممارسة التجارة اإللكرتونية، حيث ت

االعتماد مبمارسة النشاط بشكل رمسي، حيث ينبغي على التاجر التسجيل يف السجل التجاري أو يف سجل 
الصناعات التقليدية أو احلرفية، كل حسب حالته، وكذا امتالك موقع إلكرتوين حيمل اسم نطاق 

"com.dz وجيب كذلك أن يتوفر املوقع على وسائل تسمح بالتأكد من صحته، وجيب أن تكون كل ،"
معاملة جتارية إلكرتونية مسبوقة بعرض جتاري إلكرتوين وأن توثق مبوجب عقد إلكرتوين يصادق عليه املستهلك 

يضم كل  ومة، وأنفهطريقة مرئية ومقروءة ومأن يقدم العقد التجاري ب اإللكرتويناإللكرتوين، وعلى التاجر 
وعليه فإن تطبيق القانون واقعيا يبقى مرهون مبدى  ،(6، صفحة 3102)اجلريدة الرمسية،  املعلومات الالزمة

  توفري بيئة مالئمة لتطبيقه.
 . العوائق األمنية:1.0.2

تعاين شبكة االنرتنيت من نقص األمن فيما يتعلق بتسريب معلومات الشركات ومراسالهتا عرب 
و قد اإللكرتوين، حيث قد يستغل بعضهم رقم بطاقة ائتمان املشرتي أالشبكة باإلضافة إىل عمليات الدفع 

الفرق بني  نيتيتم التعامل مع جهات غري موجودة يف الواقع، كما أنه جيهل الكثري من مستخدمي االنرت 
http  وhttps أو الفرق بني الدفع باستخدام منصات الطرف الثالث وبوابات الدفع اإللكرتوين اآلمنة 

كما تعترب هجمات املخرتقني )اهلاكرز( من بني أكرب مشاكل مصممي ،  (322، صفحة 3102)جعيجع، 
كات التكنولوجي تنوعت طرق وأساليب االخرتاق، فيتم اخرتاق حىت مواقع الشر  مواقع االنرتنيت، فمع التطور
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املستخدم عن  بإمكانه إعاقة، وهذا كله (027، صفحة 3107)قينة،  الكربى واهليئات احلكومية عامليا
 .نيةالتسوق إلكرتونيا بسبب عدم ضمان مصري بيانات بطاقته اإللكرتو 

 . عوائق التكلفة:1.0.2
 ارتفاع تكلفة احلصول على احلاسوب، اهلاتف النقال وتكلفة استخدام االنرتنيت يف اجلزائر، وذلك

وما جاء فيه من زيادة يف نسبة  3106بسب األزمة املالية اليت متر هبا البالد ومع صدور قانون املالية لسنة 
ى إىل اإلعالم اآليل ارتفعت أسعار هذه األجهزة مما أد النقالة وأجهزةالضرائب املطبقة على استرياد اهلواتف 

 تقيل الطلب عليها ولو بشكل ضئيل حىت اآلن، وذلك بسبب عدم قدرة املواطن على مواجهة هذه الزيادات
  ، وهذا من شأنه أن يقف كعائق أمام انتشار التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر.  (022، صفحة 3107)قينة، 

 خاتمة: .2
د املبذول من تطبيق نظام التجارة اإللكرتونية، رغم اجملهو تعترب اجلزائر من بني الدول املتأخرة يف جمال 

سني خدمات لك من خالل حتطرف السلطات املعنية من أجل توفري البيئة املالئمة للتجارة اإللكرتونية، وذ
االنرتنيت السلكية من خالل اعتماد نظام األلياف البصرية وظهور خدمات اجليل الرابع النرتنيت اهلاتف 

واملتعلق  10-14صدور قانون رقم  0110يف سنة  ، وكذا مؤخرا0112النقال ودخوهلا حيز التطبيق سنة 
ية يف كثرية وقفت أمام انتشار تطبيق التجارة اإللكرتون  بالتجارة اإللكرتونية، إال أنه مازالت هناك عراقيل

 اجلزائر واليت تتمثل فيما يلي:
نيت من من خالل ضعف تدفق االنرت  ضعف البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  -

يف سرعة االنرتنيت، وكذا ارتفاع تكلفة االنرتنيت مقارنة بدول  102جهة، حيث حتتل اجلزائر املرتبة 
 أخرى جماورة من جهة أخرى.

عائق اللغة وكذا ثقافة الفرد اجلزائري هذا ساهم بشكل كبري إىل أن يكون استخدام االنرتنيت من   -
 اجملال الرتفيهي دون استخدامها يف املعامالت التجارية. طرف اجلزائريني يف

اكرب عائق أمم التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر هو نظام الدفع االلكرتوين، حيث أنه أغلب تعامالت   -
 التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر يتم فيها التسديد نقدا أو عن طريق الصك عن التسليم.



 

 عادل عرقابي، محمد بوشوشة
 الجزائرعوائق تطبيق نظام التجارة اإللكترونية في 

 

18 

ي ينظم التجارة اإللكرتونية، إال أن شروط ممارسة التجارة والذ 10-14رغم صدور القانون   -
 اإللكرتونية اليت جاء هبا صارمة جدا حبث قد تعيق انتشار التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر.

تسريب املعلومات وقلة األمن ضمن شبكة االنرتنيت، وعدم وجود محاية فعالة للمتعاملني ضمن   -
 قد تعيق من انتشارها. التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر

 وتبعا للنتائج املتحصل عليه يف هذه الدراسة ميكننا ذكر أهم االقرتاحات يف النقاط التالية:
حتسني البنية التحتية لتكنولوجيا االتصاالت، سواء من خالل سرعة تدفق االنرتنيت او من خالل   -

 تكلفتها.

صري لقيام بالعمالت اإللكرتونية يف وقت قحماولة تطوير نظام الدفع اإللكرتوين من أجل إمتام ا  -
 وبأمان وسرية.

      ن تطبيقاهتا.التجارة اإللكرتونية بني أفراد اجملتمع وكذا املزايا املرتتبة م وأمهية حماولة نشر الوعي وثقافة  -
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 ملدبرا(. التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر عراقيل كثرية وإمكانيات تدعو للتفاؤل. 0110حممد بن قينة. )ديسمرب, 
 .102(، صفحة 14)العدد 

مشق، سوريا: دار ومؤسسة رسالن للطباعة والنشر د التجارة اإللكرتونية.(. 0111مصطفي يوسف كايف. )
 والتوزيع.

 األردن: دار أسامة للنشر والتوزيع. التجارة والتسويق اإللكرتوين.(. 0110ناصر خليل. )
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لة آفاق جم(. التجارة االلكرتونية يف العامل العريب وأهم املعوقات اليت حتد من تطورها. 0110, 10نبيلة جعيجع. )
 .003(، صفحة 10)العدد  10، اجمللد  االقتصادعلوم اإلدارة و 

ة الرياض، اململكة العربي اإلدارة اإللكرتونية، اإلسرتاتيجية، الوظائف واملشكالت.(. 0110جنم عبود جنم. )
 السعودية: دار املرجع للنشر والتوزيع.
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 التجارة االلكترونية والخدمات اللوجستية في الجزائر.

 E-commerce and Logistics in Algeria 
 aicha_ameur@yahoo.frالمركز الجامعي معنية )الجزائر(،عامربرحو عائشة،

 cheksidimed@yahoo.frالجامعي معنية )الجزائر(، د. شكوري سيدي محمد، 

 الملخص: 
جاءت دراستنا لتسليط الضوء على واقع التجارة اإللكرتونية واخلدمات اللوجستية يف اجلزائر هبدف النهوض         

بقطاع التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر، ولقد توصلت الدراسة إىل أن تأخر اجلزائر يف جمال تكنولوجيا املعلومات 
دم وجود التجارة اإللكرتونية سببه الرئيسي هو عدم التطبيق اجليد ملشروع اجلزائر اإللكرتونية وع وكذا تطبيق واالتصال

الربيد  اجلهود ما بني الوزارات املعنية، وأن سوقي وتضافررؤى واضحة يف هذا اجملال، إضافة إىل عدم وجود تنسيق 
انيان من وجود كأرضية للتجارة اإللكرتونية إال أهنما يع  اليت حيظيان هبا االمتيازاتوالنقل يف اجلزائر رغم اإلمكانيات 

 الفوضى اليت تسببها السوق املوازية، ال سيما يف قطاع النقل الذي يفتقر إل سلطة ضبط.
ستقل وسن قانون م ولقد أوصلت هذه الدراسة على إقحام مجيع الوزارات يف مشروع اجلزائر اإللكرتونية        

سات على االستثمار يف جمال النقل والربيد وكذا العمل من أجل القضاء على السوق خاص هبا، وتشجيع املؤس
 املوازية وخلق سلطة ضبط خاصة بالنقل

جتارة إلكرتونية، تكنولوجيا املعلومات واالتصال، مشروع اجلزائر اإللكرتونية، خدمات الكلمات المفتاحية: 
 لوجستية، سوق النقل، سوق الربيد

Abstract :  

        The aim of our study is to focus on the reality of electronic commerce and 

logistics in Algeria, in order to promote the electronic commerce sector. The study 

results showed that the reason why Algeria still late in the field of information and 

communication technology is due to the no applying of the electronic Algerian 

project, also due to the lack of coordination of efforts among the ministries 

concerned. Furthermore, Algeria’s post and transport markets suffer from the chaos 

caused by the black market despite all the potential and privileges that those markets 

enjoy as a platform for electronic commerce.   

       This study recommended the inclusion of all ministries in the electronic 

Algerian project and the enactment of an independent law of its own by encouraging 
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institutions to invest in the field of transport and postal field, and by eliminating of 

the parallel market and creating a special control authority for transport 

Keywords: E-commerce, information and telecommunication technologies ICT, E-

Algeria Project, logistics services, transport market, post market.  

JEL Classification : L81. L87. M21. 
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 مقدمة:  .5
شهد العامل يف السنوات القليلة املاضية ثورة تكنولوجية مست مجيع امليادين بل وأدت إىل تغيري العديد من املفاهيم 

يف تتحكم أكثر  ت اليتاليت كانت سائدة لزمن طويل، أصبح العامل فيها قرية صغرية وسوق يسيطر فيه املؤسسا
أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصال، ومن بني أهم مظاهر هذه الثروة التكنولوجية هي التجارة اإللكرتونية، واليت 

 تعين القيام باملعامالت التجارية باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال.
ا التقليدية، وهذا تلك اليت حتققها يف جتارهتأدرت التجارة اإللكرتونية على البلدان املتطورة إيرادات طائلة تضاهي 

بفضل األسس والبىن التحتية واالسرتاتيجيات املسخرة واملناسبة هلذا النوع من التجارة، ومن بني هذه األسس والبىن 
 جمال يف يف مجلة من اخلدمات والنشاطات اليت ال غىن عنها األخريةالتحتية هي اخلدمات اللوجستية، تتمثل هذه 

 األعمال كالتخزين، النقل، املناولة، معاجلة الطلبيات والشحن.
يتواجد النشاط اللوجسيت أساسا ما بني النشاط اإلنتاجي والنشاط التوزيعي، وبالتايل يعترب من أهم ومن أبرز 

 قق الفعالية يف اقتصاد أي بلد.مقومات التجارة اإللكرتونية وعامل حي
 تصاد السوق،من االقتصاد املوجه إىل اق انتقاليةوإذا ما أردنا إسقاط هذا املوضوع على حالة اجلزائر اليت تعيش مرحلة 

ال سيما بعد اخنفاض أسعار البرتول وتدهور الوضع املايل، مما حيتم على اجلزائر تبين إصالحات واسعة النطاق 
ني االقتصاد وتنويع التنافسية لتحسني بيئة األعمال، تكون هلا كبديل القتصاد احملروقات، ولعل من ب وسريعة لتنويع

االعتماد على االقتصاد و أبرز اجملاالت اليوم واليت ينبغي للجزائر االستثمار فيها وتشجيعها هي التجارة اإللكرتونية 
 الرقمي بدرجة كبرية.

 الية التالية:ومن خالل ما سبق ميكننا طرح اإلشك
 ماهو واقع التجارة اإللكترونية والخدمات اللوجستية في الجزائر؟ -

ا، هبأما أهداف البحث فهي تسعى إىل املسامهة يف نشر ثقافة التجارة اإللكرتونية وكذا اخلدمات اللوجستية املرتبطة 
ر هبا اجلزائر يف ميدان انيات اليت تزخوالكشف عن أهم القيود والصعوبات املتعلقة بتطبيق التجارة اإللكرتونية واإلمك

اخلدمات اللوجستية، ولإلجابة عن هذا التساؤل اتبعنا منهج دراسة حالة حسب األرقام واإلحصائيات احلديثة اليت 
، وها بتسليط الضوء على اجلوانب املتعلقة بالتجارة اإللكرتونية 2102وإىل غاية  2102توفرت لدينا من سنة 

 جلزائر، باإلضافة جانب خاص بسوقي الربيد والنقل يف اجلزائر.وسبل تطبيقها يف ا
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 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الجزائر: .2

 برنامج الجزائر اإللكترونية: .2.2

البريد )الوزارة، وزارة  مر قانون قطاع الربيد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال بثالثة مراحل أساسية وهي        
 :(2122والمواصالت السلكية والالسلكية والتكنولوجيات و الرقمنة، 

الموافق لـ  2987ذي الحجة  25المؤرخ في  57-28األمر  املنصوص عليها يفمرحلة االحتكار         
هي  ناه كانت الدولةحيث  ، قانون البريد والمواصالت السلكية والالسلكية املتضمن 2857ديسمبر  91

املمول املباشر والوحيد لنشاطات املواصالت السلكية والالسلكية، وهبذا كانت خدمات الربيد واملواصالت السلكية 
 والالسلكية عبارة عن خدمة عمومية تقدمها اإلدارة للمستخدم.

ام جمادي األولى ع 17المؤرخ في  2111-19القانون  اليت شرع فيها مبقتضىمرحلة فتح المنافسة         
يف قطاع الربيد وتكنولوجيات اإلعالم  والذي نص على إدخال آليات السوق،2111أوت  17الموافق لـ  2222

 واالتصال.
 12-22القانون  الذي ينظم أنشطة القطاع الذي نتج عنه إصدارمرحلة االرتقاء باإلطار التشريعي         

يتدخل للتكيف مع التطورات االجتماعية  والذي، 2122ماي  21الموافق لـ  2298شعبان  22المؤرخ في 
  .     2111واالقتصادية الوطنية والدولية وكذلك للتقدم التقين والتكنولوجي املسجل منذ عام 

جزائر اإللكترونية الومن بني أكرب املشاريع اليت وضعت إلصالح القطاع واالنتقال إىل االقتصاد الرقمي هو مشروع "
 املوالية إىل التعرف أكثر على ها املشروع."، وسنأيت يف الفقرة 2129

  0252تعريف إستراتيجية "الجزائر اإللكترونية:" 
هي إسرتاتيجية ترمي إىل إبراز جمتمع العلم واملعرفة اجلزائري، واليت تأخذ بعني االعتبار التحوالت العميقة         

اء االقتصاد الوطين،  ن خطة قوية ومتماسكة تعزيز أدوالسريعة اليت يعيشها العامل، هتدف هذه اإلسرتاتيجية اليت تتضم
كما أهنا تسعى إىل حتسني قدرات التعليم والبحث والتطوير يف جمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال وحتسني حياة 

 .  (502-502، الصفحات 0250)صبرينة،  املواطنني من خالل نشر استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال
ن خالل ممت اعتماد هذه اخلطة من خالل تقييم وضعية قطاع تكنولوجيات اإلعالم واالتصال يف اجلزائر،         

عدة مؤشرات هي: مؤشر اجلدوى، النفاذ الرقمي والتحضري اإللكرتوين، ومؤشر نشر تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، 
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اجلزائر ضمن البلدان ذات النتائج املتوسطة مقارنة مبا هو مسجل يف الدول املتقدمة، وخلصت النتائج إىل تصنيف 
 وهذا ما استدعى إىل رسم إسرتاتيجية وطنية إلنشاء احلكومة اإللكرتونية.

  0252محاور إستراتيجية "الجزائر اإللكترونية:" 
، ة من األهداف الرئيسية واألهداف اخلاصةتتمحور خطة العمل هذه إىل ثالثة عشر حمورا، لكل حمور جمموع        

ضبط قائمة اإلجراءات الالزمة لتنفيذها، حيث حددت مدة ، و(0251)فتيحة،  مع وضع قائمة جرد لكل حمور
 .8002إىل  8002مخس سنوات لتنفيذ هذه اخلطة من سنة 

 املعلومات واالتصال يف اإلدارة العمومية.تسريع استخدام تكنولوجيا : 25المحور الرئيسي  -
 تسريع استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف املؤسسات والشركات.: 20المحور الرئيسي  -
تطوير آليات وحوافز تسمح باستفادة املواطنني من جتهيزات وشبكات تكنولوجيا  :22المحور الرئيسي  -

 اإلعالم واالتصال.
 طور االقتصاد الرقمي.دفع ت :20المحور الرئيسي  -
 تعزيز البنية األساسية لالتصاالت ذات التدفق السريع والفائق السرعة. :21المحور الرئيسي  -
 تطوير الكفاءات البشرية. :21المحور الرئيسي  -
 تدعيم البحث، التطوير واالبتكار. :21المحور الرئيسي  -
 ضبط مستوى اإلطار القانوين الوطين. :20المحور الرئيسي  -
 اإلعالم واالتصال. :25حور الرئيسي الم -
 تثمني التعاون الدويل. :52المحور الرئيسي  -
 آليات التقييم واملتابعة.: 55المحور الرئيسي  -
 اإلجراءات التنظيمية. : 50المحور الرئيسي  -
   املوارد املالية :52الحور الرئيسي  -
 

 البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الجزائر: .0.0
 :شبكة االتصاالت الهاتفية 



 

 سيدي محمد يد. شكور  –عامربرحو عائشة 
 التجارة االلكترونية والخدمات اللوجستية في الجزائر.

 

6 

)الوزارة، وزارة البريد والمواصالت السلكية والالسلكية والتكنولوجيات و الرقمنة،  الهاتف النقال -
، وبيليسميوجد ثالثة متعاملني يف سوق اهلاتف النقال يف اجلزائر، هم على التوايل مؤسسة : (0، صفحة 0250
 ، ويبني اجلدول املوايل حصص املتعاملني يف سوق اهلاتف النقال يف اجلزائر.أوريدو لالتصاالتو جيزي

 :لكل متعامل (4G-3G-GSM) للمشتركين النشطين في شبكات الهاتف النقال اإلجماليةالحظيرة : 5الجدول 
 التطور 7102 7102 

 %11311+  3135.33.15 113.563181 موبليس

 % 5356+  163.8.31.8 .183.81311 جيزي

 % 113.3+  1.3.183115 1336.33581 أوريدو

العدد اإلجمالي 
 للمشتركين

8631863556 6138..3185  +133.1% 

ص التصال،بتكنولوجيا املعلومات واتقرير خاص  ،وزارة الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية والتكنولوجيات والرقمنةاملصدر: 
 ، باملوقع:00

TIC2018.pdf-Rapport%20-https://www.mpttn.gov.dz/sites/default/files/Ar 
 ) :00:0 الساعة على 82/00/8002 يوم املوقع على االطالع مت)

(، ATS)املعروفة باختصار :(0250)الوزارة، وزارة البريد والمواصالت،  سوق االتصاالت الفضائية -
االتصاالت الفضائية، مستغلة بذلك رخصتني يف  ، ناشط يف جمال:800فرعا من فروع اتصاالت اجلزائر مند 

اإلضافة ب (GMPCS)و النظام العاملي لالتصاالت النقالة الشخصية  (VSATاحملطات الطرفية املتناهية الصغر )
(، تكمن مهام اتصاالت اجلزائر الفضائية يف Géo-localisationإىل رخصة استغالل حتديد املوقع اجلغرايف )

إنشاء وتطوير واستغالل شبكات االتصاالت الفضائية هبدف ضمان النقل وتوصيل االتصاالت الوطنية و الدولية 
للشركات و اهليئات اليت تكمن حاجياهتا يف ربط مواقع متباعدة و هو ما يسمح هلا مبنح خدمات مكرسة أساسا 

 .جغرافيا، هبدف حتقيق و يف أقرب اآلجال شبكات عملية تليب متطلباهتم املهنية
   مليار دينار 2.2رقم األعمال السنوي يفوق. 
   وجيات لموظف، أغلبيتهم من اإلطارات واملهندسني ذوي الكفاءة العالية يف جمال تكنو  020أكثر من

 .اإلعالم واالتصال
   متركز على الصعيد الوطين: مديرية عامة )احلظرية التكنولوجية سيدي عبد اهلل(، مخس مديريات جهوية

 .)اجلزائر العاصمة، وهران، ورقلة، بشار، قسنطينة( وثالثة مراكز فرعية )سطيف، عنابة، متنراست(

https://www.mpttn.gov.dz/sites/default/files/Ar-Rapport%20-TIC2018.pdf
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  حمطة أرضية على مستوى األخضرية مدعمة مبنصاتVSAT، DOMSAT ،INMARSAT ،
، احملاضرات املرئية GEOLOCALISATIONنظام حتديد املوقع اجلغرايف 

VIDEOCONFERENCE االتصاالت اهلاتفية عرب بروتوكول اإلنرتنت ،ToIP. 
 HUB 13 جسر(VSAT.)... ،البنوك، الربيد، وزارة الشؤون اخلارجية( ) 
   حمطة طرفية متناهية الصغر 0000أزيد منVSAT. 
   حمطة طرفية ثريا 2800أكثر منTHURAYA. 
   جهاز إرشادي لتحديد املوقع اجلغرايف 0800أكثر منGEOLOCALISATION. 

)الوزارة، وزارة البريد والمواصالت السلكية والالسلكية والتكنولوجيات و الرقمنة،  الهاتف الثابت -
 احلايل يف سوق اهلاتف الثابت هو اتصاالت اجلزائر، وهو املتعامل التارخيي.: املتعامل (5، صفحة 0250
 عدد الخطوط الهاتفية الثابتة  :0الجدول 

 7102 7102 7102 7102 7102 

العدد اإلجمالي 
 للمشتركين

.3..13111 .335136.3 .38.831.. 831..3.13 831613611 

ص صال، تقرير خاص بتكنولوجيا املعلومات واالت ،والالسلكية والتكنولوجيات والرقمنةوزارة الربيد واملواصالت السلكية املصدر: 
 ، باملوقع:08

TIC2018.pdf-Rapport%20-https://www.mpttn.gov.dz/sites/default/files/Ar 
 ) :00:0 الساعة على 82/00/8002 يوم املوقع لىع طالعاال مت)

)الوزارة، وزارة البريد والمواصالت السلكية والالسلكية والتكنولوجيات و الرقمنة،  االنترنيت -
، واجلدول االنرتنيتل توفر اجلزائر على عدة أنواع من التكنولوجيا اليت تستخدم الستعما :(1، صفحة 0250

 :8002و 8002مجيع التكنولوجيا املستعملة ونسبة االستعمال، وكدا التطور ما بني سنيت  يوضح املوايل
 .االنترنتعدد مشتركي  :2الجدول 

https://www.mpttn.gov.dz/sites/default/files/Ar-Rapport%20-TIC2018.pdf
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 التطور 0250 0251 0251 0251 
 آ دي أس أل

ADSL 

131.13185 33.1.3..1 333853.11 331133..5 - .3.3. % 

 االلياف البصرية
FTTX 

/ / 118 113.5.  +18.3335 % 

الجيل الرابع 
 الثابت

4G LTE fixe 

83.331. 11631.3 .3.3388 15133.6 - 53813 % 

WIMAX 3.. 551 531 51. - .3.3 % 

روابط مخصصة 

LS 
/ / 34.008 11.516 - 5531. % 

% 2344 - 3.063.835 3.202.505 2.859.551 2.262.259 (25)المجموع  

 الثالثالجيل 
3G 

4G 

15351835.1 3833313.16 3136.3315. 1.33..3881 - 1.31. % 

 قالنالجيل الرابع ال
4G 

/ 1385835.8 .31513511 3.35313863  +1.13.1 % 

 % 74331+  39.860.900 31.460.534 25.692.619 16.684.697 (20) المجموع

المجموع 
(25(+)20) 

0233223322 7232273021 4232243143 2733723242  +74324 % 

ص صال، تقرير خاص بتكنولوجيا املعلومات واالت ،وزارة الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية والتكنولوجيات والرقمنةاملصدر: 
 ، باملوقع:02-02

TIC2018.pdf-Rapport%20-https://www.mpttn.gov.dz/sites/default/files/Ar 
 ) :00:0 الساعة على82/00/8002 يوم املوقع على االطالع مت)

 
 
 

 :اإلدارة االلكترونية في الجزائر 
سنة  000يظهر تأخر اجلزائر حيث حتصلت فيه على املرتبة  EGDIيف مؤشر األمم املتحدة للحكومة االلكرتونية 

دولة مشاركة، هدا الرتتيب العاملي يأخذ يعني االعتبار  022من بني  8002سنة  020، وعلى املرتبة :800

https://www.mpttn.gov.dz/sites/default/files/Ar-Rapport%20-TIC2018.pdf
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ثالث مؤشرات: مؤشر البنية التحتية لالتصاالت، مؤشر رأس املال البشري ومؤشر اخلدمات االلكرتونية )احلكومة 
ونية، املشاركة االلكرتونية، بيانات احلكومة املفتوحة، ...إخل(، يظهر نفس التقرير أن أعلى الرتب يف احلكومة االلكرت 

افورة، ، اسرتاليا، مجهورية كوريا، اململكة املتحدة، السويد، فنلندا، سنغالدمناركااللكرتونية يف العامل هي من نصيب: 
ية، على املستوى العريب فنجد: اإلمارات، البحرين، الكويت، قطر، السعود نيوزلندا، فرنسا واليابان، أما أعلى الرتب

 .(Zhenmin, 2018) سلطنة عمان، تونس، األردن واملغرب
سنة  000جند أن هناك تقدم ملحوظ وطلك من  8002و :800سنيت أما فيما خيص ترتيب اجلزائر يف كل من  

ر على غرار ئا اجملال أكثر فأكثر يف اجلزااحلكومة االلكرتونية، ولتطوير هذ يف جمال 8002سنة  020إىل  :800
ا اجملال، فهدا مرهون مبدى بناء رأس مال بشري واإلملام بتقنيات املعلومات واالتصاالت ووضع الدول املتقدمة يف هذ

ناسب مع بيئة حنراف وأطر قانونية تتتصحيح االللمراقبة والتتبع و  آليات، ووضع رؤى واضحة ذاتاسرتاتيجيات 
 اجلزائر.

 00بأنه مت منذ انطالق عملية رقمنة الوثائق اإلدارية إجناز و تسليم " (0255)الجزائرية،  أفاد وزير الداخلية
مليوين جواز  ، و هو العدد الذي "سيضاف له8002أكتوبر ألف" جواز سفر بيومرتي إىل غاية  280مليون و 

 .8080سفر جديد" من هذا النوع خالل 
ألف" بطاقة تعريف وطنية بيومرتية، و هو العدد  200مليون و  :0كما مت خالل هذه املدة، إجناز و تسليم "

 . 8080مليون بطاقة" برسم  80الذي "سريتفع إىل أكثر من 
ية ستخدام بطاقة التعريف الوطنية البريومرت السهر على "تطوير تطبيقات ا 8080و يف اإلطار نفسه، سيتم خالل 

 حىت تشمل كل اخلدمات االلكرتونية املقدمة للمواطنني من طرف كافة القطاعات".
أما بالنسبة لرخص السياقة البريومرتية اليت مت االنطالق يف تعميمها تدرجييا، فقد ارتفع عددها هي األخرى ليصل 

ه من إىل أن -يف سياق ذي صلة-األول عن قطاع الداخلية الذي أشار ألف رخصة"، يضيف املسؤول  200إىل "
 املتوقع خالل السنة املقبلة إجناز و تسليم "مليون شهادة إلكرتونية لرتقيم املركبات".

 :اليت جسدهتا اجلزائر االلكرتونية احلكومة مشاريع عن األمثلة بعض يلي ما ويف
 السفر وجواز ةالرقمي بطاقةالتعريف لبناء أساسي شرط هو شروعامل هذا املدنية، احلالة ملفات مسح عملية 

 .الربمرتييني



 

 سيدي محمد يد. شكور  –عامربرحو عائشة 
 التجارة االلكترونية والخدمات اللوجستية في الجزائر.

 

10 

 احمللية واجلماعات الداخلية وزارة بوابة إطالق  www.interieur.gov.dz نظامها وحتديث 
 .واالتصال املعلومايت

 العدل وزارة موقع على نشر )www.mjustice.dz( الفقه ونصوص اجلزائري للقانون ةبواب 
 الفور، لىع ة وشهادة اجلنسيةالعدلي السوابق شهادة بطلب يسمح منوذج وإنشاء الدولية واالتفاقيات

 .العدالة ملوظفي انرتنيت شبكة ووضع
 لشفاءا بطاقةإعداد  والصحة،مت االجتماعي لضمانل الوطين والصندوق واالستشفاء الصحة جمال يف. 
 جملس موقعو  الضرائب، إدارة موقع مثلاحلكومية  الدوائر مبختلف ملتعلقةا ملواقعا من العديد إنشاء مت كما        

املتوسط  تعليموالامتحانات الباكالوريا  نتائج على  طالعاال شبكة وإنشاء اخلارجية، وزارة وموقع الصحة ووزارة ،األمة
 وغريها كالورياالبا  شهادة حلاملي األويل والتسجيل واالبتدائي

 واقع التجارة االلكترونية في الجزائر: .2
 أشكال الدفع االلكتروني في الجزائر: .2.5

، فيما مت تسجيل 8002مليون بطاقة إىل غاية هناية جوان  8.8بلغ عدد بطاقات الدفع املسلمة من طرف البنوك 
موقعا جتاريا إلكرتونيا مرخص له، وفقا للحصيلة اليت قدمتها هيئة  28هنائي للدفع اإللكرتوين وألف  80أكثر من 

ضبط النقد اآليل. أرقام تعكس التأخر الكبري الذي تعرفه بالدنا يف هذا اجملال، مثلما أمجع عليه أساتذة جامعيون 
ق طين الذي مازال يطبعه االنتشار الواسع للسو وخرباء، والذين أكدوا أن هذا الوضع راجع إىل هيكلة االقتصاد الو 

 .املوازية وغياب الشفافية يف املعامالت التجارية. عوامل شكلت أرضية خصبة الزدهار الفساد
املدير العام هليئة  ، كشف”الدفع اإللكرتوين باجلزائر: رؤية اجتماعية واقتصادية”يف يوم دراسي نظم باجلزائر حول 

مسعودان، أن اإلحصاءات املتعلقة بالدفع اإللكرتوين يف السداسي األول من السنة اجلارية، ضبط النقد اآليل جميد 
 .االنرتنتعملية بيع عرب  20282عملية دفع جواري و 080280مليون عملية سحب و 0.2تبني تسجيل 

جملال، السيما ذا اوبالرغم من مالحظة وجود ارتفاع يف األرقام، فإهنا تظل بعيدة عن الطموحات املعرب عنها يف ه
سنة، آخرها كان املصادقة على قانون  80بعد استكمال املنظومة التشريعية اليت تدعمت بعدة نصوص قانونية منذ 

تلزم التجار بالتزود بنهائيات الدفع اإللكرتوين مع هناية  8002التجارة اإللكرتونية وكذا وضع مادة يف قانون املالية 
 .(0255)حنان،  السنة اجلارية

http://www.interieur.gov.dz/
http://www.mjustice.dz/
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وهلذا الوضع أسباب متعددة، فصل فيها املتدخلون يف هذا اليوم الدراسي، حيث حتدث السيد مسعودان عن ضرورة 
يف هذا النظام  ”الثقة”تطوير البىن التحتية للدفع اإللكرتوين، مع تنويع املنتجات واحللول املقدمة للزبائن وكذا إرساء 

املوارد البشرية العاملة يف هذا اجملال، مشريا إىل أن اهليئة اليت يديرها تعمل على تنويع العرض، من خالل وتطوير 
اقرتاح أنواع جديدة من بطاقات الدفع وكذا تطوير نظام الدفع عرب اهلواتف النقالة...اخل، كما تعمل اهليئة على 

 (0255)حنان،  الدفع اإللكرتوين التحسيس السيما يف وسط التجار مبزايا اللجوء إىل نظام
 اإللكرتوين إال لدفعا خدمة لتطوير توفرها اجلزائر اليت واجلهود اإلمكانيات من أنه بالرغم ذكره، سبق مما ونستنتج

 يعود فهذا زائراجل يف البطاقات املصرفية استخدام معدل ضعف خيص فيما أما اجملال، هذا يف متأخرة مازالت أهنا
 غياب إىل ضافةباإل بلدنا، يف النشأة حديث كونه اآليل التعامل من النوع هذا املواطن اجلزائري اجتاه ثقة عدم إىل

 يف يزال ال أنه لىع يف اجلزائر االلكرتوين الدفع على وميكننا احلكم ه التكنولوجيا،ذبأمهية ه والتوعية التحسيس
 .مراحله األوىل

 القانونية والتشريعية المنظمة للتجارة االلكترونية في الجزائر:الوضعية  .2.0
 لألطراف احلماية ويوفر ،جلزائرا يف االلكرتونية بالتجارة للتعامل املنظمة التشريعات مجيع يف القانونية الوضعية تتمثل

 موضوع حول أجريناه الذي البحث خالل من .النوع هذا تناسب اليت األدوات بإجياد يتكفل والذي املتعاملة،
 مضموهنا يف تتناول ليتا القوانني من جمموعة إليكم نعرض اجلزائر، يف االلكرتونية بالتجارة املتعلقة القانوين التشريع
 رتوين،االلك التبادل ،االلكرتونية الشخصية البيانات محاية :خمتلفة جماالت يف اجلزائر، يف االلكرتونية التجارة موضوع

سلكية )الوزارة، وزارة البريد والمواصالت السلكية والال االلكرتونيني والتصديق والتوقيع االلكرتوين،اإلثبات 
 :(0250والتكنولوجيات و الرقمنة، 

 الدفع االلكتروني: 
 .2:، املتعلق بالنقد والقرض من خالل مادته رقم 8002أوت  :8املؤرخ يف  00-02 األمر رقم -
، ومن خالل مادته رقم 008و 000، املتعلق مبادتيه 8000فيفري  :0املؤرخ يف  08-00ن القانو  -

0:. 
 االلكتروني اإلثبات: 
 .0مكرر  282مكرر و 282، من خالل املادتني 8000جويلية  80املؤرخ يف  00-00القانون رقم  -
 التوقيع والتصديق االلكترونيين: 
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الذي يتناول التوقيع االلكرتوين، وآليات  .8002ماي  20املؤرخ يف  0:8-02املرسوم التنفيذي -
 الفحص، ونشاط مقدمي خدمات التصديق االلكرتوين.

تصديق وال، الذي حيدد القواعد العامة املتعلقة بالتوقيع 8000فيفري  00املؤرخ يف  00-00م القانون رق -
 االلكرتونيني.

 :الجريمة االلكترونية 
مكرر  220و 0مكرر  220، من خالل مادتيه 8000نوفمرب  00املؤرخ يف  00-00القانون رقم  -

 ، اللتان تناولتا املساس بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات.8
ة االتفاقية العربي، املتضمن التصديق على 8000سبتمرب  02، املؤرخ يف 808-00املرسوم الرئاسي رقم  -

 .8000ديسمرب  80ملكافحة جرائم املعلومات بالقاهرة 
 :التجارة االلكترونية 
 بكل مواده .8002ماي  00املوافق ل  0022شعبان  82املؤرخ يف  00-02القانون رقم  -
 البريد واالتصاالت االلكترونية: 
 .8002ماي  00املوافق ل  0022شعبان  80املؤرخ يف  00-02القانون رقم  -
 في الجزائر: سوق الخدمات اللوجستية  .0
 يف ارسمي الذياإلمداد  كمثل ليس جديد نوعاإلمداد  نشاط على بطبيعتها اللكرتونيةا التجارة تفرض        
 وسيطرة اسرتاتيجي ختطيط عملية "أنه على تعريفه ميكن االلكرتوين، باإلمداداإلمداد  هذا يسمى التقليدية، التجارة
 واليت التشغيلي،و  اإلداري الشكل حيث من إلكرتونيا معاملتها تستوجب اليت اللوجستية اخلدمات مجيع على حمكمة
 يف تساهم واليت )والتسليم التغليف،الشحن،النقل( الزبون باب غاية إىل املوزع أو املنتج من املادي التدفق تضمن
 ."النقل تكاليف وختفيض اإلنتاج، كميات وزيادة املخزون، مستوى من احلد يفاألخري 
 التجاري حمللا إىل التنقل دون االمتيازات من العديد للزبون مينح انه االلكرتوين اإلمداد ياتصخصو  فمن        

 .ساعة 48 ساعة،يف 24 يف اليوم، نفس يف القصرية اآلجال يف التسليم إمكانية مع االلكرتونية املواقع طريق عن
 مواعيد وفق توصيلل فيها يكون الذي التقليدية التجارة يف اإلمداد عكس بالتعدد فيهتتميز  التسليم نقاطأن  كما
 .املتاجر أو احملالت فتح
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 :في الجزائر سوق البريدواقع  .0.5
 :سوق البريد (ARPCE ،0250، سلطة ضبط البريد واالتصاالت االلكترونية) 

 واملواصالت السلكيةإجراء تعديل شامل لقطاعات الربيد  8000جانفي  80اختارت احلكومة يف برناجمها 
  :إىلويهدف هذا النشاط  والالسلكية،

  املوارد قطاعني اقتصاديني ينتجان والالسلكية باعتبارمها واملواصالت السلكية وتطوير الربيدترقية. 
  اخلاص ولرتقية االستثمار والالسلكية للمنافسة واملواصالت السلكيةفتح أسواق الربيد.  
 وضع اجلزائر يف جمتمع اإلعالم. 
 السماح بتحسني نوعية اخلدمات. 

يف هذا  وقد مت، والتنظيمي للقطاعمت الشروع يف تعديل اإلطار التشريعي  وشفاف لإلصالحات،لتعزيز مؤكد و        
 00 كية يفوالالسل واملواصالت السلكيةمة املتعلقة بالربيد الذي حيدد القواعد العا 02-8000السياق سن قانون 

  .8000سنة  أوت :0اجلريدة الرمسية يف  ونشره يف 8000سنة  أوت
األمر  ة مبوجبوالالسلكي واملواصالت السلكيةجتدر اإلشارة إىل انه قبل سن هذا القانون، مت تسيري قطاع الربيد 

 .0220ديسمرب  20املؤرخ يف  20-22
 :وهيأنظمة االستغالل  وحدد خمتلفإصالح قطاع الربيد  02-8000لقد نظم قانون 

  "النحو، فان  وعلى هذا ."الوطين وباخلصوص "الربيدنظام احلصرية احملفوظ للمتعامل التارخيي "بريد اجلزائر
د اجلزائر باحملافظة يالوزن املتعلق هبذا النوع من الربيد قد حتددت مقاييسه من أجل حتديد عتبة مميزة تسمح لرب 

 : لقد زاد الوزن النوعي تدرجييا عرب أربع مراحل، على احلصرية
 8  8000ديسمرب  20كيلوغرام إىل غاية، 
 200  8000ديسمرب  20جانفي إىل  00غرام من، 
 800  8002ديسمرب  20إىل  :800جانفي  00غرام من، 
 00  8002جانفي  00غرام منذ، 

 تفوق ليتا الرسائلأما  اجلزائر، بريد العمومي املتعامل طريق عن اهتوزيع يتم غرام 50 مناألقل  الرسائلكل   حاليا،
 الدويل الربيد يف املتعاملنيأما  الوطن، داخل نشاطهم ملمارسة البسيط يف الرتخيص للمتعاملني فريخص غرام 50

 .للوزن حتديد ألي خيضع فال السريع
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 :متعاملو البريد في الجزائر 
 السريع، الدويل الربيد جمال يف رخص (:0) ستة بتسليم والالسلكية السلكية واملواصالت للربيد الضبط سلطة قامت
 ،27 اخلواصللمتعاملني  السريع الداخلي بالربيد خاصة تسجيل شهادة (:0)ومخسون ستة بتسليم قامت كما
 الدويل للربيد نسبةالبف املثال سبيل فعلى السريع، الربيد شركات ملراقبة والشروط اإلجراءات من سلسلة وضعت كما

 السياسة كذاو  األسعار يف املتعاملني حرية جمال حتددان به املتعلق الشروط دفرت من 17 و 16 رقم فاملادتني السريع
 إفريقيا، أوربا، العريب، املغرب :جهات مثانية إىل اإلرسال جهات بتقسيم أيضا قامت وقد .للمتعامل التسويقية

 :هم اجلزائر يف الربيد املتعاملني ،ومن ةواجلنوبي والوسطى الشمالية وأمريكا اوفيانونسا، آسيا، األوسط، الشرق
(ARPCE ،8002، سلطة ضبط الربيد واالتصاالت االلكرتونية)زائراجل بريد، DHL ،EMS Champion 

Post، FedEx، United Parcel Service (UPS)،Thomas Nationwide Transport (TNT) 

 للبريد السوقية والحصةاألعمال  رقم: 
 األعمال رقم يف ذلك أثر مما ملحوظا تطورا األخرية السنوات يف اجلزائر يف الربيدية والطرود الربيد سوق عرف

 سنة من لربيديةا والطرود الربيد مبجال اخلاص األعمال رقم تطور يظهر التايل واجلدول اجملال، هبذا اخلاصة الشركات
 .2016سنة  إىل 2009
 .0251إلى  0250تطور رقم األعمال )بالمليون دج( من سنة  :0الجدول 

 7102 7102 7102 7104 7107 السنوات

رقم األعمال 
 المحقق

133. 1.38 1.81 16.. 1.81 

على املوقع:  :800إىل  8002من إعداد الباحثني باالعتماد على بيانات مرصد سوق الربيد من سنة : المصدر
poste-https://www.arpce.dz/ar/sp/obs/ 

 80:82على الساعة  00/08/8002مت االطالع عليه يوم 
 (0251-0251) الدولي السريع للبريد السوقية الحصص: 1الجدول 

https://www.arpce.dz/ar/sp/obs-poste/
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 التطور % 7102 % 7102 السنوات

EMS 78 5% 16 5 % -3.85% 

DHL 1178 15% 1..3 16 % -14.94% 

UPS 133 .% 113 1 % -15.79% 

FEDEX 47 . % 65 8 % +19.15% 

AGEM-TNT 103 1 % .5 1 % -6.80% 

 %12.87- % ..1 1.81 % ..1 1539 المجموع

على املوقع:  :800و 8000من إعداد الباحثني باالعتماد على بيانات مرصد سوق الربيد : المصدر
poste-https://www.arpce.dz/ar/sp/obs/ 

 80:82على الساعة  00/08/8002مت االطالع عليه يوم 

بنسبة  DHL( أن احلصة الكبرية يف سوق الربيد السريع يف اجلائر هي لـ 00يتبني من خالل اجلدول رقم )        
2:   مع بقية املتعاملني، ومنه نستنتج أن شركة وهي نسبة عالية باملقارنةDHL  هي الشركة القائدة والرائدة يف

لصادرة ء والسيطرة يف السوق، ومن حيث حجم البعائث اسوق الربيد يف اجلزائر، وهي تستخدم اسرتاتيجية البقا
والواردة إىل اجلزائر فنجد أن عدد البعائث الصادرة من اجلزائر أكرب من عدد البعائث الواردة حيث أن إمجايل 

بعيثة،  00.202:بعيثة، وبلغ إمجايل الواردات من نفس السنة ب  000.280بلغ  8000الصادرات يف سنة 
بعيثة، يف حني بلغ إمجايل الواردات من نفس السنة  000.200لغ إمجايل الصادرات ب 8000ويف سنة 

بعيثة، ومن املصدر نفسه، نالحظ أن البلدان األوربية يف األكثر إرسال واستقبال للبعائث من غريها  00.200:
بعيثة  8.200:وصلت الصادرات إىل  8000من إمجايل البعائث(، حيث يف سنة   00يف اجلزائر )أكثر من 

، ARPCE) وتليها البلدان العربية وأمريكا مث آسيا وإفريقيا وأخريا أوقيانوسيا.بعيثة،  :228.02وبلغت وارداهتا 
 .(8002سلطة ضبط الربيد واالتصاالت االلكرتونية، 

 رالجزائ في البريد سوق عوائق:  
 السوق، تنظيم قتعي عوائق هناك زالت ال اهنا إال الربيد، سوق تنظيم اجل من اجلزائر يف املبذولة اجلهود رغم        

 بنقل اخلاصة سساتاملؤ  وبعض األجرة سيارات طرف من الربيد توزيع يف تتمثل قانونية وغري موازية سوق وجود منها
 إحصائيات حسب :اجلزائر يف رمسية تسمية بدون وأحياء شوارع وجود كذلك ،البضائع بنقل خاصة وأخرى املسافرين

https://www.arpce.dz/ar/sp/obs-poste/
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 اءأمس حتمل أهنا أو تسمية دون الوطن واليات خمتلف عرب شارع (20) ألف مثانون حنو أن اجلزائرية الداخلية وزارة
 املدنية، ةاحلماي ورجال األمن ومصاحل واملواصالت، الربيد مصاحل عمل يعيق مما األماكن هذه قاطنو إال يعرفها ال

 .اخلارج من أو الداخل من سواء زائرها أمام اجلزائر إىل ذلك يسيء كما
 سوقها يف ويعمل ع،واس بتحرير يتميز اجلزائر يف الربيد سوق ان نستنتج ان ميكننا ذكره، تقدما م خالل ومن        

 يفتقر اليت امليزة هيو  له، منظمة سلطة بوجود يتميز كما العاملية، االسواق يف كبرية خربة لديها اليت الشركات كربى
 ذاه يف اجلزائرية الدولة عمل ان إال امليزات، هذه كل وبرغم ،العربية البلدان سيما ال العامل يف البلدان من العديد هلا

 على املباشر تأثري يف ذلك ساهم كلما الربيدي السوق يف والرقابة الضبط عملية زادت وكلما املزيد، اىل حيتاج اجملال
 .البالد يف والتسويق االنتاج جودة
 سوق وهو أال يدالرب  اخلدمات لسوق مالزم سوق على نتطرق سوف اجلزائر، يف الربيد سوق على التعرف مت بعدما
 .اللوجستية اخلدمات يف املهم واجلزء النقل

 واقع سوق النقل في الجزائر: .0.0
 (0251)بوختالة، زرقون، و نوال،  أنواع النقل في الجزائر: 

تزال شبكة الطرقات يف اجلزائر واحدة من أكرب الشبكات يف القارة اإلفريقية حيث بلغ  ال  :البري النقل -
كلم طرق وطنية، تصل حظرية السيارات احلالية إىل مثانية ماليني سيارة،   82.022كلم منها   008.022طوهلا 

أن  ماليني سيارة، كماعشرون مليون سيارة، العاصمة لوحدها تستقبل حوايل أربعة  8080الرقم املقدر يف آفاق 
ألف رخصة استغالل  0:0عرب الرب، كما حتصي وزارة النقل اجلزائرية من عمليات النقل يف اجلزائر تتم   22نسبة 

من جمموع الرخص املمنوحة من طرف   00ألف رخصة مستغلة فقط، وهو ما ميثل  20سيارات األجرة منها 
  من املستفيدين كراء رخصهم.   20طرف املستفيدين فيما يفضل منها من   0وزارة اجملاهدين ويتم استغالل 

مطار دوليا، يعترب مطار اجلزائر العاصمة هو األكثر  02مطارا منها  20اجلزائر  متتلك النقل الجوي: -
أمهية حيث يستقطب ستة ماليني مسافر سنويا، اخلطوط اجلوية اجلزائرية هي شركة الطريان الوطنية اليت هتيمن على 

شركات خاصة أخرى، تتكفل اخلطوط اجلوية اجلزائرية  2وق النقل اجلوي، الذي سجل منذ افتتاحه للمنافسة س
بعدة رحالت حنو أوربا، إفريقيا، كندا، الصني والشرق األوسط، وهناك عدة شركات طريان أجنبية لديها رحالت 
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إليطالية للطريان، املغربية، اخلطوط اجلوية الفرنسية، ا حنو اجلزائر نذكر منها، التونسية للطريان، اخلطوط اجلوية للمملكة
Agle AZUR.اخلطوط اجلوية الرتكية، اخلطوط اجلوية الربيطانية ،  

ميناء للصيد  00ميناء نفطية،  8ميناء جتاري،  00يوجد واحد ومخسون بنية حتتية:  : البحري النقل  -
ميناء )موانئ جتارية، وخمصصة للصيد(، وأربعة قواعد جوية  02مت إجناز  8008و 8000والنزهة، ما بني سنيت 

اليت تدخل  من السلع املستوردة  20( فإن 8000خمصصة ملهابط الطائرات، ووفق إحصائيات وزارة النقل )
البالد عن طريق السفن، هلذا ينبغي أن يكون النقل البحري نقطة حتول حمورية لالستثمار يف السنوات القادمة، وبرغم 
جمهودات الدولة يف هذا اجملال إال أنه يوجد بعض النقائص منها: "املتعاملون يف جمال النقل البحري قليلون السيما 

كزون على على شركات عاملية، وأن غالبية املتعاملون يف جمال النقل يف اجلزائر يرت رييف املوانئ أين يرتكز النقل البح
النقل الربي، كما أن املنصات اللوجسنية تعرف نقص كبري ومن العقبات الرئيسية يف اجلزائر هي نقص األراضي اليت 

رئيسية لبقاء ، وهي من األسباب التكون قريبة من املوانئ كما أن إجراءات التخليص اجلمركي تعرف بطء يف اجلزائر
  البضائع مدة طويلة يف املوانئ قبيل متريرها إىل اجلهة املعنية"

الشبكة احلديدية ملك للجزائر، وهي من أحدث الشبكات على مستوى  الحديدية: بالسكك النقل -
ة، اجلزائر، وهران، عنابكلم وتصل بني املدن الكربى يف الشمال اجلزائري خصوصا:   0.022إفريقيا يبلغ طوهلا 

، عدد مواقف 800كلم، عدد حمطات املسافرين   2.200قسنطينة، سطيف، يبلغ طول السكة احلديدية املستغل 
 .00.222، كما يبلغ عدد عربات البضائع :00، يبلغ عدد عربات املسافرين 020القطارات 

   
 النقل الحضري: -
 2والذي بلغ طوله  20/00/8008ائر العاصمة بتاريخ شهدت اجلزائر افتتاح مرتو اجلز  :ميترو الجزائر  
حمطات، هذا األخري الذي جعل اجلزائر أول مدينة يف املغرب جمهزة مبرتو األنفاق، والذي أسندت مهمة  00كلم و

سنوات، مستقبل ميرتو وهران حوايل  2اجلزائر وشركة ميرتو اجلزائر العاصمة ملدة  RATPتسيريه واستغالله لشركة 
 مليار دج. 022راكب يوميا تقدر تكلفته ب  22
  مشاريع تراموي انطلقت بوالية عنابة، سطيف، ورقلة، باتنة، مستغامن وسيدي بلعباس وبسكرة ي: الترامو

يار دينار، ولديه شبكة تتكون من تسعة حمطات، تراموي ورقلة مل 00الدراسات جارية فيه، ترامواي قسنطينة كلف 
 حمطة. 82ولديه شبكة تتكون من كلم   02.8
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 12، الصفحات 0251)ساسي،  بهة المرتبط والعراقيل الجزائر في النقل خدمات سوق تقييم-
11). 

 ل بدراسة قام الذي 2015 - 2014 العاملي االقتصادي للمنتدى  "العاملي التنافسية "تقرير حسب        
 الرتبة إفريقيا جنوب من كل أمام إفريقيا مستوى على األوىل املرتبة على املغرب حتصلت، العامل يف دولة 144
 للنقل التحتية البنيات( لشاملةاة التحتي البنيات جودة جمال ففي التاسعة، الرتبة واجلزائر اخلامسة الرتبة وتونس الثالثة،

 وبنيات يةالطاق التحتية البنيات جانب إىل واملطارات، واملوانئ احلديدية، والسكك السيارة، والطرق الطرقي،
 100 الرتبة ،ومصر22 الرتبة يف وتونس عامليا،  55 الرتبة واملغرب عامليا 106 املرتبة اجلزائر احتلت ،)االتصاالت

 ازيد العمومية واالشغال النقل لقطاع اجلزائر خصصت اخرى جهة من 082  الرتبة وموريتانيا 113 الرتبة ،وليبيا
 .الدول باقيب مقارنة للجزائر الفادح التأخر زما يرب  وهو املشاريع من العديد واستكمال إلجناز دوالر مليار 60 من

 متض حيث اللوجستية اخلدمات اداء حول مسحية بدراسة يتعلق الذي 2014 لسنة العاملي البنك تقرير وحسب
 متخصص، (0000الف )من  عدده يتكون القطاع يف خمتصون هبا قام املسحية الدراسة دولة، 0:0الدراسة 

 والنقل جارية،الت االنشطة يف التحتية ونوعيةالبنية احلدودية، الرقابة اجراءات من بعدة جوان الدراسة هذه مست
 السادس املركز لىع اجلزائر حتصلت احملددة، اآلجال يف البضائع وتوصيل الشحن على والقدرة األسعار وتنافسية
 باملقارنة متواضع يعترب مغربيا اجلزائر ترتيب األويل املرتبة يف اجلزائر فكانت مغربيا أما عامليا، (:2) وتسعون

 ومالوي افريقيا جنوب عدب التاسعة املرتبة اجلزائر احتلت افريقيا أما هبا، تزخر اليت واملالية اللوجستية باإلمكانيات
 عامليا 110  املرتبة نستو  احتلت العريب املغرب بدول يتعلق وفيما ،اورواندا وناميبي العاج وساحل ونيجرييا وكينيا
 اوهولندا املاين حتلتا هبا، املتعلقة املعطيات توفر لعدم وهذا موجودة فغري للمغرب بالنسبة عامليا، 118 املرتبة وليبيا

 .العاملي التصنيف يف االوىل املراكز والسويد وسنغافورة العظمى وبريطانيا وبلجيكا
 " تنافسية كقيمة االمداد "بعنوان دراسيا يوما :800/:08/0 يف عقد الذي املؤسسات رؤساء منتدى وحسب
 اعادة ضرورة منها الدويل باجملال املتعلقة تلك خاصة اجلزائر يف باللوجستيك اخلاصة عاملواضي من لعديدا افيه تناولت
 والبحرية احلديدية السككو  والطرق اجلوي بالنقل تتعلق واليت لوجستيةا اخلدمات جمال يف الوطين التشريع يف النظر
 التهيئة اطار يف اللوجستية املناطق تطوير اىل احلاجة ضرورة وكذلك الدولية، بالتجارة الصلة ذات االنشطة ومجيع
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 اللوجستية التكاليف على احلفاظ امهية على خالهلا طلعت بومجعة السيد النقل وزير أكد .للدولة واالقليمية العمرانية
 .املؤسسة تنافسية يف مهم متغري يعتربه ألنه االنتاجية العمليات يف % 00اىل% 20من

 اىل كلها اجحتت احلديدية بالسكك والنقل واجلوي البحري النقل من كل ان ،هذا املوجز خالل من نستنتج        
 تهيئةال خمططات يف اللوجستية املناطق ادراج من البد وايضا تضبطها، اليت القوانني يف النظر اعادة

 يف مهم متغري تعد ستيةاللوج التكاليف ان ونستنتج وغريها، واملصانع واملوانئ املطارات من قريبة تكون اليت العمرانية
 اللوجستيك على تمدتع اليت املؤسسات خاصة ربح مصدر يعترب املتطورة الدول يف بالعكس بل املؤسسة تنافسية
 .التوزيع قنوات لىع تعتمد اليت املنافسة على والصناعي التجاري اجملال يف منافستها حولت حيث ثالث كطرف
 غياب ناهيك النقل القطاع يف تنظيمية مشاكل وجود هي ،النقل قطاع تطور دون حتول اليت العراقيل ومن        

 ونقص العمومية الطرق اهرتاء الوالئي، املستوى على املديريات خمتلف ما بني تنسيق وجود عدم وكذا ضبط سلطة
 ا.هل الدورية الصيانة

 
 
 
 خاتمة: .1

 اجلزائر يف تيةاللوجس واخلدمات االلكرتونية التجارة واقع على الرتكيز البحثية الورقة هذه خالل من حاولنا        
 مشروع وكذا جلزائرا يف واالتصال االعالم وتكنولوجيات الربيد لسوق املنظمة االساسية القوانني اىل التطرق خالل من

 والوقوف واالنرتنت، تاالتصاالأسواق  يف املتمثلة واالتصال االعالم لتكنولوجيا التحتية والبىن االلكرتونية، اجلزائر
 االلكرتونية جارةالت واقع اىل عرجنا مث،االلكرتونية كاإلدارة الرقمي االقتصاد تشجيع أجل من اجلزائر جمهودات على

 للتجارة املنظمة والتشريعات القوانني وكذا هبا املرتبطة والعوائق املتوفرة الدفع اشكال اظهار خالل من اجلزائر يف
 االلكرتونية

 على رفالتع خالل من اجلزائر يف والنقل الربيد سوقي عرض حاولنا الدراسة هذه من الثاين اجلزء ويف        
 قطاع على الضوء تسليط لناحاو  االخري الربيد،ويف بسوق املرتبطة والعوائق السوقية واحلصة الربيد سوق يف املتعاملني

 القطاع هلذا تقييم عووض اجلزائر يف النقل انواع وعرض القطاع هذا يف اجلزائر ةاسرتاتيجي اىل التطرق خالل من النقل
 .القطاع هذا تقدم معيقات اهم ابراز وحماولة اجملال، هذا يف اقيمت اليت دراسات خالل من
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 :التالية النقاط يف إليها املتوصل النتائج تلخيص وميكننا        
بالرغم من سن مجلة من القوانني والتشريعات اليت متس جوانب التجارة االلكرتونية يف اجلزائر، إال أهنا تبقى  -

 مجيع اجلوانب بالتفصيل.ناقصة فالبد من وجود قانون يراعي 
يف لرئيسية يف تطبيقه وهو من بني األسباب ا غائبرغم اجملهودات املبذولة يف جمال الدفع اإللكرتوين إال أنه  -

 عدم تقدم اجلزائر يف جمال االقتصاد الرقمي والتجارة االلكرتونية.
 غياب بنوك املعلومات خاصة بالقطاعات الشيء الذي صعب من إنشاء حمتوى رقمي متطور يف اجلزائر. -
 بالرغم من وجود سلطة ضبط يف قطاع الربيد اجلزائري إال أن السوق السوداء واملوازية الزالت هتيمن عليه. -
 سلطة ضبط خاصة بقطاع النقل هو من األسباب الرئيسية يف وجود مشاكل جذرية يف القطاع. غياب -
 أغلب اجلزائريني يرتكزون على النقل الربي ويهملون امليادين األخرى من النقل. -
 سوء يفارتفاع التكاليف اللوجستية املتمثل يف النقل والتوزيع يف اجلزائر، وهذا يرجع للعديد من األسباب املتمثلة  -

 ، ...وغريها.الطرقات، ارتفاع أسعار البنزين، غياب الثقافة الرقمية عند اجلزائريني
تاج إليها ميكننا القول أن أرضية استخدام التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر متوفرة وحتمن خالل النتائج املتوصل         

جنزت، على أكمل وجه، وذلك من خالل املشاريع اليت أإىل املزيد من العمل والسهر على تطبيق القوانني اخلاصة هبا 
 واليت ختدم هذا اجملال وتطوره.

 وأخريا ميكننا عرض التوصيات اليت نراها مناسبة، وميكن تلخيصها يف النقاط التالية:        
ائر إيل ز إقحام مجيع القطاعات يف جمال التجارة االلكرتونية خاصة واالقتصاد الرقمي عامة، والذي سيحول اجل -

 دولة تعتمد على هذا األخري يف كل اجملاالت.
 تطبيق قانون التجارة اإللكرتونية بكل مواده مبا يتناسب مع البيئة اجلزائرية. -
ل يف يف جمال الربيد والنقل وانشاء سلطة ضبط لقطاع النق العمل على إجياد آليات للقضاء على السوق املوازية -

 اجلزائر.
 وصيانتها الدورية.حتسني الطرق العمومية  -
تشجيع املؤسسات اجلزائرية على االستثمار يف جمال اخلدمات اللوجستية وذلك بقطاع النقل والربيد بصفة خاصة  -

 والتوزيع بصفة عامة
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، واقع النشاط االقتصادي يف عاملنا املعاصر بتغريات كثرية ومتتالية يف تكنولوجيا املعلومات يتميز ملخص:
أفرزت بعض السلبيات اليت أثرت بدرجة كبرية على املعامالت يف ظل التجارة اإللكرتونية عرب شبكة االنرتنت 

املستهلكني،  دة ألكرب عدد ممكن مناملتسارعة ملختلف األسواق العاملية وخلق أسواق جدي بامتداداهتااملتميزة 
حدود الدولة،  زلذلك تعد من أهم اخرتاعات العصر لتحقيق أرباح نتيجة الخنفاض تكلفته العمل هبا، جتاو 

ة بالرغم من هذه املميزات االجيابية إال أهنا تبقي حمفوفة مبخاطر التحريف والتدمري وزيادد. والتحرر من القيو 
اختفاء املستندات الورقية، وانعكاسات تؤثر على التنمية االقتصادية، وملعاجلة حدوث اختالالت تنتج عن 

هذه القضايا مت صياغة هذه الورقة البحثية إلبراز دور نظم الرقابة والتدقيق يف حتسني املعامالت يف ظل 
 التجارة االلكرتونية واحلد من خماطرها.

 لكرتونية، التجارة االلكرتونية.الكلمات املفتاحية: الرقابة والتدقيق، املخاطر اال
Abstract: Characterized economic activity in our contemporary world undergone 

many changes and succession in information technology, produced some of the 

negatives that influenced greatly on the transactions under the trade via the Internet 

outstanding along rapidly to various global markets create new markets for the 

largest possible number of consumers, therefore, one of the most important 

inventions of the times to make a profit as a result of Low cost of working out, 

beyond the boundaries of the state, and deregulation. Despite these positive 

characteristic however, they keep risky distortion and destruction caused by the 

disappearance of paper documents, and the implications affect the economic 

development, to address these issues has been drafting this paper to highlight the 

role of audit and control systems to improve transactions with e-commerce and risk 

reduction. 

Keywords: Control and auditing.; electronic risks; electronic commerce. 
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 مقدمة: 
عمال اليومية اليت تقوم هبا املؤسخخخخخخخخخخخخخسخخخخخخخخخخخخخات يف ظل الثورة التكنولوجية وثورة متطلبات وضخخخخخخخخخخخخخخامة األ

دينخخاميكيخخاو فخخاعالو و عخخاا املخخال واألعمخخال يتطلخخظ عمال منظمخخا و املخخد ائخخاذخخل ئخخذه التكنولوجيخخا يف و املعلومخخات 
ومرناو ليحقق أهدافه رغم العواذق احمليطة به، وذلك من خالل أدلة إثبات لنظم الرقابة والتدقيق يكون ئا 

عاجلات م، عطيات كمدخالتيف حتسخخخخخخخخخخخخخخني وتطوير نظم التشخخخخخخخخخخخخخخغيل االلكرتو  لكل من االحداث واملدور 
رض تأدية وظيفة مرتبطة فيما بينها لغوخمرجات  بغرض إعدادها وهتيئتها ملرحلة املخرجات. مناسخخبة للبيانات

 فدوما حتكمها سياسات وإجراءات أم ال ةض النظر إن كانت تلك النظم حموسبمعينة أو عدة وظاذف، وبغ
 يتم اتباعها بشكل منطقي.

كاسخخخخخخخخخخخها أنشخخخخخخخخخخخطة التجارة اإللكرتونية، وانعلذلك كان لزاما التفكري يف دور نظم الرقابة والتدقيق يف 
 على النشاط االقتصادي عموماو، وهذا ما يقودنا إىل طرح السؤال اجلوهري املتمثل يف إشكالية البحث.

؟ وكيف ونيةلكرت التجارة اإل ما هي األبعاد املعاصرة لنظم الرقابة والتدقيق على أنشطة إشكالية البحث:
 لكرتونية املؤثرة يف النشاط االقتصادي؟ة التجارة اإلبعاد من خماطر أنشطختفض هذه األ

 شكالية مت تقسيم موضوع البحث للمحاور التالية:إلوملعاجلة هذه ا
 األبعاد املعاصرة لنظم الرقابة والتدقيق. المحور األول:
 لكرتونية وخماطرها على النشاط االقتصادي.طبيعة نظم التجارة اإل المحور الثاني:
 لكرتونية واحلد من خماطرها.دلة االثبات يف أنشطة التجارة اإلأفعالية  المحور الثالث:

 ساليظراءات واألاالجوالتدقيق متثل جمموعة من نظم الرقابة  :األبعاد المعاصرة لنظم الرقابة والتدقيق .5
  ،لتقليديةا دلة االثبات املرتبطة بنظم التشخخخخخخخخخخخخخخغيل االلكرتو  عن أدلة االثباتأمهية يف زيادة فاعلية ذات األ

 يلي: ساليظ ماجراءات واألومن بني هذه اإل
  :لكترونيةإجراءات الرقابة والتدقيق في نظم المعلومات المحاسبية اإل 5.5

احملاسخخخخخبية اإللكرتونية عن تلك املتبعة يف  كثر أمهية يف نظم املعلوماتأتعد إجراءات الرقابة والتدقيق 
  (KHELASSI ،5002) :النظم التقليدية لعدة أسباب أمهها
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أنه يتم معاجلة قدر كبري من البيانات احملاسخخخخخخخخخبية ملختلف االنشخخخخخخخخخطة بواسخخخخخخخخخطة الكومبيوتر يفوق تلك اليت  -
 ارتكاب االخطاء والغش والتالعظ االداري وغري االداري.يدوياو مما ينتج عنه زيادة احتمال  تعاجل
العمليات احملاسخخخبية والبيانات املالية يتم يف صخخخورة غري قابلة للقراءة ال تكن التحكم  مجع ومعاجلة وختزين -

 من مراقبتهخخخا والتحقق من دقتهخخخا وموضخخخخخخخخخخخخخخوعيتهخخخا، وهخخخذا عك  مخخخا كخخخان معمول بخخخه يف النظخخخام التقليخخخدي
  .احملاسبيةللمعلومات 

كخخاب عمليخخة قيخخام املوظفني يف ارتال ت الفحص ممخخا قخخد يرتتخخظ عليخخه احتمخخصخخخخخخخخخخخخخخعوبخخة تتبع خمتلف عمليخخا -
  هبا. مبالغ باملؤسسات اليت يعملون اختالس
  :أساليب الرقابة والتدقيق في نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية 0.5

 اسبيةعلى تلك األساليظ املستخدمة يف نظم املعلومات احمل ساليظ الرقابة والتدقيق"أيطلق مصطلح "
وفري درجة وهتدف إىل ت االلكرتونية، واملتعلقة بوظاذف خاصة تقوم بأداذها مصلحة معاجلة البيانات إلكرتونيا،
نواع أالتقارير، ومن بني  من الفحص والتأكد املعقولني لسالمة عمليات تسجيل ومعاجلة البيانات وإعداد

 (0221)توفيق،  يلي: أساليظ الرقابة والتدقيق ما
اليت يتم األحداث واملعطيات هتدف إىل فحص  :أسااااااااااااليب الرقابة والتدقيق على المد  ت 5.0.5

من طرف موظف خمتص له من التأهيل العلمي ت معاجلة البيانا مبصخخخخخخخخخخخخخخلحة إدخائا للنظام لغرض معاجلتها
التعرف عليها، ومن  من اآليلوالعملي ما يكفيه من سخخخخالمة حتويلها بصخخخخورة صخخخخحيحة متكن جهاز االعالم 

عمل أي تعديالت غري قانونية يف أو  عدم فقداهنا أو اإلضافة إليها أو حذف جزء منها أو طبع صورة منها
االتصخخخخخال املباشخخخخخرة . كما تتضخخخخخمن أسخخخخخاليظ الرقابة  البيانات املرسخخخخخلة ح  وان كان ذلك من خالل خطوط

 برفض وتصحيح وإعادة إدخال البيانات السابقة.     والتدقيق على املدخالت كل ما يتعلق
تنفيذ عمليات معاجلة البيانات  إىل هتدف :معالجة البيانات أسااااااااااااليب الرقابة والتدقيق على 0.0.5

غرض إعدادها ب اليت جتري على املدخالتكافة العمليات  إلكرتونيا طبقاو للتطبيقات احملددة، أي معاجلة
 وهتيئتها ملرحلة املخرجات.
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ادرة من علومات، والنتاذج الصخخهتدف إىل فحص امل :أساااليب الرقابة والتدقيق على المخرجات  1.0.5
، كمخرجخخات ثمثخخل القواذم املخخاليخخة  أن ينهي العمخخل من املعخخاجلخخات املنخخاسخخخخخخخخخخخخخخبخخة للبيخخانخخات املخخدخلخخةالنظخخام بعخخد 
امللفات املمغنطة والشيكات املصدرة، وكل املستندات االلكرتونية( وتداول هذه املخرجات  أشرطة التقارير،

سخئولية ملون  املالقيام هبذه االعمال من قبل ادارة املؤسخسخة ويتح يكون من اختصخا  أشخخا  مصخرح ئم
 .عن أي تقصري

تأكيد  نشخخخخخخطة التجارية هويتضخخخخخخح من ذلك أن ائدف الرذيسخخخخخخي ألسخخخخخخاليظ الرقابة والتدقيق على األ
ا إال على اليت مت معاجلته ال توزع تلك البياناتأيات معاجلة البيانات احملاسخخخخخخخخخخخخخخبية و صخخخخخخخخخخخخخخحة و ولية عمل

 .األشخا  املصرح ئم بتداوئا
كثر من كوهنا أة التجارية أسخخخخخاليظ رقابة وقاذية الرقابة والتدقيق على أنشخخخخخط وتعترب غالبية أسخخخخخاليظ 

رقابة بالتغذية العكسخخخخية، ويضخخخخمن العديد منها هدف اكتشخخخخاف األخطاء اليت يصخخخخعظ اكتشخخخخافها يف غياب 
 مثل هذه األساليظ، إذ تثل ذلك عامالو هاماو يف ظل النظم اإللكرتونية حيث يفقد عنصر الفراسة والفطنة

   البشرية وقدرة اإلنسان على احلكم أمهيته يف ظل هذه النظم.
ولذا يتطلظ وضخخخخخخخخخخخع نظم فرعية للرقابة والتدقيق على أنشخخخخخخخخخخخطة التجارة االلكرتونية هتدف إىل حتقيق 

اإلجراءات الرقابية املالذمة تسخخخمح بتكامل هذه النظم واكتشخخخاف االخطاء وتصخخخحيحها، واحلد  جمموعة من
  .(TCHERKWSKY ،2995) نشطة بواسطة التجارة االلكرتونيةق األاليت تعيمن املخاطر 

                                                                                  النظم الفرعية للرقابة والتدقيق في ظل نظم التشغيل اإللكتروني للبيانات 1.5
     (0222)محمد،  يلي: الفرعية للرقابة والتدقيق مامن بني النظم 

إلداري يف ظل اوالتدقيق لتحقيق أهداف الرقابة نظام الرقابة والتدقيق على المساااتوإل اإلداري:  5.1.5
 :ينبغي أن تتضمن ما يلينظم التشغيل اإللكرتو  للبيانات 

يف ظل نظم التشخخخغيل اإللكرتو  للبيانات، تتمثل يف  المسااتوإل التنظيمي:الرقابة والتدقيق على  0.1.5
داخل وخارج مصخخخخخخخخخخخخخخلحة التشخخخخخخخخخخخخخخغيل اإللكرتو  للبيانات، وذلك هبدف تقليص األخطاء  تقسخخخخخخخخخخخخخخيم املهام
حتخخخخدد  يف ظخخخخل اسخخخخخخخخخخخخخختخخخخخدام هخخخخذه النظم، وذلخخخخك من خالل وجود خطخخخخة تنظيميخخخخة حمكمخخخخة واملخخخخخالفخخخخات
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مصخخخلحة باملؤسخخخسخخخة، مع توضخخخيح التفويض املناسخخخظ  ات لكل إدارة أوواملسخخخؤولي االختصخخخاصخخخات والواجبات
ومن بني إجراءات الرقابة والتدقيق على املسخخخخخختوظ التنظيمي يف ظل نظام التشخخخخخخغيل  للمسخخخخخخؤوليات الوظيفية 
  (OBERT ،2991) ي:يل اإللكرتو  للبيانات ما

 ومات احملاسخخخخبية تعلق منها باملعل التشخخخخغيل اإللكرتو  للعمليات اليومية سخخخخواء ما الالفصخخخخل التام بني مصخخخخ -
قدمي خدمات ت وليتها تكمن يف تشخخخغيل البيانات عن املصخخخاف املسخخختفيدة منؤ البيانات املالية العتبار مسخخخ أو

متعلقة  اتبيان ولة عن كل ما حيدث من أخطاء خارج مصلحة التشغيل، كنسيانؤ يل املسآلاجهاز االعالم 
بعملية ما، أو أي أخطاء وخمالفات يف بيانات العمليات باملؤسخخسخخة. كما ينبغي أن تكون مصخخلحة التشخخغيل 

  .االلكرتونية تابعة بصفة مباشرة باملسئول عن اختاذ القرار إلعطاذها دعماو كافياو وإدارة فعالة
معدي  م،للبيانات كمحللي النظ التام للمهام بني العاملني يف مصخخخخخخخخخلحة التشخخخخخخخخخغيل اإللكرتو  الفصخخخخخخخخخل -
 ، صيانة مكتبة االسطوانات واألشرطة...اخل.امج ورقابة وصيانة نظام التشغيلالرب 
بيانات، ال فصل املهام داخل املصاف املستفيدة كفصل مهمة حفظ موجودات املؤسسة عن مهمة إعداد -

وجود  و تقليص احتمالومهمة تصخخخخخخخخخخحيح األخطاء عن إعداد املسخخخخخخخخخختندات األصخخخخخخخخخخلية والغرض من ذلك ه
 أخطاء أو خمالفات. 

نبغي أن ئذا النظام، كما ي يما يتعلق باإلجازات والعطل تبعاواملوظفني فالعاملني  خاصخخخخخخخخخخخة لكل جدولة -
  عنها. ير دورية تقار ميحملللي هذه النظم ومعدي الربامج واملشغلني مهام معينة ووقت إلجنازها، مع تقد حيدد

وثيق اجليد يسخخخخخخهم اإلعداد والت :لكترونيلى إعداد وتوثيق نظام التشاااااغيل اإلوالتدقيق عالرقابة  1.1.5
دلة اليت متثل بة والتدقيق، حيث يقدم للمدقق األللبيانات يف تسخخخخخهيل عملية الرقا لنظام التشخخخخخغيل اإللكرتو 

 :ام مخا يليق النظخكخافيخاو ومقنعخا ئخذه العمليخة. وتتضخخخخخخخخخخخخخخمن عمليخات الرقخابخة والتخدقيق إلعخداد وتوثي سخخخخخخخخخخخخخخنخداو 
(GERARD ،2995)                                                    
يف إعداد نظام  الرقابة والتدقيقتكمن عملية : لكترونيتدقيق على إعداد نظام التشااغيل اإلالرقابة وال  -

لى اختباره ع تسخخخخخخاعد اآليلحيقق مواصخخخخخخفات التشخخخخخخغيل من خالل اجراءات تتعلق بتطبيقات جهاز اإلعالم 
 :بصورة مرضية. ولتحقيق ذلك ينبغي تطبيق اإلجراءات الرقابية التالية
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 تؤدي إىل زيادة القدرة على الفحص والتقييم منظومات تشخخخخخخخخخخخخريعية وقضخخخخخخخخخخخخاذيةوجود إجراءات معيارية و  -أ
  .إلجراءات الرقابة والتدقيق أثناء عملية إعداد النظام وبعد تشغيلهاملستمر 
طراف املسخختفيدة، والعاملني مبصخخلحة احملاسخخبة يف عملية من املدقق الداخلي واخلارجي، واأل اشخخرتاك كل -ب
  .النظام إعداد
الت وفحص التسخخخخخخخخخهي التحقيق من التخطيط اجليد للنظام، وذلك من حيث حتديد أهدافه وجماله -جخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

  .االقتصادية والتشغيلية والفنية، وتقييم مقتضيات رقابة النظام
 فإجراء االختبار املبدذي للنظام، وذلك للتحقق من مدظ فعاليته يف مقابلة احتياجات خمتلف االطرا -د

 املستفيدة منه.
ذلك لتجنظ فقد و الرقابة والتدقيق الكافيني لعملية التحويل من النظام التقليدي إىل النظام احلديث،  -ه

  إساءة معاجلتها نتيجة للفشل يف إزالة أسباب االختالف بني النظامني. البيانات أو
االتصخخخخخخخال بني  توثيق عملية إعداد النظام ئا دور هام يف خلق بيئة عمل منظمة تسخخخخخخخاعد على حتسخخخخخخخني -و

                                خطاء، والتمكن من تصحيحها يف الوقت املناسظ.مصممي النظام، ومن مث اكتشاف األ
 جداول تقديرية لوقت أنشخخخخخخخخخخخخخخطة إعداد النظام، وذلك بغرض الرقابة على العملية اإللكرتونية. إعداد -ز
، حيث أهنا تؤدي إىل تقليص األخطاء الكتابية يف إعداد النظام والنماذج استخدام األشكال املعيارية -حخخخخخخخ
  ج.ميز الربامهل من مهمته لتدقيق تر الرتميز، وتس يف
لألعمال اليت مت إجنازها أثناء عملية إعداد النظام، والتصخخخخخخخخخديق عليها يفيد يف تقييم  الفحص املسخخخخخخخخختمر -ك

  .بالنظام عملية إعداد النظام والتحقق من وجود إجراءات الرقابة والتدقيق الكافية
 املسخخخخخخخخخختفيدة، طرافدارة، األطراف املتمثلة يف اإلي على النظام اجلديد من خمتلف األالتصخخخخخخخخخخديق النهاذ -ل

                                                    .وأفراد التشغيل اإللكرتو  للبيانات وذلك قبل البدء يف جتهيزه ووضعه موضع التشغيل
على جودة  حكم هناذي ، وتقدمية لتقييم نتاذج االختبار النهاذيحيث أن هذه اإلجراءات تعطي الفرصخخخخخخخخخخخخخخ

  .األخطاء قد مت تصحيحها إجراءات الرقابة والتدقيق على تطبيقات النظام، والتأكد من أن كافة
للبيانات، واملكلفني بوظيفة الرقابة  قيام خمتلف االطراف املسخخختفيدة، والعاملني  قل التشخخخغيل اإللكرتو  -م
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للوقوف على ما إذا كان النظام يعمل وفقاو  والتدقيق الداخلي بفحص النظام بعد تشخخخغيله لفرتة معينة وذلك
عديل معايري إعداد النظم النظام ككل وهذا يفيد يف إمكانية ت خمطط له، ولتقييم فعالية عملية إعداد ملا هو
  .مستقبال

يل، آلاهاز االعالم الدفاتر املمسوكة جبتوثيق ي: لكترونتدقيق على توثيق نظام التشغيل اإلالرقابة وال -
على وصف النظام وبراجمه، و  جبارية، والتقارير وأوراق العمل، كل هذا يساعد علىالسجالت اإل حمتويات
لنظام ا ساس يؤدي التوثيق اجليد للنظام إىل زيادة فهم املدقق لعمليات الرقابة والتدقيق على تطبيقاتهذا األ

تساعد على تقدمي  ملية التوثيقن عأيف حد ذاته، ومن مث تقليص وقت وتكلفة عملية الرقابة والتدقيق، كما 
تفيد حمللي النظم، ومعدي الربامج واملشرفني على النظام، باإلضافة إىل إفادهتا يف عملية التكوين  معلومات

إجراءات للرقابة  والتدقيق  اجليد ئذا النظام. لذا يقتضي األمر ضرورة وجود املتعلقة باملورد البشري وتأهيلهم
                                                                                                  ضمان الثقة فيه، ومن أهم هذه اإلجراءات ما يلي:على توثيق النظام لغرض 

 وجود معايري وتشريعات تتعلق بتوثيق النظام، حيث أن غياب املعايري والتشريعات يؤدي إىل فقد الثقة يف -أ
   صعوبة فحصه والتصديق عليه. توثيقه، ومن مث

اآليل للنظام بالدقة والسخخخخخخخرعة املالذمة،  برامج خراذط التدفق، كربامج مسخخخخخخخاعدة على التوثيق اسخخخخخخختخدام-ب
   وتقليص تكاليفه وتسهيل فحصه.

توثيق الربامج من خالل إعداد خراذط تدفق الربامج، وتوصيف الربامج، والغرض من ذلك هو شرح  -جخخخخخخخخخخخخخخخ
  .(0225)السيد،  يتضمنها شكل املدخالت واملخرجات اخلاصة بكل برنامج واإلجراءات الرقابية اليت

ع خمرجات والتدقيق اإلداري إىل العمل على توزي هتدف الرقابة: الرقابة والتدقيق على توزيع المخرجات -
على األشخخخخخخخخخخخا  املصخخخخخخخخخخرح ئم بذلك، وأن يكون توزيعها يف التوقيت  نظام التشخخخخخخخخخخغيل اإللكرتو  للبيانات
، OBERT) يلي: ينبغي أن تتضخخخخخخخمن إجراءات توزيع املخرجات ما املناسخخخخخخخظ. ولكي يتحقق هذا ائدف

2991)  
د مما إذا  وصخخخخخخخفا دقيقا للتأك ظتوزيع خمرجات كل تطبيق على حدإجراءات وثاذق التشخخخخخخخغيل  أن تصخخخخخخخف -أ

  التوقيت احملدد ئا. كانت كافة التقارير واملستندات قد مت استالمها يف
املسخختلم، تاريت توزيع كل نسخخخة من املخرجات، كما ينبغي  الوصخخول،سخخجل التوزيع تسخخجل فيه جهة  -ب
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   .يفيد استالم املخرجات اخلاصة به املستفيد مباأن يوقع 
التوزيع، وذلك للتأكد من أن املخرجات قد مت  فحص التحقق من مدظ توافق سجل التوزيع وقاذمة -جخخخخخخخخخخخخ

  .توزيعها وفقاو ملا هو خمطط ئا
مت فسخخخخخخها اليت نهي  للتأكد من أن املخرجات اليت اسخخخخخختلمتها اجلهات املسخخخخخختفيدة التحويل فحص قاذمة -د

 .التشغيل اإللكرتو  للبياناتحتويلها من مصلحة 
 الطبيعة المتغيرة لنظم التجارة االلكترونية ومخاطرها على النشاط االقتصادي .0

منذ  لعاالكل دول الكرتونية بشخخخخخكل كامل مع اخرتاع شخخخخخبكة االنرتنيت اإل ةمصخخخخخطلح التجار ارتبط 
د هي شبكة اتصاالت عاملية تربط بني العديو ، حيث تعد من أهم اخرتاعات هذا العصر احلديث، 4991

بكة نظام يعتمد على شخخخخخخخخخخخخخكلكرتونية  من شخخخخخخخخخخخخخبكات االتصخخخخخخخخخخخخخال وأجهزة الكمبيوتر. ونظرا ألمهية التجارة اإل
بيع  والتسخخخخخخخخخويق والتجارة منشخخخخخخخخخهار واإل ت، والذي يتم من خالله مجيع العمليات اخلاصخخخخخخخخخة بالدعايةنرتناإل
برام إانات واملستندات، وعقد الصفقات و شراء وتقدمي خدمات واستشارات من خالل عمليات تداول البيو 

 لكرتو .إبشكل  سداد االلتزامات املالية، و العقود
 عن نظام التجارة التقليدية من وجهة نظر حماسخخخخخخخخخخخخخخبية  تة، وتعدنظام التجارة اإللكرتونية خيتلف و 
يات الشخخخخخخخخخخخخخخراء والبيع جوهر ذلك االختالف فيما بني التجارتني، فاإلجراءات الرقابية املتبعة يف كل من عمل

ي، بينما التجارة أن التجارة التقليدية ذات طابع توثيق يفالبيئتني خمتلفة متاما، واالختالف الرذيسخخخخخخخخخخي يكمن 
 املخاطر املؤثرة علىلكرتونية و ارة اإلالتج لذلك يتطلظ فهم طبيعة نظم اإللكرتونية ذات طابع غري توثيقي.

ن، )بوتي ثبخخخخات تكون كخخخخافيخخخخة ومالذمخخخخة ومقنعخخخخةإدلخخخخة أكثري من جمخخخخاالت العلوم من خالل االعتمخخخخاد على 
0221). 
  :لكترونيةلطبيعة المتغيرة لنظم التجارة اإلا 5.0

رتنت تتجلى بعض نكنظام يعتمد على شخخخبكة اإل   رتونيةلكاألمهية اليت تكتسخخخيها التجارة اإليف ضخخخوء 
، لكرتونياإالسمات واخلصاذص املتمثلة يف اختفاء  املستندات، الدفاتر، السجالت العادية، تبادل البيانات 

حتدد طبيعة هذه النظم وترسخخخخخخم ئا مالمح جديدة متيزها عن أن غياب الدورة املسخخخخخختندية. واليت من شخخخخخخأهنا و 
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ا كل من لكرتونية اليت يعمل من خالئوتشخخخخخخكل يف جمملها بيئة األعمال اإلالشخخخخخخكل التقليدي لنظم التجارة 
لنظم التجارة  لطبيعة املتغريةلذلك فا له صخخخخخخخخفة الرقابة والتدقيق سخخخخخخخخواء على املسخخخخخخخختوظ الداخلي أو اخلارجي.

وما يرتبط هبا من خماطر جيعل من الصخخعظ االعتماد على أدلة االثبات بشخخكلها احلايل يف مراقبة  لكرتونيةاإل
دون  "لكرتونيةاإلنشخخخخخخخخخطة التجارة أنرتنت "ت التجارية اليت تتم عرب شخخخخخخخخخبكة اإلوتدقيق املعامالت والصخخخخخخخخخفقا

الذي يستدعي  لكرتونية. األمرأو مواءمة تلك األدلة مبا يتماشى مع الطبيعة املتغرية لنظم التجارة اال تعديل
 اسخة إمكانية تعديللكرتونية ودر معه ضخرورة تقييم مدظ فعالية ادلة اإلثبات ملراقبة وتدقيق أنشخطة التجارة اال

أساليظ احلصول عليها وتطوير خصاذصها لتتناسظ مع طبيعة وخماطر التجارة اإللكرتونية واحلد منها، ومن 
 مث حتقيق التنمية االقتصادية.

 :على النشاط االقتصادي مخاطر التجارة االلكترونية 0.0
ي  من السخخهل ت املتنوعة، ولنرتنشخخكل رذيسخخي من خماطر شخخبكة اإلخماطر التجارة اإللكرتونية بتنبع 

مبخاطر  احمفوف التغري والتطور وكل تغري أو تطور يكون تميز بسخخرعةيا التجارة اإللكرتونية تحصخخرها فتكنولوج
 يلي: جديدة، يكمن يف إمكانية اخرتاق الغري للمعلومات. ومن هذه املخاطر ما

 .املستندات الورقية خماطر مرتبطة خباصية اختفاء - 
 اكتشافها. واليت تكنخماطر تتمثل يف الفريوسات الرقمية املعروفة  -
ت، أو منافسخخخخي الشخخخخركة لغرض الوصخخخخول إىل املعلومات السخخخخرية نرتنات معتمدة من قبل قراصخخخخنة اإلهجم -

  للشركة.
 الية.عخربة  وت ذو قراصنة انرتنو  يف فريوسات غري معروفة اكتشافها تتمثلخماطر ال تكن  -
 طراف. لتجارة االلكرتونية بني خمتلف األالتسارع التكنولوجي وخصوصية التعامالت يف ظل ا -
ن عملية الشخراء اإللكرتونية تتم بسخرعة كبرية جدا، إال أهنا عرضخة خطر فشخل فشخل عملية التحويل رغم أ -

 عملية التحويل.
به يف  ان معموالك غياب التوثيق يف التجارة اإللكرتونية يسخخخخهم يف سخخخخرقة ائوية وتزوير احلقاذق بعك  ما -

 التجارة التقليدية. 
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ل العاا، التجارة اإللكرتونية ملختلف أسخخواق دو  امتدادثار املرتتبة عن الضخخغوطات االقتصخخادية بسخخبظ اآل -
دية واملوثوقية ألنظمة التوكي ،مانوة تنافسخخخخخخخية تكمن يف توفري تليات متمثلة يف خاصخخخخخخخية األ يث نتج عنها ق

 الرقابة والتدقيق واحملاسبة، لغرض البقاء يف هذا السوق التكنولوجي العاملي.
 على التطور االقتصادي نترنت وآثارهااال تراقات عبر شبكة اإل 1.0

ت جماال إلخفاء احلقاذق واتسخخخخخخخخخخخاع ظاهرة السخخخخخخخخخخخرقة رة اإللكرتونية عرب شخخخخخخخخخخخبكة االنرتنيعد نظام التجا
ت حمددين ت ال حيتاج إىل مكان ووقمتقن، لكون التعامل عرب االنرتن والتالعظ وإخفاء تثار اجلرتة بشخخكل

وتر الشبكة من أي مكان يتوفر به جهاز كمبي لدخول الشبكة، فأي شخص عدمي ائوية تكنه الدخول إىل
غظ يف تفكيكها البيانات اليت ير ا  أو دقاذق  والتمكن من إتالف والتالعظ به خالل بضعة ثو  اخرتاقهيتم 

 أدوات تألطراف أخرظ. فمهما تباعدت املسخخخخخخخخافات وتعدد أو االسخخخخخخخختفادة منها سخخخخخخخخواء كان اجلهاز له أو
ة فقط، وغياب قوانني دولية وعاملية صارم االستخدامموحدة من حيث  احلماية خاصة يف ظل وجود معايري

دة املخاطر وعدم يؤدي إىل زيا موحدة للتعامل مع املخرتق كفرد، مؤسخخخخخخخخخخخخخخسخخخخخخخخخخخخخخة أو هيئات أخرظ، هذا ما
 رتونيةاإللكخاصة يف ظل معامالت التجارة  ت على النمو االقتصاديوظهور انعكاسا التمكن من حصرها

توفر أدلة  نتيجة لعدم حتدث يتمكانية إصخخخخخخخخخخخخخدار حكم للجراذم الإشخخخخخخخخخخخخخبكة االنرتنت املرذية فقط وعدم عرب 
 إثبات كافية ومالذمة ومقنعة حول املخرتق.    

إىل ما جانظ ما سخخخخخخخخخخخخخخبق، فهناك حاالت أخرظ تزيد من سخخخخخخخخخخخخخخلبيات التعامل باإلنرتنت ومنها وجود و      
ن اخرتاقه وعدم اإلبالغ عنه بسخخبظ تورطهم يف ممارسخخات أشخخخا  أو هيئات تسخخمح للمخرتق بالتملص م

  (5555)جمعة،  غري قانونية أو خوفا من حتملهم خساذر كبرية أو فقدان عمالذهم.
 ألنشطة التجارة االلكترونية والحد من مخاطرها أدلة االثباتفعالية  .1

 مفهوم وطبيعة أدلة اإلثبات: 5.1
يف إبداء رأيه عن  دققاحلقاذق اليت يعتمد عليها املاملعلومات و  اإلثبات يف الرقابة والتدقيق متثلأدلة 

األرقام اليت تتضخخخخمنها عناصخخخخر القواذم املالية، فلن خيتلف هذا املفهوم عنه يف ظل مراقبة  مدظ داللة وصخخخخحة
ت ذاهتا ولي  طبيعة أدلة اإلثبا احلقيقي يكمن يف االختالف غري أن وتدقيق أنشخخخخخخخخخخخطة التجارة االلكرتونية.
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تبادل  املسخخخخخخخخخخخخخختندات الورقية واوموعة الدفرتية وأصخخخخخخخخخخخخخخبح يف مفهومها، ففي ظل التجارة اإللكرتونية اختفت
ا دون توثيق ورقي لكرتونيإ تعقد الصخخخخخخخخخخخخفقات املاليةملعامالت و لكرتونيا حيث تتم اإالبيانات ثأدلة االثبات( 

 نية دون حاجةلكرتو إ ه الصخخخخخخخخخخخخخخفقات يتم تبادئا عرب شخخخخخخخخخخخخخخبكة اتصخخخخخخخخخخخخخخاالتمؤيد ئا، فالبيانات املتعلقة هبذ
  اختلفت كالسخخخخختخدام مسخخخخختندات ورقية مثل أوامر التوريد وفواتري البيع ومسخخخخختندات الشخخخخخحن وغريها، وبذل

، GERMOND) لمراقظ واملدقق االعتماد عليه يف إبداء رأيه الشخخخخخخخخخخخصخخخخخخخخخخي.ل طبيعة الدليل الذي تكن

2992) 
 : صائص وأساليب أدلة اإلثبات ألنشطة التجارة االلكترونية 0.1

اليت  يةلكرتونيف ظل التجارة اإل يتطلظ من الفاحص احلصخخخخخخخخخخول على أدلة كافية ومناسخخخخخخخخخخبة خاصخخخخخخخخخخة
   تتعرض فيها البيانات واملعلومات املسخخخخخخخخخخخخخختخدمة الكرتونيا إىل العديد من املخاطر مثل خماطر تغيري البيانات 

ا أو التدمري بشخخكل سخخريتهها عند التنفيذ أو تشخخغيلها بطريقة غري صخخحيحة أو انتهاك يتأو ازدواج أو فقداهنا
على من  ونية، ومن مث جيظلكرت إلثبات ومراجعة أنشخخخخخطة التجارة اإلمدظ فعالية خصخخخخخاذص أدلة ا يؤثر على
دلة أول على ما يرغبون يف احلصخخخخخخخخخذلك عنديف اعتبارهم أثر  امسخخخخخخخخخؤولية الرقابة والتدقيق أن يأخذو  نيتحملو 
 ثبات لغرض ضخخخخخخخخخخخخخمان نزاهة العمليات وفيما يلي خصخخخخخخخخخخخخخاذص أدلة إثبات أنشخخخخخخخخخخخخخطة التجارة االلكرتونية.اإل

(KHELASSI ،5002) 

 : صائص أدلة اإلثبات ألنشطة التجارة االلكترونية 5.0.1
بشخخخكلها العام تعتمد على عدة عناصخخخر منها طبيعة النشخخخاط  : أدلة االثبات اصااية كفاية أدلة اإلثبات -أ

حمل الفحص، واألمهية النسخخخخخخخخخخخخبية لألخطاء املمكن حدوثها يف النشخخخخخخخخخخخخاط حمل الفحص، ونوع األدلة املتاحة 
ونية ومدظ مالءمة استخدامها للنشاط حمل الفحص، وملا كانت أدلة اإلثبات يف ظل ممارسة التجارة اإللكرت 

غياب " للبيانات وعدم توافر مسخخخخخخخخخخخخخار ورقيلكرتو  املخاطر واألخطاء نتيجة التبادل اإلتتعرض للعديد من 
توسخخخخخخخخخيع  دققيتطلظ من املفهذا  ،الدورة املسخخخخخخخخختندية" تكن مراقبتها وتدقيقها للتحقق من مصخخخخخخخخخداقية اخلطأ

يتفق  انطاق خاصخخخخخخخخخخخخخخية الكفاية هبدف مجع أكرب قدر من أدلة اإلثبات الكافية والضخخخخخخخخخخخخخخرورية لتدعيم رأيه مب
ونيخخة عنخخد فحص أي من التبخخادالت لكرت نشخخخخخخخخخخخخخخطخخة التجخخارة اإلأمخخانخخة املهنيخخة يف أداء مهمتخخه عن وقواعخخد األ

 (4999ثمجعة،  لكرتونية للبيانات.اإل
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ماد مدظ الثقة فيها، االعت ثبات تتوقف علىصخخخخخخخخخخالحية أدلة اإل اصااااااااية صاااااااا حية أدلة اإلثبات:  -ب
 رأي ثبات إىل نوعية الدليل ومدظ تأثريه يفهبا. كما تشخخخخخخخخخري صخخخخخخخخخالحية دليل اإل دققومدظ قناعة امل، عليها

معها وفق  نشخخطة اليت يتم التعاملبصخخدد فحص نشخخاط معني من خمتلف األ الفاحص واسخختنتاجاته، فاذا كنا
ة النشخخاط، ومن مث ليعن معقو تتطلظ معرفة الدليل املسخختخدم  ئذا النشخخاط دققنت فان ريية املشخخبكة االنرت 

يق لكرتونيخخة جيخخظ أن يؤخخخذ بعني االعتبخخار توثففي ظخخل التجخخارة اإل بوجود أو عخخدم وجود خمخخاطر. هقنخخاعتخخ
ة وغري زاذفة، يلكرتونيا والتحقق من أهنا حقيقإبيانات املسخخخختلمة الرسخخخخالة، والتأكد من صخخخخحة كل جزء من ال

ما بشخخخخخخخكل عرضخخخخخخخي إات هبا باملوقع،  مبكن تغيري البيانوأهنا ا تبدل أو تعدل وأن هناك محاية باألماكن اليت
 غري مقصود( أو بشكل معتمد.ث
دلة اإلثبات تقتضخخخي ارتباط دليل اإلثبات أملا كانت درجة مالءمة  دلة اإلثبات:أ اصااية م ءمة  -اااااااااااااج 

التجارة جمال  يا املعلومات يف، وملا كانت تكنولوجلتدقيق وبطبيعة النشخخخخخخخخخخخخخخاط حمل الفحصهبدف الرقابة وا
 دققامل يتطلظ منسخخخخخخوف يتم تشخخخخخخغيلها بدقة فهذا  حداثية لن تضخخخخخخمن متاما أن السخخخخخخجالت واأللكرتوناإل
راقبة وتدقيق م ثبات املالذمة يف ظل ظروف اسخخخخخخخخخخختخدام تكنولوجيا املعلومات أثناءسخخخخخخخخخخخع يف مجع أدلة اإلالتو 

لكرتونية مبعامالت التجارة اإلنقدية اخلا  فالتحقق من وجود عنصخخخخخخخخخخخخخخر ال ،لكرتونيةصخخخخخخخخخخخخخخفقات التجارة اإل
التوسخخخخخخع يف مجع أدلة اإلثبات املالذمة، فبجانظ جرد النقدية ومطابقتها مع رصخخخخخخيدها يف  دققيتطلظ من امل

ية بصخخخخخخخخخخخخفة بنظام الرقابة الداخلية االلكرتو  فيما يتعلق بالنقد االهتمامالدفاتر والقواذم املالية، عليه ايضخخخخخخخخخخخخا 
امة، باإلضخخخخخخخخافة إىل فحص عينة من أسخخخخخخخخاليظ السخخخخخخخخداد مثل الفيزا كارد، خاصخخخخخخخخة، والنظام الرقا  بصخخخخخخخخفة ع
 وبطاقات الصرف اآليل....إخل.

ورقي يف ظل التجارة االلكرتونية، خيتفي دليل التدقيق ال اصااااااااية التوقيت المناسااااااااب ألدلة اإلثبات: د. 
ت، وقد ال ة من الوقوحيل حمله الدليل االلكرتو ، وهذا الدليل قد تكن احلصخخخخخخخخخخخخخخول عليه عند نقطة معين

يكون يف االمكان اسخخخخخخخخخخخرتجاع هذا الدليل بعد فرتة حمددة من الوقت إذا كانت امللفات مت تغيريها أو تزييفها 
ت وجود ن يأخذ يف حسخخخبانه عنصخخخر الوقت يف فرتااملدقق أأو أن اسخخخرتجاعها غري متاح، وبالتايل جيظ على 

ختبارات األسخخخخخخخخخخخخاسخخخخخخخخخخخخية، وعليه تزداد أمهية خاصخخخخخخخخخخخخية املعلومات وأن تكون متاحة وطبيعة وتوقيت ومدظ اال
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التوقيت املناسخخخظ ألدلة االثبات يف ظل مراقبة وتدقيق أنشخخخطة التجارة االلكرتونية بل ويتسخخخع نطاق تطبيقها 
ة بصخخخخورة دلجانظ الفاحص هبدف احلصخخخخول على األ خاصخخخخة وأن عنصخخخخر التوقيت يتطلظ اهتماما أكرب من

 جتنبا للمخاطر اليت تكن أن تتعرض ئا األدلة.تقرتب من تاريت حدوثها الفعلي 
دي أمام تفرض خماطر التجارة اإللكرتونية حتأساليب أدلة اإلثبات ألنشطة التجارة االلكترونية:  0.0.1

الفاحص إذ يصخخخخخخخخعظ االعتماد على األسخخخخخخخخاليظ الفنية التقليدية فقط للحصخخخخخخخخول على أدلة اإلثبات الالزمة 
ن األسخخخخخاليظ  اجة إىل نوعني م املدققلذلك يكون  اإللكرتونيةالت التجارة ملراقبة وتدقيق صخخخخخفقات ومعام

  .(2002أيار _مايو(،  8-6ثعلي،  الفنية للحصول على أدلة اإلثبات وذلك على النحو التايل:
تلك األسخخخاليظ  هتدفأسااااليب أدلة إثبات للتحقق من برامن ونظم التشاااغيل االلكتروني للبيانات:  -

من خالل  لوماتملعقل واالحتفاظ بالبيانات وانعنصر الثقة يف تشغيل و  مدققإىل توفري أدلة اثبات حتقق لل
ألسخخخاليظ ما ومن أهم هذه ا اإللكرتونيةبرامج ونظم التشخخخغيل االلكرتو  املسخخختخدمة يف ظل نشخخخاط التجارة 

 : يلي
يتمثل يف التأكد من اكتمال تشخخخغيل البيانات، وسخخخالمة نتاذج التشخخخغيل،  أسااالوب اال تبار المتكامل: -أ

أن يغخخذي النظخخام  مخخدققوالتحقق من وجود قواعخخد رقخخابيخخة على صخخخخخخخخخخخخخخحخخة مخخدخالت النظخخام، حيخخث تكن لل
االلكرتو  للمؤسخخخخسخخخخة بعمليات ومهية ا حتدث، مث يقارن نتاذج التشخخخخغيل املسخخخختخرجة من النظام مع النتاذج 

 ا بواسطته بشكل دوري أو مستمر.احملددة مسبق
لى باسخخخخختخدام برامج متكنه من احلصخخخخخول ع دققيقوم امل تحليل البيانات:برامن اسااااتخرا  و  أساااالوب-ب

ت إشخخخخخخرافه بالرقابة والتدقيق حت بيانات من قاعدة بيانات املؤسخخخخخخسخخخخخخة، مث يقوم بتشخخخخخخغيلها على برنامج خا 
 يقارن نتاذج التشغيل يف احلالتني.و 
تبعا ئذا االسلوب يقوم الفاحص بادخال برنامج داخل نظام التشغيل  راجعة المتوازنة:أسلوب الم -ااااااااج

االلكرتو  للمؤسخسخة من تصخميمه، حيث يقوم الربنامج بتشخغيل وفحص العمليات املالية الفعلية للمؤسخسخة 
شخخخخخخخخغيل يف تيف وقت تنفيذها بالتوازي مع برنامج نظم التشخخخخخخخخغيل االلكرتو  للمؤسخخخخخخخخسخخخخخخخخة، مث مقارنة نتاذج ال

 احلالتني.
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 دققجزء من البيانات األصلية للمؤسسة، مث حيدد امل اختياريتم من خالله  التتبع والم حظة: أسلوب-د
 عالمات مميزة لتلك البيانات، لتتبع نتاذج تشغيلها عند كل نقطة من نقاط التشغيل.

غيل بالربنامج اخلا  لعملية التش فيه بتحديد التدفقات املنطقية دققيقوم امل أسلوب تتبع المسارات: -ه
اء من تتبع مرور البيانات على نقاط الرقابة اليت حيددها داخل الربنامج نفسخخه، وأثن تكنهباملؤسخخسخخة، بشخخكل 

 عمليات التشغيل وذلك للحكم على كفاءة الربامج وبالتايل نظام التشغيل االلكرتو  ككل.
  ا صخخخفة االشخخخراف على عمليات التشخخخغيل االلكرتو تصخخخمم فيه برامج ئ أسااالوب التشاااغيل المتزامن: -و

 ا.عن البيانات اخلاصة هبري العادية وطبع تقارير عنها و ضبط العمليات غ ووظيفتهاللبيانات 
التطبيقية  برنامج للتحكم يف تشغيل الربامج دققيستخدم من خالله امل أسلوب التحكم في التشغيل: -ز

 والتشغيل واملخرجات.وذلك  للرقابة على فعالية املدخالت 
ابق لبيانات السخخخمن خالل هذا االسخخخلوب باعادة التشخخخغيل ل دققيقوم امل أساالوب إعادة التشااغيل: -حااااااااااااا

 ، ومقارنة النتاذج للتحقق من صحة التشغيل املبدذي.خرظأتشغيلها مرة 
لرقابة ابتحليل أوامر الربنامج للتحقق من وجود إجراءات  دققيقوم امل أسلوب تحليل أوامر البرنامن: -ط

 ضمن دقة التشغيل للربنامج نفسه. توالتدقيق داخل الربنامج واليت 
وجود  ، للتأكد منباسخخخخخخختخدام برامج مقارنة جاهزة دققومبقتضخخخخخخخاه يقوم امل أساااااالوب برامن المقارنة: -ي

 نامج األصلي التشغيلي.تطابق يف البيانات املكررة على أكثر من ملف داخل الرب 
ات، هبدف مبراقبة تنفيذ الربامج عدة مر  دقق: ومبقتضخخخخخاه يقوم املأساااالوب تحليل األوامر اير المنف ة -ك

 حتديد األوامر اليت ال يتم تنفيذها واليت قد تكون مضافة بصورة خاطئة.
فة التفاصخخخخخخخيل ا: ومبقتضخخخخخخخاه يسخخخخخخختخدم الفاحص خراذط التدفق لبيان كأساااااالوب برامن  رائف التدفق -ل

 املتعلقة باجراءات الرقابة املربجمة داخل الربامج التشغيل االلكرتو  وحتديد مدظ كفايتها.
كن اسخخخختخدام ت :في ظل التجارة االلكترونيةوالمعام ت أسااااليب أدلة إثبات للتحقق من البيانات  -

ة التجارة ذلك لتدقيق أنشخخخخخخخخخخخخطإلثبات يف ظل التدقيق التقليدي و األسخخخخخخخخخخخخاليظ الفنية للحصخخخخخخخخخخخخول على أدلة ا
  (OBERT ،1991) ي:ذلك على النحو التالونية ولكن مع االختالف يف التطبيق و االلكرت 
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: يف ظل التجارة االلكرتونية ال يوجد ما تنع من اسخخخخختخدام هذا األسخخخخخلوب يف أساااالوب الجرد الفعلي -أ 
التحقق من األصخخخخخخخخول املادية للمؤسخخخخخخخخسخخخخخخخخة، فالتجارة االلكرتونية لن تلغي وجود تلك األصخخخخخخخخول أو تغري من 

التجارة ب قارنةمطبيعتها باسخخختثناء اسخخختخدام النقود االلكرتونية يف عمليات السخخخداد والتحصخخخيل بشخخخكل أكرب 
 بشكلها التقليدي.

: نظرا الختفاء املسخخخخخخخخختندات الورقية وحتويلها ملسخخخخخخخخختندات الفحص المساااااااتندي االلكتروني أسااااااالوب-ب 
ظ اللكرتونية، فالفحص بات فحصخخا مسخختنديا الكرتونيا، مما حيتاج لوسخخاذل وأسخخالياالكرتونية يف ظل التجارة 

ن تعرضها ملخاطر يلها وتشغيلها الكرتونيا دو للحصول على البيانات واملعلومات املوثوق فيها، واليت مت تسج
 التحريف وأمهها: 

 رتونية من فحص سخخخجالت احملاسخخخبة االلك دقق: ومتكن تلك الربامج املبرامن الرقابة والتدقيق العام
ومخخا عليهخخا من بيخخانخخات عن معخخامالت التجخخارة االلكرتونيخخة، بخخاإلضخخخخخخخخخخخخخخخافخخة إىل اختبخخار دقخخة العمليخخات 

 ه البعض.إجراء املقارنات بني امللفات وبعضفردات العينة، وحتليل البيانات و احلسابية، واختيار م
 م خصخخخخخخخخخخخخيصخخخخخخخخخخخخا هبدف تدقيق وفحص بيانات : وهي برامج تصخخخخخخخخخخخخمبرامن الرقابة والتدقيق الخاص

الكرتونية يف مؤسخخخخخخسخخخخخخة معينة دون غريها، أو فحص بيانات معينة داخل النظام احملاسخخخخخخ  االلكرتو   
 نامج مراقبة وتدقيق عمالء املؤسسة.ملؤسسة بذاهتا، مثل بر 

 ق : وهي برامج تسخخختخدم يف العديد من مهام الرقابة والتدقيبرامن الحسااابات االلكترونية الصااغيرة
ومنها اسخخخخخخخخخخخخخخرتجاع البيانات االلكرتونية وحتليلها، والقيام باإلجراءات التحليلية، وتوثيق نظم الرقابة 

 ية.الداخلية وإعداد تطبيقات املعاينة اإلحصاذ
 ت وهي برامج تقوم بعمل نست من البيانات ومعامال: برامن التدقيق المسجلة في نظام التشغيل

علومات أن يكون لديه يف أي وقت عينة من البيانات وامل مدققالتجارة االلكرتونية، وبالتايل تتيح لل
 اخلاصة باملؤسسة اليت يتم فحصها.

لك من يف أن تلك البيانات واملعامالت ا يتم حتريفها وذ  اجة إىل الثقة دققوجبانظ هذه الربامج، فامل
خالل التأكد من أن املؤسخخخخخخخخخخسخخخخخخخخخخة تقوم  ماية بياناهتا ومعامالهتا من خماطر التشخخخخخخخخخخويه والتحريف من خالل 
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اسخخخخخخخخخخخخخختخخخدام أسخخخخخخخخخخخخخخخاليخخظ احلمخخايخخة االلكرتونيخخة للبيخخانخخات واملعخخامالت كخخالتشخخخخخخخخخخخخخخفري واحلواذط النخخاريخخة والتوقيع 
 ووجود نظام رقابة داخلية فعال ألمن املعلومات.االلكرتو ....إخل ، 

ادقات سلوب املصأتجارة االلكرتونية تكن استخدام : يف ظل اللكترونيةسلوب المصادقات اإلأ -جاااااااااااا
االلكرتونية ال  يتم ارسخخخخخخخخائا عرب النظم االلكرتونية للتحقق من وجود وقيمة بعض أصخخخخخخخخول املؤسخخخخخخخخسخخخخخخخخة مثل 

 وخمزون املؤسسة  لدظ الغري...إخل .النقدية بالبنوك، العمالء، 
أن يفهم   دققلكرتو  للبيانات جيظ على امل: يف ظل التشغيل االأسلوب االستفسارات والم حظات -د

كيفية تدفق العمليات خالل النظام احملاسخخخخخخ  االلكرتو  من خالل مجع املعلومات عن مصخخخخخخلحة التشخخخخخخغيل 
اسخخخبية شخخخغيل واملوظفني ومسخخخؤولية كل منهم، والتطبيقات احملااللكرتو  للبيانات كتحديد مكان مصخخخلحة الت

اذم املالية. كما والقو يل واملؤثرة بصخخخخخخخخخورة جوهرية على التقارير آلاعالم جرايها باسخخخخخخخخختخدام جهاز اإلإيت يتم ال
 أن يستخدم أسلوب املالحظات يف مجع أدلة االثبات هبدف مالحظة املخالفات. مدققتكن لل

ربطها كرتونية و سخخجلة على امللفات االليقتضخخي التعمق يف القيم املالية امل نتقادي:ساالوب التدقيق االأ -ه
بالقيم الواردة بالتقارير والقواذم املالية املعدة من املؤسخخخخخخخخخخخخسخخخخخخخخخخخخة اليت يتم فحص أنشخخخخخخخخخخخخطتها االلكرتونية هبدف 

 الكشف عن أي أمور غري عادية.
لتدقيق ا أن تغري من طبيعة عملية الرقابة واالتجارة االلكرتونية من شخخخخخخخخأهنأساااااالوب الفحص التحليلي:  -و

فالعالقات التقليدية بني أرصدة احلسابات يف التقارير املالية قد ال تكون مناسبة ألغراض الفحص التحليلي 
ق ويزيد من إجراءات التدقياسخخخخخخخخخخخختخدام التدقيق التحليلي كأحد  علىمما يؤثر  ،لنشخخخخخخخخخخخخاط التجارة االلكرتونية

 نظرا الختفاء املستندات املادية أحد أهم األساليظ جلمع أدلة االثبات. أمهيته
  اتمة: .2

 توصلت هذه الدراسة يف هنايتها إىل جمموعة من النتاذج تكن تلخيصها فيما يلي:
شخخخخكال لف عن األتتم بصخخخخورة غري مرذية ختتنشخخخخطة التجارة االلكرتونية ال  طبيعة نظم الرقابة والتدقيق أل -
إخفاء  سخخاس يكون تداول البيانات الكرتونيا يسخخاعد يفدمة ىف نظم التجارة، وعلى هذا األاملسخختخ ةديالتقلي

وجود دورة مسختندية، ومن مث تعرض نظم التجارة االلكرتونية لعدة خماطر منها ما يرتبط باختفاء املسختندات 
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تفرض  عالم اآليلوسخخخخات جهاز اإلرتبط بفري الورقية، سخخخخند التدقيق، ومحاية املعلومات باإلضخخخخافة إىل خماطر ت
نشخخخطة التجارة أبوضخخخعها احلايل يف مراقبة وتدقيق يف االعتماد على أدلة االثبات  دققمام املأحتدي وصخخخعوبة 

ظم الرقابة ثبات احلالية مبا يتماشخخخى مع طبيعة نوهذا ما يقتضخخخي كضخخخرورة حتمية تعديل أدلة اإل ،لكرتونيةاإل
 .خاطراملالتجارة االلكرتونية واحلد من  نشطةألوالتدقيق 

 التدقيق   خيتلف عن مفهوم أدلة اإلثبات يف كرتو  اللمفهوم أدلة اإلثبات يف جمال الرقابة والتدقيق اال -
فأصخخخخبح  االعتماد عليه يف تكوين رأيه الشخخخخخصخخخخي مدققفت طبيعة الدليل الذي تكن للالتقليدي وإن اختل
 دليال الكرتونيا.

لف عن خصاذص ختت أدلة اإلثبات ألنشطة التجارة االلكرتونية يف جمال املراجعة االلكرتونية الخصاذص  -
ارة اق اسخخخخختخدام هذه اخلصخخخخخاذص عند ممارسخخخخخة التجط اجة إىل توسخخخخخيع ن دققإن كان املالتدقيق التقليدي و 

 ثبات.االلكرتونية، وهذا نظرا لطبيعة خماطر التجارة االلكرتونية وتأثريها على أدلة اإل
ول من سخخخخخخخخخلوب األيف حاجة لوجود أسخخخخخخخخلوبني تكنه األ دققوالتدقيق االلكرتو  يكون امل يف جمال املراقبة -

ا  تكنه من أسخخخخخخخخخخخخلوب ثدلة إثبات تتعلق بنظم وبرامج التشخخخخخخخخخخخخغيل االلكرتونية للبيانات، و أاحلصخخخخخخخخخخخخول على 
نية واليت متثل لنشخخخخخخخخخاط التجارة االلكرتو  متعلقة بطبيعة البيانات واملعامالت املاليةدلة إثبات أاحلصخخخخخخخخخول على 
 التقليدي ولكن مع اختالف التطبيق. ثبات يف ظل التدقيقنف  وساذل اإل

 كما خلصت الدراسة أيضا لتقدمي دملة من االقرتاحات منها:
نشخخخطة التجارة أوظيفة الرقابة والتدقيق يف ظل  ضخخخرورة وجود منظومات تشخخخريعية وقضخخخاذية تسخخخهم يف دعم -

 وإصدار نشرات خاصة. لقضايا اليت تنشظ بني املتعاملنيملعاجلة اااللكرتونية 
توجيخخه مراكز البحخخث العلمي وخمخخابر البحخخث يف اجلخخامعخخات بتكثيف العمخخل يف جمخخال التجخخارة االلكرتونيخخة  -

ونيخخة ة االلكرت واحلخخد من خمخخاطرهخخا من خالل إجراء تخخدريبيخخات خخخاصخخخخخخخخخخخخخخخة للمخخدققني والعخخاملني يف جمخخال التجخخار 
 مراقبة أنشطتها وتدقيقها. التعامل مع مشاكلها احملاسبية وكيفية متكنهم من كيفية
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نشخخخخاء مرصخخخخد للمؤسخخخخسخخخخات ذات العالقة كاملؤسخخخخسخخخخات املالية والقضخخخخاذية وهيئات الرقابة والتدقيق العليا إ -
معايري وممارسخخخخخخخات  ية علىتناقش فيه جل القضخخخخخخخايا املعاصخخخخخخخرة خاصخخخخخخخة فيما يتعلق بتأثريات التجارة االلكرتون
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الجزائر عبر   Ooredoo ةأثر اإلعالن االلكتروني في توجيه السلوك الشرائي لمستخدمي صفح
Face book –دراسة حالة- 

The impact of electronic advertising on guiding the purchasing 

behavior of users of Ooredoo Algeria page via Face book - case study - 

 ouladhaimouda@yahoo.fr، (الجزائر) جامعة غرداية، 1ةاللطيف أوالد حيمود عبد
 zoubidamo@yahoo.fr، (الجزائر) جامعة قاصدي مرباح ورقلة 0محسنزوبيدة 

 

 

 :ملخص
 هدفت هذه الدراسة إىل معرفة مدى تأثري اإلعالن االلكرتوين يف توجيه السلوك الشرائي ملستخدمي

ايث  د   م القيم  ددراسة املة،ا اهل، ولتحقيق هذFace bookاجلزائر عرب  Ooredooصفحة 
 Ooredoo لصفحة فيسبوك شركةفرد مستخد   131قمنم دتصميم استبيمن وتوزيعه على عينة من 

اجلزائر عرب  Ooredooاجلزائر، وكمنت أهم النتمئج املتوصل إليهم تتمثل يف "أن اإلعالن االلكرتوين لشركة 
face book حممولة ز و يحفمن ايث الت ،يف توجيه السلوك الشرائي ملستخدمي الصفحة  له تأثري إجيميب

ة يسمعد الزدمئن على تقدمي ردود أفعمل فورية عن طريق التغذي كمم  الزدمئن يف التعممل مع الشركة، إقنمع
  ".العكسية عرب التفمعل يف صفحة الفيسبوك ممدني الزدمئن والشركة

 .اإلعالن االلكرتوين، السلوك الشرائي للمستهلك، الفيسبوكالكلممت املفتماية: 
 .االلكتروني في تطوير التجارة االلكترونية (: دور التسويق21تندرج المداخلة ضمن المحور األساسي رقم )المحور:

Abstract: 

This study aimed to find out the extent to which electronic advertising 

affects the direction of purchasing behavior of users 

Ooredoo Algeria's Face book page, to achieve this goal was carried out 

a case study, where we designed a questionnaire and distributed it to a sample 

of 131 individual users of the Face book page of Ooredoo Algeria, the most 

important results were the "That the electronic advertising of Ooredoo 

Algeria via Face book has a positive impact in guiding the purchasing 

behavior of page users, in terms of motivation and trying to convince 
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customers to deal with the company, and helps customers to provide 

immediate feedback via interaction on the Face book page between 

customers and company. 

Keywords: Electronic advertising; consumer purchasing behavior; Face 

book. 
______________________________________ 

 ouladhaimouda@yahoo.frيميل: ، اإلاالسم الكممل: المؤلف المرسل

 مقدمة:  .1
التسويق االلكرتوين أاد نتمجمت التطور التكنولوجي يف جممل االتصمالت واملعلوممت، خمصة  يعد

مع شيوع االنتشمر الواسع الستخدا  االنرتنت، الذي ختطى مجيع احلدود املكمنية والزمنية، وأصبح يعترب حمور 
ق من الدخول إىل مم يسمى دعصر االقتصمد الرقمي، مم أدى إىل إعمدة ايمة اجملتمع، فقد مكن إدارة التسوي

هندسة األنشطة التسويقية اليت كمنت تعتمد على أدوات تقليدية للقيم  مبهممهم إىل أنشطة تسويقية تعتمد 
 معلى وسمئل الكرتونية، اليت اققت العديد من املزايم سواء دملنسبة للمؤسسمت أو لألفراد، جند من دني أه

 األنشطة التسويقية الرئيسية اليت تأثرت دمستخدا  الوسمئل االلكرتونية هو نشمط اإلعالن. 
ممهتم لعرض خمتلف منتجمهتم وخد االقتصمديةلمؤسسمت لأصبح اإلعالن اإللكرتوين البديل األهم لقد 

عالهنم يف ومضمت إتنشط عرب املواقع اإللكرتونية، لتعرض النشأة يعّد وسيلة تفمعلية اديثة ، و للجمهور
تعتمد على اسرتاتيجيمت إقنمع، وفنون تصميم متطّورة ومدّعمة دملتقنيمت التمكينية إلخراج الرسملة اإلعالنية 
دأفضل شكل، الستهدا  القطمع السوقي املستقبل هلذه الرسملة اإلعالنية، والذي يُنتظر منه اختمذ قرار ايمل 

ك تعتمد املؤسسمت على إجراء دراسمت معّمقة ملعرفة العوامل مم يُعرض من إعالنمت عرب االنرتنت، لذل
املؤثّرة على سلوك املستهلك وقراراته، واكتشم  امجمته ورغبمته، وكيفية إشبمعهم انطالقًم من تعّرضه لإلعالن 

 .اإللكرتوين، الذي يقو  دنقل املعلوممت واألفكمر، ويعمل على تغيري االجتمهمت
إن االنتشمر اجلغرايف الواسع للمستهلكني، وتبمعد مواقع اإلنتمج عن مواقع االستهالك، جعل عملية 
االتصمل دمملستهلك والوصول إليه من العمليمت املعقدة اليت تتطلب جهودا مكثفة، هذا مم جعل دمملؤسسمت 

ر مئل اتصمل أكثاجلزائر دمعتبمرهم املؤسسة قيد الدراسة،  تبحث عن وس Ooredooخمصة مؤسسة 
وصوال دمملستهلكني، ممم دفع هبم إىل اعتممد اإلعالن االلكرتوين من خالل املوقع االلكرتوين الرمسي للمؤسسة، 

، إلرسمل املعلوممت إىل السوق املستهدفة Face bookخمصة  من خالل مواقع التواصل االجتممعيو 
 واثهم وحتفيزهم على شراء العروض اخلدمية املعلن عنهم.

mailto:ouladhaimouda@yahoo.fr
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 من خالل مم سبق ميكننم طرح اإلشكملية الرئيسية املوالية:   
 Ooredooما مدى تأثير اإلعالن االلكتروني في توجيه السلوك الشرائي لمستخدمي صفحات 

 ؟Facebookالجزائر عبر 
 على النحو التميل: فرضية الدراسةمن خالل اإلشكملية الرئيسية ميكن صيمغة 

الشرائي  السلوكو االجتممعي  التواصل شبكمت عرب االلكرتوين اإلعالن إاصمئية دنيتوجد عالقة ذات داللة 
 .ملتتبعي صفحة أوريدو اجلزائر على الفيسبوك

 Facebookو إطار مفاهيمي حول شبكات التواصل االجتماعي.0
 :تعريف شبكات التواصل االجتماعي 5.0

 التواصل وسمئل وتّعر  آلخر، دماث واختلفت من االجتممعي التواصل وسمئل تعريفمت تعددت
 من وردطهم هبم، صفحمت خمصة دإنشمء االنرتنت ملستخدمي تسمح الكرتونية دأهنم "منظومة االجتممعي

 واهلوايمت، لتوعية االهتممممت نفس لديهم الذين اآلخرين مع األعضمء الكرتوين اجتممعي نظم  خالل
 .(161، صفحة 6112)النسور،  املختلفة" والقضميمواخلدممت،  واملنتجمت، دمملعلوممت، اآلخرين وتعريف

 ويف يشمءون وقت أي يف ملستخدميهم التواصل تتيح اجتممعية تفمعلية دأهنم "شبكمت أيضم وتعر 
 املرئي التواصل من أيضم سنوات، ومتكنهم منذ تاالنرتن شبكة على ظهرت وقد العممل، من أي مكمن
، 6111)الدليمي،  دينهم" االجتممعية العالقة توطد اليت اإلمكمنمت من الصور وغريهم وتبمدل والصويت
 .(183صفحة 

التواصل  أدوات من تتألف عملية عن عبمرة االجتممعي التواصل شبكمت دأن آخرون يشري كمم
 /أفراد( املختلفة اجلهمت دني القنوات تلك املتبمدل عرب واملنشور واحملتوى االنرتنت، شبكة عرب االجتممعي

 .(31، صفحة 6112)يوسف،  )منظممت /منظممت( ،)منظممت/أفراد( ،)أفراد

 موجودة إلكرتونية ووسمئط وسمئل االجتممعي التواصل مواقع التعريفمت السمدقة تعترب اللخ من
تبمدل  خالله من واجملتمعمت لألفراد ميكن للتواصل عممم فضمء ملستخدميهم تتيح االنرتنت شبكة على

 .همواخلربات فيمم دين املعلوممت واملعمر  واملنمفع
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 :االجتماعي التواصل شبكات مميزات 0.0

 :يلي مم منهم مميزات دعدة االجتممعي التواصل وسمئل تتميز

 ؛الدوليةو  املنطقية احلدود وتتجموز ،املكمنيةو  اجلغرافية احلواجز فتلغى العالمية: -أ

السلبية  تلغي فهي ،مشمركو  وكمتب مرسل فهو ،قمرئو  مستقبل أنه كمم فيهم فملفرد :لتفاعليةا -ب
 ؛الورقية والصحف التلفمز – القدمي اإلعال  يف املقيتة

 ؛النمس وتعليم علمه لبث والعممل ،للتعلم مثالً  الطملب فيستخدمهم :االستعماالت وتعدد التنوع -ت

اللغة،  ودسمطة للحرو  دمإلضمفة تستخد  االجتممعي التواصل فوسمئل االستخدام: سهولة -ث
 ؛التفمعل للمستخد  تسهل اليت والصور الرموز تستخد 

 .التسجيلو  االشرتاك جممنية فهي ،اململو  والوقت اجلهد يف اقتصمدية :االقتصاديةو  التوفير -ج

 (:Facebook) فيسبوك التواصل االجتماعيموقع شبكة  2.0

دمالشرتاك  6112وسمئل التواصل االجتممعي،  م تأسيسه من طر  "ممرك زوكردريغ"عم   يعترب أشهر
كمنت عضوية ،  علو  احلمسبالذين ختصصم يف دراسة  "كريس هيوز"و "داستني موسكوفيتز"مع كل من 

همرفمرد، ولكنهم امتدت دعد ذلك لتشمل الكليمت األخرى  جممعةاملوقع مقتصرة يف دداية األمر على طلبة 
مث اتسعت دائرة املوقع لتشمل أي طملب جممعي، ، وجممعة ستمنفورد آيفي ليجوجممعة  دوسطن يف مدينة

فتح املوقع أدواده أمم  مجيع األفراد البملغني من   2006من عم   سبتمرب 26يف و مث طلبة املدارس الثمنوية، 
 فيه للمشرتكني ، ايث يسمحصحيح دريد إليكرتوينالعمر ثالثة عشر عمًمم فأكثر والذين لديهم عنوان 

 خالله، من جيدة وصداقمت روادط وتكوين املوقع أدوات استخدا  عن طريق البعض دعضهم مع دملتواصل
 واهليئمت كملشركمت االعتبمرينياألشخمص  أو احلقيقية الطبيعيني دصفتهم لألشخمص يسمح كمم

 ،(112، صفحة 6112)إيهمب،  هبويتهم اجملتمع لتعريف آفمق جديدة وفتح خالله من دمملرور واملنظممت

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D9%87%D9%8A%D9%88%D8%B2_%28%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83%29&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D9%87%D9%8A%D9%88%D8%B2_%28%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83%29&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%8A%D9%81%D9%8A_%D9%84%D9%8A%D8%AC&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%8A%D9%81%D9%8A_%D9%84%D9%8A%D8%AC&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/26_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2006
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
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 مليمر 0.14 منهم نشط شهريم، مستخد  مليمر 6.63 اوايل 6118 من األول الردع يف له كمن ايث
 إىل مستخد  مليون 112 العردية حبوايل املنطقة يف االجتممعي التواصل وسمئل أكرب وهو يوميم، يستخدمنه

 الثملثة وهي مستخد  مليون 12 اوايل لوادهم اجلزائر فيه حتتوي ، 34%قدرهم توغل دنسبة 6112 دداية
 .(632، صفحة 6112)سعداوي،  مصر والسعودية دعد عرديم

 شبكات التواصل االجتماعي براإلعالن ع .2
 :.تعريف اإلعالن االلكتروني5.2

مجيع املعلوممت "يف تعريف اإلعالن االلكرتوين ايث يعر  على أنه  ناختلف البماثون واألكمدمييو 
بيعة إعالنية طاملوضوعة يف تصر  اجلمهور عرب مواقع االنرتنت واملتعلقة دملسلع واخلدممت اليت تعترب ذات 

، صفحة 6118)طه،  "مبم أهنم هتد  إىل جعل الذين يدخلون املوقع إىل شراء هذه السلع واخلدممت
688). 
 :فوائد اإلعالن على شبكات التواصل االجتماعي.0.2

 من أهم فوائد اإلعالن التسويقي عرب شبكمت التواصل االجتممعي مم يلي:

  يتيح للشركمت تعقب العمالء وفهم أفكمرهم ومشمعرهم دشكل أفضل والتعممل مع الشكموى
 ؛دكفمءة وحتسني املشمركة العممة فضال عن مبيعمت الشركة

 ؛زيمدة املبيعمت واخنفمض قمعدة التكمليف 

 ؛منصة جّذادة للمتخصصني يف التسويق عرب اإلنرتنت 

 وسيلة نمجعة للحمالت اإلعالنية حبيث ميكن إغراء ميكن استخدا  شبكمت التواصل االجتممعي ك
 ؛املستخد  للدخول يف املنمفسة

  ؛االتصمل املبمشر مع السوق املستهد 

 ؛يسمعد على إقممة عالقة قوية مع اجلمهور 
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 .ميّكن من خلق وعي دملعالممت التجمرية 

 :أساليب قياس وصول الرسالة اإلعالنية في شبكات التواصل االجتماعي.2.2
، صفحة 6118)زاوش،  أكثر املقمييس شيوعم هي املقمييس العقلية والسلوكية وهي كمآليت:من 

112). 

 مقاييس سلوكية:  -أ

  مقيمس زيمرة املوقع (weekly visit ) ؛: مقيمس عدد زائري املوقع خالل أسبوع 

  مقيمس رؤية الصفحة(page view  )  وهو مقيمس للمرات اليت يطلب فيهم املستخد  صفحة :
 مم حتتوي على اإلعالن أي مؤشر للمرات اليت شمهد فيهم اإلعالن.

 مقاييس عقلية: -ب

أي قدرة اإلعالن أو الرسملة الرتوجيية على جعل الزدمئن يدركون العالمة التجمرية ويهتمون هبم ويكون 
 اإللكرتوين.على شكل أسئلة لزّوار املوقع 

 مفهوم سلوك المستهلك: .4

 السلوك، من كل تعريف يلي مموفي ك،واملستهل السلوك :مهم مصطلحني املستهلك سلوك يضم
 .املستهلك وسلوك املستهلك

 داخلي منبه إىل إمم تعرضه نتيجة مم شخص يربزه الذي التصر  ذلك" هو السلوك :السلوك تعريف.5.4
 . (21، صفحة 6116)عبيدات،  "خمرجيمنبه  أو

 ومن خدمة، أو سلعة يستعمل معنوي أو طبيعي شخص كل "هو املستهلك :المستهلك تعريف.0.4
، 6116)عبيدات،  توزيعه أو إنتمجه يتم مم لكل األسمسي احملرر هو املستهلك التسويقية النظر وجهة

 .(12صفحة 
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 استعممل أو استخدا  أو /على احلصول يف األفراد وتصرفمت أفعمل"هو :المستهلك سلوك تعريف.2.4
 األفعمل" تلك وتقرر تسبق اليت القرارات اختمذ عملية ذلك يف مبم اقتصمدية، دطريقة واخلدممت السلع

 .(136، صفحة 6111)سويدان، 

 يقو اليت  املبمشرة وغري املبمشرة والتصرفمت األفعمل مجيعدأنه " سلوك املستهلك "Engelويعر  "
، 1222)املؤذن،  "معني مكمن يف حمدد وقت اسب معينة خدمة أو سلعة على احلصول سبيل يف األفراد هبم

 .(16صفحة 

 شراء عن البحث يف املستهلك يربزه الذي التصر  ذلك " أنه على أيضم املستهلك سلوك ويعر 
 امجمته أو رغبمته ستشبع أهنم يتوقع اليت اخلربات أو األفكمر أو اخلدممت أو السلع استخدا  أو

 .(11، صفحة 6116)عبيدات،  "املتماة الشرائية اإلمكمنمت واسب

 املتعلقة قراراته دمختمذ فرد مم هبم يقو  اليت دملكيفية املستهلك دراسة سلوك ترتبط املفهو ، هذا ومن 
 .لديه واملقبولة املنتجمت املرغودة ىالوقت( عل اجلهد، )اململ، لديه املتماة املوارد إنفمقو  دتوزيع

 كنظام المستهلك سلوك ومخرجات مدخالت (1):الشكل

 
 .(168، صفحة 6111)ردينة،  المصدر:
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 المستهلك: سلوك دراسة أهمية.2.4

 من املستهلك ددءا التبمدلية العملية أطرا  كمفة تشمل أهنم من املستهلك سلوك دراسة أمهية تنبع
 احلكوممتإىل  واىت املؤسسمت إىل وصوال اجملتمعمت، يف األسمسية االستهالك كوادة األسرة إىل الفرد
 تسمعدهم والبيمنمت اليت املعلوممت كمفة على التعر  يف واألسر األفراد املستهلك سلوك دراسةفتفيد  ،أيضم

 أهنم إىل دمإلضمفة وميوهلم وأذواقهم، الشرائية إمكمنيمهتم وفق املطرواة واخلدممت للسلع األمثل االختيمر يف
 ،احمليطة البيئية والظرو  ليةاملم حتددهم مواردهم اليت تاألولويم اسب ورغبمهتم امجمهتم حتديد يف تفيدهم

 يتمكن قد ثيا األسرة، مستوى على لدراسة سلوك املستهلك الكبرية األمهية تربز آخر، جمنب ومن
 ملختلف الضعف أو القوة لنقمط الالزمة التحليالت كمفة إجراء من األسرة يف الشرائي القرار على املؤثرين
 .لألسرة ممكن إشبمع أقصى حتقق اليت أو العالمة البدائل واختيمر املتماة واخلدمية السلعية البدائل

 :التملية النقمط خالل من املستهلك سلوك دراسة أمهية فتربز املؤسسمت فيمم خيص أمم

 ؛جنماهم يف كبري تأثري له املؤسسة إسرتاتيجية اجتمه املستهلك هبم تصر ي اليت الطرق إن -

وكيف  مىت؟ ؟أين ممذا؟عن:  العوامل أهم ختترب أن املؤسسة فعلى املستهلك، امجمت إشبمع جلأ من -
 ؛الفرد؟ يستهلك

سليم  موقف يف تكون املؤسسة إدارة إنف املستهلك، سلوك يف املؤثرة للعوامل اجليد الفهم يتحقق اىت -
 ؛املستقبلية املؤسسة سيمسمت اجتمه املستهلك كيف يتصر  للتوقع

املزيج التسويقي  عنمصر حتديد يف سمعدهمي املؤسسمت قبل من املستهلك سلوك دراسة مفهو  تبين -
 .مالئمة األكثر
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  Facebookالجزائر عبر  Ooredoo.دراسة حالة عينة من مستخدمي صفحة 1

دشبكمت التواصل  املتعلقة املفمهيم خمتلف ومنمقشة عرض إىلمن خالل مم سبق  التطرق دعد
 ،على أرض الواقع النظري اجلمنب دإسقمط وراحمل هذا يف سنقو  ،الشرائي للمستهلكاالجتممعي والسلوك 

ااتلت صفحمهتم و  ،دراسة املة شركة أوريدو اجلزائر اليت اكتسبت شهرة كبرية لدى اجلزائريني اخرتنمايث 
لك ذعلى املستوى الوطين، وخمصة على موقع الفيسبوك، ل مكمنة مهمةعلى مواقع التواصل االجتممعي 

ر عينة من متتبعي صفحة أوريدو اجلزائر على الفيسبوك وحممولة معرفة مدى تأث علىتسليط الضوء  اخرتنم
 الفيسبوك. عربصفحة أوريدو اجلزائر دمإلعالنمت اإللكرتونية على  يالشرائسلوكهم 

 سنتطرق يف هذا احملور إىل احملمور الرئيسية املوالية:
 ؛Ooredroo Algérieنبذة عن شركة أوريدو اجلزائر -
 الطريقة وأدوات الدراسة؛-
 .حتليل ومنمقشة النتمئج-

 :Ooredroo Algérie. نبذة عن شركة أوريدو الجزائر 5.1
هو االسم التجمري ملؤسسة  ":أو شركة "جنمة"سمدقم(Ooredoo)دملفرنسية أوريدو

  2يف، الكويتية الشركة الوطنية لالتصمالت ، وهي فرع من جمموعةدمهلمتف النقمل االتصمالت
النقمل يف اجلزائر دعد  اهلمتف حتصلت "الوطنية تيليكو " الكويتية على رخصة استغالل 2003 ديسمرب
لعالمتهم التجمرية  التجمري  م اإلطالق 2004 أوت 61 ، ويفدوالر مليون 261املقدر دـ  املميل عرضهم

املسممة "جنمة" مبختلف التشكيالت من املنتجمت واخلدممت غري املسبوقة يف اجلزائر، ايث أدخلت "جنمة" 
يف اجلزائر، ايث كمنت أول متعممل يدخل خدمة الوسمئط املتعددة السمعية  االتصمالت معميري جديدة لعممل

 .البصرية
ممم جيعلهم حتتل املرتبة الثملثة يف سوق اهلمتف  6112سنة  مليون مشرتك 12.5 يبلغ عدد مشرتكيهم

 .من جمموع احلصص %61.6يف سوق النقمل  أوريدو ودلغت اصة دمجلزائر النقمل
من السكمن، كمم  % 21موقع تقين، مكن من تغطية  3111والية دأكثر من 28وتغطي أوريدو امليم 

ألف  11وأكثر من  ،فضمء خدممت أوريدو 621حمل ديع عرب الرتاب الوطين و 21وريدو على حتتوي أ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D9%86%D9%82%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D9%86%D9%82%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2003
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/2004
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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ويقدر متوسط  من العنصر النسوي. % 21منهم جزائريون،  % 22عممل  1211نقطة ديع، و تشغل 
 .(6112)احلرة،  سنة 31سن العممل ب

 :.الطريقة وأدوات الدراسة0.1
سنتطرق إىل حتديد جمتمع وعينة الدراسة، وأهم األدوات املستخدمة يف الدراسة واملتعلقة مبصمدر مجع 

لفم  أالبيمنمت األولية واملتمثلة يف االستبيمن، وكذلك مقمييس صدق وثبمت االتسمق الداخلي ألداة الدراسة )
 كرونبمخ(.
 :مجتمع وعينة الدراسة .5.0.1

يتمثل جمتمع الدراسة يف كل من متتبعي صفحة أوريدو اجلزائر على موقع الفيسبوك  مجتمع الدراسة: -أ
 ؛سنة فمم فوق 18دني كمفة أوسمط اجملتمع الذين يبلغوا سنهم 

العالمة فرد من متتبعي صفحة  131لعينة على لقد اشتملت ا: العينة المستهدفة من الدراسة -ب
على الفيسبوك من خمتلف املستويمت واألصنم ، ولقد  م  Ooredoo Algérieأوريدو اجلزائر 

لفيسبوك دشكل انشور على حتديد العينة وفق إجمدمت املستجودني على االستبيمن اإللكرتوين امل
 عشوائي من خمتلف واليمت الوطن.

 :أدوات الدراسة .0.0.1
عرب  بيمن االلكرتويناالست إلكرتوين دطريقة جذادة وسهلة، وقمنم دتوزيع رادط هذااستبيمن  م تصميم 

 :،  م تقسيمهم إىل قسمنيفقرة 36ايث تضمن هذا االستبيمن صفحتنم يف الفيسبوك، 
 ل.متعلقة دمملعلوممت الشخصية للعمي فقرات 12 مشل القسم األول: -

 مهم: حمورينتعلق مبوضوع الدراسة، مقسمة على ت فقرة 23القسم الثمين: يضم  -

 ؛((Facebookاإلعالن االلكرتوين عرب )املستقل ختص املتغري فقرات 12األول:ده احملور*

مرتبة اسب  فقرات (، تضمنالسلوك الشرائي للمستهلكص املتغري التمدع )خي فقرة 12الثمين: ده  احملور *
 .مراال اختمذ قرار الشراء
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قمنم دمستخدا  مقيمس ليكمرت وهو أكثر املقمييس شيوعم  ( اخلممسي:Likertمقيمس ليكمرت )
ايث يتطلب فيـه حتديـد درجـة املوافقـة أو عد  املوافقة على خيمرات حمددة، وهذا املقيمس اعتمدنم على 

 شدة،ديشـري اجمليب على االستبيمن إىل اختيمر وااد من الدرجمت التملية )موافق  متدرجـة،مخس خيـمرات 
 املوافقة.، غري موافق، غري موافق دشدة( و اجلدول التميل يبني درجمت موافق، حمميد

 رت الخماسيدرجات الموافقة لمقياس ليك(: 5جدول رقم )
 الوزن المقياس الخماسي

 5 موافق دشدة

 4 موافق

 3 حمميد

 2 غري موافق

 1 غري موافق دشدة

 دمالعتممد على الدراسمت السمدقة. بماثنيال إعدادمن  المصدر:
 :طبقم للجدول أعاله فإن

 ))أعلى قيمة مطروح منهم أقل قيمة 2=1-1 املدى=
 ) عدد الدرجمت \)طول املدى = املدى  1,8=  1 \ 2طول املدى = 

، من أجل وضع احلد األعلى وكمنت ادود املتوسط 1إىل أقل درجة يف املقيمس، أي  1,8العدد  إضمفةو م 
 :املوايلاحلسميب كمم هو موضح يف اجلدول 

 يوضح درجة الموافقة المعتمدة حسب المتوسط الحسابي المرجح(: 0الجدول )
 درجة الموافقة المعتمدة المتوسط الحسابي المرجح لإلجابات الرمز

 ال أوافق دشدة 17,1إىل  1من  1
 ال أوافق 2751إىل  17,1من  2
 موافق ددرجة متوسطة 3731إىل  27,1من  3
 موافق 4711إىل  3741من  4
 موافق متمممً  5إىل 4721من  5

 دمالعتممد على الدراسمت السمدقة. بماثنيال إعدادمن  المصدر:
 :تحليل ومناقشة النتائج.2.1

 سنتطرق إىل مم يلي:
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 :قياس صدق وثبات الدراسة .5.2.1
 : يعترب صدق االتسمق البنمئي أاد أنواع الصدق للتحقق من االتساق البنائي ألداة الدراسةصدق  -أ

صالاية أداة الدراسة، ويبني هذا النوع من الصدق مدى ارتبمط كل حمور من حممور أداة الدراسة دملدرجة 
 .الكلية لالستبيمن، واجلدول أدنمه يوضح صدق البنمئي ألداة الدراسة

 (: يوضح معامالت االرتباط لكل بعد من أبعاد االستبيان والدرجة الكلية له2الجدول رقم )
 مستوى الداللة معامل االرتباط سبيرمان معامل االرتباط بيرسون البعد رقم
 14111 14,11 ,14,4 االلكرتوين اإلعالن 11

 14111 14131 14141 سلوك املستهلك 12

 SPSSخمرجمت درنممج على  دنمء بماثنيال إعدادمن المصدر: 
يبني اجلدول أعاله أن مجيع معممالت االرتبمط يف مجيع حممور االستبيمن دالة إاصمئيم عند مستوى 

 ، ودذلك تعترب مجيع حممور االستبيمن صمدقة ملم وضعت لقيمسه.(α≤1.11)معنوية 
 ثبات أداة الدراسة: طريقة ألفا كرونباخ:-ب

 معممل الثبمت ألفمكرونبمخ.سنوضح من خالل اجلدول املوايل نتمئج 
 ( : يوضح نتائج تطبيق طريقة معامل الثبات ألفا كرونباخ لألبعاد والمقياس ككل4الجدول رقم )

 معامل الثبات عدد الفقرات األبعاد
 14,13 ,1 االلكرتوين اإلعالن

 14122 ,1 سلوك املستهلك

 SPSSخمرجمت درنممج على  دنمء بماثنيال إعدادمن المصدر: 
 النسبة من وأكرب عملية كمنت ألفم كرونبمخ الثبمت معممل قيم أن نالاظ (2)رقم جدول خالل من

احملور  تفقرا لكل (α) ألفم كرونبمخ معممل قيمة أن حبيث ، 0.60واملقدرة اإلاصمئيني قبل من املعتمدة
احملور الثمين )سلوك املستهلك( قدرت  تفقرا كل وكذلك ،1.823 تسموياألول )اإلعالن االلكرتوين( 

، عليهم احملصل النتمئج يف الثقة من يزيد مم وهو الدراسة، أداة متثبو  صدق على يدل مم هذا ، 1.266ب
 على إلجمدةاو  النتمئج لتحليل األخرية هذه صالاية ودملتميل ،هاالستبمن توثبم صدق من التحقق  م وعليه
 .فرضيمهتم اختبمر ودملتميل الدراسة، أسئلة

 و  دتحليل يف هذا اجلزء سنق(:شبكات التواصل االجتماعيتحليل بيانات المتغير المستقل ).0.2.1
 حممور االستبيمن دغية اإلجمدة على تسمؤالت دراستنم، وذلك دمستخدا  مقمييس اإلاصمء الوصفي، وهي 
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 .أمهية فقرات كل حمور من حممور االستبيمناملتوسطمت احلسمدية واالحنرافمت املعيمرية ملعرفة 
 أفراد العينة حول المحور األول )اإلعالن اإللكتروني(: إجاباتتحليل  -أ

سنحمول من خالل اجلدول املوايل حتليل نتمئج املستجودني واملتعلقة دفقرات احملور األول )اإلعالن 
 االلكرتوين(.

 اإلعالن االلكتروني –(: يوضح إجابات مفردات العينة على فقرات المحور األول 1الجدول رقم )

 الفقرة رقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
مستوى 
 األهمية

11 
 Ooredoo Algérieإعالنمت صفحة شركة 

 على فيسبوك حمفزة وتشجع الزدمئن على التعممل معهم
 موافق 4 9721, 3,50

12 
 Ooredoo Algérieإعالنمت صفحة شركة 

 على فيسبوك جذادة ومؤثرة
 موافق 3 9231, 3,53

13 
 Ooredoo Algérieإعالنمت صفحة شركة 

 على فيسبوك ذات مصداقية عملية
3,37 ,8891 , 

موفق 
ددرجة 
 متوسطة

14 
 Ooredoo Algérieإعالنمت صفحة شركة 

 على فيسبوك تتوافق مع عمدات وتقمليد البلد
 موافق , 8651, 3,40

15 

 Ooredoo Algérieإعالنمت صفحة شركة 
 على فيسبوك تسمهم دملتعريف دملشركة ودملعروض اليت

 تقدمهم
 موافق 1 8401, 3,84

1, 

املعلوممت اليت تتضمنهم إعالنمت صفحة شركة 
Ooredoo Algérie  على فيسبوك واضحة

 وسهلة الفهم
 موافق 2 9111, 3,65

1, 
املعلوممت اليت تتضمنهم إعالنمت صفحة شركة 

Ooredoo Algérie على فيسبوك مقنعة 
 موافق 5 8521, 3,44

 موافق 14,1 3453 اإللكتروني اإلعالن
 SPSSخمرجمت درنممج على  دنمء بماثنيال إعدادمن المصدر: 

 الرتتيب ودمعتممدموافق،  كمنت األول احملور إجمدمت جل أن جند (11) رقم اجلدول خالل من
 على اصلت (1) رقم أن العبمرة جند مإلعالن االلكرتوين،د املتعلقة تللفقرا احلسميب املتوسط أسمس على
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متتبعي  ألن وذلك ومبستوى موافق، 1.821 ب معيمري ودمحنرا  3.82 ب املقدر اسميب متوسط أكرب
 الصفحة تسمهم دملتعريف دملشركة ودملعروضاإلعالنمت املنشورة يف  أن متفقون صفحة أوريدو على الفيسبوك

 اليت تقدمهم.

( " أن املعلوممت اليت تتضمنهم إعالنمت صفحة شركة أوريدو على فيسبوك واضحة 12أمم العبمرة )
 1.211ودمحنرا  معيمري ب 3.21وسهلة الفهم " جمءت يف املرتبة الثمنية مبتوسط اسميب قدر ب 

شورة ة متتبعي صفحة أوريدو على الفيسبوك على وضوح اإلعالنمت املنومبستوى موافق، وهذا التفمق غملبي
 على الصفحة وسهلة الفهم.

يف املراتب الثملثة والرادعة واخلممسة والسمدسة على التوايل  2،2،1،6يف اني جمءت العبمرات 
يسبوك على فمبتوسطمت اسمدية متقمردة ومبستوى موافق، وهذا التفمق غملبية متتبعي صفحة أوريدو على ال

مع  ك تتوافقوكذلأن اإلعالنمت على الصفحة جذادة ومؤثرة وحمفزة وتشجع الزدمئن للتعممل معهم ومقنعة 
 عمدات وتقمليد البلد.

( " إعالنمت صفحة شركة أوريدو على فيسبوك ذات مصداقية عملية " يف املرتبة 3وجمءت العبمرة )
ومبستوى موافق ددرجة متوسطة،  1.882مري ب واحنرا  معي 3.32السمدعة مبتوسط اسميب قدر ب 

وذلك التفمق غملبية متتبعي صفحة أوريدو على الفيسبوك مبستوى متوسط على أن اإلعالنمت املنشورة 
 الصفحة ذات مصداقية عملية.

 ب واحنرا  معيمري 3.13 ب قدر اسميب متوسط له اإلعالن االلكرتوين مؤشر فإن عمومم
 على أن متتبعي صفحة أوريدو على الفيسبوك متفقون على أن يدل مم وهذا موافق، ومبستوى 1.821

 نشورة على الصفحة تؤدي الدور الذي وضعت من أجله وهي يف مستوى تطلعمهتم. اإلعالنمت امل
عرب  حتهمفقني على أوريدو اجلزائر تنشر على صفايتضح من اجلدول السمدق أن غملبية أفراد العينة مو 

   .إعالنمت تليب تطلعمت متتبعيهم الفيسبوك
 نحمول من ستحليل إجابات أفراد العينة حول المحور الثاني )السلوك الشرائي للمستهلك(: -أ

 .خالل اجلدول املوايل حتليل نتمئج املستجودني واملتعلقة دفقرات احملور الثمين )السلوك الشرائي للمستهلك(
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 السلوك الشرائي للمستهلك –(: يوضح إجابات مفردات العينة على فقرات المحور الرابع 1الجدول رقم )

 الفقرة رقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
مستوى 
 األهمية

1, 
 Ooredoo Algérieجيذب حمتوى صفحة شركة 

 موافق 2 875, 3,66 على الفيسبوك انتبمهي للعروض املعلن عنهم

11 

 Ooredooينبهين حمتوى صفحمت شركة 
Algérie   على الفيسبوك إىل امجيت للمنتجمت

 املعلن عنهم
 موافق , 912, 3,56

11 

 Ooredoo Algérieيثري حمتوى صفحمت شركة 
على الفيسبوك امجيت إىل عروض جديدة مل أجرهبم من 

 قبل
 موافق 5 911, 3,58

11 

عرض  Ooredoo Algérieعند تقدمي شركة 
جديد فإنين أعلم دذلك من خالل صفحمهتم على 

 الفيسبوك
 موافق 3 880, 3,63

12 
على  Ooredoo Algérieتوفر صفحة شركة 

 موافق 4 845, 3,62 الفيسبوك معلوممت كمفية عن العروض املتوفرة

13 

عرب  Ooredoo Algérieيسمعدين إعالن شركة 
 على الفيسبوك على تقييم أفضل العروض صفحتهم

 واخلدممت املتماة
 موافق 1 857, 3,66

14 

تسمعدين التعليقمت والدردشة االلكرتونية املنشورة اول 
عرب  Ooredoo Algérieمنتجمت شركة 

على الفيسبوك على تقييم أفضل العروض  صفحتهم
 واخلدممت املتماة

 موافق , 896, 3,56

15 

( تسمعدين على تقييم Likesعدد اإلعجمدمت )
عرب صفحتهم  Ooredoo Algérieعروض شركة 

 على الفيسبوك
 موافق , 994, 3,55

1, 

 Ooredooخيمرايت عند شراء منتجمت شركة 
Algérie  تقتصر على العروض املعلن عنهم يف

 على الفيسبوك صفحتهم
3,15 ,898 14 

موافق 
ددرجة 
 متوسطة
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1, 

 Ooredooقمت دعملية شراء أاد منتجمت شركة 
Algérie  للمنتج يف اإلعالندعد تأثري مبحتوى 

 صفحتهم على الفيسبوك
3,17 1,009 12 

موافق 
ددرجة 
 متوسطة

1, 

 Ooredooقمت دعملية شراء أاد منتجمت شركة 
Algérie  دعد تأثري دتفمعل األعضمء يف صفحتهم

 على الفيسبوك
3,12 ,961 15 

موافق 
ددرجة 
 متوسطة

11 

 Ooredooقمت دعملية شراء أاد منتجمت شركة 
Algérie  دعد تأثري دتعليقمت األعضمء يف صفحتهم

 على الفيسبوك
3,26 ,899 11 

موافق 
ددرجة 
 متوسطة

21 

  غملبم مم حيقق أداء املنتجمت اليت اشرتيتهم التوقعمت اليت
الشركة  صفحة كمنت يف ذهين دعد رؤييت لإلعالن عرب

 على الفيسبوك
3,27 ,961 1 

موافق 
ددرجة 
 متوسطة

21 

 أقو  درتك تعليقمت اول جترديت االجيمدية للمنتجمت اليت
 Ooredooقمت دشرائهم على صفحة شركة 

Algérie على الفيسبوك 
3,24 ,993 11 

موافق 
ددرجة 
 متوسطة

22 

أقو  مبشمركة جترديت االجيمدية للمنتجمت اليت قمت 
 التواصل االجتممعيدشرائهم مع أصدقمئي على موقع 
 الفيسبوك

3,16 ,967 13 

موافق 
ددرجة 
 متوسطة

23 

 أقو  درتك تعليقمت اول جترديت السلبية للمنتجمت اليت
 Ooredooاشرتيتهم على صفحة شركة 

Algérieعلى الفيسبوك 
3,16 ,967 13 

موافق 
ددرجة 
 متوسطة

 موافق 0,927 04.3 السلوك الشرائي للمستهلك
 SPSSخمرجمت درنممج على  دنمء بماثنيال إعدادمن المصدر: 

وموافق  ،موافق" ينيعند مستو  كمنت ينالثم احملور تإجمدم جل أن جند (12) رقم اجلدول خالل من
دملسلوك الشرائي  املتعلقة اتللفقر  احلسميب املتوسط أسمس على الرتتيب ودمعتممد ددرجة متوسطة"،

 ودمحنرا  3.22 ب املقدر اسميب متوسط أكرب على ماصلت (13و18) رقم تنيالعبمر  أن جند ،للمستهلك
متتبعي صفحة أوريدو على  ألن وذلك ،موافق ومبستوىعلى التوايل، و  1.812و 1.821ب معيمري

  جذاب، على الفيسبوك عرب صفحتهمأوريدو إعالن شركة الفيسبوك اتفقوا على أن 
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 .تقييم أفضل العروض واخلدممت املتماة هم علىيسمعدو 

، 3.12، 3.12"متقمردة مم دني" مبتوسطمت اسمدية 12، 12، 63، 66" اني جمءت العبمرات يف
، 1.828، 1.222، 1.222متفموتة ومتقمردة "ودمحنرافمت معيمرية " على التوايل، 3.12، 3.11

دو وهذا للموافقة مبستوى متوسط لغملبية متتبعي صفحة أوري ،ددرجة متوسطة ومبستوى موافق "1.112
 لفيسبوك على السلوك املتخذ عند عملية الشراء ويف مرالة مم دعد الشراء.عرب ا

 اختبار فرضية الدراسة: -ج
 اإلعالن اليت كمن نصهم "توجد عالقة ذات داللة إاصمئية دني لدراسةللتحقق من نتمئج فرضية ا

" بوكاجلزائر على الفيسالشرائي ملتتبعي صفحة أوريدو  السلوكو االجتممعي  التواصل شبكمت عرب االلكرتوين
لك للتأكد من ووجود تأثري لإلعالن اإللكرتوين على السلوك الشرائي للمسته اإلاصمئي م استخدا  االختبمر 

 و م التوصل إىل النتمئج املوضحة يف اجلدول التميل:
 اإلعالن االلكتروني والسلوك الشرائي للمستهلك يبعدنتائج تحليل االنحدار بين  :(1الجدول رقم )

 SPSSخمرجمت درنممج على  دنمء بماثنيال إعدادمن المصدر: 
( أثر اإلعالن االلكرتوين عرب شبكمت التواصل 12يتضح من نتمئج التحليل اإلاصمئي يف اجلدول )

ني ايث أظهر التحليل وجود أثر ذو داللة معنوية د ،االجتممعي يف السلوك الشرائي للمستهلك اجلزائري
(، أمم معممل التحديد α≤1.11( عند مستوى داللة )1.211) Rاملتغريين فبلغت معممالت االرتبمط 

( أي أن اإلعالن االلكرتوين عرب شبكمت التواصل االجتممعي يفسر مم 1.122فقد دلغ)  2R)التفسري(
، وهذا يعين أن الزيمدة β   (0.751)من التبمينمت يف املتغري التمدع، كمم دلغت قيمة (%12.2نسبته )

 (0.751)تؤدي إىل زيمدة ددرجة  ن االلكرتوين عرب شبكمت التواصل االجتممعياإلعالددرجة واادة يف 
احملسودة هي  T، أي أن هنمك عالقة طردية ، كمم أن قيمة السلوك الشرائي للمستهلك اجلزائرييف 

 املقدرة، (α≤1.11)، وهي أقل 1.111(، وهي قيمة ذات داللة معنوية  عند مستوى داللة3.222)

 B1 0B 

 )الثمدت(
𝜷 

اخلطأ 
 املعيمري

2R R قيمةT 
 احملسودة

مستوى 
 Tداللة

 اإلعالن االلكتروني
والسلوك الشرائي 

 للمستهلك
 

14,,5 124143 14,51 14131 145,4 14,51 341,, 14111 
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االلكرتوين عرب شبكمت التواصل االجتممعي يؤثر يف السلوك الشرائي للمستهلك  اإلعالن فإن ودملتميل
 اجلزائري.

 .خاتمة:1
 من خالل هذه الورقة البحثية  م التوصل إىل أهم النتمئج املتمثلة فيمم يلي:

 اإلعالنمت  أن ويؤكدون على متفقون على الفيسبوك اجلزائر صفحة أوريدو ومستخدمي متتبعي أن
ون له انعكمس ، هذا مم يكاملنشورة يف الصفحة تسمهم دملتعريف دملشركة ودملعروض اليت تقدمهم

 وزدمئنهم؛ إجيميب يف عملية التواصل والتفمعل مم دني الشركة

 لى على الفيسبوك على وضوح اإلعالنمت املنشورة ع اجلزائر متتبعي صفحة أوريدو اتفمق أغلب
تذكر اإلعالنمت دسهولة من طر  الزدمئن وترسيخهم يف  ، مم يسهل يفالصفحة وسهلة الفهم

 أذهمهنم؛
 نشورة على الصفحة تؤدي اإلعالنمت امل أن متتبعي صفحة أوريدو على الفيسبوك متفقون على أن

 ؛الدور الذي وضعت من أجله وهي يف مستوى تطلعمهتم

  على  فحتهمعرب ص أوريدوإعالن شركة إن متتبعي صفحة أوريدو على الفيسبوك اتفقوا على أن
 لديهم؛ تقييم أفضل العروض واخلدممت املتماة هم علىيسمعدو  جذاب، الفيسبوك

  يوجد أثر متوسط لتفمعل األعضمء يف صفحة أوريدو اجلزائر عرب الفيسبوك من أجل اختمذ قرار شراء
 ؛عروض الشركة

 الزدمئن  وحمفزة وتشجعجذادة ومؤثرة أوريدو اجلزائر عرب الفيسبوك صفحة  ن اإلعالنمت على إ
 ؛مع عمدات وتقمليد البلد وكذلك تتوافقومقنعة  ،للتعممل معهم

 يف  إجيميب دشكل الفيسبوك يؤثر ربع اجلزائر صفحة أوريدوعلى االلكرتوين  اإلعالن عمومم إن
وكذلك  ،حيفز ويقنع الزدمئن يف التعممل مع الشركةايث ، السلوك الشرائي للمستهلك اجلزائري

معل يف صفحة عرب التف لزدمئن على تقدمي ردود أفعمل فورية عن طريق التغذية العكسيةيسمعد ا
، هذا مم يسهل للشركة يف األخذ دعني االعتبمر كل املالاظمت الفيسبوك ممدني الزدمئن والشركة

 .ضمن اسرتاتيجيمهتم التسويقية واالنشغمالت واألفكمر اليت يقدمهم الزدون
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 :واالقتراحاتالتوصيات .1
دعد مم  م التوصل إليه من نتمئج يف هذه الورقة البحثية ميكننم تقدمي دعض التوصيمت واالقرتاامت 

 اليت ميكن أن يكون هلم انعكمس إجيميب يف نشمط الشركة، واملتمثلة فيمم يلي:
 تصميمه  ىاالجتممعي، والعمل عل التواصل مواقع الرتكيز على جودة ومصداقية اإلعالن املنشور عرب

 على وحتفيزهم نياملستهدف املستهلكني إىل الوصول كيفية ملعرفة اديثة وتقنية أسس علمية على
 منتجمهتم؛ شراء

 اإلدارة الفعملة لشكموى واستفسمرات الزدمئن على صفحمت مواقع التواصل االجتممعي؛ 
  لصفحة وحممولة  ااالستجمدة املستمرة لتطلعمت متتبعي صفحة عالمة أوريدو لكسب ثقة متتبعي

 ؛كسب رضمهم ووالئهم للعالمة التجمرية
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 : ملخص
تكنولوجيا اإلعالم واالتصال وما تبعها نتاج التطورات والثورات اليت حدثت يف جمال  نرتنتمتثل اإل      

من ظهور ملواقع الويب وحمركات البحث والربيد اإللكرتوين ومواقع التواصل االجتماعي...، كل ذلك فرض 
على املؤسسات مبختلف أنواعها ممارسة أنشطتها التسويقية والرتوجيية ضمن بيئة إلكرتونية، ولعل أبرز ما 

وم اإلعالن اإللكرتوين، والذي ميثل أكثر الوسائل الرتوجيية جاذبية وانتشارا أفرزته هذه التطورات ظهور مفه
يف ظل التوجه حنو التسويق اإللكرتوين، حيث هتدف من خالله املؤسسات إىل إقناع الشرحية املستهدفة من 

يتخذ  املستهلكني عن طريق عرض منتجاهتا بطريقة مغرية وتوفري أكرب كم من املعلومات اليت على أساسها
هؤالء املستهلكني قراراهتم الشرائية؛ هتدف هذه املداخلة إىل إبراز الدور الذي ميكن أن تعلبه اإلعالنات 
االلكرتونية يف إحداث قفزات نوعية وإنعاش سري األعمال التجارية للمؤسسات االقتصادية وذلك من 

 ا االنرتنت لإلعالن عنخالل عرض لبعض جتارب املؤسسات اليت حققت جناحا مهما بعد استخدامه
 منتجاهتا.

 ، وسائل اإلعالن اإللكرتوين: اإلعالن اإللكرتوين، عناصر اإلعالن اإللكرتوينالكلمات المفتاحية
 دور التسويق اإللكتروني في تطوير التجارة اإللكترونية. المحور:

 
Abstract: 
The Internet is the result of developments and revolutionsthat have taken 

place in the field of information and communication technology and the 

subsequentemergence of websites, searchengines, e-mail and 
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social networking sites, all of whichforced the organizations of all kinds to 

exercisetheir marketing and promotionalactivities in an 

electronicenvironment The emergence of the concept of 

electronicadvertising, whichrepresents the most attractive and 

popularpromotionalmeans in light of the trend towards e-marketing, where 

the aim of the institutions to convince the target segment of consumers 
by displayingtheirproducts in an attractive way and provide the 

largestamount of This presentationaims to highlight the 

rolethatelectronicadvertisingcanplay in making qualitative leaps and 

revitalizing the business process of economic institutions, by showingsome 

of the experiences of organizationsthat have 

achievedsignificantsuccessafterusing the Internet to advertisetheirproducts 

Keywords:electronicadvertising, electronicadvertisingelements, Means of 

electronicadvertising. 

 

 
__________________________________________ 

 skikda.dz-b.nettour@univيميل: ، اإلنطور بالل: المؤلف المرسل

 مقدمة:  .1
لقد سامهت التطورات اهلائلة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف ظهور وتنامي أمهية 

لة لالتصال الرقمي والتواصل االجتماعي بني األشخاص يف خمتلف أحناء العامل، حمولة بذلك اإلنرتنت كوسي
الفضاء الواقعي إىل فضاء افرتاضي متكامل األبعاد واألهداف، وذلك من خالل: مواقع الويب، حمركات 

،ة، خاصة مع البحث، الربيد اإللكرتوين ومواقع التواصل االجتماعي، اليت جعلت العامل يبدو كقرية صغري 
ظهور اهلواتف الذكية اليت سهلت على األفراد استخدام اإلنرتنت، كل ذلك أدى إىل تكوين مساحة 
جديد،ة ميكن استثمارها يف األعمال، ولعل التسويق اإللكرتوين أحد أهم األساليب احلديثة لتحقيق ذلك، 

 لزبون.نظرا ملا يوفره من وقت وجهد وحىت تكلفة سواء بالنسبة للمؤسسة أو ا
يف ظل توجه املؤسسات حنو تبين التسويق اإللكرتوين، ظهر مفهوم اإلعالن اإللكرتوين وتزايدت 
أمهيته نظرا للدور الذي يلعبه يف توفري املعلومات األساسية عن املنتج، وضعه على قائمة املنتجات املرشحة 

ر،ة الذهنية اإلجيابية أو تغيري للشراء من قبل املستهلك، تدعيم السلوك الشرائي اجتاهه، تدعيم الصو 
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االجتاهات السلبية اليت ميكن أن حيملها املستهلك عن املؤسسة أو منتجاهتا...، كل ذلك جعل املؤسسات 
تستغل فرصة اإلعالن عن منتجاهتا عرب اإلنرتنت للوصول إىل أكرب شرحية ممكنة من الزبائن احلاليني 

ها من خالل عمليات البيع والشراء عرب اإلنرتنت خاصة يف الدول واملرتقبني، وقد أثبتت هذه الطريقة فعاليت
 املتقدمة.

 مما سبق، تتلخص إشكالية مداخلتنا يف التساؤل الرئيسي التايل: 
ما هو دور اإلعالنات اإللكترونية في إحداث قفزات نوعية في سير األعمال التجارية للمؤسسات 

 االقتصادية؟
 نطرح التساؤالت الفرعية التالية: وكتوضيح ملعامل هذه اإلشكالية 

 فيما تكمن خصوصية اإلعالن اإللكرتوين؛ -
 ما هي أهم الوسائل اإللكرتونية اليت ميكن اعتمادها يف هذا النوع من اإلعالن؟ -
 ما هي أهم التحديات اليت تواجه تطبيق اإلعالن اإللكرتوين؟ -
 االقتصادية يف العامل.كيف ساهم اإللكرتوين يف تفعيل جتار،ة بعض املؤسسات   -

 إن اإلجابة عن التساؤل الرئيسي والتساؤالت الفرعية، توجب تقسيم املداخلة إىل حمورين رئيسيني مها:
 مدخل حول اإلعالن اإللكرتوين. المحور األول: -
 عرض جتارب لبعض املؤسسات االقتصادية.   المحور الثاني: -
 مدخل حول اإلعالن اإللكتروني .0

احملور بتناول أهم املفاهيم النظرية املتعلقة باإلعالن اإللكرتوين، أشكاله، وأهم حمدداته خيتص هذا 
 اليت تعيق من تطور استخدام هذا النوع من الرتويج من طرف املؤسسات االقتصادية.

 مفهوم اإلعالن اإللكتروني. 5. 0
 تعريف اإلعالن اإللكتروني: -أ

لكرتوين، وكلها تصب يف نف  القالب واملتمثل يف كون قدمت العديد من التعريفات لإلعالن اإل
هذا املفهوم متعلق باستخدام االنرتنت كوسيلة أساسية للرتويج ملختلف السلع واخلدمات، وفيما يلي 

 نستعرض بعض هذه التعريفات:
، 0221)طه، "مجيع أشكال العرض الرتوجيي املقدم من معلن معني من خالل شبكة االنرتنتهو: " *

 .(000ة صفح
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هو: "املعلومات املوضوعة يف تصرف اجلمهور عرب موقع األنرتنت، واملتعلقة بالسلع واخلدمات ذات  *
، 0251)قنيفة، طبيعة إعالنية، طاملا هتدف إىل دفع الذين يدخلون املوقع إىل شراء السلع واخلدمات"

 .(330صفحة 
تعتمد على الوسائل أو الوسائط اإللكرتونية يف كما يعرف أيضا على أنه: "أحد السياسات الرتوجيية اليت   *

 . (21، صفحة 1122)سليمان، نقل الرسالة التسويقية هبدف جذب العمالء، وإقناعهم بشراء املنتج"
بناء على ما سبق ميكن القول أن اإلعالن اإللكرتوين هو وسيلة غري شخصية مدفوعة األجر من 

 جذب وإقناع املستهلكني بشراء منتجاهتا من خالل قبل جهة معلومة، هتدف من خالله املؤسسة إىل
 استخدام الوسائل اإللكرتونية.

 أهمية اإلعالنات اإللكترونية: -ب
تزايدت أمهية اإلعالنات اإللكرتونية بشكل كبري وذلك راجع بشكل أساس لتزايد أمهية اإلنرتنت يف 

يج ملنتجاهتا ومساعدهتا على حتقيق أهدافها، حياتنا اليومية، واليت جعلت املؤسسات تراها فرصة ذهبية للرتو 
 : (511-510، الصفحات 0221)علي، وميكن تلخيص هذه األمهية يف النقاط أدناه

مبنتجاهتا  الوعي إنشاء يف اإلنرتنت على املنظمة موقع يساعد: ومنتجاتها بالمنظمة الوعي إنشاء -
 فرصا احملدود،ة،  إذ توفر هلا االنرتنيت يزانياتامل ذات خاصة املؤسسات الصغري،ة وبالتايل زياد،ة مبيعاهتا،

 .هبا للتعريف أكرب
 هبذه املواقع اجلمهور اهتمام تثري أن االنرتنت على مواقع هلا اليت املؤسسات حتاول االهتمام: إثارة -

 .عنها يعلنون اليت واخلدمات باملنتجات اهتمامهم إثار،ة وبالتايل
 .وخدمات الشركة املنتجات عن واملتعمقة التفصيلية ملعلوماتبا األفراد تزويد المعلومات: نشر -
 املنظمة، إجيابية عن ذهنية صور،ة وبناء خلق يف االنرتنت على املنظمة موقع يساعد ذهنية: صورة خلق -
 .املنظمة لشرعية عالمة املوقع هذا يعترب كما

 العمالء احلاليني خدمة ليفتكا ختفيض يف االنرتنت على املنظمة موقع يساعد  التكاليف: تخفيض -
 . واحملتملني

 مميزات اإلعالن اإللكتروني:  -ج
يتميز اإلعالن اإللكرتوين عرب االنرتنت بالعديد من املزايا اليت مل تكن متاحة يف وسائل اإلعالن 
املعروفة سابقا، وبالرغم من أن اإلعالن هو اتصال غري شخصي يف كلتا احلالتني لكن هناك نوع من 
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ية يف اإلعالن اإللكرتوين على مجيع األصعد،ة مقارنة باإلعالن التقليدي الذي يتصف باجلماد أقرب احلرك
 :(11، صفحة 0251)قعيد، إىل التفاعلية، وعن هذه املميزات سنذكر منها اآليت

تعترب مواقع الشبكة الرئيسية أحد األشكال الرئيسية لإلعالن التفاعلي، والذي يشمل أقصى درجات -
عل، وهذه ميز،ة مهمة يف اإلعالن اإللكرتوين حبيث يكون املستهلك يف حالة تفاعل مباشر،ة مع التفا

 ؛اإلعالن واألخذ والرد وهو ما ال توفره أي وسيلة إعالنية أخرى
إن ميز،ة التفاعلية جتعل اإلعالن اإللكرتوين يوفر تغذية عكسية فورية من خالل املعلومات املرتد،ة من زوار -

 تتوافر يف اإلعالنات التقليدية، وهذه امليز،ة تتيت من جراء منح فضاء للعمالء إلبداء ررائهم املوقع وهي ال
حول املنتجات املقدمة وهو ما تعتربه املؤسسات فرصة إلجراء نوع من حبوث املستهلك، ويف نف  السياق 

ا يساهم يف ترسيخ اسم بهليعترب تفاعل املستهلك مع اإلعالن كدرجة ثانية من اإلعالن ألن املد،ة اليت تفاع
 ؛املؤسسة يف ذهنه، وتكون هناك إمكانية أكرب للتعامل مع املؤسسة صاحبة اإلعالن اإللكرتوين

مينح اإلعالن اإللكرتوين فسحة للعارض الختيار السوق اليت ينوي استهدافه بدقة متناهية، ألن اإلعالن -
العامل كانت وبالتايل القدر،ة العالية على استهداف اإللكرتوين مينحك فرصة اختيار أي فئة من أي بقعة يف 

قطاعات واسعة جدا من العمالء يف األسواق العاملية، وسهولة كسب واستقطاب أعداد كبري،ة من املتلقني 
 ؛الذين يعرض عليهم اإلعالن

يتمتع اإلعالن اإللكرتوين باخنفاض تكاليفه مقارنة بالوسائل التقليدية، وهذا مفيد جدا خاصة  -
للمؤسسات الصغري،ة واملتوسطة اليت تعترب حمدود،ة املوارد ملقارعة املؤسسات الكربى إعالنيا، ألن إعالنات 
التلفيزيون والفضائيات وكذا الراديو تتطلب خمصصات مالية معترب،ة لكن اإلعالن عرب االنرتنت ميثل فضاء 

 ؛ا بالعديد من الطرق واألشكالاهتمتاح للمؤسسات لنشر إعالن
ها مىت شاء، كما ءلغاإز إعالنات االنرتنت أيضا باملرونة، حيث يستطيع املعلن تعديل اخلطة أو تتمي- 

يستطيع متابعة احلملة يوميا، وهذا ما مييز إعالنات االنرتنت عن اإلعالنات املنشور،ة يف الصحف اليت ال 
ىل تكاليف باهظة يف حال تستطيع تعديلها إال يف اإلصدار التايل، وكذلكإعالنات التلفاز اليت حتتاج إ

تعديل احلملة اإلعالنية، وبالتايل فإن اإلعالن اإللكرتوين مينح املستهلك املعلومات اليت حيتاجها بسرعة 
فائقة، وهذا رمبا يؤدي إىل اختاذ قرار الشراء بسرعة، وخاصة أن املعلومات املقدمة عرب اإلعالن اإللكرتوين 

 تكون تفصيلية حول املنتج؛
اإلعالن اإللكرتوين بدقة قياس احلملة الرتوجيية أكثر من أي وسيلة أخرى، وهو ما مينح املؤسسة يتميز  -

املعلنة إجراء دراسة جدوى للحملة اإلعالنية،إذ أنه باإلمكان إحصاء عدد الزيارات وعدد الطلبات على 
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إلقبال على اخلطو،ة املوالية اإلعالن وحبوث التسويق يف املؤسسة لسؤويل املوقع، وهذا من القضايا املهمة مل
 .سواء االستمرار أو التغيري أو التوقف، وذلك مبا يتناسب مع أهداف احلملة اإلعالنية اإللكرتونية

  :وسائل اإلعالن اإللكتروني 0.0
 يتم االعتماد لتجسيد اإلعالن اإللكرتوين على جمموعة من الوسائل اإللكرتونية أمهها:

 محركات البحث: -أ
مصممة للبحث وتصفح املواد املنشور،ة على صفحات اإلنرتنت من خالل حمركات هي برامج 

هم يعدد كبري البحث املنتشر،ة عرب شبكة اإلنرتنت، وهذه احملركات توصل العمالء ألهدافهم البحثية بتزويد
، وذلك من خالل فهرسة املواقع بطريقة عملية يسهل (21، صفحة 1112)الشيخ، من البدائل املتوفر

الوصول إىل هذه املواقع، من خالل ما يعرف بالكلمات املفتاحية أو الكلمات الدليلية، ومتثل  معها
حمركات البحث أحد املصادر اهلامة للحصول على املعلومات، وتشري بعض اإلحصائيات إىل أن أكثر من 

امة من متصفحي األنرتنت يستخدمون حمركات البحث للوصول إىل ما يبحثون عنه، وبصفة ع % 58
 Googleيعترب أشهر وأهم طرق اإلعالن اإللكرتوين من خالل حمركات البحث هو نظام 

AdWords والذي من خالل يستطيع املعلن أن حيدد كلمات رئيسية ،Keyword يف حالة ،
البحث عنها يف حمرك البحث من جانب مستخدميه، يظهر اإلعالن اخلاص باملعلن أو املسوق، ويظهر 

 . (51، صفحة 0255)سليمان، ى أو جبوار مستطيل البحث مباشر،ةاإلعالن إما أعل
 المواقع اإللكترونية: -ب

تقع الكثري من اإلعالنات اإللكرتونية داخل هذه الفئة، حيث تقوم املؤسسة بدفع تكلفة يتم 
م اجلمهور االتفاق عليها يف مقابل نشر إعالناهتا يف املواقع اإللكرتونية املختلفة، وذلك نظرا لتزايد اهتما

 باإلنرتنت باإلضافة إىل التسهيالت واخلدمات اليت توفرها الشبكة منها:
 احلصول على املعلومات التفصيلية عند النقر على اإلعالن؛ -
 التفاعل الشخصي مع اإلعالن عرب الشبكة؛ -
 العود،ة املرجعية إىل عنوان الصفحة اخلاصة باملعلن وغريها من القيم اهلامة. -

، Banner Adsالنوع من اإلعالن أشكال خمتلفة منها: األشرطة اإلعالنية )البانرات( ويتخذ هذا
، رعاية املواقع، حيث يعترب النوع األول TextAds، اإلعالنات النصية Pop-Upاإلعالنات املنبثقة 

)البانرات( أكثر إعالنات اإلنرتنت فعالية، وذلك حسب دراسة حديثة قامت هبا مؤسسة كريستال 
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نتيك  لبحوث اإلنرتنت أن واحدا من كل عشر،ة مستخدمني قد قام بشراء منتجات بصور،ة بعد سيما
 .(01، صفحة 0251)شريتح، الضغط على إعالن البانر على اإلنرتنت

 :E-mailالبريد اإللكتروني  -ج
يعد الربيد اإللكرتوين من أقدم التطبيقات على شبكة اإلنرتنت وأوسعها انتشارا، حيث أرسلت  

تريليون رسالة إلكرتونية يف العامل، ليشكل  1أرسلت  2775، ويف سنة 2721ل رسالة إلكرتونية عام أو 
، وقد أستخدم (238، صفحة 1118)الطوباسي، 1111من استخدامات اإلنرتنت يف عام  51%

ألغراض الرتويج من خالل إرسال اإلعالنات والعروض حول املنتجات وأسعارها باستخدام الربيد 
رتوين إىل جمموعة من العمالء احلاليني واحملتملني، حيث يعمل على إيصال الرسالة الرتوجيية بشكل اإللك

سريع جدا وبتقل التكاليف واستهداف شرحية كبري،ة من العناوين، باإلضافة إىل استخدام األلوان، الصور 
تند،ة إىل السماح، أي إرسال اجلذابة والصوت إلحداث التتثري املرغوب والذي يستلزم مرافقته للربامج املس

اإلعالنات فقط هلؤالء الناس الذي يرغبون يف استالمها، حىت ال يتم إرساهلا للربيد غري املرغوب فيه أو 
وفيما يلي بعض اإلحصاءات املتعلقة بتزايد أمهية الربيد ، (Rioche, 2010 , p. 32)الربيد املزعج
 :(51، صفحة 0255)سليمان، اإللكرتوين

للربيد  العمالء استجابة معدل أن 2003 عام يف اإللكرتوين للتسويقmeta-group تقاريرأفادت  -
يف حني أن معدالت االستجابة للربيد العادي ترتاوح ما بني  %28إىل  %21اإللكرتوين ترتاوح ما بني 

 ؛%3إىل  2%
 430 من يقرب ما إرسال مت أنه إىل Forester's Market Researchتقرير  يف حني أشار -

  نصف من يقرب ما الواحد للربيد تكلفة مبتوسط 2002 عام أمريكا يف إلكرتوين تسويقي بريد مليار
 الدوالر؛ 0.005

 الربيد باستخدام تقوم الصغري،ة املشروعات من 35% أن األوريب، االحتاد لدول كما جاء يف تقرير  -
 يف يستخدمونه27% و املنتجات، يرتطو  يف يستخدمونه %35و والبيع، الشراء عمليات يف اإللكرتوين
 جدد؛ عمالء إىل الوصول
 وأن  للتواصل، كطريقة اإللكرتوين الربيد يفضلون العمالء من 78% أن وجد للرأي، استطالع ويف -

 .األخرى للطرق الباقية والنسبة العادي، الربيد يفضلون منهم %17
 أثر الرسالة اإلعالنية اإللكترونية: 3 .0
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اإلعالنية "جمموعة اإلرشادات واملعاين والرموز اليت حتاول توصيل فكر،ة أو أكثر،  يقصد بالرسالة
حيث يستلزم حتقيق ، (353، صفحة 1121)النسور، وهتتم بإبراز اجلوانب األساسية للسلعة أو اخلدمة"

 املنتج هذا أن كيف املتلقي والعمل على استخدام العبارات اليت تبني مشاكل على الرتكيزذلك من املعلن 
مبعىن أن يكون مسعى الرسالة اإلعالنية هو  وخمتصر،ة، بسيطة، مشوقة، مؤثر،ة بلغة مشاكله حيل سوف

، كما ان أثر الرسالة (95، صفحة 0253)الهادي، ""مساعد،ة املشرتي على فهم املساعد،ة اليت تقدم له
ذي يعترب أحد املراحل اهلامة اإلعالنية ال يعتمد فقط على ماذا يقال فيها، وإمنا على كيفية تنفيذها وال

اهلادفة إىل استكمال شكل اإلعالن وجوهره، فهو عمل فين إبداعي حيتاج إىل أفراد متخصصني مؤهلني 
علميا وقادرين على ترمجة الفكر اإلعالين مبعاجلات فنية النتقاء أفضلها، والعناية بكافة العناصر الشكلية 

من خالل جذب االنتباه والقدر،ة على اإلقناع، حيث تتباين  واملوضوعية للتتثري على اجلمهور املتلقي
 األفكار اخلاصة بالرسالة اإلعالنية تبعا جملموعة من العوامل من بينها:

 طبيعة السلعة أو اخلدمة املعلن عنها، واألهداف اإلعالنية املراد حتقيقها؛ -أ
 اجلمهور املوجه له اإلعالن، وأسلوب العرض عرب اإلنرتنت؛ -ب
 طبيعة السوق، املنافسة، واملنتجات املماثلة لنف  السلعة أو اخلدمة؛ -ج
 املزيج التسويقي وقنوات التوزيع واملغريات البيعية؛ -د
 دور،ة حيا،ة املنتجات املقدمة، وامليزانية املتوفر،ة. -ه

 كما أن عناصر التشكيل مثل احلجم، اللون والصور،ة ستؤدي إىل وجود اختالفات يف تتثري اإلعالن
وتكاليفه، فرتتيب عناصر اإلعالن االلكرتوين بطريقة جذابة ميكن أن يزيد من قوته يف جذب االنتباه، 

 .(15، صفحة 0251)شريتح، باإلضافة إىل أن اختيار األلوان املناسبة له دور يف زياد،ة فعالية اإلعالن
 :محددات وسلبيات اإلعالن اإللكتروني 1. 1
  :محددات اإلعالن اإللكتروني -أ

هناك العديد من القضايا اليت ما زالت تقف أمام حتقيق اإلعالن اإللكرتوين لألهداف املراد حتقيقها 
 : (131)هاشم، صفحة  من خالله، حيث تتمثل تلك األهداف يف

مازال التجول عرب االنرتنت من األنشطة غري املمتعة للعديد من األفراد، كما أن الكثريين مازالوا ال  -
 ؛التعامل معهيستطيعون 
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ضعف احلماية املالية عرب االنرتنت، حيث خيشى الكثريون احتماالت استخدام املتسللني حلساباهتم - 
 ؛البنكية
حمدودية امتالك أجهز،ة الكومبيوتر يف العديد من دول العامل مما ميثل عائقا أمام االستخدام اإلعالين  -

 على نطاق واسع؛
د من املستخدمني جتاه االنرتنت كوسيلة إعالنية جديد،ة مقارنة التخوف التقليدي من جانب العدي- 

والرغبة يف التحقق من احلصول على قيمة مؤكد،ة تتفوق على ما تعود أن حيصل عليه  ،بالوسائل التقليدية
 الوسائل التقليدية؛ من
ملقارنات تعرض املستخدمني لعدد غري حمدود من العروض اإلعالنية مما قد يؤدي إىل صعوبة إجراء ا -

 ؛الضرورية الختاذ القرارات الشرائية
ختتلف اإلنرتنت عن الوسائل التقليدية بالنسبة ألسلوب االتصال فهو وسيلة تزامنية، أي أنه لي  هناك  -

 سوى وقت قصري جدا إلرسال واستقبال الرسائل بني أطراف العملية االتصالية.
 سلبيات اإلعالن اإللكتروني: -ب

زايا اليت حيقق اإلعالن عرب اإلنرتنت للمؤسسات واملستهلكني يف نف  الوقت، إال على الرغم من امل
، 0251)بثينة، أن هناك جمموعة من السلبيات تصاحب تطبيقها ميكن تلخيص بعضها يف النقاط التالية

 : (95صفحة 
 كتقنية ربهاع واإلعالن عامة بصفة االنرتنت تواجه اليت الصعوبات تلك هيبالوسيلة:  متعلقة مشاكل -

 : مثل ، خاصة بصفة تروجيية
 هذه يطلبوه، بدأت مل الكرتوين ألشخاص للربيد املكثف اإلرسال وهو :(spamming)اإلغراق  -

 عنها إعالنات الشركات إحدى أرسلت ، عندما1996عام  الرمسي اإلعالين النشاط جمال يف عملية
 الرسائل هذه متلقي وحتميل لشبكة تعطيال إىل أدى مما االنرتنت، من مواقع اآلالف إىل االلكرتوين بالربيد

 من يصاحبها ما رفقة الرسائل هذه الستقبال الالزمة االتصال مد،ة دفع مثن مع الكثري من التكاليف،
 .ملفات

 الشبكة، إذ على االتصاالت هتدد اليت للفريوسات، منفذا اإلعالن يكون قد :بالفيروسات التهديد -
 أو مستخدمي العمالء خمتلف بني املنجز،ة العمليات حنو الفريوسية هتم هجوما يببتصو  القراصنة يقوم

 .خاصة بصفة االنرتنت
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مساحات  من حتمله مبا الويب، مواقع إىل االنرتنيت متصفح يلج عندما :المعلومات أمن اختراق -
 وهبذا تتشكل قواعد ،ة،مباشر  وغري مباشر،ة، بطريقة االلكرتونية املعلومات من جمموعة خلفه يرتك إعالنية،
 استخدام املعلومات أو إساء،ة املتكرر،ة، االخرتاق حملاوالت تتعرض ما غالبا اليت االنرتنت عرب البيانات
 .سرية أو شخصية كانت إذا خصوصا هلا، املكونة

 كاإلعالنات الكاذبة واملضللة، اإلعالنات الفاضحة..... :األخالقيات عن االنحراف مشاكل -
 عرض تجرب بعض المؤسسات.3

يف هذا احملور سيتم التطرق إىل جتارب بعض املؤسسات االقتصادية اليت ساعد اإلعالن اإللكرتوين 
 يف تفعيل جتارهتا وجعلها من رواد األعمال.

 اإلنفاق العالمي على اإلعالنات اإللكترونية 5.3
تضم مئات املاليني من لقد أصبحت اإلنرتنت من أكرب األسواق التجارية يف العامل، إذ 

املستخدمني الذين ميكن حتويلهم إىل زبائن حقيقيني للمنتجات، حيث بلغ عدد مستخدميها يف عام 
سنويا، بينما بلغ عدد مستخدمي وسائل التواصل  %2مليار، بزياد،ة تبلغ  1.112  حوايل 1125

واتف احملمولة يف عام بلغ عدد مستخدمي اهل سنويا، و%23مليار، أي بزياد،ة  3.273 االجتماعي 
 3  وبلغ متوسط استخدام اإلنرتنت للمستخدم سنويا. %1مليار، بزياد،ة  8.238  حوايل  1125

ساعات يوميا، أي ما يقارب ثلث فرت،ة استيقاظه، وحيدث هذا من خالل استخدام األجهز،ة اهلاتفية 
  ملختلف املواقع اإللكرتونية. واللوحية واخلدمات اليت تعمل عرب اإلنرتنت، واليت تسهل عملية التصفح

وكنتيجة منطقية لتزايد أمهية اإلنرتنت، فقد تزايد االهتمام باإلعالن عربها من قبل املؤسسات       
مبختلف أشكاهلا وذلك من أجل جذب أكرب عدد ممكن الزبائن، ويظهر ذلك من خالل تزايد حجم 

مليار دوالر  117أي ما يعادل  %23در مبعدل اإلنفاق العاملي على اإلعالنات اإللكرتونية، والذي ق
 277ليتجاوز بذلك حجم اإلنفاق على إعالنات التلفاز التقليدية والذي بلغ يف نف  العام  1122عام 

 .(mag.com-https://amwal)مليار دوالر.
اإلعالنات عرب وسائل حجم األموال اليت ستنفق على مليار دوالر  81من ناحية أخرى متثل 
، وعليه، وسيشّكل ”زينيثتوبتيميديا“، وفق توقعات وكالة اإلعالنات 1127التواصل االجتماعي عام 

من حجم سوق اإلعالنات على شبكة  %11حجم سوق اإلعالنات على وسائل التواصل االجتماعي 
 .1123عام  %23بعدما شّكل  1127اإلنرتنت يف عام 
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سوف يصبح الفارق بني األموال املنفقة على  1127حبلول عام كما كشفت الوكالة أنه 
فقط، إذ  %2اإلعالنات على مواقع التواصل االجتماعي واألموال املنفقة على اإلعالنات يف الصحف 

مليار دوالر على  81.1مليار دوالر، مقارنة بـ  81.2سيبلغ اإلنفاق على اإلعالنات يف الصحف 
 .1111لى أن يتجاوزها حبلول عام وسائل التواصل االجتماعي، ع

وفيما يتعلق بإعالنات الفيديو عرب اإلنرتنت فهي تنمو، وفق الوكالة، بسرعة وسائل التواصل 
مليار دوالر عاملياً،  38.1ستصل إىل  1127سنوياً، وحبلول عام  %25االجتماعي نفسها، أي بنسبة 

مليار دوالر، وقد  38على الراديو البالغة متجاوز،ة بشكل طفيف األموال املنفقة يف سوق اإلعالنات 
استفادت إعالنات الفيديو على اإلنرتنت أيضًا من انتشار اهلواتف، فضاًل عن تطوير شبكات إنرتنت 
سريعة، وباتت هذه اإلعالنات شائعة لدى العالمات التجارية اليت تستخدم إعالنات الفيديو على 

 اإلنرتنت كعنصر مكمل للتلفزيون.
من  %81أن يصل اإلنفاق اإلعالين الرقمي إىل نسبة  Magnaتتوقع  1111ام وحبلول ع

اإلنفاق اإلعالين العاملي وبالطبع قد تستمر العمالقتان جوجل وفيسبوك بالسيطر،ة على االستثمار اإلعالين 
، ولكن هذا ال مينع من وجود مواقع أخرى استطاعت أن تزيد من أرباحها من خالل اإلعالنات الرقمي
، كما أكدت أن أرباحها 1125خالل الربع األول لعام لكرتونية على غرار أمازون، عن نتائج أعماهلا اإل

جاءت من خدمات احلوسبة السحابية سريعة النمو، وأعمال التجار،ة اإللكرتونية عرب اإلنرتنت، مث 
ارات دوالر ملي 8.11للحوسبة السحابية « ويب أمازون»اإلعالنات اإللكرتونية، حيث حققت خدمات 

مليار دوالر، وحققت اإلعالنات اإللكرتونية  13.7« املتاجر عرب اإلنرتنت»عائدات، وحققت فئة 
، براين اولسافسكي، يعرتف بتن اإلعالنات اإللكرتونية «أمازون»ملياري دوالر، ما جعل املدير املايل لـ

على  %237رع منواً، حيث زاد مبعدل أصبحت مسهماً قوياً يف الرحبية، وهو ميثل إىل حد بعيد الفئة األس
 (1125)الصادق، .1125أساس سنوي يف الربع األول من عام 

 عرض تجارب لبعض المؤسسات االقتصادية في مجال اإلعالن اإللكتروني0.3
 لمستحضرات التجميل:Lauren Luke -أ

 تعمل يف مكتب سيارات األجر،ة أو التاكسي ، وألن األجر الذي  Lauren Lukeكانت  
يف البداية ببيع مستحضرات التجميل   Laurenتتقاضاه كان قليالً، قررت البدء بعملها اخلاص، قامت

على شبكة اإلنرتنت، لكنها مل حتقق يف البداية نسبة مبيعات جيد،ة بسبب كوهنا Bay-eعرب موقع
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الصحيحة إىل تسجيل مقاطع فيديو عن الطريقة   Laurenجديد،ة وغري مشهور،ة، لزياد،ة مبيعاهتا جلتت
، وكان ذلك يف YouTubeيف استخدام مستحضرات التجميل وقامت بنشرها على اإلنرتنت عرب موقع

حيث حققت جناحا وشهر،ة  ، Panacea81، كما أنشتت قنا،ة خاصة هبا مستها 1112جويلية  11
ألف متابع حول العامل، هذا  837مليون مشاهد،ة  و 238كبري،ة من خالل فيديوهاهتا اليت حققت 

جاح دفعها إىل إنشاء شركة خاصة مبستحضرات التجميل حتمل امسها، كما قامت مبشاركة قصة جناحها الن
 .1115يف ماي  Inside Outعلى اليوتيوب يف برنامج 

إلنتاج شريط فيديو تضامنا  Refugeمع جمموعة من  Laurenتعاونت  1121يف جويلية 
إىل توعية املرأ،ة بضرور،ة اإلبالغ عن العنف واليت كانت هتدف  Don’tCover It Upمع محلة امسها 

املنزيل، حيث صورت فيديو على وجهها عالمات ضرب تقوم بإخفائها باستخدام مستحضرات التجميل، 
 وكانت من أجنح احلمالت اإلعالنية يف هذا اجملال. 

(luke-https://www.sharqmedia.org/en/lauren). 
لوك متثل من التجارب اليت تثبت مدى املسامهة اليت ميكن تقدمها اإلعالنات اإللكرتونية يف  جتربة لورن

 تفعيل وحتسني أداء املؤسسات االقتصادية.
 لإللكترونيات: Magnoliaمتجر -ب

كمتجر للتصوير الفوتوغرايف، مث قام بتوسيع   2781أعماله يف عام  Magnolia بدأ متجر
ز،ة اإللكرتونية ، املتجر كان حباجة إىل الزبائن ولكنه كان كمتجر ناشئ غري قادر أعماله و بدأ ببيع األجه

على دفع تكاليف اإلعالن التقليدي، قام أصحاب املتجر بإنشاء جملة إلكرتونية شبيهة باملدونة، أطلقوا 
ز،ة ، وهي عبار،ة عن نصائح وإرشادات للراغبني يف شراء األجه”دليل املشرتي”على هذه اجمللة اسم 

 . اإللكرتونية، ومعلومات عن األجهز،ة اإللكرتونية و مواصفاهتا
من خالل العمل املتواصل على جود،ة حمتوى هذه اجمللة، متكنوا من حتقيق نسبة كبري،ة جدًا من  

 1111املتابعني، وأدى ذلك إىل ارتفاع نسبة مبيعاهتم مما دفعهم للتوسع وافتتاح فروع جديد،ة ، يف عام 
 ( https://www.seo-ar.net)مليون دوالر. 52بقيمة Mganoliaبيع متجر  مت
 للطعام الصحي: Good Greenمتجر -ج

عندما كان يتدرب مع معاجل فيزيائي  1122عام Keith Pabley أس  هذا املتجر من قبل
وي على بروتني و أن يتناول أصابع صحية حتتKaithهبدف حتسني لياقته ، كان املعاجل يطلب من
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فيتامينات و مواد صحية أخرى ، مشكلة هذه األصابع كانت يف مذاقها ، حيث كان مذاقها سيء للغاية 
و ذات مذاق شهي و  %211و مل يتمكن من تناوهلا ، وهذا ما دفعه إىل تصنيع أصابع بروتني طبيعية 

 . حتتوي على الكثري من املواد الغذائية
عدم امتالكه امليزانية الكافية لتسويق منتجاته ، لذلك جلت إىل أنشاء كانت  Kaith املشكلة لدى

عالقات مع املدونني والتواصل معهم لتحسني نسبة الدخول إىل موقعه و بالتايل حتسني ترتيب موقعه يف 
،  %81أشهر فقط من العمل اجلاد و املتواصل ارتفعت نسبة مبيعاته مبقدار  1حمركات البحث ، خالل 

 ( https://www.seo-ar.net).متجر لبيع منتجاته 2111أكثر من   Kaithميلكحالياً 
 العقار: KinleighFolkard& Hayward متجر-د

KinleighFolkard& Hayward       هي شركة تعمل يف جمال العقارات وعمليات البيع و
توقفت   1117 – 1115العاملية اليت حتدثت يف عام الشراء هلذه العقارات، نتيجة األزمة االقتصادية 

 . أعمال هذه الشركة كلياً وأوشكت على اإلغالق وكانت ختسر زبائنها واحداً تلو اآلخر
قامت الشركة بإنشاء جملة عقارية على شبكة اإلنرتنت، هذه اجمللة تعرض صورًا و معلومات       

مرين معلومات عن طرق وأساليب شراء العقارات عن بيوت وعقارات معروضة للبيع، وتقدم للمستث
وتعلمهم مبادئ العمل يف سوق العقارات، عملت الشركة كثريُا على جود،ة احملتوى وعلى تصميم املوقع، 
هذه اجلود،ة يف احملتوى و اإلبداع يف التصميم جلب للشركة الكثري من الزبائن وازدهرت أعماهلا بقو،ة ، 

، www.elmawke3.com)كات العشر األوائل يف سوق العقاراتحاليًا تعترب الشركة من الشر 
). 

 قة:لشفرات الحال DollarShave Club-ه
تعمل هذه الشركة يف جمال احلالقة حيث تقوم بإنتاج شفرات احلالقة، معجون احلالقة، مناديل  

مل تكن هذه الشركة يف البداية تصنع ، Boogie'sمبللة، مرطب، منتجات العناية بالشعر واليت تسمى 
شفرات احلالقة، بل فكرهتا كانت هي أن يقوم الزبون بدفع اشرتاك شهري للشركة وستقوم بتوصيل شفرات 
احلالقة شهرياً إىل باب منزله، الفكر،ة غريبة نوعاً ما، ومل تنجح يف البداية، لكن وللرتويج لفكرته قام الرئي  

بتصوير إعالن فكاهي ونشره على موقع يوتيوب ومواقع  1121مارس  3التنفيذي مايكل دوبني يف 
 : التواصل اإلجتماعي، حيث كانت النتيجة مذهلة، فبعد يومني فقط من نشر اإلعالن

 . مليون مشاهد،ة للفيديو 8 -
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 . متابع على تويرت 13111 -
 . معجب على الفايسبوك 23111 -
 . زبون جديد 21111 -

، كما مت منح 1121لعام   Viral VideoAwards AdAgeوائز فاز الفيديو يف حفل ج
Dollar Shave Club  جائز،ةWebbyعلى وحصل، يف فئة األزياء واجلمال  2013لعام 

 . للمستهلكني املعبت،ة السلع فئة يفbbyChoiceChoiceWeجائز،ة
 بعنوانYouTubeمقطع فيديو ثانًيا على  Dollar Shave Club، أصدر 1123 جوان 1يف 

"Let's Talk About # 2" والذي قام مر،ة أخرى ببطولة مديره التنفيذي وقام برتويج ،One  
Wipe Charlie ،فاز الفيديو جبائز،ة Shorty  تخدام لوسائل التواصل عن أفضل اس 1121يف عام

 .(https://en.wikipedia.org/wiki/Dollar_Shave_Club)االجتماعي
 38111مليون معجب على الفيسبوك،  2.5مليون دوالر ، متلك  22تتجاوز ميزانية الشركة حاليًا 

 . متابع على تويرت
 لليوغا: CorePower -و

يف الواليات املتحد،ة األمريكية ،  1111تعليم رياضة اليوغا عام صالته ل Trevor Ticeافتتح
وبداًل من اإلعالن على التلفزيون أو يف اجلرائد ، قام بالرتويج عرب وسائل التواصل االجتماعي و قم بتوفري 

بلغت ميزانيته  1112العديد من دروس اليوغا جمانًا على االنرتنت ، وقد جنحت خطته الرتوجيية ، ففي 
مليون دوالر يف عام  18.8، ومليون دوالر 13لتصل إىل  1121مليون دوالر ، وارتفعت يف  8.3

، حيث حاليًا اكرب سلسلة صاالت لليوغا يف الواليات املتحد،ة األمريكيةCorePower، تعترب1121
 1123صالة يف سنة 231بلغ عددها 

CorePower_Yoga)(https://en.m.wikipedia.org/wiki/ 
 :Mint.com -ز

، كان اهلدف من املوقع  Aaron Patzerمن قبل 1113يف عام  Mint أس  موقع
من صعوبة كبري،ة كونه سيناف  شركات وبنوك كبري،ة   Aaronاخلدمات املالية أون الين، يف البداية عاىن

نت عن طريق التدوين واإلنفوغرافيك، تعمل يف نف  اجملال ولكنه مل ييتس وجلت إىل الرتويج ملوقعه عرب اإلنرت 
ألف يف عام  311ألف حساب على املوقع وارتفع العدد ليصل إىل  211مت تسجيل  1112يف 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&rurl=translate.google.com&sl=fr&sp=nmt4&tl=ar&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/AdAge&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhjgZmds5KmlK0zsdwbZi6JMBLgd3Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&rurl=translate.google.com&sl=fr&sp=nmt4&tl=ar&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Webby_Award&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhi8brVWqU0K4Lh_BeatdyIh9LVyxQ
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مليون دوالر،  221مببلغ  Mint.com، بعد عامني بيع موقع1117، مث إىل مليونني يف عام 1115
تريليون  2وض السنوية اليت يقدمها حوايل ماليني زبون، وتبلغ قيمة القر  21ميتلك املوقع حاليًا أكثر من 

 .( ar.net-https://www.seo)دوالر وكل ذلك باالعتماد على اإلعالن اإللكرتوين
 للمسابح: River Pool شركة-ع

عانت هذه الشركة من اخنفاض مبيعاهتا بشكل كبري يف فرت،ة األزمة االقتصادية العاملية، وكانت  
د،ة باإلغالق مثلها مثل كل الشركات اليت كانت تبيع املنتجات الكمالية والرتفيهية، ولكن صاحب مهد

هذه الشركة كان أذكى من منافسيه، حيث قام بتخفيض امليزانية املرصود،ة للرتويج واإلعالن التقليدي 
إعالنات مدفوعة  وتوجه إىل الرتويج عرب شبكة اإلنرتنت، حيث استخدم أساليب اإلعالن اإللكرتوين من

ومدونات  وشبكات تواصل اجتماعي، وقد جنحت خطته فبينما كان منافسيه يغلقون واحدًا تلو اآلخر،  
 كانت تزداد مبيعاته يوماً بعد يوم وهو ما يزال ميارس عمله التجاري حىت يومنا هذا

(ar.net-https://www.seo ). 
 : Orabrushفرشاة-ف

فقت هذه الشركة مبلغًا ضخمًا من املال للدعاية ملنتجها على شبكة اإلنرتنت ، ولكنها مل أن
تنجح، املشكلة اليت كانت تعاين منها هذه الشركة هي أن الفرشا،ة اليت تبيعها هي فرشا،ة خاصة بتنظيف 

لتقليدي جلؤوا إىل اللسان، وهذه الفكر،ة مل تلق القبول املطلوب، بعد أن فشلوا يف حتقيق جناح باإلعالن ا
اإلعالن اإللكرتوين، حيث قاموا بتسجيل فيديو عن الرائحة الكريهة للفم وعن املنتج اخلاص هبم، كانت 

 –مئات اآلالف من املعجبني على الفيسبوك  –دوالر والنتيجة: ماليني املشاهدات  811تكلفة الفيديو 
 ar.net-https://www.seo)مذهلرالف املتابعني على تويرت وارتفاع نسبة املبيعات بشكل 

). 
 خاتمة: .9

مما ال شك فيه أن اإلعالن اإللكرتوين بات وسيلة مفروضة االستخدام والتطبيق من قبل املؤسسات       
االقتصادية مهما كان نوع نشاطها للتعريف مبنتجاهتا وكافة اخلدمات والعروض اليت تقدمها، من أجل 

داف أكرب شرحية ممكنة من الزبائن احلاليني واحملتملني؛ لقد حاولنا من خالل هذه املداخلة استعراض استه
أهم التجارب اليت ساهم اإلعالن اإللكرتوين فيها بالنهوض باملؤسسات اليت خاضتها، حيث استطاعت 

زائرية االستفاد،ة منها أن حتقق جناحات باهر،ة وتفعل من جتارهتا عرب اإلنرتنت؛ واليت ميكن للمؤسسات اجل
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وتكييفها حسب خصوصيتها، خاصة وأن هذه األخري،ة حتصر مفهوم اإلعالن اإللكرتوين يف التعريف 
مبنتجاهتا وبشكل حمدود جدا، لتبقى عمليات البيع والشراء مرهونة بالطرق التقليدية، حيث ميكن إرجاع 

 ذلك إىل عد،ة أسباب أمهها:
 يات التبادل عرب اإلنرتنت؛عدم وجود بىن حتتية تسهل عمل -
 اخنفاض الوعي عند املستهلك باملبادالت اإللكرتونية؛ -
اخنفاض ثقة املستهلك إن مل نقل أهنا منعدمة باملبادالت اإللكرتونية، واليت يؤكدها ضعف احلماية املالية  -

 عرب اإلنرتنت؛
 ية ملا هو موجود يف الواقع؛التخوف من عدم مطابقة املنتجات املعروضة يف اإلعالنات اإللكرتون -
عدم انتشار اإلنرتنت باملستوى املطلوب يف اجلزائر، إذ تبقى شرحية معترب،ة بعيد،ة كل البعد عن استخدام  -

 اإلنرتنت والتجول عرب مواقعها.
إن ختطي هذه األسباب مرهون بشكل كبري جدا بدرجة استعداد احلكومة اجلزائرية لتطوير 

من خالل تطوير البىن التحتية وكذا سن قوانني وتطبيقها والذي من شتنه أن ينشئ التبادالت اإللكرتونية 
الثقة عن املستهلكني باملبادالت اإللكرتونية، وكذا يضع على عاتق املؤسسات خوض التجارب وتشجيع 

 املستهلك على استخدام االنرتنت كوسيلة للتسوق إلشباع حاجاته ورغباته املختلفة.
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القاهر،ة: الدار  اإلعالن: أسسه، وسائله، فنونه.(. 2112مىن سعيد احلديدي وسلوى إمام علي. ) -

 اللبنانية. املصرية
 البحوث والرسائل:

(. الرتويج اإللكرتوين ودوره يف التتثري على سلوكيات املستهلك جتاه املنتجات 2112إبراهيم قعيد. ) -
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الالكتروني    املستهلك حماية وسبل  

 
; 

 احلماية اجلزائية للتوقيع اإللكرتوين

Penal protection for electronic signature 

ibtissemazouz21@gmail.com     )عزوز إبتسام    جامعة 02 أوث 5511 )اجلزائر                  

 ملخص 

يصعب  عقبة التقليدي التوقيع أصبح ،خاصة يف اجملال الرقمي احلياة جماالت مجيع يف الراهنة التطورات مع
 جديد توقيع استحداث ضرورة إىل أدى مما االلكرتونية، التجارة تعامالت مع وخاصة احلديثة التكنولوجيا مع تكيفها
اإللكرتوين، للسعي مبوجبه لتكريس سرية تامة للمعلومات وإضفاء  لتوقيعا وهو احلديث العصر مقتضيات مع شييتما

 الثقة على خمتلف املعامالت اإللكرتونية.
و أ األمر الذي استلزم إضفاء محاية جزائية على آلية التوقيع اإللكرتوين صد كل اعتداء أو انتهاك لبيانات

معطيات النظام املعلومايت للتوقيع اإللكرتوين، وهذا ما أخذ به املشرع اجلزائري سواء يف ظل القواعد العامة لقانون 
 املتعلق بالتوقيع والتصديق اإللكرتوين. 51/20العقوبات، باإلضافة للقانون اخلاص 

العقوبات ، قانون التوثيق والتصديق اإللكترونيينالحماية الجزائية، قانون التوقيع االلكتروني،  الكلمات المفتاحية:  

Abstract 

With the current developments in all areas of life, especially in the digital 

field, the traditional signature has become an obstacle difficult to adapt to modern 

technology, especially with electronic commerce transactions, which led to the 

need to create a new signature in line with the requirements of modern times, 

which is electronic signature, in order to strive to devote confidentiality of 

information and give Trust on various electronic transactions. 

This necessitated the imposition of criminal protection on the mechanism of 

electronic signature to repel any attack or violation of the data or information 

system of the electronic signature, which was adopted by the Algerian legislator, 

both under the general rules of the Penal Code, in addition to special law 15/04 

on electronic signature and certification. 

Keywords : Electronic signature, Penal Protection, Penal Code, electronic 

signature and certification 
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 )عزوز إبتسام(
 الحماية الجزائية للتوقيع اإللكتروني

 

 

 مقدمة  .5

 العقود يف إبرام جديدة أساليب ظهور إىل واملعلومات االتصاالت وسائل يف اهلائل التكنولوجي التطورأدى 
األبرز حموال التجارة من جتارة  اجلانب االلكرتوين التوقيع تغيريا أخذ فيه هذا التطور وصاحب مسبقا معروفة تكنمل 

تقليدية إىل جتارة إلكرتونية، ولقد أخذ التوقيع االلكرتوين حيزا واسععععععععععععا يف جمال احلياة امل تلفة السعععععععععععيما املعامالت 
-51به، حيث أصععععدر املشععععرع اجلزائري ترسععععانة قانونية خاصععععة مبوجب قانون رق   التجارية ونال االعرتاف القانوين

 .25/20/0251كرتونيني املؤرخ يف متعلقة بالتوقيع والتصديق اإلل 20
ونظرا ألمهية التوقيع االلكرتوين كضععععععععمانة قانونية حلماية املسععععععععتهلمل االلكرتوين يف ظل املعامالت اإللكرتونية 

افرتاضعععععععععععي عري مادي، باعتبارها آلية من آليات محاية عملية الدفع اإللكرتوين، فقد جل  املشعععععععععععرع اليت جتري يف عامل 
اجلزائري إىل تدخل لوضععععععععع محاية قانونية لكل ما يهدد آلية التوقيع اإللكرتوين محاية حلقوك املسععععععععتهلمل اإللكرتوين، 

لقانون رق  املعاجلة اآللية للمعطيات على ضوء اسواء مبوجب القواعد العامة لقانون العقوبات بتجرميه املاس ب نظمة 
، وكععععذا القععععانون املتعلق بععععالتوقيع والتصععععععععععععععععععديق 02/50/0220املعععععدل لقععععانون العقوبععععات املؤرخ يف  20-02

 االلكرتونيني الذي حاول املشععععرع وضععععع البنية القانونية للتوقيع االلكرتوين، ومن منطلق األمهية اليت يتمتع يا التوقيع
  يف جمال التجارة االلكرتونية، فيرتتب عنها التسالل حول مظاهر احلماية اجلنائية املقرر للتوقيع االلكرتوينااللكرتوين

 يف ظل التشريع اجلزائري؟
  محل الحماية الجزائية اإلطار القانوني للتوقيع اإللكتروني .0

تعاملني يف جمال ثقة واألمان بني املاملقررة حفاظا على اليعد التوقيع اإللكرتوين من أه  البيانات اإللكرتونية 
التجارة اإللكرتونية، األمر الذي يستلزم منحها محاية جزائية ضد كل ما ميسه لدى البد من حتديد تعريف التوقيع 

 اإللكرتوين حمل هذه احلماية.

 تعريف التوقيع اإللكتروني  5.0

 يت يت  النظر له يا وهذا حبسب الزاوية ال التعاريف الفقهية والقانونية  املمنوحة للتوقيع اإللكرتوين تباينت 
النحو نبينها على  ونيةاإللكرت باعتباره أحد أه  اآلليات القانونية لفرض محاية للمستهلمل اإللكرتوين يف جمال التجارة 

 اآليت: 



 )عزوز إبتسام(
 الحماية الجزائية للتوقيع اإللكتروني

 

 التعريف الفقهي للتوقيع االلكتروني  -
ف التوقيع االلكرتوين ب نه: "عبارة عن حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات هلا طابع منفرد تسمح بتحديد يعر 

 (220، صفحة 0252)رشيدة،  ش ص صاحب التوقيع ومتيزه عن عريه، ويت  اعتماده من اجلهة امل تصة".
حديد ش صية التقنية اليت تسمح بت اإلجراءاتجمموعة من على أنه: " ميكن تعريف التوقيع االلكرتوين كذلمل

عودي، )جقريف و مس التصرف الذي يصدر التوقيع بش نه". وقبوله مبضمون اإلجراءاتمن تصدر عنه ه=ه 
 .(512، صفحة 0252

قة تعريف شامل للتوقيع اإللكرتوين ب نه عبارة عن بيانات مكتوبة ومعاجلة إلكرتونيا ترتبط بوثي إعطاءميكن 
قهواجي و مطايل، ) تسمح بتحديد هوية املوقع وموافقته على املعلومات اليت تتضمنها الوثيقة اإللكرتونية. ةإلكرتوني
 (02، صفحة 0252

 القانوني للتوقيع االلكتروني التعريف -
نونيا( بصدور القانون لكرتوين تشريعيا)قاألوىل الفعلية مليالد التوقيع اإلفعلى املستوى الدويل، كانت اخلطوة ا

/أ منه على أنه: "بيانات يف 0، عرفه يف املادة 5550يونيسرتال للتجارة اإللكرتونية الدولية لسنة النموذجي لأل
 يف رسالة بيانات أو مضافة إليها أو مرتبطة يا منطقيا، جيوز أن تست دم لتعيني هوية املوقع لكرتوين مدرجةشكل إ

، 0252)رشيدة،  .بالنسبة إىل رسالة البيانات، ولبيان موافقة املوقع على املعلومات الواردة يف رسالة البيانات"
 (220صفحة 

منع على: "يغين  0، فقد عرفه يف املادة املتعلق بالتوقيع اإللكرتوين 52/5555التوجيه األوريب رق  أما قانون 
بيانات يف شكل إلكرتوين اليت هي ملحقة أو مرتبطة منطقيا بغريها من البيانات اإللكرتونية واليت تكون مبثابة طريق 

  املصادفة".

حنو إعطاء تعريف  مع سابقتها األجنبية أو العربية شريعاتأما على املستوى الوطين، فقد متاشت خمتلف الت
 املبادالت  والتجارة اإللكرتونية نمن قانو  0مكرر  5250للتوقيع اإللكرتوين، فقد عرفه املشرع الفرنسي يف املادة 

الضروري إلمتام التصرف القانوين   على أنه: " التوقيع (52/22/0222الصادر يف  022/022)رق  الفرنسي
ذي مييز هوية من وقعه، ويعرب عن رضائه بااللتزامات اليت تنش  عن هذا التصرف، وعندما يكون إلكرتونيا فيجب ال

-0251ن خليفة، )ب .أن يت  باست دام وسيلة آمنة لتحديد هوية املوقع وضمان صلته بالتصرف الذي وقع عليه"
 (520، صفحة 0250



 )عزوز إبتسام(
 الحماية الجزائية للتوقيع اإللكتروني

 

املشرع املصري فق وضع للتوقيع اإللكرتوين تعريفا واسعا  ليفتح به اجملال أمام أي شكل جديد قد تفرز أما 
اخلاص بتنظي  التوقيع اإللكرتوين ب نه: "كل  0220لسنة  51/ج من القانون رق  5عنه التكنولوجيا يف ظل املادة 

أو إشارات أو عريها ويكون هلا طابع متفرد مل يوضع على حمرر إلكرتوين ويت ذ شكل حروف أو أرقام أو رموز 
 (521، صفحة 0222)عبيزة،  .يسمح بتحديد ش ص املوقع ومتييزه عن عريه"

مكرر من القانون  202يف نص املادة  للمرة األوىل اإللكرتوينلتوقيع ا فقد أدرجاملشرع اجلزائري بينما 
(  لكن مل يعرفه بل اكتفي على إثرها بالنص على االعتداد به وفقا لتحقق شروط 21/52املدين)املعدلة بقانون 

إىل عاية صدور  (221، صفحة 0252)رشيدة،  قانون املدين، 5مكرر  202الكتابة اإللكرتونية املذكورة يف املادة 
منه  0 املادة فقد جاء تعريف التوقيع االلكرتوين يف املتعلق بالتوقيع والتصديق اإللكرتونيني، 20-51القانون رق  

  .على أنه: " بيانات يف شكل إلكرتوين، مرفقة أو مرتبطة منطقيا ببيانات إلكرتونية أخرى تستعمل كوسيلة توثيق"
 أشكال التوقيع اإللكتروني 0.0

على النحو  رد أمههانو حداثه، حبسب الوسيلة املعتمدة عليها يف إاإللكرتوين  التوقيع و أشكال أنواع تتعدد
 اآليت: 

 (Signature Digitalالتوقيع الكودي) -
  (522صفحة ، 0222)عبيزة،  عالبا ما يست دم يف املعامالت البنكية كالصرف اآليل والدفع اإللكرتوين،

الذي  -قة الذكيةالبطاقة املغناطيسية، البطا-املقرتنة بالرق  السري املمغنطةإذ يت  هذا التوقيع باستعمال البطاقة 
-0252)جامع،  سري. يتكون من جمموعة أرقام واحلروف خيتارها صاحب التوقيع لتحديد ش صيته بشكل

   (055، صفحة 0252
 (Signature Numériqueالرقمي )التوقيع  -

يست دم هذا التوقيع يف إبرام التصرفات القانونية باست دام الوسائط اإللكرتونية  وخاصة تلمل التعامالت 
است دام مفاتيح سرية يق عن طر  (505، صفحة 0252)جقريف و مسعودي،  اليت تت  عرب شبكة األنرتنث،

 بواسطتها املعاملة إىل رسالة رقمية عري مقروءة وعري مفهومة، ما مل نتحولية معقدة ومعادالت رياضية وطرك حسابي
األمر الذي يفرض  (505، صفحة 0250-0251)بن خليفة، يت  فمل تشفريها ممن ميلمل مفتاح فمل الشفرة، 

 (20، صفحة 0222)السقا،  .وجود مفتاحني مفتاح خاص يست دم لتشفري وآخر عام يست دم لفمل التشفري



 )عزوز إبتسام(
 الحماية الجزائية للتوقيع اإللكتروني

 

 (Signature Biométriqueالتوقيع البيرومتري ) -

يقوم على أساس التحقق من ش صية املتعامل باالعتماد على الصفات اجلسمانية لألفراد كالبصمة 
ف و مسعودي، )جقريالش صية، مسح العني البشرية، التعرف على الوجه البشري، خواص  اليد البشرية ...اخل، 

اتية املميزة لكل ش ص ختتلف عن تلمل العائدة لغريه، ف ن هذا وملا كانت اخلواص الذ (500، صفحة 0252
، 0222ثروت، ) النوع من التوقيع يعترب وسيلة موثوك يا ويعتمد عليها التصرفات القانونية املربمة إلكرتونيا.

 (05-02الصفحات 

 (Pen-Op)التوقيع بالقلم اإللكتروني -

عن طريق الكتابة على شاشة  (22، صفحة 0221)حجازي،  ،القل  االلكرتويناست دام ب التوقيعيت  هذا 
 (22، صفحة 0222)السقا،  ،بربنامج معلومايت مت صص يقوم بالتقاط التوقيع والتحقق من صحته الكمبيوتر 

ويت  التحقق من صحة التوقيع باالستناد إىل حركة القل  اإللكرتوين واألشكال اليت يت ذها من احنناءات أو التواءات 
 (500، صفحة 0252)جقريف و مسعودي،  وعريها من السمات خاصة بالتوقيع اخلاص باملوقع.

امالت لكرتوين ونظرا ألمهيتها يف محاية املستهلمل اإللكرتوين يف جمال املعوبعد استعراض أشكال التوقيع اإل  
وين ضد كل ما وقيع اإللكرت ، األمر الذي يستلزم من املشرع اجلزائري وضع محاية جزائية للتالتجارية اإللكرتونية

 حتققها من ضمان سرعة الكبرية اليتمتاشيا مع التطور التكنولوجي يف جمال التجارة اإللكرتونية نظرا للفائدة ينتهكه، 
 ية عامة خاصة التوقيع اإللكرتوين.املعامالت ومحاية البيانات املعلومات

 
 
 
  في التشريع الجزائري  الحماية الجزائية للتوقيع اإللكتروني .3

صوصية خنظرا لألمهية اليت حيظى يا التوقيع اإللكرتوين الرتباطه الش صي بصاحبه دون عريه وما حيققه من 
  قانون العقوبات،يف ظل القواعد العامة لله محاية جزائية  ة يف املعامالت اإللكرتونية، وضع املشرع اجلزائريو أمان وثق

 قانون اخلاص بالتوقيع والتصديق اإللكرتونيني. بعدها يف الو 
   الحماية الجزائية للتوقيع اإللكتروني في ظل قانون العقوبات 5.3



 )عزوز إبتسام(
 الحماية الجزائية للتوقيع اإللكتروني

 

حرص املشرع اجلزائري  على جترمي كل السلوكات اليت تستهدف الدخول أو تغيري أو إتالف أو استعمال عري 
رتونية حبماية جزائية اإللك التوقيعحظي الشرعي للمعطيات أو البيانات اإللكرتونية لألنظمة املعلوماتية، ومن بينها 

    رائ  يف:يف ظل القواعد العامة لقانون العقوبات، وتتجلى هذه اجل
 للتوقيع اإللكتروني  االعتداء على النظام المعلوماتي يمةجر  -

أو  ء على النظام املعلومايت له، وهذا بالدخوليتحقق االعتداء على التوقيع االلكرتوين من خالل االعتدا
مكرر من  250وهي جرمية نصت عليها املادة  (20، صفحة 0252-0250)شنني،  البقاء عري املصرح هلما،

 االلكرتوين.  للتوقيعقانون العقوبات اجلزائري، معتربها جرمية ماسة بالنظام املعلومايت 
وقيع سلوك اجيايب يتمثل يف دخول عري مصرح به لنظام املعلومايت للت إما باختاذ حيث تتحقق هذه اجلرمية

، اإللكرتوينلتوقيع واالمتناع عن اخلروج من النظام املعلومايت لعري املصرح به قاء يف صورة سلوك سليب بالب أو اإللكرتوين
مباهية السلوك القائ  به ومدى خطورته ومساسه مبصلحة حيميها القانون، ومع ذالمل التام الفاعل  مع ضرورة عل 

، 0252)لرقط،  .الواعية للقيام يذا السلوك اإلجرامي املاس بالنظام املعلومايت للتوقيع اإللكرتوين بإرادتهيتجه 
 (550-552الصفحات 

، لكن يف 522.222إىل  12.222أشهر إىل سنة وبغرامة من  2ولقد أقر هلا املشرع عقوبة حبس من 
هر إىل سنتني والغرامة ستة أشحالة حذف أو تغيري ملعطيات النظام املعلومايت للتوقيع اإللكرتوين أو حذفها  تصبح 

   دج. 512.222دج إىل  12.222
 إتالف التوقيع اإللكتروني يمةجر   -

العقوبات اجلزائري ضد كل من قانون  5مكرر 250توقيع إلكرتوين طبقا للنص املادة  إتالفتتحقق جرمية 
   ،اإللكرتوين للتوقيع النظام االلكرتوينالغش معطيات يف نظام املعاجلة اآللية أو  أدخل أو أزال أو عدل بطريق  من

-0250)شنني،  .الضرر بصاحب التوقيع وإحلاك  وإتالفها املساس ببياناته ومعطياته يدف تغيريهابذلمل  متعمدا
 (520، صفحة 0252

واعترب املشرع اجلزائري هذه اجلرمية من أخطر اجلرائ  املاسة بالتوقيع اإللكرتوين، فاقر هلا عقوبة جنحية تتمثل 
 دج. 512.222دج إىل  12.222مالية من أشهر إىل سنتني وعرامة  0يف عقوبة احلبس من 

 تزوير التوقيع االلكتروني جريمة -



 )عزوز إبتسام(
 الحماية الجزائية للتوقيع اإللكتروني

 

حيث  (525، صفحة 0251)مكي،  إن جرمية التزوير يف اجملال املعلومايت هي أخطر صور عش املعلوماتية،
من ش نه إحداث  نا بإحدى الطرك املقررة قانو يف احملررات االلكرتونية  بالغش يقصد بالتزوير أنه: " تغييري احلقيقة

، واهلدف من هذا التجرمي هو محاية الثقة العامة للتوقيع لضمان (500، صفحة 0250)اللوش، ضرر للغري" 
 .استقرار املعامالت اإللكرتونية

انون على هذه اجلرمية ال يف قانون العقوبات وال يف ق ينص املشرع اجلزائري ملخطورة هذه اجلرمية لكن  رع 
  تقنية املعلومات لكن  بتصديق اجلزائر على االتفاقية العربية ملكافحة جرائ، املتعلق بالتوقيع والتصديق االلكرتونيني

 جبرمية التزوير اإللكرتوين.منه  52قد أقر يف مادته  22/25/0250بتاريخ  010-50مبوجب مرسوم رئاسي رق  
 (552، صفحة 0252)لرقط، 
 اليت أكدت عليها يف القوانني اخلاصة بالتوقيع ما ذهبت إليه بعض التشريعات األخرى علي عكس  

بتجرميه قانون العقوبات الفرنسي  من 005ليها يف املادة نص عاملشرع الفرنسي الذي  جندعلى رأسها  اإللكرتوين،
 ج حاسوبية خاصة مقرركاست دام برامب ي وسيلة كانت  جلرمية التزوير املعلومايت عامة ومنها تزوير التوقيع اإللكرتوين 

-500الصفحات ، 0252-0250)شنني،  ،أالف أورو 222عرامة ال تتجاوز  سنوات و 2هلا عقوبة حبس 
 لسنة 51/ب من قانون التوقيع اإللكرتوين رق  02يف املادة نفس جرمية املشرع املصري نص على يضا أ (502

 ذلمل من شيئا زور أو إلكرتونيا حمررا  أو  وسيطا أو توقيعا عيب أو أتلف من كل، حيث جرم مبوجبها   0251
 52ال تقل عن  ، مقرر هلا عقوبة احلبس وعرامة ماليةآخر طريق ب ي أو التحوير أو التعديل أو االصطناع بطريق

 وهذا ما أقره  (100، صفحة 0221)حجازي،  أو إحدى العقوبني، ألف جنيه 522أالف جنيه وال تزيد عن 
بتجرميه جلرمية التزوير التوقيع  0250لسنة  21من القانون االحتادي رق   20 نص املادة يف اإلمارايتاملشرع أيضا 

   (221-220، الصفحات 0250)اخلرشة و احلمايدة،  .اإللكرتوين  بشكل متعمد

 

 (51/54الحماية الجزائية للتوقيع اإللكتروني في ظل القانون التوقيع والتصديق اإللكترونيين)رقم  .4
عدم التالعب به وال بو باألمان ذلمل يشعره عن عريه فش صية خصوصية إن التوقيع اإللكرتوين ميح لصاحبه 

-51االعتداء عليه، لذلمل حرص املشرع اجلزائري متاشا مع القواعد العامة لقانون العقوبات على تضمني قانون 
  ن أمهها:م توقيع اإللكرتويناملتعلق بالتوقيع اإللكرتونيني على جترمي كل ما ميس ببيانات ال 20

  جريمة إفشاء بيانات شهادة التصديق اإللكتروني  -



 )عزوز إبتسام(
 الحماية الجزائية للتوقيع اإللكتروني

 

لق بالتوقيع والتصديق اإللكرتوين، جرم مبوجبها كل من ألمتن املتع 51/20من قانون  22طبقا لنص املادة 
ملعلومات خاصة املتعلقة اعلى البيانات املعلوماتية ومنها التوقيع اإللكرتوين بسبب وظيفته إفشاء وإعالم الغري يذه 

جنحية متمثلة يف عقوبة ولقد أقر هلا املشرع اجلرمية عقوبة  (505، صفحة 0252)لرقط،  بالتوقيع اإللكرتوين
دج أو إحدى 5.222.222ألف د ج إىل   022.222أشهر إىل سنتني وعرامة مالية ترتاوح من  2احلبس من 

 العقوبتني.هاتني 
من نفس القانون، اليت جترم   22واملالحظ عليه أن هذه اجلرمية تتشابه مع جرمية املنصوص عليها يف املادة 

 (0252راوي، )صح .اطلع عليها أثناء قيامه بالتدقيقكل ش ص مكلف بالتدقيق يقوم بكشف معلومات سرية 
 غير الغرض المخصص لهفي  واستعمالهاللموقع  ةجريمة جمع البيانات الشخصي -

تقع هذه اجلرمية من قبل مؤدي خدمات التصديق اإللكرتوين أو أحد العاملني به، إذ يقوم باست دام البيانات 
، 0252لرقط، ) يف عري الغرض الذي خصص هلا،الش صية منها التوقيع اإللكرتوين لصاحب املوقع بدون رضاه و 

من قانون سابق الذكر ووضع هلا عقوبة جنحية تتمثل يف احلبس من   25جرمتها املادة  (500-505الصفحات 
دج أو  بإحدى هاتني  5.222.222دج إىل  022.222ترتاوح من  سنوات وبغرامة مالية 2إىل  أشهر  0

 العقوبتني فقط.
 بيانات توقيع موصوفة خاصة بالغيرجريمة حيازة أو إفشاء أو استعمال  -

يانات ب هأو استعمال همن قانون السابق الذكر حبيازة اجلاين أو إفشاء 02تقوم هذه اجلرمية طبقا لنص املادة   
سنوات  وبغرامة مالية من  2أشهر إىل  2عقوبة جنحية تتمثل يف احلبس من توقيع إلكرتوين خاصة بالغري ، 

 دح أو بإحدى العقوبتني فقط. 1.222.222دج إىل  5.222.222
 

 

 

 خاتمة 

ة يف جمال د آلية مهمة ومبتكرة استحدثت نتيجة التطورات احلاصلعممن سبق أن التوقيع اإللكرتوين ينستنتج 
د حتليل فبع، ةالتجارة اإللكرتوني لتطوير وازدهارهذا اجملال من األساسيات الضرورية  أصبح، حيث التكنولوجي

 املقرتحات التالية:  كرتوين ميكن تقدمي ة للتوقيع اإللاجلزائيموضوع احلماية 



 )عزوز إبتسام(
 الحماية الجزائية للتوقيع اإللكتروني

 

وضع املشرع اجلزائري قانون خاص بالتوقيع والتصديق اإللكرتوين، حيث نظ  مبوجبها نقاط ومسائل مهمة  -
ة ستتعلق يما، ومنها وضع محاية جزائية لكل ما ميس يا باألخص لتوقيع اإللكرتوين، لكن مل يل  بكل اجلرائ  املا

 به مما يستدعي الرجوع للقواعد العامة لقانون العقوبات.
 عدم حصرهاو متديد التجرمي يف ظل قانون التوقيع والتصديق اإللكرتوين املتعلق بآلية التوقيع اإللكرتوين  -

  .من يرتكبها كالقراصنةضد كل  وإمنافقط  فقط اجتاه مؤدى خدمات التصديق اإللكرتوين وطالبيها
وين وتفعيل التعاون الدويل ملكافحة جرائ  املاسة بالبيانات اإللكرتونية باألخص التوقيع اإللكرت ضرورة تطوير  -

يف جمال التجارة اإللكرتونية للحد منها ومواجهتها نظرا خلصوصيتها املتعلقة مبجاهلا وأساليبها وتنفيذها الذي يتجاوز 
 احلدود ما بني الدول.

  



 )عزوز إبتسام(
 الحماية الجزائية للتوقيع اإللكتروني

 

 قائمة المراجع 

والعلوم  . تيزي وزو، كلية احلقوك أطروحة دكتوراه(. املركز القانوين للمستهلمل االلكرتوين. 0252سوم عيالم رشيدة. )أك .5
 الساسية، اجلزائر: جامعة ملود معمري.

 ولية للبحوثاجمللة الد(. التوقيع اإللكرتوين ومحايته لعملية الدفع اإللكرتوين. 0252الزهرة جقريف، و زكريا مسعودي. ) .0
 (.22) القانونية والسياسية

لة جم(. اإلطار املفاهيمي والقانوين للتوقيع والتصديق اإللكرتونيني يف اجلزائر. 0252أمينة قهواجي، و ليلي مطايل. ) .2
 (.22) املشكاة يف االقتصاد التنمية والقانون

 . عارفجملة م(. محاية املستهلمل جنائيا من خماطر التعاقد اإللكرتوين. 0251إميان مكي. ) .0
 االسكندرية: دار اجلامعة اجلديدة. جرمية التزوير يف احملررات اإللكرتونية.(. 0222ايهاب فوزي السقا. ) .1
 .دار اجلامعة اجلديدة :االسكندرية .التوقيع اإللكرتوين .(2007) .ا .ع ,ثروت .0
: . تيزي وزو، كلية احلقوك والعلوم السياسية، اجلزائر مذكرة ماجستري(. أمن التوقيع اإللكرتوين. 0250راضية اللوش. ) .2

 جامعة مولود معمري.
ان، كلية . تلمسأطروحة دكتوراه (. احلماية اجلنائية لللتجارة اإللكرتونية )دراسة مقارنة(. 0252-0250صاحل شنني. ) .2

 احلقوك، اجلزائر: جامعة أبو بكر بلقايد.
 عي.االسكندرية: دار الفكر اجلام ع اإللكرتوين يف النظ  القانونية املقارنة.التوقي(. 0221عبد الفتاح بيومي حجازي. ) .5

االجتهاذ للدراسات  جملة(. احلماية اجلنائية للتوقيع و التصديق اإللكرتونيني يف التشريع اجلزائري. 0252عزيزة لرقط. ) .52
 (.55) القانونية واالقنصادية

-(. احلماية اجلنائية للتوقيع اإللكرتوين يف التشريعني البحري 0250ة. )حممد أمني اخلرشة، و نايف عبد اجلليل احلمايد .55
 . جملة جامعة األزهر. -دراسة مقارنة

، كليو . سطيفمذكرة ماجستري (. التسويق اإلكرتوين ومحاية املستهلمل اإللكرتوين. 0250-0251مرمي بن خليفة. ) .50
 دباعني.احلقوك والعلوم الساسية، اجلزائر: جامعة حممد ملني 

املتعلق بالتوقيع  20/51(. احلماية الفنية واجلزائية للتوقيع اإللكرتوين على ضوء القانون 0252مصطفى صحراوي. ) .52
 (.25) جملة البحوث يف احلقوك والعلوم السياسيةوالتصديق االلكرتونيني. 

ساسية، ، كلية احلقوك والعلوم ال. بلعباس أطروحة دكتوراه(. محاية املستهلمل اإللكرتوين. 0252-0252مليكة جامع. ) .50
 اجلزائر: جامعة اجلياليل اليابس.

لبحوث القانونية اجمللة األكادميية ل(. التوقيع اإلألكرتوين كضمانة قانونية حلماية املستهلمل اإللكرتوين. 0222منرية عبيزة. ) .51
 (.22) والسياسية

 



 بسكيكدة5511اوت02جامعة 
 0255ديسمبر51و51يومي

 ةالتجارة الالكترونيطني العلمي حول امللتقى الو 

 ياملستهلك الالكترونوسبل حماية 
 

1 

 (واقع الحماية القانونية للزبون اإللكتروني في التشريع الجزائري) 
 (The reality of the legal protection of the electronic customer in 

Algerian legislation) 
 

 alla1kellil@hotmail.com، (الجزائر) سكيكدة 5511أوت  02جامعة  عالء الدين قليل
 alla1kellil@hotmail.com، (الجزائر) سكيكدة 5511أوت  02جامعة  نظيرة عتيق

 

 

 : ملخص
إن املنطلق احلقيق لبناء إسرتتيجية تسويقية ناجحة عرب شبكة األنرتنت،يكون إنطالقا من منظومة 

دا للزبون اليت عرفتها طرق التسويق احلديثة، لتكون بذلك سنقانونية عصرية تواكب التغريات و التطورات 
اإللكرتوين، و دافعا حنو تشجيع هذه اإلسرتتيجية التسويقية، و مؤشرا على إحاطة الزبون اإللكرتوين باحلماية 

 القانونية الالزمة أثناء تعامالته اإللكرتونية.
 اإلحتيال -نيةاحلماية القانو  -الزبون اإللكرتوينالكلمات املفتاحية: 

 المحور: األليات القانونية لحماية المستهلك اإللكتروني
Abstract: 

The true premise of building a successful marketing strategy over the Internet 

is based on a modern legal system that keeps abreast of the changes and 

developments of modern marketing strategies, thus supporting the e-

customer, driving the adoption of this marketing strategy, His electronic 

transactions 

Keywords: the e-customer- legal system- Internet fraud. 
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 مقدمة
ما تزال الدول على إختالف مكانتها و تقدمها، يف مراجعة دائمة و دورية ملنظومتها القانونية لتحيينها     

لزبون فيه اإلفرتاضي, الذي أصبح العامل من خالله قرية, لو تطويرها، ملواكبة للتطورات احلاصلة يف العامل 
حرية التعامل أو التعاقد مع من يشاء و يف أسرع وقت, لكن يبقى اهلاجس من كل ذلك هو تلك 
األخطار اليت تصاحب املعامالت اإللكرتونية خصوصا جتاه املتعامل و الزبون عرب اإلنرتنت ، لتشكل 

م لبية للتكنولوجليات احلديثة على الزبون, ملا  ميكن أن يقع له من جرائبذلك واحدة من بني اآلثار الس
إحتيال و غش،  و هي ما أطلق عليها املشرع اجلزائري باجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم و اإلتصال, 

ار ثوعلى ذلك سنتناول يف هذه الدراسة جرمية اإلحتيال اإللكرتوين أو اإلحتيال عرب األنرتنت كأحد اآل
 السلبية اليت هتدد الزبون اإللكرتوين،هذا ما يدفعنا إىل التساءل:

تيال  و الالزمة ضد جرائم االحالقانونية  إىل أي مدى أناط املشرع اجلزائري بالزبون اإللكرتوين احلماية -
 ؟ عرب األنرتنتالنصب 

 لإلجابة على هذه اإلشكالية نقرتح اخلطة التالية:
 .نرتنتحتيال عرب األماهية جرمية اإل  -املبحث األول
 .آليات محاية الزبون اإللكرتوين عرب األنرتنت -املبحث الثاين

و محاية الزبون  نرتنتمدى احلاجة لتدخل املشرع اجلزائري ملواجهة جرمية االحتيال عرب األ -املبحث الثالث
 اإللكرتوين.

 المبحث األول:  ماهية جريمة االحتيال عبر االنترنت
غش عرب االنرتنت , القرصنة واالحتيال وال وتيجة التطور يف جمال املعلوماتية ضعفت قدرت املراقبة والتحكم ن

حىت أصبحت تشكل هتديدا بالغا اخلطورة لسائر اهليئات اليت تعتمد يف أعماهلا على احلاسوب و شبكات 
االحتيال  ألجواء النتشار عملياتاالنرتنت وهبذا ارتفعت خماطر استخدام احملسوب كما هتيأت الظروف و ا

, و يف ذلك فإن االحتيال االلكرتوين هو صورة  1والقرصنة اهلادفة إىل الكسب والريح املادي غري املشروع 
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من صور االحتيال بوجه عام و الذي صنفه املشرع اجلزائري وأطلق على  هذا النوع من اجلرائم باجلرائم 
  2تصال املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم و اال
 حتيال عبر االنترنتالمطلب األول: تعريف جريمة اإل

و من  3( بأهنا كل جرمية ضد املال مرتبطة باملعاجلة اآللية للبيانات tiedemaunعرفها الفقيه )       
التعريفات كذلك , تعريف وزارة العدل األمريكية يف دراسة وضعها معهد ستانفورد لألحباث و تبنتها الوزارة 

, ومن  4إذ عرفها بأهنا  أية جرمية لفاعلها معرفة فنية باحلاسبات متكنه من ارتكاهبا  9191يف دليلها عام 
مية يكون متطلبا القرتافها أن تتوافر لدى ( بأهنا أية جر David  Thompsonالتعريفات أيضا تعريف )

بينما يرى البعض بأنه كل سلوك احتيايل يتصل باحلاسبات اآللية إذ تتجه ,  5فاعلها معرفة بتقنية احلاسب 
نية الفاعل إىل حتقيق ربح مادي غري مشروع, و يرى البعض أن االحتيال االلكرتوين هو احلصول على ربح 

 ق أن االحتيال االلكرتوين هو حث احلاسب اآليل على تغيري بعض احلقائق بأيعن طريق احليلة و يرى فري
وسيلة كانت هبدف احلصول على ربح غري مشروع على حساب شخص آخر فوظيفة احلاسب اآليل تكمن 

 6يف مساعدة اجلاين على إمتام فعل االحتيال.
ت و مية االحتيال عرب االنرتناخلصائص العامة جلر  استخالصو سنحاول من خالل ما سبق من تعريفات 

 املتمثلة يف ما يلي 
 الفرع األول: الخصائص العامة لجريمة االحتيال عبر االنترنت

 الحاسب اآللي أداة الرتكاب جريمة االنترنت  -5
إن احلاسب اآليل يلعب دورا هاما باعتباره أداة اجلرمية يف جرائم االحتيال و غريها من اجلرائم اليت       

على شبكة االنرتنت , فهي ميزة و مسة منفردة عن أي جرمية أحرى ذلك أن احلاسب اآليل هو  ترتكب
األداة الوحيدة اليت متكن الشخص من الولوج إىل االنرتنت و قيامه بتنفيذ جرميته أيا كان نوعها و عليه 

 7فاحلاسب اآليل هو الفاعل و بدونه ال تقوم جرمية االحتيال عرب االنرتنت.
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 الجرائم التي ترتكب عبر شبكة االنترنت  -0
تعد شبكة حلقة الوصل بني كافة األهداف املمثلة لتلك اجلرائم كالبنوك و الشركات الصناعية و غريها      

من األهداف و اليت تكون غالبا ضحية تلك اجلرائم , وهو ما أدى هبذه األهداف أن تلجأ إىل نظام 
نها حلماية نفسها من تلك اجلرائم أو على األقل لتحد من خسائرها عند األمن االلكرتوين يف حماولة م

 وقوعها ضحية لعمليات االحتيال عرب االنرتنت أو غريها من اجلرائم االلكرتونية.
 إن مرتكب جرائم االحتيال هو شخص أو جماعة -3

 جمال احلاسب يفيعترب مرتكب عملية االحتيال عرب االنرتنت يف الغالب شخص ذو خربة كبرية      
اآليل و التحكم يف الربجميات و ذلك باستخدام هذا احلاسب اآليل الرتكاب جرائمه على جرائم 
االنرتنت , إذ البد أن يكون متحكم و على دراية هبذه التكنولوجيات حىت يتمكن من تنفيذ جرميته 

ن كشفه, و هلذا ال يتمكن م بإتقان و العمل على تغطيتها و إعطائها شرعية غري قانونية و حقيقية حىت
فان االحتيال االلكرتوين شأنه يف ذلك شأن جرائم املعلوماتية بوجه عام ميكن أن يكون مرتكبيه من 
املصرح هلم باستخدام احلاسب اآليل و الدخول إىل نظامه و قاعدة بياناته يف كربى الشركات أو 

 املؤسسات.
االت االحتيال بواسطة احلاسب اآليل على االنرتنت الختالس إال أن ما هو مؤكد و كما أثبته التجارب أن ح

األموال عموما , حتصل يف جانبها األكرب هذه االخرتاقات من داخل هذه اجلهات اجملين عليها , و ليس 
من خارجها و هذا راجع للعالقة الوثيقة بني مرتكب اجلرمية و اجلهة املستخدمة لكونه على دراية جبل 

 8عطيات داخل هذه اجلهة املعلومات و امل
 الصفات التي تميز مرتكبي جريمة االحتيال عبر االنترنت  -الفرع الثاني

 :إن ملرتكيب جرائم اإلحتيال عرب االنرتنت صفات عددها اخلرباء نوجزها كالتايل     
يتميز عموما مرتكيب جرائم االحتيال عرب االنرتنت بعدم وجود سوابق إجرامية لديهم, فهم يشغلون  -9

 مناصب يف املؤسسات اجملين عليها تتطلب فنيات و تقنيات معينة ال يفهمها يف الغالب زمالئهم. 
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كتشفون بعض و يال يتميز أكثرهم هبارات تقنية فغالبية اجلناة ممن يستخدمون نظام احلاسوب اآليل  -2
الثغرات فيه نتيجة هلذا االستعمال و ليسوا من اخلرباء املتخصصني يف هذا اجملال فهم ال يشكلون إذا فئة 

 متميزة عند غريها 
 عام. 03إىل  99إن اغلب مرتكيب هذه اجلرائم من صغار السن, ترتاوح أعمارهم بوجه عام بني  -3
 .جرائم االحتيال عرب االنرتنت اجلرمية االلكرتونية يشكل الذكور النسبة األكرب بني مرتكيب -4
يتميزون باعتدال القيم األخالقية لديهم عموما و بتربيرهم الذايت ألفعاهلم و هو ما مييز أيضا جمرميي  -5

 املعلوماتية عموما.
 يفترتكب جرمية االحتيال االلكرتوين هلدف حتقيق ربح مادي غري مشروع كهدف رئيس, أما الرغبة  -6

إظهار القدرات و املهارات التقنية و هي إحدى البواعث على ارتكاب اجلرمية املعلوماتية بصفة عامة ال 
 تدخل ضمن إحدى البواعث الدافعة إىل ارتكاب هذه اجلرمية.

 ىلإالغش , وهو ما يفرتض جلوء اجلاين  تقوم أساس على الكذب واخلداع و هنا فان جرمية االحتيال إذا
 وهذه الوسائل يف العموم هي ثالث: خلداع املستهلك أو املتعامل, ائل االحتيالوسيلة من وس

 الطرق االحتيالية عرب شبكة االنرتنت -
 اختاذ اسم كاذب أو صفة كاذبة -
 9التصرف يف مال ثابت أو منقول ليس ملكا للجاين وليس له حق التصرف فيه   -

من    مكن مبيوتر أو على دراية بأكثر التقنيات تقدما لتتتكون مربجما للك أن طو يف الوقت الراهن ال يشرت 
تر و نتيجة على دراية باستخدام الكمبيو  اآلنفغالبية من مل يتموا تعليمهم  االنرتنت,ارتكاب جرمية عرب 

 10لذلك سيزداد هذا النوع من اجلرائم. 
 األحكام العامة لجريمة االحتيال عبر االنترنت الثاني:المبحث 

العامة اليت حتكم جرمية االحتيال عرب االنرتنت و األركان العامة  األحكامنتطرق يف هذا املبحث إىل    
 اليت تقوم عليها هذه اجلرمية مع إبراز واقع املشرع اجلزائري يف إطار جرمية االحتيال عرب االنرتنت 
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 المطلب األول: األركان العامة لجريمة االحتيال عبر االنترنت
لقيام جرمية االحتيال عرب االنرتنت توافر جمموعة من األركان تكزن يف جمملها اجلرمية و هي كل يتطلب   

 .من الركن الشرعي, الركن املادي, الركن املعنوي
 الركن الشرعي الفرع األول:

يقصد بالركن الشرعي هو أن ينص القانون على جترمي هذا الفعل الن األصل يف األشياء هو اإلباحة   
 مهمني:وم الركن الشرعي على عنصرين و يق

 خضوع الفعل لنص جترميي -5
 عدم وجود سبب من أسباب اإلباحة -2
 2مكرر 014و  092جلرمية االحتيال عرب االنرتنت يف ركنها الشرعي من خالل نصي املواد  بداءة نتطرق 

على " كل من نوصل إىل استالم أو تلقى  12املعدل و املتمم  11من قانون العقوبات  092تنص املادة 
أموال أو منقوالت أو سندات أو تصرفات أو أوراق مالية أو وعود أو خمالصات أو إبراء من التزامات أو إىل 
احلصول على أي منها أو شرع يف ذلك و كان ذلك باالحتيال لسلب كل ثورة الغري أو بعضها أو الشروع 

كاذبة أو سلطة خيالية أو اعتماد مايل خيايل أو بإحداث األمل يف الفوز   فيه إما باستعمال أمساء أو صفات
بأي شيء أو يف وقوع حادث أو أية واقعة أخرى ومهية أو اخلشية من وقوع أي شيء منها يعاقب باحلبس 

 دينار 23.333إىل  533من سنة على األقل إىل مخس سنوات على األكثر , وبغرامة من 
خص يلجأ إىل اجلمهور بقصد إصدار أسهم أو سندات أو أذونات أو حصص وإذا وقعت اجلنحة من ش

أو أية سندات مالية سواء لشركات أو مشروعات جتارية أو صناعية فيجوز أن تصل مدة احلبس إىل عشر 
 دينار 233.333سنوات و الغرامة إىل 

يف املادة  يع احلقوق الواردةو يف مجيع احلاالت جيوز أن حيكم عالوة على ذلك على اجلاين باحلرمان من مج
 ". أو بعضها و باملنع من اإلقامة و ذلك ملدة سنة على األقل و مخس سنوات على األكثر 94

و املدقق يف نص املادة يتبني و أن املشرع تطرق جلميع طرق و أساليب االحتيال اليت ميكن استعماهلا من 
ق ربح مادي غري مشروع , لكن ما يؤخذ على طرف اجلاين لسلب و االستيالء على مال الغري أو حتقي
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املشرع يف نص املادة هو عدم ذكر وسيلة ممارسة االحتيال و خاصة منها االلكرتونية كاحلاسب اآليل و هو 
 .ما جيب تداركه يف نص املادي حىت تتطابق مع جرمية االحتيال  عرب االنرتنت

( سنوات و 0( إىل ثالثة )2س من شهرين ))جديدة( على " يعاقب باحلب 2مكرر 014كما تنص املادة 
 دج كل من يقوم عمدا و بطريق الغش مبا يأيت  5.333.333دج إىل  9.333.333بغرامة من 

تصميم أو حبث أو جتميع أو توفري أو نشر أو االجتار يف معطيات خمزنة أو معاجلة أو مراسلة عن طريق  -5
 ملنصوص عليها يف هذا القسم منظومة معلوماتية ميكن أن ترتكب هبا اجلرائم ا

حيازة أو إفشاء أو نشر أو استعمال ألي غرض كان املعطيات املتحصل عليها من إحدى اجلرائم  -2
 املنصوص عليها يف هذا القسم ".

 الفرع الثاني  الركن المادي لجريمة االحتيال عبر االنترنت
و اخلداع انطالقا  عل االستيالء بطريقة االحتياليتمثل الركن املادي جلرمية االحتيال عرب االنرتنت يف ف    

اط , ويلزم لذلك توافر ثالث عناصر هي نش املستهلك الذي يتعامل معهمن شبكة االنرتنت على مال 
إجرامي يتمثل يف فعل االحتيال أو املخادع و نتيجة هي تسليم املال أو حتقيق ربح غري مشروع و عالقة 

 13النتيجة الواقعة سببية بني النشاط اإلجرامي و 
فكرة  االنرتنت على تقوم جرمية االحتيال عرب : السلوك اإلجرامي ) فعل االحتيال أو الخداع( -أوال

 : خداع اجملين عليه  مبا يلجأ إليه املخادع بطرق و أساليب احتيالية عديدة منها
ن أجل أاختاذ االسم الكاذب أو الصفة الكاذبة, تنبين ابتداء جرمية االحتيال على اسم و صفة كاذبني من 

خيدع هبما اجلاين و يوهم اجملين عليه ليحمله على تسليم أمواله , فإذا مل ينشأ عنه األثر ال تقوم اجلرمية ,و 
لقيام  قته الشخص العادي , كما جتبال يكون الكذب مفضوحا حبيث يتبني حقي أنيلزم كذلك لقيامها 

 صفة ال يتخذ اجملين عليه موقفا سلبيا بان ترك اجملين عليه يعتقد خطأ  يف أنجرمية االحتيال عرب االنرتنت 
ليست له  أو اسم غري امسه و متكن بذلك احلصول منه على مبلغ من املال أو حتقيق ربح غري مشروع  ففي 

 مية االحتيال.هذه احلالة ال تقوم يف حقه جر 
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كما جيب أن يستعمل املنتحل لالسم املزيف أو الصفة املزيفة  فإذا مل يستعملها و ترك الناس يقعون يف 
خطأ حول امسه أو صفته مث توصل الناس بفهم خاطئ إىل االستيالء على أموال فهو ال يعترب حمتاال وال 

 14نصابا.
تعماله بفعل االحتيال و اإليهام عرب االنرتنت إىل جانب اس اجلاين خالل قيام إن : النتيجة اإلجرامية -ثانيا

السم و صفة كاذبني , فهو يستعمل كذلك مناورات احتيالية تقوم على الكذب و اخلداع و يعمل يف ذلك 
أحيانا احملتال على دعم أعماله بأعمال خارجية و هي تلك املظاهر اخلارجية و األعمال املادية اليت تصدر 

فسه أو باستعانة شخص آخر من اجل التوصل إىل إعطاء وعد للضحية بربح مادي ومهي من اجلاين ن
  15ليتمكن من بلوغ نتيجته اإلجرامية بتحقيق ربح مادي غري مشروع السيطرة واالستيالء على مال الغري 

جملين عليه اجرمية االحتيال هنا تقوم على فعل اخلداع و التضليل بأساليب و تدليس تعيب إرادة  و الواقع أن
 16  جل حتقيق نتيجة إجرامية هي تسليم املال إىل اجلاينأمن 
االحتيالية  تربط العالقة السببية يف جرمية االحتيال عرب االنرتنت بني تلك املناورات العالقة السببية: -ثالثا

 مشروع  و ريعرب االنرتنت انطالقا من احلاسب اآليل , لتحقيق نتيجة تسليم املال أو حتقيق ربح مادي غ
و ينبغي لتوافر العالقة  ,بني هذا الفعل و النتيجة عالقة سببية تتخذ رابطة االنرتنت حلقة الوصل بني الطرفني

 السببية توافر ثالث شروط:
 لزوم أن يكون فعل االحتيال و اخلداع هو الذي أوقع بالضحية -
 روعلزوم أن يكون الغلط دافعا للتسليم أو حتقيق الربح غري املش -
لزوم أن يسبق فعل االحتيال تسليم املال أو حتقيق الربح , و معناه أن يكون فعل االحتيال عرب االنرتنت  -

 سابقا الستيالء اجلاين على مال اجملين عليه.
بناء على ما سبق تعترب جرمية االحتيال عرب االنرتنت جرمية عمدية , يتجسد الركن املعنوي فيها يف ذلك 

العام و اخلاص و ذلك بنية التملك , ويف جرمية النصب املعلومايت يتحقق القصد العام إذا القصد اجلنائي 
 علم املتهم بأنه يرتكب فعل تدليس من شأنه إيقاع اجملين عليه يف الغلط الذي حيمله على تسليم ماله فاجلاين

ى مال ستيالء عليستخدم أسلوبا لإليهام بسبب وجود ائتمان كاذب أو مشروع كاذب للتوصل إىل اال
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ويل أموال أو باستعمال صفة كاذبة لتح الضحية كله أو جزءه, كأن يوقع مثال على فواتري شراء باسم كاذب
 17الغري من حساب إىل آخر عن طريق التالعب يف املعطيات أو البيانات املدخلة 

 عبر االنترنتعلى المستهلك الفرع الثالث:  وسائل االحتيال 
جبرمية االحتيال االلكرتوين جيب أن يستخدم يف ذلك أدوات معينة و قدرات من اجل إن من يقوم    

 حتقيق غاياته و حماولة عدم كسفه و التوصل إليه و هي كاأليت:
 معناه أن يقوم احملتال عرب االنرتنت بالتالعب يف البيانات و املعلومات التالعب في المدخالت : -5

جلة اآللية , واغلب اجلرائم تتم هبذا الشكل أي تغذية احلاسب اآليل اليت يتم إدخاهلا إىل نظم املعا
مبعلومات و بيانات  متالعب هبا و ذلك سواء أدخلت املعلومة دون أن تتضمن حذف أو أدخلت 

 حبذف أو تعديل جزء منها أو أدخلت املعلومة مع إخفائها و حجبها عن الغري.
علومات و من خالهلا يقوم احملتال بالتالعب و التغيري امل التالعب في البيانات في مرحلة اإلخراج: -0

و البيانات قبل مرحلة اإلخراج ألنه, إذا خرجت املعلومات و البيانات سليمة مث غريت الحقا , فذلك 
 ال يعد من قبيل االحتيال عرب االنرتنت

ج جديدة اظافة برامرغم أهنا نادرة احلدوث إىل أهنا تتجسد يف تغيري أو  التالعب في البرامج: -3
 مسؤولة عن تشغيل و سري احلاسب اآليل ومن صورها 

 التالعب يف املكونات املادية للحاسب -
 التالعب يف البيانات اليت يتم حتويلها عن بعد  -
 التالعب يف احلصول على نقود أو االستفادة من خدمات بطريقة آلية. -
ود وال عرب االنرتنت ينبين على مسألتني مهمتني و هي النقن االستيالء على املعلومات أو األمكما نشري أ  

 البنكية و بطاقات االئتمان.
 النقود البنكية  -أوال

تستلزم لقيام جرمية النصب أن تكون حيازة املال مادية سواء كانت يف صورة نقود أو منقول له قيمة مادية 
ابية عن سندات بنكية أو ما يعرف بالنقود الكت فيكون االستيالء مادي , أما يف حالة أن تكون األموال عبارة
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فذهب  مادي أم ال , و ذلك بالتالعب يف الربامج و البيانات ثار خالف حول مدى اعتبار هذا االستيالء
جانب من الفقه إىل عدم اعتباره مال مادي بل هي عبارة عن ديون أو مدخرات ال جتوز أن تكون حمل 

 جلرمية السرقة أصال.
جانب آخر من الفقه إىل اعتبار هذه النقود الكتابية مال مادي, يستوي أن تكزن حمال جلرمية بينما ذهب 

االحتيال عرب االنرتنت أو السرقة عموما حبيث أن حتويل األموال انطالقا من القيد الكتايب يعترب تسليم 
 مادي.

 بطاقات االئتمان -ثانيا
تتمثل يف ذلك الضمان الذي تقدمه املؤسسة املالية االئتمانية ألصحاب البطاقات بصورها من خالل سداد  

مشرتيات حامل البطاقة لدى التجار و املؤسسات االقتصادية أو املالية أو غريها مقابل اخلدمة اليت يستفيد 
كما تتيح   أجهزة السحب اآليل منها صاحب البطاقة و اليت تتيح لصاحبها شحب مبالغ نقدية من خمتلف

هلا االستفادة من خدمات و شراء مقتضيات دون سداد املبلغ نقدا أو شيكا لصاحب اخلدمة  و من 
مة " بطاقة من البالستيك ذات شكل موحد عليها صورة جمس أهناالتعريفات اليت عرفت بطاقات االئتمان 

وان حامل البطاقة و توقيعه " و تنقسم هذه حتمل االسم و الشعار التجاري للمصر , اسم و لقب و عن
 البطاقات إىل أربعة أنواع :

هي تلك البطاقة اليت تسمح حلاملها بتسديد مثن مشرتيات على دفعات , فهي  :بطاقة االعتماد  -5
تعطي العميل ائتمان أو اعتماد يف حدود مبالغ معينة حمددة سلفا و يقدمها العميل للتاجر أو اجلهة املتعامل 

 معها من اجل تدوين بياناهتا .
و هي أداة وفاء بثمن السلع و اخلدمات اليت حيصل عليها العميل من بعض التجار  بطاقات الوفاء: -0

املقبولني لدى اجلهة مصدرة البطاقة, ختول بطاقة الوفاء حاملها بدفع قيمة السلع و اخلدمات اليت حيصل 
 املصدرة هلا , و ذلك بتحويل قيمة اخلدمات و السلع من حسابعليها من بعض احملالت املتعاقدة مع اجلهة 

( و تتم حلظة الشراء لدى  on ligneحامل البطاقة إىل حساب التاجر البائع بصورتني احدمها مباشرة ) 
التاجر عن طريق التحويل املباشر من حساب صاحب البطاقة إىل حساب التاجر , أما الطريقة الثانية فهي 
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( حيث تقوم اجلهة املصدرة بسداد اإليصاالت للتاجر بعد وصوهلا إليها و يطلق off ligneغري مباشرة )
  على هذه البطاقة اسم " بطاقة الوفاء ".

و هي البطاقات اليت تصدرها لعمالئها حاملي الشيكات حيث يضمن  :بطاقة ضمان الشيكات -3
طاقة يضمن ات اليت يصدرها العميل , فهي بالبنك مبوجب هذه البطاقة , الوفاء يف حدود معينة على الشيك

مبوجبها البنك لعملية حامل البطاقة بضمان سداد تلك الشيكات املسحوبة من قبل العميل على هذا البنك 
 أو إحدى فروعه وفقا لشروط البطاقة .

هي جمموعة البطاقات اليت تعطي احلق للعميل يف سحب أوراق نقدية من  بطاقات السحب اآللي: -4
, فهي عبارة بطاقة تتيح لصاحبها كذلك تبادل األموال عرب 18هزة التوزيع اآليل للنقود التابعة للبنك أج

شبكات االنرتنت كما تسمح حلاملها بالشراء و أداء التزاماته املالية عرب االنرتنت دون عناء التنقل والسداد 
وم باقتطاع  تسديد مستحقاهتا و بعدها تقالنقدي , بل حتل حمله البنك أو املؤسسة املالية صاحبة البطاقة 

 كل ذلك من املال اخلاص بصاحب البطاقة.
 غيرأو موظف البنك أو الاالستخدام غير المشروع للبطاقات االئتمانية من قبل األطراف   -ثالثا

يعترب صاحب البطاقة هو احلامل الشرعي و الذي حيق له ان يتصرف يف هذه البطاقة املسلمة من طرف 
املصدرة هلا و استعماهلا يف الغرض احملدد هلا ,  مع حتمله لكافة االلتزامات املرتتبة عن استعماهلا مبا  اجلهة

 , فيه ذلك االستعمال غري املشروع هلذه البطاقة من قبله أو من قبل الغري
كل و يظهر ذلك يف شك، طاقات االئتمان من قبل موظف البنستعمال غري املشروع لبإ هذا وقد يكون

تواطؤ موظف البنك و العميل حامل البطاقة سيء النية و االتفاق على إخراج بطاقة جديدة و لكن بناء 
على معلومات و بيانات مزورة أو ومهية بغية احلصول على أموال أو استخدامها يف عمليات شراء كبرية ترجع  

اره ومهي ذا الفعل باعتبكلها على عاتق البنك ,دون أن يتمكن يف ذلك البنك من الرجوع على صاحب ه
 .و غري موجود

طاقات يف هذه اإلطار قد يستعمل الغري ب لبطاقات االئتمان من قبل الغري مشروعستعمال غري إ كما ميكن
 .االئتمان بطرق غري مشروعة سواء بالتعامالت العادية أو عن طريق االحتيال نصبا أو احتياال على الغري
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 لجريمة االحتيال عبر االنترنتالفرع الرابع : الركن المعنوي 
 يثمتل الركن املعنوي جلرمية االحتيال عرب االنرتنت يف كل من القصد و العام و القصد اخلاص   

 القصد العام  -أوال
 نأيتمثل القصد العم جلرمية االحتيال عرب االنرتنت يف كل من العلم و اإلرادة , حيث يرى فقهاء القانون 

ي يف اجلرائم املعلوماتية عموما سواء بالنسبة للجرائم الناشئة عن استخدام اجلهاز االحتيال ينطبق و يستو 
عن طريق علم اجلاين بان قيامه بالتالعب باملعلومات يف البيانات املوجودة بالنظام أو املعطيات اليت يقوم 

بطاقة غري  أوبإدخاهلا بأنه يقوم بعمل غري مشروع و يستخدم طرق احتيالية , كأن يستخدم اسم كاذب 
مشروعة من اجل حتويل و سلب األموال من الغري فهنا نية احملتال تتجه إىل خداع النظام من اجل سلب 

 مال الغري.
و يف جرائم االحتيال الناشئة عن استخدام بطاقات االئتمان حيث ينصرف اجلاين إىل انه بالرغم من علمه 

صول إىل أن إرادته تتجه إىل وجود ائتمان ومهي بقصد احل أن رصيده أو بطاقة االئتمان غري كافية أو صاحلة
 أو االستيالء على أموال البنك أو الغري.

 القصد الخاص -ثانيا
القصد اخلاص هو اجتاه نية احملتال إىل إحلاق ضرر بالغري من اجل االحتيال عليه وسلبه أموال ,و يكون 

ل سلب ة استخدام اجلاين للنظام املعلومايت من اجالقصد يف جرمية االحتيال عرب االنرتنت متمثال يف حال
مال الغري , ذلك بان يستخرج من النظام فواتري بامسه أو باسم شركائه مببالغ غري مستحقة مث يقوم بتقامسه 

  19هو و شركائه 
فالركن املعنوي لتحديده جيب أن يكون اجلاين على علم بالدخول أو البقاء غري القانوين و بدون وجه  إذن

عرب شبكة االنرتنت من اجل نتيجة واحدة هي إحلاق الضرر و التحايل و االستيالء على مال الغري أو  
 20كسب مال غري مشروع 

نترنت :  مدى الحاجة لتدخل المشرع الجزائري لمواجهة جريمة االحتيال عبر األالمبحث الثالث -
 و حماية الزبون اإللكتروني.
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تدارك املؤسس الدستوري اجلزائري خالل السنوات األخرية و لو نسبيا الفراغ القانوين يف جمال اإلجرام    
املعلومايت عموما و جرمية االحتيال عرب االنرتنت خصوصا , و سنحاول معرفة مدى مواكبة املشرع اجلزائري 

املتضمن قانون  9166-يونيو-8املؤرخ يف  956-66هلذا النوع من اجلرائم من خالل األمر رقم 
يتضمن القواعد  2334-غشت-5املؤرخ يف  34-31العقوبات املعدل و املتمم و كذلك القانون رقم 

 .اخلاصة للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم و االتصال و مكافحتها 
 تاالنترننطباق النصوص القانونية القائمة على جريمة االحتيال عبر إمدى  -المطلب األول

نتطرق على ضوء هذا اجملال إىل حبث، مدى تطابق و توافق النصوص القانونية يف التشريع اجلزائري    
 .مع صور جرائم النصب و االحتيال عرب األنرتنت

 جريمة إتالف و تدمير و تزوير المعطيات  -الفرع األول
عقوبات اليت تنص على " يعاقب من مكرر من قانون ال 014تطرق إليها املشرع اجلزائري يف نص املادة 

دج كل من يدخل أو يبقي  933.333دج إىل  53.333( و بغرامة من 9( أشهر إىل سنة )0ثالثة )
 عن طريق الغش يف كل أو جزء من منظومة للمعاجلة اآللية للمعطيات أو حياول ذلك ...".

( سنوات و بغرامة 0ثالث ) (أشهر إىل6على " يعاقب باحلبس من ستة ) 9مكرر 014كما تنص املادة 
دج كل من ادخل بطريق الغش معطيات يف نظام املعاجلة اآللية أو  2.333.333دج اىل 533.333من 

 ". أزال أو عدل بطريقة الغش املعطيات اليت يتضمنها
 
 

 جريمة االحتيال عبر االنترنت -الفرع الثاني
 في ظل قانون العقوبات  -أوال

( سنوات و بغرامة من 0( إىل ثالث )2يعاقب باحلبس من شهرين )"  2مكرر  014تنص املادة 
 دج كل من يقوم عمدا و عن طريق الغش مبا يأيت 5.333.333دج إىل  9.333.333
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تصميم أو حبث أو جتميع أو توفري أو نشر أو االجتار يف معطيات خمزنة أو معاجلة أو مراسلة عن طريق  -9
 ا اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القسممنظومة معلوماتية ميكن ان ترتكب هب

حيازة أو إفشاء أو نشر أو استعمال ألي غرض كان املعطيات املتحصل عليها من إحدى اجلرائم  -2
 املنصوص عليها يف هذا القسم".

تطرق املشرع اجلزائري ولو ضمنيا إىل جرمية االحتيال عرب االنرتنت من خالل االجتار غري املشروع لكل و قد 
 اع املعلومات أو منظومة معلوماتية هبدف احلصول على ربح و جين فوائد مالية غري مشروعة.أنو 

  24-25في ظل القانون  -ثانيا
املتضمن القواعد اخلاصة  2331-غشت-5املؤرخ يف  34-31حاول املشرع اجلزائري من خالل القانون 

,حيث يهدف هذا القانون إىل 21مكافحتها  للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم و االتصال و
وضع قواعد خاصة للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم و االتصال حيث عمد املشرع إىل إعطاء 
تعريف ملاهية اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم و االتصال و املتمثلة يف جرائم املساس بأنظمة املعاجلة 

ددة يف قانون العقوبات )أعاله( , و أي جرمية أخرى ترتكب أو يسهل ارتكاهبا عن اآللية للمعطيات احمل
طريق منظومة معلوماتية أو نظام لالتصاالت االلكرتونية , و ما يعاب على املشرع هو الطابع العام و عدم 

لذي كان ا التطرق حىت من خالل هذا القانون اخلاص باجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم و االتصال و
 من املفروض التطرق إىل حتيد و ضبط هذه اجلرائم دون االكتفاء بالطابع العام .

 حاجة الزبون اإللكتروني في الجزائر إلى حماية المشرع -المطلب الثاني
التشريعات  من نتاج التطور التكنولوجي, اليت عجزت ميادين القوانني وحاليا  الواقعةاإللكرتونية تعترب اجلرائم 

 ،لعقابية التقليدية التصدي هلا و معاجلتها لذلك سعت كل التشريعات العاملية إىل تطوير منظومتها القانونيةا
ويف ذلك جند أن املشرع اجلزائري يف تشريع قانون  ، 22ملواكبة هذا التطور و التصدي هلذا النوع من اجلرائم 

مل يبني لنا وسيلة ممارسة االحتيال ,فقد تكون جهاز كمبيوتر أو أية طريقة احتيال أخرى ,   حقيقة، العقوبات
من قانون العقوبات املعدل و املتمم  باظافة  092ويف هذا ال جند مانعا من  تعديل و حتيني نص املادة 

هذه املادة  ن خالل نصالن املشرع م,  لالحتيال أو الغش وسيلة االحتيال كاحلاسب اآليل باعتباره وسيلة
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قد تطرق إىل كل أنواع الطرق االحتيالية اليت يستعملها اجلاين أو املخادع و اليت من بينها تقنيات احلاسب 
 اآليل.

ميكننا االستنتاج  , االحتيال الواقعة على املتعاملني عرب االنرتنتإذا أخذنا بعني االعتبار البعد الدويل جلرائم 
ردها إن حتقق النجاح يف هذه املعركة و لن يتحقق ذلك إال بالتعاون على املستوى ال ميكن لدولة مبف أن

و هلذا يعترب تدخل املشرع اجلزائري أكثر من ضروري من اجل حتيني و تعديل نصوص قانونه  23الدويل 
التجارة  عمواكبة للتطورات اهلائلة و اليومية للتعامالت االلكرتونية و عرب االنرتنت خاصة يف انتشار و توس

االلكرتونية و األسواق االلكرتونية العاملية , ما حيتم تدخل املشرع من اجل ضبط و تكييف نصوصه باملوازاة 
مع هذا التطور , حيث نستخلص عدم إمكانية تطبيق النصوص التقليدية  اليت سنها أو حاول تعديلها 

على جترمي  ما يلزم تدخله مباشرة للنص صراحةاملشرع اجلزائري خاصة يف إطار جرمية االحتيال عرب االنرتنت 
 هذا الفعل املنتشرة بقوة داخل شبكة االنرتنت و سد هذا الفراغ القانوين للحد و احليلولة من وقوعها.

  خاتمة
   طرق اجلرميةصاحبه تطور كبري لشىتي املعامالت االلكرتونية يوميا إن التطور املستمر الذي تشهده      

ه  حديثا باجلرمية االلكرتونية ,فرغم كل اخلطوات و احملاوالت اليت قام هبا املشرع اجلزائري هو ما أطلق علي
زبون و جتسيد محاية فعالة للمتعامل و ال جل سد الفراغ يف هذا اجملالاملراجعة منظومته القانونية من 

 ال عرب االنرتنتحتيخطوات املشرع خصوصا يف جرمية اإل  أنه حقيقة تبقى, إال اجلزائري عرب اأانرتنت
ملي و تسارع و تبقى بعيدة عن الواقع الع اليت يقع ضحيتها الزبون أو املستهلك يف العامل االفرتاضي,

انتشار جرمية االحتيال عرب االنرتنت بالنظر إىل عدم إمكانية تطبيق النصوص القدمية اليت جترم جرمية 
 يات :يال عرب االنرتنت. ويف ذلك نقرتح التوصاالحتيال و النصب دون تعديلها لتواكب جرمية االحت

من قانون العقوبات بإدراج وسيلة االحتيال فيها , جلعلها تواكب جرمية  092التعجيل بتعديل نص املادة  -
االحتيال عرب االنرتنت باعتبار أن املادة قد نصت على مجيع الطرق االحتيالية اليت يستعملها اجلاين أو 

 تقنيات احلاسب اآليل.املخادع من بينها 
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اليت نصت على إعطاء تعاريف للجرائم املتصلة  34-31من القانون  2اتسام التعاريف املقدمة يف املادة  -
بتكنولوجيات اإلعالم و االتصال , الذي يتسم بالقصور لعدم حتديد صور السلوك اإلجرامي و دور املنظومة 

 املعلوماتية يف النشاط اجملرم.
ا بتنصيب اهليئة الوطنية للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم و االتصال و مكافحتهالتعجيل  -

 و اليت مل يتم تنصيبها حلد الساعة.
 فتح أقطاب قضائية متخصصة ختتص بالنظر يف كل اجلرائم االلكرتونية عموما. -
ة باجلرائم االلكرتونية يما خيص القوانني املختصضرورة تنسيق وتكييف القوانني الداخلية مع القوانني العاملية ف -

 اليت سبقتنا يف هذا اجملال بأشواط و االستفادة من اخلربة القانونية هلذه الدول.
ة نظرا للطبيعة املتعدية حلدود اجلرمية االلكرتونية وما تثريه اجلرمية االلكرتونية و ما تثريه من إشكاالت قانوني -

ات و املتابعة , ما حيتم على املشرع اجلزائري التدخل عميقا من خالل مالئمة من حيث االختصاص و اإلثب
تشريعاهتا  مع هذا النمط اجلديد من اجلرائم , و العمل على إبرام و املشاركة يف اتفاقيات دولية  باعتبار أن  

 ة.رتونيمل يواكبا هذا التطور الرهيب يف جمال اجلرائم االلك 34-31و قانون  95-35كل من قانون 
ضرورة وضع القواعد اخلاصة املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم و االتصال يف املوضع الصحيح الذي يضمن  -

 حتقيق مبدأ الشرعية من جهة و حتقيق محاية فعالة من هذه اجلرائم.
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 : ملخص
يهدف هذا البحث إىل تبيني املشاكل و التحديات اليت تواجهها جباية التجارة االلكرتونية و اليت تعود      

 .أساسا إىل طبيعة هذا النوع من املعامالت و خصوصيتها مقارنة باملعامالت التجارية الكالسيكية
ليها، ع أهنا تؤثر سلبا على اإلرادات العمومية لصعوبة تطبيق القواعد اجلبائيةفرغم تطور التجارة االلكرتونية، إال 

فال مادية املعامالت و عدم القدرة على التحكم يف أطراف املعامالت ال مكانيا و ال زمانيا أدى إىل عجز 
، أضف إىل ذلك احلكومات عن إخضاع التجارة االلكرتونية للضريبة وبالتايل فتح اجملال للغش والتهرب الضرييب

 املشاكل املتعلقة بالرقابة اجلبائية.
تعرف اجلزائر انتقاال مهما من حيث املبادالت االلكرتونية و بداية االهتمام بتنظيم جباية التجارة االلكرتونية 

 نتيجة االهتمام بتنويع اإلرادات العمومية والبحث عن مصادر مالية جديدة.
 ة تتطلب توفر بيئة مالئمة لتطبيقها، ترتكز أساسا على إطار قانوين، نظام دفعإن جباية التجارة االلكرتوني    

 إلكرتوين متطور ووعي لدى املتعاملني.

 .اإللكترونية، مشاكل وتحديات، جباية، بيئة مالئمة التجارة: المفتاحيةالكلمات 
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 :مقدمة .1
ابتداء من القرن التاسع عشر، شهد العامل تطورا كبريا يف تكنولوجيات املعلومات و االتصال، فأصبح الكل       

يستعمل هذه التقنيات للحصول على خمتلف املعلومات و يف أسرع وقت و هذا خاصة يف الدول املتقدمة. فاكتساح 
ت و خلق أنواع جديدة للمبادالت التجارية على شكل االنرتنيت لعامل األعمال أدى إىل اختصار الوقت و املسافا

يعرف بالتجارة االلكرتونية، اليت تعرب عن تبادل السلع و اخلدمات بني طرفني من خالل شبكات  الكرتوين ما
املعلومات، هذا الشكل من املعامالت يعرف تطورا سريعا يف خمتلف اجملاالت األكثر أمهية يف االقتصاد : التوزيع، 

 البنكي، قطاع اخلدمات..... القطاع

و نظرا ملا وصلت إليه الدول املتقدمة يف هذا اجملال، توجب على الدول السائرة يف طريق النمو مسايرة هذا التطور 
و استدراك التأخر ملا تلعبه التجارة االلكرتونية من دور هام يف منو االقتصاد.فمن أجل ذلك متثل تكنولوجيات 

Abstract  

 

        This research aims to identify the problems and challenges 

faced in the taxation of e-commerce, which is mainly due to the 

particularities of this type of transaction, compared to classical 

transactions.  

Despite the development of e-commerce, it negatively affects 

public public revenues because of the difficulty of applying the 

tax rules on them. And problems of tax control. 

        Algeria is experiencing an important transition in electronic 

exchanges and the beginning of interest in regulating the 

taxation of  e-commerce as a result of interest in diversifying 

public revenues and the search for new financial sources. 

The taxation of electronic commerce requires a suitable 

environment for its application, based on a legal framework, a 

development electronic payment system and awareness among 

customers. 

 

key words: e-commerce, problems and challenges, taxation, 

suitable environemnt. 
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تايل هلذه الدول يف أمل تسريع منو اقتصادها و تقليل الفوارق بينها و بني الدول املتقدمة و بال املعلومات حتديا كبريا
 مواكبة التقدم .

يف هذا اإلطار، اجلزائر و منذ سنوات قليلة ضاعفت جهودها يف جمال تطوير تكنولوجيات املعلومات و تنظيم 
اخلدمات  لقواعد العامة املتعلقة بالتجارة االلكرتونية للسلع والتجارة االلكرتونية من خالل إعطاء إطار قانوين يبني ا

 و هذا للسماح للمتعاملني االقتصاديني من تطوير و تنويع عروضهم. 50/81من خالل القانون 

لكن و رغم هذا التطور للتجارة اإللكرتونية فإهنا تأثر سلبا على اإلرادات العمومية لصعوبة تطبيق القواعد والقوانني 
بائية عليها، فال مادية املعامالت و عدم القدرة على التحكم يف أطراف املعامالت ال مكانيا وال زمانيا أدى إىل اجل

عجز احلكومات عن إخضاع التجارة االلكرتونية للضريبة، و بالتايل الوقوع يف الغش  والتهرب الضرييب ، أضف إىل 
 ذلك مشاكل الرقابة اجلبائية.

ه لإلدارة الضريبية دور أساسي يف هتيئة بيئة جبائية مالئمة لتطور هذا الشكل اجلديد فمن أجل ذلك، يتضح أن
 للمعامالت التجارية يف إطار حيفز منو النشاط اإلقتصادي من جهة ومحاية اإلرادات املالية للدولة من جهة أخرى .

ة  ؟ وما باية التجارة اإللكرتونيهي التحديات اليت تواجهها ج من خالل ما سبق ميكن طرح اإلشكالية التالية ما
 هي متطلبات النهوض هبا يف اجلزائر؟ 

 لإلجابة على التساؤل الرئيسي قمنا بصياغة التساؤالت الفرعية التالية:

 ما هي مشاكل جباية التجارة االلكرتونية؟ -

 هي متطلبات نظام فعال و عادل جلباية التجارة االلكرتونية يف اجلزائر؟ ما -

 اقع جباية التجارة االلكرتونية يف اجلزائر؟ما هو و  -

 لإلجابة على هذه التساؤالت قمنا بوضع الفرضيات التالية:

 ترتبط مشاكل جباية التجارة االلكرتونية باخلصائص املميزة للمعامالت االلكرتونية؛ -

وسائل مادية و  تنظيمية وتتمثل متطلبات نظام فعال جلباية التجارة االلكرتونية يف إدراج إجراءات قانونية،  -
 تكنولوجية.

 السياسة اجلبائية اجلزائرية ال تأخذ بعني االعتبار املعامالت االلكرتونية؛ -
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 أهداف البحث
يهدف هذا البحث إىل تبيني املشاكل و التحديات اليت تواجهها جباية التجارة االلكرتونية و اليت تعود أساسا   

 املعامالت و خصوصيتها مقارنة باملعامالت التجارية الكالسيكية .إىل طبيعة هذا النوع من 
  منهجية البحث

ارة من خالل عرض ألهم مشاكل جباية التجلقد اعتمدنا يف هذا البحث على املنهج الوصفي التحليلي 
لبات طااللكرتونية و حتليل خصوصية البيئة اجلزائرية و ما يتعلق هبذا النوع من املعامالت لتحديد أهم مت

 جباية التجارة االلكرتونية يف اجلزائر. 

التجارة اإللكرتونية على أهنا " كل عملية بيع أو شراء  1OCDEلقد عرف خصائص التجارة االلكترونية:  .0
 "وهذا باستعمال شبكة إلكرتونية سلع أو خدمات، من طرف مؤسسة، خواص، إدارة أو وحدة عمومية أو خاصة

(OCDE)  يعترب هذا التعريف عام إىل حد ما لكن ميكن أخذه كمرجع  الستخالص أهم خصائص التجارة
 االلكرتونية:

عدم وجود وثائق ورقية متبادلة بني أطراف املعاملة التجارية، ما يشكل صعوبة يف إثبات العقود و التعامالت،  -
، و واهر و آخرون()ط سالت بني طريف املعاملة تتم الكرتونيا دون استخدام أي وثيقة ورقيةفكافة اإلجراءات و املرا

 و املتابعة. traçabilitéبالتايل غياب اإلثبات

لقد أعطى حتليل أثر التجارة اإللكرتونية على األسواق ظهور مخسة أصناف من الوسطاء و هي : احملالت  -
 االلكرتونية، الواجهات، املوزعني، منظمو عمليات الشراء، فاعلون جدد)كمؤسسات النقل الدولية(.

(Faraggi, 1998) هذه التغريات و األطراف اجلديدة اليت ظهرت مع التجارة االلكرتونية أدت إىل تغري شكل
 ومسار املعامالت التجارية؛

امالت و هذا من خالل إلغاء القيود الزمنية و املكانية ما أدى إىل ظهور الشركات العمالقة اليت ال حمدودية املع -
متارس أنشطتها التجارية عرب العامل و حىت املؤسسات الصغرية احلجم أصبحت قادرة وباستخدام شبكة اإلنرتنيت 

ركات االقتصادية القومية ومصاحل الش على غزو األسواق العاملية وهذا ما يؤدي إىل تفاقم مشكل تعارض املصاحل
 ومواجهة اختالفات النظم الضريبية ؛

                                           
  OCDE: Organisation de Coopération et de Développement Economique.  
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تتيح شبكة االنرتنيت للمؤسسات القدرة على إدارة تعامالهتا التجارية بكفاءة من أي موقع جغرايف يف العامل،  -
 فمقر تسيري املعلومات ميكن أن يكون يف أي مكان ؛

ف أحد نية عن املعامالت التقليدية يف عدم التقاء طريف املعاملة فقد ال يعر ختتلف أيضا معامالت التجارة االلكرتو  -
 أطراف العقد هوية الطرف اآلخر؛

إمكانية تنفيذ العملية التجارية ) البيع، الشراء، التسديد، التسليم( داخل شبكة االنرتنيت يف وقت واحد إذا   -
 كانت السلعة رقمية أو خدمية؛

 للتعامالت الضرييب بالنظام اخلاصة للقواعد ائيةنه صياغة وضع بعد يتم مل أنه رغم :احلاكمة القواعد تغري سرعة -
 البد فإنه مث متسارعة ومن مبعدالت هبا تتغري املتعلقة واحملاوالت هلا احلاكمة التشريعات أن إال التجارية اإللكرتونية،

 )طواهر و آخرون( جي.التكنولو  التقدم منجزات كبيوا  حىت للتعديل وقابل باملرونة يتسم تشريعي صياغة إطار من
 

املبادئ املقبولة عموما و  OCDE: تضمن التقرير الذي خرج به اجتماع  مبادئ جباية التجارة االلكترونية .3
 اليت من املوجب تطبيقها على معامالت التجارة االلكرتونية:

 احليادية: .8.1
و ذلك بأن هتدف اجلباية إىل ضمان احليادية و املساواة بني خمتلف أشكال التجارة اإللكرتونية. فيجب أن 
ال تؤثر الضريبة عند فرضها على النشاط االقتصادي بشكل سليب فالقرارات تتأثر العتبارات اقتصادية و ليس 

 العتبارات جبائية. 

 اثلة.ت اماثلة و الذين يقومون مبعامالت اماثلة ضخضعون لضرائب اماحليادية تضمن أن املكلفني املوجودين يف حاال

 مبدأ الكفاءة: .2.1
جيب ختفيض تكاليف املمارسة اجلبائية سواء من جهة املكلف أو من جهة اإلدارة الضريبية إىل أقصى ما  
 ميكن.

 التأكد و البساطة: .1.1
تائج الضريبية فة جتعل املكلفني قادرين على توقع النالقواعد اجلبائية جيب أن تكون واضحة و سهلة الفهم بص 

 للمعامالت، و هذا فيما ضخص من جتب عليه الضريبة، التاريخ و طرق حساب الضريبة. 

 الفعالية و املساواة: .4.1
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جيب أن يوفر النظام اجلبائي مبلغ الضريبة  املناسب يف التاريخ املراد. كما جيب أن يضمن تقليل إمكانيات  
رب و الغش الضرييب إىل أقصى حد مع احلرص على أن تتوافق القواعد املطبقة مع املخاطر املتعلقة بالغش و الته

 التهرب الضرييب.

 املرونة : . 0.1
 جيب أن يتميز النظام اجلبائي باملرونة و الديناميكية مبا يسمح مبسايرة تطور املعامالت التجارية.

اجلبائية جيب أن تكون سارية املفعول و تطبق على التجارة االلكرتونية بكل إن هذه املبادئ حسب جلنة األعمال 
دقة مع مراعاة القوانني الداخلية و االتفاقيات الدولية بشكل حيمي السيادة اجلبائية و يضمن التوزيع العادل 

دم التصريح ع ألسس اإلخضاع ما بني خمتلف الدول هذا التطبيق جيب أن يفهم بدقة لتجنب اإلخضاع املزدوج و

 )محمد( العمدي.

 مشاكل جباية التجارة االلكترونية : .4

لقد شهدت املعامالت التجارية االلكرتونية منوا سريعا و خاصة مع تطور تكنولوجيات املعلومات، فقد أثبتت بعض 
اإلحصائيات أنه خالل سنوات قليلة فقط مثلت التجارة االلكرتونية عشرات املاليري الدوالرات، و أن معدل منوها 

ما أثر على  وفرة املنتجات و طرق التسيري مبا  (M. Stephen Crow ،2558) % 05السنوي قدر ب 
فيها تسيري املخزونات .من جهة أخرى اخلدمات املالية و البنكية هي أيضا شهدت تطورا كبريا فأصبح بإمكان 

 الزبائن احلصول على خدمات التأمني التجارية أو اخلاصة عن طريق حاسوهبم الشخصي.

 التالية ميكن أن حندد بعض التحديات و املشاكل اليت تصادفها جباية التجارة االلكرتونية :من خالل النقاط 

عدم توافق مبادئ التعامالت االلكرتونية مع مبادئ اجلباية التقليدية، وهذا الختالف أماكن املتعاملني، و املشكل  -
اجلدل قائم، بلد املستفيد من الدخل. فيتمثل يف هل يتم فرض الضريبة على الدخل يف البلد مصدر الدخل أو ال

باعتبار أن معظم الدول تفرض الضرائب على املقيمني يف أراضيها أما غري املقيمني فإن مقدار الضريبة يكون فقط 
على الدخل الذي يكون مصدره هذا البلد. أما بالنسبة للضرائب الغري مباشرة أو الضرائب على االستهالك مثل 

TVA يلتها إىل البلد حمل االستهالك تطرح مشكلة أنه ليس باستطاعة اإلدارة الضريبية أن حتدد و اليت تعود حص
 املكلف بالضريبة يف كل احلاالت. 
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تضع التجارة االلكرتونية اإلدارة الضريبية أمام حتد كبري، يتمثل يف صعوبة حتديد املعامالت التجارية و األعوان  -
 سبب السرية اليت قد حتاط هبا من جهة و عدم القدرة على إثبات تلك املعامالتالتجارية القائمة هبذه املعامالت ب

 من جهة أخرى، األمر الذي ينجم عنه هترب و غش ضرييب يضعف كفاءة اجلهاز الضرييب. 

عن طريق االنرتنيت أدى إىل منو املؤسسات املصدرة و بالتايل تزايد قوائم امللفات لدى إدارة  قلة تكلفة االتصال -
اجلمارك يف حني أن هذه األخرية تعتمد على نظام كالسيكي غري مرن اما يعيق عملية التصدير ) اإلجراءات 

  البريوقراطية(.

تتميز املعامالت التجارية عرب االنرتنت بتبادل املعلومات و السلع بني الزبون و املورد بشكل مباشر، األمر الذي  -
  املعتمدين من طرف الدولة و منه عدم القدرة على حتصيل الضرائب. يؤدي إىل إلغاء دور الوسطاء التجاريني

متتاز تكنولوجيا املعلومات احلديثة بإمكانية تشفري املعلومات بدقة عالية ) السرية( و هو أمر مفيد للعمليات  -
 خلاضع للضريبة(.ا التجارية، يف حني أنه يعد عائقا أمام الرقابة اجلبائية للتعامالت التجارية ) صعوبة حتديد اسم

متيز االقتصاد اجلديد بالعوملة و انتشار  intranetإشكالية التهرب الضرييب يف ظل وجود شبكات خاصة  -
 املؤسسات املتعددة اجلنسيات ) وحدات منتشرة يف عدة دول( .

 إشكالية املنازعات الضريبية نظرا لغياب حمل املعاملة ) احلدود اإلقليمية(. -

عة لسلطة ه الشبكة غري خاضب الرقابة على كل التعامالت التجارية عرب االنرتنت نظرا لكون هذإشكالية غيا -
 ؛مركزية

صعوبة الرقابة اجلبائية للمنتجات غري املادية ) الربامج، اجملالت االلكرتونية،...اخل( نظرا لغياب الوثائق كالفواتري  -
 ؛و وصول التوريد

 )كماسي و آخرون( ؛ةاملنظمة للتعامالت التجارية االلكرتونيغياب تصور قواعد اجلباية  -

من أكثر جماالت التجارة االلكرتونية األكثر تنوعا و دينامكية، هو حجم و تعدد املنتوجات و اخلدمات العينية  -
ة جعلت من  متيز التجارة االلكرتونيهذا اجملال هو األكثر صعوبة من حيث املعاجلة اجلبائية. هذه اخلصائص اليت

 (M. Stephen Crow ،2558) مهمة جباية التجارة االلكرتونية مهمة معقدة؛

غموض و جهل أطراف املعامالت التجارية تستدعي طرح التساؤل عن كيفية اإلخضاع الضرييب، من الذي ضخضع  -
 احرتام القواعد و القوانني الضريبية و ضمان فهمها. بصفة أخرى؛للضريبة و كيف ميكن ضمان 
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عدم تعارف أطراف املعاملة و غياب املعلومات اخلاصة بينهم أدت إىل صعوبة إعداد و استكمال امللفات الضريبية  -
لدفاتر ا اليت تطالب السلطات الضريبية االلتزام هبا، أدى إىل تغاضي املتعاملني عن تسجيل هذه التعامالت يف

 (81)طواهر و آخرون، صفحة ؛ احملاسبية و بالتايل الوقوع يف التهرب الضرييب

اليت تعتمد على وسائل تقنية الضرورية و   systéme de marquage  ارتفاع تكاليف األنظمة املعلوماتية -
 (22، صفحة M. Stephen Crow ،2558) .اليت تسمح بتهيئة بيئة رقابة جبائية

مشاكل متس سيادة الدولة فقد تعارف العرف التشريعي يف أغلبية دول العامل على خضوع الكيانات األجنبية و  -
إلقليمية، ا املقيمة خارج دولة ما ملعدالت الضريبة املفروضة على التعامالت اليت تتم داخل الدولة، و هذا حسب مبدأ

و لذلك، حتاول الشركات جتنب ذلك عن طريق التواجد التجاري على االنرتنيت، اين يطرح املبدأ السابق مشكال 
 (80)حممد، صفحة  يف حتديده بدقة.

إشكالية من يتحمل العبء الضرييب هي إشكالية معقدة بسب الطبيعة الديناميكية والسرية للتجارة االلكرتونية  -
 فاملشكل األساسي يكمن يف تصنيف الدفع و حتديد من الذي قام بالدفع و مقره .

لذي يعترب غري و ا مشكل حتديد مصدر الدخل باعتبار أن القواعد اجلبائية احلالية تعتمد على الكيان الثابت -
ضروري يف املعامالت االلكرتونية ما استدعى وضع معايري لتحديد الكيان الثابت و اليت مازالت حمل جدل علة 

 املستوى الدويل؛

عدم مرونة اجلهاز الضرييب) اجتاه هذه املعامالت االلكرتونية( و قصوره مقارنة مع مستجدات تقنيات  -
 ( فجوات رئيسية هذا ما يوضحه الشكل التايل:51ل ثالث )املعلومات، يظهر القصور من خال
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 : العالقة بين هيكل النظام الجبائي و تطبيقات تكنولوجيات المعلومات.25الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

، 2555، الكويت، جويلية 52املصدر: رأفت رضوان و آخرون، الضرائب يف عامل األعمال االلكرتونية، جملة التنمية، العدد
 .84ص

 (6)كماسي و آخرون، صفحة  باإلضافة إىل عوائق أخرى و املتمثلة يف:

 تأمني الشبكات ) احلواجز املتعلقة بأمن الشبكات( -
 السرية  -
 طرق الدفع االلكرتوين -

 :متطلبات جباية التجارة االلكترونية . 1

إن النمو املتسارع للمعامالت اإللكرتونية أدى إىل ضرورة وضع نظام جبائي عادل و فعال يضمن املوارد 
التجارة االلكرتونية من جهة أخرى، فعلى هذا األساس سوف نقرتح املالية للدولة من جهة و يساهم يف تطور 

 بعض النقاط اليت نراها أساسية لتهيئة هذا النظام :

 يتوجب على احلكومات أن تعمل على رفع كفاءاهتا الضريبية و اجلمركية؛ -

 هيكل النظام الجبائي

 التشريع الجبائي اإلدارة الجبائية المجتمع الجبائي

 فجوة مفاهمية فجوة إدارية فجوة تشريعية

 ثورة تكنولوجيات المعلومات و االتصاالت
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مان برامج لض جتهيز هذه اإلدارات بوسائل حديثة من جهة و العمل على تنمية مهارات موظفيها و إجياد -
 السرية و اليقني يف مثل هذه املعامالت من جهة أخرى؛

 حماولة إجياد إطار دويل يعتمد مبادئ جباية التجارة االلكرتونية. -

 متثلت فيما يلي:   ottawaمن أهم التوصيات اليت خرج هبا اتفاقية 

 بالنسبة للضرائب على االستهالك، يكون اإلخضاع يف مكان االستهالك؛ -

 بالنسبة للضرائب املباشرة ، الضرائب على أرباح الشركات تكون حسب مفهوم الكيان الثابت احملدد؛ -

بإنشاء نظام  االعتماد على تكنولوجيات اإلعالم و االتصال احلديثة يف التعامالت الضريبية : و هذا قد يكون -
سني خدمة الغش الضرييب من جهة و حتآيل للتعرف على اخلاضعني أو املكلفني والتقليل من احتمال التهرب و 

 املكلفني من جهة أخرى.

 جباية التجارة االلكترونية في الجزائر: .1

اجلزائر، فقد أصبح    لقد عرف حميط سوق املعامالت التجارية تطورا هاما من حيث املعامالت اإللكرتونية يف
 لفواتري.اجه من سلع و خدمات كالتسوق أو دفع ااملواطن اجلزائري يلجأ إىل مواقع البيع االلكرتونية لطلب ما حيت

من جهتها هي األخرى طرق الدفع االلكرتونية تشهد تقدما معتربا فقد جاء  يف مقال جلابري منري عن 
معاملة للدفع االلكرتوين مت القيام هبا ابتدءا من انطالق الدفع  855555أنه أكثر من  Algerie 165°موقع

. كما أشار السيد جميد مسعودان مسري اجملمع املصاحل االقتصادية للنقد أنه مت إحصاء 2586االلكرتوين يف أكتوبر 
مؤسسة لطلب اإلعتمادات يف واجهات التجارة االلكرتونية هي حمل دراسة على  21تقدم  2581نوفمرب  21يف 

ام هبا بطرق الدفع معاملة الكرتونية مت القي 864.026مستوى البنوك. و أضاف أيضا أنه مت إحصاء ما يقارب 
و االنرتنيت يف جمال االتصاالت، النقل، التأمني، الكهرباء واملاء واخلدمات اإلدارية. هذا الرقم   TPEاإللكرتونية  

 .2580مقارنة ب سنة  %14سجل تطورا بنسبة 

ات املعامالت اءفانتشار هذا النوع من املعامالت دفع املشرع اجلزائري إىل وضع إطار قانوين يفصل أشكال و إجر   
الصادرة يوم  50-81اإللكرتونية وحيمي أطرافها من أخطار الغش و االحتيال و هذا ما جتسد من خالل القانون 

 .2581ماي  86املوافق ل  8412شعبان  15

تتمثل أغلب املعامالت التجارية االلكرتونية اجلارية يف السوق اجلزائري يف صفقات يتم االلكرتوين و زيادة 
بالطرق تم ت مام به من طرف اهليئات املعنية فإن فيها االتفاق بني الطرفني إلكرتونيا و لكن عملية التسليماالهت
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التقليدية لكنها و كما رأينا سابقا و مع تطور الدفع عمليات التجارة االلكرتونية سوف تشهد تطورا سريعا و ذلك 
 لوجود بيئة مهيأة لذلك.

من قانون املالية لسنة  85من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة يف املادة مواكبة هلذا التطور مت إدراج ض
  212بنود خاصة مبعامالت التجارة االلكرتونية من خالل املادة  2582

، فإن األشخاص الطبيعيني، مهما  4مكرر  212مكرر إىل  212أ :" استثناء ألحكام املواد  4مكرر  212املادة 
إزاء الفئات األخرى من املداخيل، الذين ينشطون يف إطار دائرة توزيع السلع و اخلدمات عرب كانت وضعيتهم 

منصات رقمية أو باللجوء إىل البيع املباشر على الشبكة، ضخضعون إىل االقتطاع من املصدر حمرر من الضريبة مبعدل 
ذا االقتطاع، اب كل الرسوم و يطبق هبعنوان الضريبة اجلزافية الوحيدة، يطبق على مبلغ الفاتورة مع احتس 0%

حسب احلالة، من طرف مؤسسات إنتاج السلع و اخلدمات أو من طرف املؤسسات اليت تنشط يف جمال الشراء/إعادة 
 البيع.

 "من الشهر الذي يلي الفوترة، على األكثر. 25تتم إعادة صب هذا االقتطاع من طرف املؤسسات يف 
لى هذا النوع من املعامالت لكي يكون وسيلة حتفيزية لتشجيع التعامل يعترب هذا  املعدل خمفض مطبق ع

 بالتجارة االلكرتونية و املسامهة يف اتساع نطاقها.

مسايرة للنمو الذي تشهده التجارة االلكرتونية يستدعي من اإلدارة الضريبية اإلعتماد على نظام كفئ يعتمد 
 ارد الدولة. و مع ذلك فإن جباية التجارة االلكرتونية  يفعلى تقنيات التكنولوجيا و يسمح باحلفاظ على مو 

 اجلزائر الزالت يف مراحلها األولية، تتطور مع تطور هذا النوع من املعامالت.

 و فيما يلي بعض التوصيات لتهيئة النظام اجلبائي اجلزائري:

 باشرة و الغري مباشرة؛تعلقة بالضرائب املاالجتاه حنو تركيز اجلهود فيما ضخص التعديالت القانونية و التنظيمية امل  -

الرتكيز على اجلانب اإلعالمي يف أوساط املكلفني سواء طبيعيني أو معنويني الذين ينشطون يف شبكات االنرتنيت  -
 من حيث اخللفيات و النتائج املرتتبة عن جباية التجارة االلكرتونية؛ 

 تعامالت الغري مادية؛تدعيم دور اإلدارة الضريبية يف الرقابة على ال -

 تطوير أنظمة الدفع االلكرتونية سواء على املستوى الداخلي أو الدويل. -

هذه اإلجراءات و أخرى هتدف إىل تفادي الغش و التهرب الضرييب و ضمان املساواة  باإلضافة إىل وضع إطار 
 جبائي ضخدم تطور هذا الشكل اجلديد من املعامالت .
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 الخاتمة

تعد إشكالية جباية التجارة االلكرتونية من املواضيع اليت اختلفت فيها اآلراء و االجتاهات فهناك من ينادي 
بإعفاء معامالت التجارة االلكرتونية من الضريبة بتقدمي حجج  مبنية أساسا على أن اإلعفاء يساهم يف تشجيع 

رائب األخرى فرتى أن إعفاء التجارة االلكرتونية من الض هذه املبادالت و بالتايل دعم النمو التكنولوجي، أما اجلهة
له أثر سليب على واحدة من أهم موارد الدولة. فلجوء املؤسسات إىل هذا النوع من املبادالت يفسر مبا له من 
امتيازات فخدمة الزبون أصبحت بدون انقطاع ، تقليل تكاليف التسيري أضف إىل ذلك ختفيض اإلجراءات الورقية 

ليص آجال املعاجلة. فلهذه األسباب أصبح املتعاملون مييلون إىل إبرام عقودهم عن طريق شبكات االنرتنيت و تق
 األمر الذي يؤدي إىل منو التجارة االلكرتونية على حساب التجارة التقليدية اما سيقلص حصة الدولة من الضرائب. 

بيعة مع ظهور التجارة االلكرتونية اليت  تعود إىل ط إىل جانب ذلك فإن األنظمة اجلبائية تواجه مشاكل و حتديات
هذه املعامالت، ما أدى إىل صعوبة التحكم فيها هذا ما تطلب تعاون دويل حملاولة تكييف النظم الضريبية القائمة 

 وفقا للمستجدات التكنولوجية لضمان احرتام املبادئ اجلبائية هذا ما يثبت الفرضية األوىل.

ائية السياسة اجلبائية على األنرتنيت وعلى املستوى الدويل تساهم يف تفادي تأثري السياسات اجلبضرورة توحيد 
 على القرارات اإلسرتاتيجية للمؤسسات وعدم خلق جو للمنافسة اجلبائية بني الدول.

يئة جبائية فعالة ب من املتطلبات األساسية األخرى لنظام فعال جلباية التجارة االلكرتونية هي تركيز التفكري يف خلق
تعتمد على نظام حيرتم املبادئ األساسية الدولية و على تقنيات التكنولوجيا، من خالل وضع تشريعات و أنظمة 
جبائية تتماشى و خصائص التجارة عرب االنرتنيت و تساهم يف منو هذا النوع من املعامالت هذا ما يثبت الفرضية 

 الثانية. 

األخرى تعرف انتقاال مهما من حيث املبادالت االلكرتونية، أضف إىل ذلك بداية  اجلزائر و كغريها من الدول
 إدراج بعض البنود اليت ختص املعامالت على الشبكات ضمن التشريعات اجلبائية، هذا ما ينفي الفرضية الثالثة.
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الوسائل القانونية التي أقرها المشرع الجزائري لمكافحة الجرائم اإللكترونية  : عنوان المداخلة  
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 : ملخص
إن التطور التكنولوجي والتقدم العلمي يف جمال إستخدام نظام املعلوماتية, وأجهزة اإلعالم اآليل ورغم 

ومة بإعتبارها علم علأن امل اإلجيابيات اليت وفرها يف شىت امليادين, إال أنه ال خيلوا من بعض املخاطر, ذلك
آللية للمعطيات أصبحت تثريعدة مشكالت من الناحية القانونية, إذ قد يساء إستخدامها للمعاجلة ا

إلرتكاب اجلرائم اإللكرتونية عن بعد أو قدتكون حمال لإلعتداء, وهو األمر الذي إستلزم من املشرع اجلزائري 
ومعاقبة مرتكبيها إنطالقا من مبدأ الشرعية إذ أنه: "ال جرمية للتدخل من أجل التصدي ملثل هذه الظواهر, 

 ."وال عقوبة وال تدابري أمن إال بنص
وتبعا لذلك جرم بعض صور اجلرائم اإللكرتونية أو املعلوماتية, وعاقب مرتكبيها يف قانون العقوبات, 

القانونية  عض اإلشكاالتإضافة إىل ذلك فإن هذه اجلرائم تستوجب إجراءات خاصة يف إثباهتا, وتطرح ب
السيما فيما خيص اجلهة القضائية املختصة, وهي املسألة اليت تناوهلا املشرع اجلزائري من خالل القانون رقم 

 املعدل واملتمم لقانون اإلجراءات اجلزائية. 11/20
 : اإلثبات, إختصاص احملكمة اإللكرتونية, اجلرمية اإللكرتونية.الكلمات المفتاحية
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Abstract: 

 

Technological development and scientific advances in the use of the 

information system and computerized media, and despite the positives 

provided in various fields, but it is not without some risks, because the 

information as science for the automated processing of data has become a 

problem posed several legal, as it may be abused The Algerian lawmaker 

must intervene in order to confront such phenomena and punish the 

perpetrators on the basis of the principle of legality, as "there is no crime, no 

penalty and no security measures except by letter". 

 Accordingly, certain offenses of cybercrime or information crimes are 

criminalized and punished by the perpetrators in the Penal Code. In addition, 

these offenses require special procedures to prove them, and raise some legal 

problems, especially with regard to the competent judicial authority, an issue 

addressed by the Algerian legislator through Law 15 / 02 Amendment and 

complementary to the Code of Criminal Procedure. Keywords: Evidence, 

Jurisdiction of Electronic Court, Cybercrime. 

 

key words: Evidence, jurisdiction of the electronic court, cybercrime. 
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 مقدمة:  .1
عليه  قد جتلى ذلك فيما حصل بني ابين سيدنا ادماجلرمية منذ بداياته مع احلياة و لقد عرف اإلنسان 

ور الذي تغرياته االجتماعية, وصاحب التطاحلياتية و  السالم، وقد سايرت اجلرائم اإلنسان مع كل تطوراته
عرفه اجملتمع الدويل يف جمال تكنولوجيا االتصاالت تطورا كبريا يف جمال شبكات االتصال حيث أصبحت 
هذه الشبكات أهم الوسائل املستعملة يف كافة االتصاالت بني أفراد هذا العامل، فقد مشلت استعماالت 

  الرتفيهية فقد عمل الباحثوناطات العلمية واالقتصادية و لنشاإلنرتنت يف احلقبة األخرية جال
نيك و ملا يزيد عن نصف القرن على تطوير علم اإللكرت  تصالالاو اء يف جمال تكنولوجيات اإلعالم و العلم

 )اهلواتف الذكية،اإلنرتنت الفائقة التدفق اإلعالم السمعيأسواق جديدةو  تاداءآإىل زيادة متنامية ألفكار و 
ة ومل يكن أحد من خمرتعيها يعلم أنه يف يوم من األيام سوف تستعمل هذه الوسيل، عرب الفضائيات(البصري 
ها هول اخلسائر النامجة عنها باعتبار ونظرا حلجم املخاطر و  ة يف اإلجرام، من برامج و معطياتاالتصالي

قرتفها جمرمون أذكياء فاء و يتستهدف االعتداء على املعطيات أيا كان صاحبها كوهنا جرمية تقنية تنشأ يف اخل
ميتلكون مهارات عالية لتطويع هذه الربجميات من أجل حتقيق أهدافهم اإلجرامية,وقد أصبحت اجلرائم يف 
ظل العصر املتطور يف تزايد رهيب يستخدم مرتكبيها تكنولوجيا العصر الرقمي مثل ما يستخدمه اآلخرون 

به  م املرتكبة عن طريق االنرتنت هواإلثبات, وذلك ملا متتازخلدمة اإلنسانية،ولكن الذي يصعب يف اجلرائ
نية املختصة, اهلدف يف حتديد اجلهة القضائية الكرتو و اجلرمية االلكرتونية من سرعة االنتشار وسهولة التخفي,

 ا إال أن نطرحا السياق ال يسعنذطر عدة باألفراد وبالبالد, ويف هوكذا مكافحة هذه اجلرائم اليت تسبب خما
 اإلشكال التايل:

 ما األدلة اليت اعتمدها املشرع اجلزائري يف إثبات اجلرائم االلكرتونية؟ وهل هي ملزمة للقاضي اجلنائي؟
 ولإلجابة عن هده اإلشكالية انتهجنا املنهج الوصفي التحليليوفقا اخلطة التالية:

 احملور األول:أدلة اإلثبات اإللكرتوين. -0
 .كرتونية املختصة يف نظر اجلرمية اإللكرتويناحملور الثاين: احملكمة االل -2

 
 

 
 اإللكتروني أدلة اإلثبات األول: المحور
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ال شك يف أن جمموع هذه القواعد ال إختالف فيها بني اجلرائم التقليدية واجلرائم اإللكرتونية، إال أن  
إضافة إىل أن  غري مادي،الطابع اخلاص الذي تتميز به اجلرائم اإللكرتونية أن حمل أو موضوع بعضها يكون 

إثبات هذه اجلرائم حييط به كثري من الصعوبات اليت تتمثل يف صعوبة إكتشاف هذه اجلرائم حبسب أهنا 
ما  –غالبا  –جرائم فنية تتطلب تقنية معينة يف جمال احلاسبات اآللية واإلنرتنت، وهي على الرغم من أهنا 

تغري ء مادية تدرك باحلواس، لكوهنا عبارة عن أرقام وبيانات تتكون جرمية هادئة ال عنف فيها وال ترتك أشيا
أو متحى من السجالت املخزنة يف ذاكرة احلاسبات، إال أن البعض يشبهها جبرائم العنف مثل ما ذهب إليه 

( نظرا لتماثل دوافع املعتدين على نظم FBIمكتب التحقيقات الفيدرايل بالواليات املتحدة األمريكية)
 .(32-35، الصفحات 4002)حممد، يل مع مرتكيب العنفاحلاسب اآل

وإىل جانب إمكانية إرتكاهبا عرب الوطنية باستخدام شبكات اإليصال، فإن اجملين عليه الذي عادة 
ن كتم حصول اجلرمية واإلحجام ع  -يف الغالب -صناعياً ضخماً حياول ما يكون مؤسسة مالية أو مشروعاً 

البالغ عنها أو مساعدة السلطات املختصة يف إثباهتا والكشف عنها حىت ال يتم تقليدها من قبل اآلخرين، 
 وخشية من أن يرتتب على شيوع العلم بوقوعها إساءة وإهتزاز لسمعته وثقة املسامهني والعمالء.  

نتهي ا القاضي الربهان على إثباتاقتناعه باحلكم الذي ي" الواقعة اليت يستمد منهدليل اإلثبات هو 
 .(671، صفحة 4000)سالمة، اإلجراءات اجلنائية يف التشريع اللييب، إليه

والدليل اجلنائي، معىن يدرك من مضمون واقعة تؤدي إىل ثبوت اإلدانة أو استقرار الرباءة، ويتم 
لوب العقلي وإعمال املنطق يف وزن تقدير تلك الواقعة ليصبح املعىن املستمد منها أكثر دقة بإستخدام األس

 يف الداللة على اإلدانة أو الرباءة.           
ومل حيدد املشرع اللييب األدلة يف املواد اجلنائية، وإمنا تركها لتقدير القاضي، وأورد بعض أدلة اإلثبات 

رباء دون أن تتجه إرادته إىل حصر األدلة اليت ميكن للقاضي أن يستند إليها وهي شهادة الشهود وندب اخل
 يف حكمه. 

وقد تعارف الفقه والقضاء على األدلة اليت ميكن للقاضي االستناد إليها دون أن حيول ذلك عن 
القرائن غري و  اإلستناد إىل أدلة أخرى، وهذه األدلة هي اإلعرتاف واملعاينة واحملررات وشهادة الشهود واخلربة

أن هذه األدلة تبدو يف األعم قاصرة إزاء مالحقة  مرتكب اجلرمية اإللكرتونية الذي يتوسل بنبضات اليكرتونية 
 غري مرئيةالعبث بالدليل  أو حموه بالكامل يف وقت قصري جدا، يتعذر معه كشفها إال بطريق الصدفة.

 الخبرة: -أوال 
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اخلربة هي إجراء يتعلق مبوضوع يتطلب إملـــاماً بعلم أو فن معني إلمكـــان استخالص الدليل منه لذلك 
فإن اخلربة تفرتض وجود شيء مادي أو واقعة يستظهر منه اخلبري رأيه, وللمحكمة أثناء حتقيقها النهائي أن 

 فين أو تقين.  تنتدب اخلرباء وذلك إذا ما عرضت أثناء املناقشة مسألة حتتاج لرأي
يعترب تقرير اخلبري من األدلة، أما إجراء ندب اخلبري فهو من إجراءات مجع األدلة، ولذلك إذا ما و  

 بوشر مبعرفة سلطة التحقيق حتركت به الدعوى العمومية باعتباره إجراء من إجراءات التحقيق.
ذلك فإن اخلبري يأخذ حكم يره، ولواخلربة كدليل يف اإلثبات تنصرف إىل رأي اخلبري الذي يثبته يف تقر 

ن لسماع شهادته ومناقشته يف التقرير الذي أعده وتقدم به، غري أن اخلبري خيتلف ع استدعاؤهالشاهد وجيوز 
الشهود من حيث الوقائع اليت يشهد هبا، فالشاهد يديل بأقواله عن الواقعة كما حدثت يف مادياهتا أما اخلبري 

خلبري  تقييمه الفين للواقعة حمل اخلربة ويرتتب على ذلك أنه ال جيوز مساع افشهادته فنية أي تنصرف إىل 
)سالمة، اإلجراءات اجلنائية يف التشريع اللييب، الصفحات كشاهد إذا كان إجراء اخلربة قد وقع باطال 

105-103) 
 المحررات أو الدليل الكتابي  -ثانيا 

الكتابة ال تعدو كوهنا رموزاً تعرب عن الفكر والقول، وقد ظلت العالقة بني الكتابة و الدعامة الورقية 
املدونة عليها عالقة وثيقة لفرتة طويلة من الزمن، حيث كان يسود اإلعتقاد بأن الكتابة تساوي الورق، كل 

ل من كون الكتابة على الورق فقط، بذلك على الرغم من أنه ال يف اللغة وال يف القانون ما يتطلب أن ت
اجلائز أن تكون على الورق أواجللد أوالقماش أو احلجر أو اخلشب أو على دعامة أخرى مادية كانت أو 

 رقمية. 
والدليل الكتايب هو احملرر، وميكن تعريفه بأنه " جمموعة من العالمات والرموز تعرب اصطالحا عن 

وهو قد يكون اجلرمية نفسها  كالورقة , (215، صفحة 6811)حسين، جمموعة مرتابطة من األفكار واملعاين
 املزورة، وقد يكون أداة إثباهتا، وقد جتمع الورقة بني الدورين كالورقة اليت حتمل عبارات القذف والسب.

ن إقتناع القاضي مته مستمدة مواحملرر كدليل أو وسيلة إثبات خيضع ملبدأ اإلقتناع القضائي، فكل قي
بصحة ما يتضمنه من البيانات، ويتعني أن يستمد القاضي هذا اإلقتناع وفقا للقواعد العامة يف اإلثبات 
اجلنائي، فاألصل أنه ال وجود ألوراق ذات حجية مطلقة حبتة ميتنع على احملكمة أن تأخذ مبا خيالفها، أو 

إقتناعها الذي   مبا خيالف زام احملكمة أن تقضيذلك أنه ال جيوز إلميتنع على أطراف الدعوى إثبات عكسها، 
 كونته من جمموع األدلة املقدمة يف الدعوى. 
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فالقاعدة العامة يف اإلثبات اجلنائي هو عدم تقيد القاضي يف قناعته بأدلة إثبات معينة، كل ذلك ما 
مل تكن احملكمة تفصل يف مسألة غري جنائية وضرورية للفصل يف الدعوى اجلنائية وكانت هذه احملررات هلا 

ورد بتلك احملررات،  طيع أن تطرح ماحجيتها يف القانون اخلاص بتلك املسائل، فاحملكمة يف هذه احلالة ال تست
إال إذا مل تطمئن إىل صحة احملرر ذاته، أما إذا إقتنعت بصحته فليس هلا أن تقضي خبالف ما ورد به طاملا 
أهنا هي وسيلة اإلثبات يف املواد غري اجلنائية، وجل التشريعات غري متفقة يف حتديد مسمى الدليل الكتايب، 

رر كاملشرع املصري واإلمارايت، وهناك من يستخدم مصطلح السند كاملشرع فهناك من يستخدم مصطلح حم
األردين والسوري، ويستخدم املشرع الكوييت مصطلح الورقة، أما املشرع اللييب فقد استخدم مصطلح الورقة 

لوثائق ا يف القانون املدين وقانون اإلجراءات اجلنائية، واستخدم كلمة وثيقة كما هو يف جرائم التزوير وإتالف
 .  (4004، 70)رقم143و143و143و140و141الرمسية املواد 

واحملررات رمسية كانت أو عرفية اليت تثبت وقوع اجلرمية سواء أكانت هذه احملررات  موضوع السلوك 
اجلرمية، فهذه  رتكاباإلجرامي ذاته كما يف جرمية التزوير أو التهديد كتابة، أم كانت تتضمن دليال على ا

تسبيب طرحها با أو تطرحها دون أن تكون ملزمة بطبيعتها ختضع ملطلق تقدير احملكمة اليت هلا أن تأخذ هب
 .(685، صفحة 4000)سالمة، اإلجراءات اجلنائية يف التشريع اللييب، هلا

اضي " الدليل الذي جيد له أساساً يف العامل االفرت يعرف بأنهوهناك ما يسمي بالدليل الرقمي، وهو ما 
 .(818، صفحة 4002)يونس، إيل اجلرمية

يسية نبضات مغناطزة احلاسب اآليل يف شكل جماالت و " الدليل املأخوذ من أجهوعرف أيضا بأنه
، صفحة 4001طلب، )املتكنولوجية خاصةبرامج وتطبيقات و يلها باستخدام حتلأو كهربائية ممكن جتميعها و 

601). 
املكتوبة  النصوصت يف أشكال متنوعة, مثل الرموز و الدليل الرقمي هو مكون رقمي لتقدمي معلوماو 

عين الواسع اليت الرقمية باملقول يطلق عليه الكتابة أو الصور أو األصوات واألشكال والرسوم, يعرب عن فكر و 
ريق وسائل االتصال م عن طال تشمل الكتابة التقليدية على الورق فحسب، و إمنا تشمل أيضا الكتابة اليت تت

هلذا جند بعض و شبكة املعلومات الدولية وما يف حكمها( مهما كانت الدعامة املستخدمة يف تثبيتهااحلديثة)
 بيل املثال: االتفاقيات الدوليةنذكر منها على س
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: تشري هذه االتفاقية يف مادهتا 1730اتفاقية نيويورك بشأن التقادم يف البيوع الدولية للبضائع  -أ
 .قية أو تلكساليت توجه يف شكل بر  التاسعة إيل أن مصطلح الكتابة ينصرف أيضا إيل املراسالت

يف الفقرة الثانية  اعتربت: حيث 1732اتفاقية األمم املتحدة بشأن النقل متعدد الوسائل للبضائع  -ب
من املادة اخلامسة منها السندات الرقمية املستخرجة من وسائل اإلتصال احلديثة من ضمن 

 السندات الكتابية بشرط أن تكون هذه السندات واضحة العبارة و مفهومة . 
أن ا األوىل اخلاصة بنقل البضائع حبراً: و جاء يف الفقرة الثامنة من مادهت 1733اتفاقية هامبورج  -ج

قد تبنت هذا املفهوم الواسع , (4061)واإلسرتاتيجية، التلكسمصطلح الكتابة يشمل الربقية و 
 للكتابة، و كذلك بعض التشريعات املقارنة. 

لقد سايرت بعض القوانني العربية هذا التطور احلاصل يف الوسائل املستحدثة, وحددت للكتابة و 
: بيانات بأهناراد من رسالة الالرقمية معىن متأثرًا إيل حد كبري بقانون األونستريال النموذجي الذي بني امل

املعلومات اليت يتم إنشاؤها أو إرساهلا أو إستالمها أو ختزينها بوسائل إلكرتونية أو ضوئية أو بوسائل مشاهبة "
الربقي"،  ت اإللكرتونية أو الربق أو التلكس أو النسخمبا يف ذلك علي سبيل املثال ال احلصر تبادل البيانا

، صفحة 6882، 56)ليشمل الكتابة مبفهومها احلديثتابة يف قوانني هذه الدول موسعا فجاء مدلول الك
 .(57املادة 

يل األدلة الفنية ن قبالثانية أنه دليل م، األوىل أنه دليال غري ملموس :خصائصثالث وللدليل الرقمي 
األدلة املستمدة من اآللة( واخلصيصة الثالثة أن فهم مضمون الدليل الرقمي يعتمد على استخدام أو العلمية)

 .أجهزة جتميع وحتليل فحواه ليكون دليل إثباهتا
موسة مية غري ملمعلومات ذات هيئة رقن من بيانات و قمي غري مادي، يتكو واألصل أن الدليل الر 

جمية ر أدواته وإستخدام نظم باالستعانة بأجهزة احلاسب اآليل و إخراجه يف شكل مادي ملموس يتطلب و 
عة السهولة وصعوبة حموه أو حتطيمه وإن حاول اجلاين حمو الدليل الرقمي، أما الطبيحاسوبية، ويتميز بالسرعة و 

 قمي تكمن يف إخضاعه لبعض الربامج والتطبيقات للتعرف على ما إذا كان قد تعرض للغشالفنية للدليل الر 
والتحريف، هذا من ناحية اجلانب اإلجيايب، أما من حيث اجلانب السليب، فإن ذلك يتمثل يف اإلستخدام 

علوماتية وما وما عرف جبرائم اإللكرتونية أو امل واالنرتنت غري املشروع أو غري املصرح به للحاسب اآليل,
ئل تقنية األمر الذي يتطلب وسا املستوى التنظيمي و القانوين و التقين، ىكالت عليكتنف ذلك من مش
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قواعد قانونية حتيطه بسياج من احلماية, وهو ما أدى إيل صدور العديد من التشريعات كمحاولة لوضع و 
 ضوابط وتنظيم قانوين بقصد توفري احلماية الالزمة للمستخدمني والقائمني على تقدمي خدمة اإلنرتنت. 

ذات طبيعة , ومابعدها( 51، صفحة 6888)القهوجي، وللدليل الرقمي ثالثة أنواع: األول خمرجات
ورقية، تسجل فيها املعلومات على الورق، ويستخدم يف ذلك الطابعات والراسم يف طباعة الرسومات بدرجات 

املعلومات بدل  تستخدم يف ختزين كرتونية،لنوع الثاين خمرجات ذات طبيعة الا ,وضوح خمتلفة على الورق
ة بواسطة والنوع الثالث خمرجات مرئية معروض ,واألوراق املغناطيسية ئق الورقية كاألشرطة املغناطيسيةالوثا

شاشة احلاسب اآليل ذاته، ويتمثل هذا النوع يف عرضالبيانات املعاجلة آليا بواسطة احلاسب اآليل على 
ثالث جمموعات هي:  الدليل الرقمي إىل 0220ريكية عام زارة العدل األمالشاشة اخلاصة هبوقسمت و 

رجات براجمه خمم إنشاؤها بواسطة احلاسب اآليل و السجالت احملفوظة يف احلاسب اآليل,السجالت اليت يت
ثالث هو النوع الو  فواتري أجهزة احلاسب اآليلنسان يف إنشائها كسجالت اهلاتف و اليت مل يساهم اإل

اليت مت حفظ جزء منها باإلدخال واجلزء األخر مت إنشاؤه بواسطة احلاسب اآليل ومن أمثلة ذلك  السجالت
البيانات اليت يتم إدخاهلا إيل اجلهاز وتتم معاجلتها من خالل برنامج خاص كإجراء العمليات احلسابية علي 

 .(4061)اإلسرتاتيجية، ,تلك البيانات
أنواع الدليل الرقمي كدليل إثبات من عدمه ميكن تقسيمه لنوعني رئيسني: أدلة أعدت لتكون  أما عن

وسيلة إثبات كالسجالت اليت مت إنشائها بواسطة اآللة تلقائيا, كذلك السجالت اليت جزء منها مت حفظه 
الرقمية ينشأ  ع من األدلةباإلدخال وجزء مت إنشاؤه بواسطة اآللة، وأدلة مل تعد لتكون وسيلة إثبات وهذا النو 

 دون إرادة الشخص أي أنه أثر يرتكه اجلاين دون أن يكون راغبا يف وجوده.
وتبدو أمهية التمييز بني هذين النوعني أن النوع األول من األدلة الرقمية هو األكثر أمهية من النوع 

اج به الحقا، إىل حفظه لإلحتجالثاين لكونه أعد أصال ليكون وسيلة إثبات لبعض الوقائع، وعادة ما يعمد 
 بينما النوع الثاين من األدلة الرقمية مل يعد أصال ليكون أثرا ملن صدر ضده.

سجيالت التو  الصورالرقميةرئيسية:شكال أ يف ثالثكال الدليل الرقمي فيمكن إجيازهاإماعن إش
 النصوص املكتوبة.

رقمي وحجيته ي تتمثل يف مشروعية الدليل الوالقيمة القانونية للدليل الرقمي يف جمال اإلثبات اجلنائ
 حبيث ميكن القول أن النظم القانونية ختتلف.
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نظام األدلة القانونية مبعىن أن املشرع حيدد األدلة اليت جيوز للقاضي اللجوء إليها يف اإلثبات، كما ف
راحة ضمن أدلة عليه صحيدد القيمة اإلقناعية لكل دليل، فال سبيل لالستناد إىل أي دليل مل ينص القانون 

اإلثبات، ولذا يسمى هذا النظام بنظام اإلثبات القانوين أو املقيد، ويسود هذا النظام يف األنظمة 
االجنلوسكسونية, أما عن الثاين ) نظام اإلثبات احلر ( فهو يسودظل األنظمة الالتينية، ووفقا هلذا النظام 

 .وقائع املعروضة عليهيتمتع القاضي اجلنائي حبرية مطلقة يف إثبات ال
وقد تبنت بعض التشريعات نظام اإلثبات املقيد أو ما يعرف بنظام األدلة القانونية مع متتع القاضي 
بسلطة واسعة يف تقدير الدليل، والبعض األخر من التشريعات تبىن نظام األدلة القانونية احلرة، وقد أخذ 

 املشرع اللييب بنظام اجلمع بني النظامني.
مشروعية احلصول على الدليل فقد تركز بشكل أساسي يف إجراءات التفتيش للبحث عن  أما عن

هدا الدليل, واليت ميكن حصره يف مدى مشروعية التفتيش عن الدليل الرقمي وضبطه يف الوسط االفرتاضي، 
 بالرغم من عدم النص صراحة على جواز تفتيش الوسط اإلفرتاضي وضبط حمتوياته، ويرى البعض أنه ال
ميكن إعتبار هذه القيمة املدعى هبا للدليل الرقمي مبثابة خروج مستحدث عن القواعد العامة لإلثبات اجلاين 
يف القانون اللييب، حيث أن هناك من األدلة ما ال يستطيع القاضي اجلنائي تقديرها وفقًا لسلطته املقررة، 

و ل الرقمي بسبب إمكانية العبث به أويرى أصحاب هذا الرأي عدم اخللط بني الشك الذي يشوب الدلي
فصل فيها هلذا الدليل، فاحلالة األوىل ال ميلك القاضي ال  لوجود خطأ يف احلصول عليه وبني القيمة اإلقناعية

ألهنا مسألة فنية، فالقول فيها هو قول أهل اخلربة، فإن سلم الدليل الرقمي من العبث واخلـطأ، فإنه لن يكون 
ميثل  هبذا الدليل وال ميكنه التشكيك يف قيمته الدليلية لكونه وحبكم طبيعته الفنيةللقاضي سوى القبول 

 .)اجلملي(إخباراً صادقاً عن الواقع ما مل يثبت عدم صلة الدليل اجلرمية املراد إثباهتا
ونتيجة تردد الفقه والقضاء حيال مشروعية األدلة املتحصلة من الوسائل اإللكرتونية كمخرجات 
احلاسب اآليل بأنواعها املختلفة، خشية أن تكون قد تعرضت للتغيري يف فحواها أو لطمس احلقيقة فيها 

بغي توافرها روط ينخاصة أن معظمها ميس مساسا مباشرا حبقوق األفراد األساسية وحرياهتم، وهلذا وضعت ش
يف كل دليل مقدم أمام القضاء اجلنائي كأن يكون الدليل مشروعا, أي أن يكون وليد إجراءات صحيحة، 

 وأن يكون قد طرح يف اجللسة، وأن يكون مبنيا على اجلزم واليقني.  
وقد نصت بعض التشريعات املقارنة على بعض الشروط والضوابط اليت جيب مراعاهتا يف خمرجات 
احلاسب اآليل لكي ميكن قبوهلا كأدلة إثبات من أمهها: أن يتم حتديد هوية الشخص أو اجلهة املنسوب إليه 
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وأن يتم أيضا إستخالص املعلومات املخزنة إلكرتونيا وحفظها بصورهتا األصلية  ،املخرجات بصورة قاطعة
 التلفوقد أكدت اليت أنشئت عليها وبصورة تضمن عدم تعرضها ألي شكل من أشكال العبث أو

من قانون اإلثبات األمريكي وتضمنت املادة  1221/1واملادة  ،من القانون املدين الفرنسي 1113/1ذلك
الدويل، )الثامنة من قانون إمارة ديب للمعامالت التجارية اإللكرتونية عدة شروط يف هذا اخلصوص وأيضا

6881) . 
وهذا الشرط يتطلب اختاذ بعض اإلجراءات اليت من أمهها: التحقق من سالمة احلاسب اآليل ودقته 
يف عرض املعلومات املخزنة، وحفظ خمرجات احلاسب اآليل وختزينها يف بيئة مناسبة وكفاءة ونزاهة القائمني 

 على مجع األدلة وختزينها.    
للتجارة  لرقمي، فنجد قانون األمم املتحدة النموذجيوقد إعرتفت بعض التشريعات بالدليل الكتايب ا

اإللكرتونية يعرتف بالدليل الكتايب الرقمي موضحاأنه يف حالة ما إذا إشرتط القانون أن تكون املعلومات 
ما إعرتفت عليها عند احلاجة لذلك ك االطالعو ل هذه الشروط مىت أمكن ختزينها مكتوبة فإهنا تستوىف مث

من قانون املعامالت اإللكرتونية إلمارة ديب و املادة  0بعض تشريعات الدول بدليل الكتايب الرقميمثل املادة 
و   (4000جوان  65، املؤرخ يف 21)العدد411فقرة ب من قانون التوقيع اإللكرتوين املصري و املادة  1
بشأن املعامالت اإللكرتونية و أيضا نص املادة  0222لسنة  31ذلك الفصل الرابع من القانون نفسه رقم ك
 .0222لسنة  03من قانون البنوك األردين رقم  70

من اإلثبات و  كتايب الرقمي بدوره يفوإشرتط الفقه أن تتوافر جمموعة شروط حىت يضطلع الدليل ال
 متصفاً باالستمرار و غري قابل للتعديل.الدليل الكتايب مقروءاً و ن يكون هذه الشروط ضرورة أ

ألخذ ء حيال اإذا كان التطور التقين يف الوقت احلاضر أدى إىل تردد جانب من الفقه والقضاو 
 ىاستخدامها يف اجملال اجلنائي كدليل, شأهنا يف ذلك شأن احملررات الورقية يف اإلثبات علبالكتابة الرقمية و 

يف إرتكاهبا حيث  خفاءملا تتميز به من تقنية عالية و  أن هذا النوع من اجلرائم له طبيعة خاصة نظراً إعتبار 
ادة بالذكاء و ه يتميز عيستطيع اجلاين أن يرتكبها بسرعة دون أن يرتك وراءه أي أثر خارجي ملموس لكون

معظمها ميس  أنة له نتائج غري مؤكد و من الكتاب املهارة التقنية العالية، كما أن هذا النوعالدهاء واخلربة و 
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حريات األفراد األساسية اليت أقرها القانون يف مراحل الدعوى اجلنائية، لكن هذا سًا مباشرًا حبقوق و مسا
ائية, من األجهزة الضبطية والقض ستفادةاالرتدد وما قد يثار من صعوبات ينبغي أن ال يقف حاجزا مينع 

ام التقنية ذاهتا يف جرائمهم، والتعامل معهم باستخد رتكابااجلناة بتوظيفها يف  التقنية اإللكرتونية اليت يقوم
ادة على نصت امليل كدليل من ضمن األدلة اخلاصة و مالحقتهم، مبعىن أن تقبل مستخرجات احلاسب اآل

دعامة ورقية ما  ىتقبل الكتابة يف شكل إلكرتوين كدليل يف اإلثبات مثلها يف ذلك مثل الكتابة عل"مايلي:
الكتابة و  قد مت إثبات هذهبة قد مت حتديده علي وجه صحيح، و دام أن الشخص املنسوب إليه هذه الكتا

 ". ظروف من شأهنا أن تضمن سالمتهااالحتفاظ هبا يف
 لدعامات الورقية من حيثاكندي بني الدعامات اإللكرتونية و الوقد ساوى املشرعان الفرنسي و  
، 656رقم)خالية من العيوبط أن تكون تلك الدعامات مفهومة ومقروءة و يف اإلثبات بشر احلجية القبول و 
 إذا ما توافرت فيها شروط وضوابط معينة..(4061/60/06

 الدليل العلمي في مسألة اإلثبات الجنائي: -ثالثا 
ار الشك إلثبات أو لنفي الواقعة اليت يثاألدلة العلمية والعملية لتعزيز دليل سبق تقدميه سواء 

 .(30، صفحة 4004)حجازي، الدليل اجلنائي والتزوير يف جرائم الكمبيوتر واألنرتنت، بشأهنا
وغين عن البيان أن ما يقدمه املعمل اجلنائي من خدمات,وما يقوم به من دور فعال يف جمال اإلثبات 

عرفة  هذا العصر ويف غالبية دول العامل السيما يف املسائل اليت تكتسي طبيعة فنية حبتة تتطلب ماجلنائي يف
 ودراية خاصة ال ميلكها القاضي حبكم تكوينه القانوين احملض.

وجيرى التقرير مبعرفة خمتص فنيا وهو هبذه املثابة ال يعدو أن يكون رأيا فنيا طلبه يكون بناء على أمر 
 القاضي أو طلب أحد اخلصوم يف الدعوى.   

ا مقيدا يف اللجوء إىل األساليب والوسائل املشروعة اليت ميكن من خالهليل أداء مهمته واخلبري يف سب
 ه.حقوقه األساسية ويكفل له عدم إهدار كرامتون إخالل مبا حيفظ لإلنسان لمي داحلصول على الدليل الع

إنطالقا  الثباتيةاوإذا كان للقاضي يف الدليل سلطة تقديرية واسعة يف اللجوء إىل اخلربة وتقدير قيمتها 
تصر على قمن مبدأ حرية اإلثبات يف املواد اجلنائية والذي تولد عنه مبدأ القاضي خبري اخلرباء، فإن ذلك م

ما ميكن للقاضي أن يبت فيه لوحده، أما املسائل ذات الصبغة الفنية البّحتة، فال جيوز للقاضي أن حيل 
نفسه فيها حمل اخلبري، بل عليه الرجوع بشأهنا إىل اخلرباء املتخصصني، وال ميكنه طرح رأيهم إال ألسباب 



 

 علي حمي الدينالمؤلف: 
 الوسائل القانونية التي أقرها المشرع الجزائري لمكافحة الجرائم اإللكترونية

 

12 

ربه على د حرية القاضي يف تقدير الدليل وجيسائغة و مقبولة، وهناك من يرى أن الدليل العلمي أصبح يقي
 احلكم مبقتضاه ولو مل يكن مقتنعا بصحة الواقعة املطروحة أمامه.

 المحور الثاني: المحكمة االلكترونية المختصة في نظر الجريمة االلكترونية
 إلختصاص اجلزائياملستحدثة ل قواعدالو  االختصاصهذا احملور إىل سنتعرض يف 

 اإلختصاصأوال: 
تصة بالنسبة لنوع ا كانت خمذال تعترب احملاكم اجلزائية خمتصة بالفصل يف الدعوى املرفوعة أمامها إال إ

اجلزائية هي  ماجلرمية ولشخص املتهم وبالنسبة لإلختصاص املكاين, وإن قواعد اإلختصاص بالنسبة للمحاك
 .(211-215، الصفحات 4061)حزيط، يرتتب البطالن على خمالفتهامن النظام العام و 

الجزائيللقضاء  المستحدثة ثانيا: القواعد  
وطن يطبق عليها قانون الدولة الختتص احملاكم الوطنية بنظر الدعوى املرتتبة على جرائم املعلوماتية, اليت  

شبكة معلوماتية داخلية أو عن طريق شبكة وعلى ذلك مىت كانت اجلرمية املعلوماتيةوسواء وقعت على 
 طبيق عليهاتّ لاألنرتنت, وسواء كان ذلك داخل الدولة أو خارجها شرط أن يكون القانون الوطين صاحلا ل

)حجازي، مبادئ االجراءات اجلنائية يف فإن احملاكم الوطنية هي املختصة دون غريها بنظر هذه اجلرائم
.(36، صفحة 4001ئم الكمبيوتر واحلاسوب، جرا  

وبالرجوع للمشرع اجلزائري, فنجد أنه أضاف قواعد مستحدثة ينعقد مبوجبها االختصاص اجلزائي         
 يا, وذلك عالوة على ما جاء به يفللمحاكم اجلزائرية بالنظر يف الدعوى عندما يكون مرتكبها أجنب

على انه" زيادة على قواعد االختصاص املنصوص عليها (11أحكام املادة) القواعد العامة, إذ أنه ومبوجب
واالتصال إلعالما, ختتص احملاكم اجلزائرية بالنظر يف اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات انوناإلجراءات اجلزائيةيف ق

جنبيا أها عندما يكون مرتكبو الوطين,  اإلقليمعندما يكون مرتكبها خارج  الوطين اإلقليماملرتكبة خارج 
 وطينلالقتصاد ال االسرتاتيجيةوتستهدف مؤسسات الدولة اجلزائرية أو الدفاع الوطين أو املصاحل 

 قانون اإلجراءات اجلزائيةنص على قواعد مل يتضمنها  ,(4008أوت  03(، املؤرخ يف 02-08)رقم)
عن غريها, هذا  ته اجلرائمولعل أبرز ما دفعه إىل استحداث هذه القواعد, هي اخلصوصية اليت تتسم هبا ها

ومن جهة أخرى فان املشرع رأى ضرورة ملّحة من خالل محاية املصلحة املعتدى عليها يف هذه  من جهة
 اجلرائم.
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اعلي كلها, وضمها ضمن إطار تفلكرتونية على تشبيك األجهزة القضائية  إلتقوم فكرة احملكمة ا
واحد, وذلك يستلزم إبتداء عمل كل دائرة قضائية على حدى, وربطها معا لتؤدي عملها عرب الوسائل 

لكرتونية, ولتجري اإلتصاالت بني املؤسسات القضائية عرب الوسائل ذاهتا,ولتقوم قواعد البيانات مقام إلا
والربط يف سرتجاعهاااملعلومات وسرعة  إىليتيح سرعة الوصول  على حنو واألرشيفاتوامللفات,الوثائق الورقية

لكرتونية إلاحملكمة ا إلىأنلكرتونية نصل إللكرتونية ومفهوم احلكومة اإلما بينهاباملقارنة بني مفهوم احملكمة ا
للتوسع يف تعريف احلكومة اإللكرتونية ميكن الرجوع بشكل  ,لكرتونيةإلإحدى خمرجات احلكومة ا

 .(4006)عرب، خاص
امالت تعين اإلنتقال من تقدمي اخلدمات واملع -كما احلكومة اإللكرتونية-رتونيةوفكرة احملكمة اإللك

 مرفق العدالة يفالشكل اإللكرتوين وذلك عرب اإلنرتنت, فهي إعادة إلدارة لألداء  إىلبشكلها الروتيين الورقي 
إلدارة الوقت ضمن اسرتاتيجيات اجلديدة للتعامل مع الوقتريتبط مصطلح وسيلة فاعلة, -دون شك-وهي

هر بظهور لكرتوين الذي يعد مصطلحا حديث النشأة, ظإللكرتونية ارتباط وثيقا مبفهوم التقاضي اإلاحملكمة ا
لقانونية ا نرتنت, لذلك نادرا ما جند ذكرا هلذا املصطلح يف العلومإلوسائل التقنية احلديثة, خاصة منها شبكة ا

 ةلكرتونية بأنه: سلطإلا ف التقاضيثرا يف الكتب واملراجع القانونية والفقهية القدمية ويعر أاحلديثة, وال جند له 
ائل الكرتونية القضائية بوس اإلجراءاتجملموعة متخصصة من القضاة النظاميني بالنظر يف الدعاوي ومباشرة 

 والوسائل.  طرافاألمستحدثة, ضمن نظام قضائي معلوميت متكامل 
لكرتوين مع إلا احملكمة عرب الربيد إىلبأنه: عملية نقل مستندات التقاضي الكرتونيا  أيضاكما يعرف 

اوى , بغية الوصول لفصل سريع يف الدعاإلثباتلألصول املتبعة يف  واإلجراءاتهذه الوسائل  إخضاع
 .(4001ممدوح، )لكرتوين راجع بشكل خاصإلللتوسع يف تعريف التقاضي ا ,والتسهيل على املتقاضيني

تعريف احملكمة اإللكرتونية أو احملكمة املعلوماتية بأهنا: حيز تقين معلومايت ثنائي  ومن هنا ميكن
ىن احملكمة  حبيث مب إضافةإىلالوجود, يسمح بربجمة الدعوى اإللكرتونية, ويتألف من شبكة الربط الدولية 

لكرتوين لوحدات قضائية وإدارية, ويباشر من خالله جمموعة من القضاة مهمة النظر إليح الظهور املكاين ايت
تقنية فائقة  لياتآيف الدعاوى, والفصل فيها مبوجب تشريعات ختوهلا مباشرة اإلجراءات القضائية مع إعتماد 

 .(30، صفحة 4060)اجللى، القضائية, وحفظ وتداول ملفات الدعوى  اإلجراءاتاحلداثة لتدوين 
أن ملفات الدعاوى اإللكرتونية ختتلف بالضرورة عما هو موجود حاليافتزول  إىلبد من اإلشارة وال

 .( 4068راين، )الزهاآللية التقليدية يف التدوين إلجراءات التقاضي,وحتل حملها آليات برجمية متطورة 
 .(50-46، الصفحات 4005)عفيفي، ومن أهم املتطلبات الفنية للمحكمة اإللكرتونية 
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 شبكات الحاسب اآللي:و  الحاسوب–0
أما احلاسوب فهو جهاز إلكرتوين يتعامل مع املعلومات والبيانات بتحليلها وبرجمتها وإظهارها وحفظها 

 و تسلمها بواسطة برامج وأنظمة معلومات إلكرتونية. وإرساله
 اينهبأما شبكات احلاسب اآليل يعترب جمموعة من احلاسبات الصغرية أو الكبرية اليت تتصل فيما 

 ذه الشبكة.اليت تتيحها ه-بيانات ومعلومات-حبيث تتيح لكل وحدة على الشبكة اإلستفادة من املوارد
 :لألنترنتالشبكة العالمية -2

مرتبطة ضمن  سواء مفرده أو نظما-شبكة الشبكات, وسيلة إتصال عاملية تتيح ربط نظم احلاسوب االنرتنت
 ببعضها اآلخر. -شبكات أصغر حملية أو إقليمية أو دولية

املعلومات )أيا   ىلفوجه اإلبداع يف اإلنرتنت أنه ميكنألي مستخدم حلاسوب مرتبط بالشبكة الوصوإل
إلنرتنت وجيري تبادل امللفات بأنواعها عرب ا, اآلخرين يف العمل يف الوقت ذاتهع والتشارك م كان شكلها(

 عن طريق الربيد اإللكرتوين.
 لكترونية:إلبرامج الحاسوب ا-3

 اسرتجاعاو ة , إدخاال ومعاجلهي جمموعة بيانات أو تعليمات إلكرتونية تستخدم للتعامل مع املعلومات
 ىل نتائج حمددة.إ, بغرض الوصول وتبادال وتفاعالنقال و 

 
 
 

 :قواعد البيانات والمعلومات-4
جمموعة من امللفات ترتبط ببعضها البعض بعالقةما كقاعدة البيانات اخلاصة مبحاكم دمشق مثال 

ن, وأرقام اجللسات املوظفني واحملضريالقضائيني, والدوائر القضائية و  وتشمل أمساء احملاكم والقضاة واملساعدين
 كل حمكمة, وتاريخ قيدها.يف  
 :األطر البشرية –5

 ألجهزةواستخداماني باجملال التقين الذين يقومون بالعمل على هذه وهي جمموعة من الفنيني واملختص
الربامج اإللكرتونية الالزمة هلا وينبين على ذلك بأن جيب على املعنيني)القضاة وموظفي 
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احملكمةواحملامني(والذين يقع عليهم عبء قيد الدعوى, ومتابعة سريها والنظر فيها, وأن يكونوا على دراية  
 كافية وخربة باألعمال والربامج احلاسوبية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ـــــــــــــة :ــــــــــــــــاتمـــالخــــــــــــــــ

يشكل , وهو املوضوع الذي ما زال يشغل بال املشرعني و إثباهتالكرتونية بصعوبة إلتتميز اجلرمية ا
حجم املخاطر اليت هتدد اجملتمعات املختلفة, من هذا املنطلق ومن زاوية  إىلمصدر اهتمام هلم, وبالنظر 

 .ة كان موضوع الدراسةكرتونيلإلاجلرمية ا إثباتا التقليدية واحلديثة مع بصورتيه اإلثباتمدى جتاوب وسائل 
 طارهإاجلنائي يف منظومتنا القانونية ال يزال يف  اإلثبات أنوقد تبني من خالل دراستنا للموضوع 

مع عدم   قتناع القضائي, وحرية االإلثباتاالعام, حمتفظا بنصوصه التقليدية املبنية على مبدئي حرية  اإلجرائي
 كفاية الوسائل التقليدية من الناحية التقنية واحلجية العلمية لالستناد عليها وحدها إلثبات اجلرمية االلكرتونية,

علمية , ومن مث فإن هلا دورا يف الالرقمية استخالصاألدلةيف  بآخرأو وان دورها ميكن يف املسامهة بشكل 
 . األدلةبدأ تساند اقتناع وفقا مل االثباتية بقدر يسمح معه ببناء
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من الناحية  طالقاإللكرتونية احلديثة دقة وجناعة على إلالرقمية من الوسائل ا األدلةويف حني تعترب 
روط قبوله, بالرغم من تبنيه وحتديد ش إىللكرتونية ما دفع بالتشريعات املقارنة إلاجلرمية ا إثباتالفنية يف 

 أصبحتلكرتونية إلاجلرمية ا أنبالطبيعة اخلاصة به, ما تطلب معه توفري عناية خاصة, يف حني  طدامهاصا
لقانونية. من الناحية العلمية والناحية ا اإلثباتترتكب بأدق واحدث الوسائل اليت بدورها أصبحت صعبة 

 إىلالل ما سبق توصلنا من خ وقد ،يف قانون العقوبات إاللكرتونية إلاملشرع اجلزائري جاء باجلرمية ا أنجند 
 النتائج التالية:

 / ضرورة االهتمام بالتكوين يف اجملال املعلومايت وإعداد منظومة قضائية متخصصة.6
 لكرتونية ومسؤوليتها.إل/ سد النقص التشريعي من خالل صياغة نصوص متكاملة خاصة باجلرمية ا4
 من جهة بسيطة.                                                                           الإلكرتونية من الناحية القانونية إلاجلرمية ا إىل/أن املشرع اجلزائري مل ينظر بعني االعتبار 5
 ة.لكرتونيإل/أن املشرع اجلزائري مل يأيت جبهة قضائية خمتصة بالنظر يف اجلرمية ا2
ات يف حني أنه لكرتونية إاليف قانون العقوبإلة أو اجلرمية ا/أن املشرع اجلزائري جاء باجلرمية املعلوماتي3
 .األخريةحول هذه  الختاذهازمة الالاإلجراءاتمل حيدد 

 .رتونيةومكافحة اجلرمية االلك إلثبات/أن املشرع اجلزائري مل حيدد الوسائل القانونية واملشروعة 1
 
 
 ثر هده النتائج نقرتح هده التوصيات:إوعلى  

مراعاة مثل هذه اجلرائم ووضع هلا جهة خمتصة للنظر فيها بإعتبارها جرائم حديثة متس يستوجب 
 بكل صغرية وكبرية ومن زاوية واحدة ومن شخص واحد أو عدة أشخاص متفرقني أو جمتمعني.
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 قائمة المصادر والمراجع:

 
 ( .0223ابراهيم، خالد ممدوح .)لكرتونية و إجراءاهتا أمام احملاكم.التقاضي اإللكرتوين :الدعوى اإل 

 اإلسكندرية: دار الفكر اجلامعي.
 فرنسا: اجلريدة  .1113/1القانون املدين الفرنسي املادة (. 0213/12/21. )111األمر رقم

 الرمسية.
 تونس: اجلريدة الرمسية. القانون املدين.(. 0222جوان  11. )املؤرخ يف 43القانون التونسي العدد 
  السودان: اجلريدة الرمسية. قانون اإلثبات.(. 1774. )11القانون السوداين رقم 
 ليبيا: اجلريدة الرمسية. قانون العقوبات.(. 0220. )32القانون اللييب رقم 
 (0227أوت  21(. )املؤرخ يف 24-27القانون رقم .) املتضمن القواعد اخلاصة للوقاية من اجلرائم

 اجلزائر: اجلريدة الرمسية. م واالتصال ومكافحتهما.املتصلة بتكنولوجيات اإلعال
 ( .0221احملامي يونس عرب .)مت االسرتداد من العامل اإللكرتوين: الوسائل واحملتوى واملزايا والسلبيات .

https://alyaseer.net/vb/showthread.php?t=6564 
 ( .0213, 23 12املوسوعة اجلزائرية للدراسات السياسية اإلسرتاتيجية .) اجلرمية اإللكرتونية و التغلب

 https://www.politics-dz.com. مت االسرتداد من دراسات قانونية: على حتدياهتا
 ( .0213, 23 12املوسوعة اجلزائرية للدراسات السياسية واإلسرتاتيجية .) اجلرمية اإللكرتونية و

 /https://www.politics-dz.com. مت االسرتداد من دراسات قانونية: التغلب على حتدياهتا
  .10لد جملة احلقوق، اجملطارق حممد اجلملي. )بال تاريخ(. الدليل الرقمي يف جمال اإلثبات اجلنائي 

 .1العدد 
 ( .0220عبد الفتاح بيومي حجازي .).صر: م الدليل اجلنائي والتزوير يف جرائم الكمبيوتر واألنرتنت

 دار الكتب القانونية.
 مبادئ االجراءات اجلنائية يف جرائم الكمبيوتر واحلاسوب(. 0223زي. )عبد الفتاح بيومي حجا 

 )اجمللد األوىل(. اإلسكندرية: دار الفكر اجلامعي.
 ( .0224علي العريان حممد .).اإلسكندرية: دار اجلامعة اجلديدة للنشر. اجلرائم املعلوماتية 
 ( .1777علي عبد القادر القهوجي .)اإلسكندرية: الدار  حلاسب األيل.احلماية اجلنائية لربامج ا

 اجلامعية للطباعة و النشر.
 ( .0224عمر حممد أبو بكر بن يونس .).القاهرة: دار النهضة  اجلرائم الناشئة عن إستخدام األنرتنت

 العربية.
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 ( .0221فتوح الشاديل وعفيفي كامل عفيفي .) جرائم الكمبيوتر و حقوق املؤلف و املصنفات الفنية
 بريوت: منشورات احلليب احلقوقية. .-دراسة مقارنة-و القانون ودور الشرطة

 ( .1773جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل .) قانون األونسيرتال النموذجي بشأن التجارة اإللكرتونية
. مت االسرتداد من األمم املتحدة: املادة الثامنة

https://uncitral.un.org/ecommerce/modellaw/electronic/commerce 
 ( .0222مأمون حممد سالمة .)اجمللد الثانية(. بنغازي:  اإلجراءات اجلنائية يف التشريع اللييب(

 منشورات املكتبة الوطنية.
 ( .0222مأمون حممد سالمة .).كتبة امل بنغازي: منشورات اإلجراءات اجلنائية يف التشريع اللييب

 الوطنية.
  .)امعة بنغازي: منشورات اجل اإلجراءات اجلنائية يف التشريع اللييب.مأمون حممد سالمة. )بال تاريخ

 الليبية كلية احلقوق.
 ( .0213حممد حزيط .).اجلزائر: دار هومة للطباعة  أصول اإلجراءات اجلزائية يف القانون اجلزائري

 والنشر والتوزيع.
  .القاهرة: دار النهضة العربية. شرح قانون اإلجراءات اجلنائية.(. 1733)حممود جنيب حسين 
 ( .0223ممدوح عبد اجمليد عبد املطلب .).البحث و التحقيق اجلنائي يف جرائم الكمبيونر واألنرتنت 

 مصر: دار الكتب الوطنية.
  ,43العدداجمللة املعلوماتية، (. احملكمة اإللكرتونية. 0212هنى اجللى. )كانون الثاين. 
 ( .احملاكم اإللكرتونية.  0217, 11 13:22الساعة  24حيي مفرح الزهراين .) مقال موجود على

 .موقع الصحيفة اإلقتصادية اإللكرتونية
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 إدارة المخاطر المرتبطة بنشاطات التجارة اإللكترونية
 "باإلشارة إلى المقاييس واإلجراءات الدولية"

Risk Management associated with e-commerce activities 

With reference to international standards and procedures 

 mehditellouche@yahoo.fr، ()الجزائر جامعة أم البواقي –فارس طلوش 
 walidcirta@yahoo.fr، )الجزائر( جامعة أم البواقي –وليد األمين محمد طالب 

 

 

 : ملخص
يهدف هذا املقال إىل إبراز اهم اجلهود املبذولة واملعتمدة دوليا يف إدارة املخاطر املرتبطة بالتجارة         

ا يتوافق مع التطورات احلاصلة يف تكنولوجيا اإللكرتونية، فنظرا إلنتشار هذا النمط من التجارة عامليا مب
اإلعالم واإلتصال، وما حققه من جوانب إجيابية ال حتصى ، فقد إرتبطت هبا العديد من اآلثار غري حمبذة 

خاصة يف الدول املتطورة  ،يف شكل أخطار حمتملة أو واقعة، أدى بأصحاب املصلحة يف هذا اجملال
تندرج يف سياق إدارة والبحث للحد من ذلك، وهذا بوضع إجراءات إىل االهتمام  واملؤسسات الدولية

ومصداقية املعامالت ضمن هذا النمط من  ذا من أجل محاية حقوق املستهلكني، وههذه األخطار
، وهذا من وجهة منهالتجارة، وهو التوجه الذي ميكن أن تأخذ به اجلزائر اليت مازالت يف البدايات األوىل 

ملتطلبات وللحد من الوقوع يف املشاكل اليت وقعت فيها الدول اليت قطعت شوطا يف إستباقية لألخذ با
ذلك، خاصة يف ظل حتمية األخذ هبذا النمط بالتوافق مع التغريات السلوكية للمستهلكني اجلزائريني، 

 إىل األخذ بتكنولوجيا اإلعالم واإلتصال يف معامالهتم.املتزايد وإطالعهم 
 : الكلمات المفتاحية
 إدارة خماطر التجارة اإللكرتونية. –خماطر املعامالت اإللكرتونية  –التجارة اإللكرتونية 

 التجارة االلكرتونية خماطر المحور:
Abstract:  

       This article aims to highlight the most important efforts made and adopted 

internationally in managing the risks associated with electronic commerce, in 
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view of the spread of this type of trade globally in line with developments in 

information  

and communication technology, and it has achieved countless positive aspects, it 

has been associated with many disadvantages in the form of potential or real risks, 

he led stakeholders in this field, especially in developed countries and 

international institutions, to pay attention and research to reduce it, this is by 

establishing procedures that fall within the context of managing these risks, this is 

to protect consumer rights and the credibility of transactions within this type of 

trade, it is the way that Algeria, which is still in its early beginnings, to him, this is 

from a proactive point of view to take requirements and reduce problems, in 

which the countries that have come a long way have fallen into it, especially in 

light of the imperative to adopt this pattern in line with the behavioral changes of 

Algerian consumers, and informing them of the introduction of information and 

communication technology in their transactions. 

key words: 

E-commerce - The risks of electronic transactions - Managing the risks of e-

commerce. 

 

 مقدمة:
على الرغم من املزايا اليت حققتها اإللكرتونية يف مجيع أحناء العامل، خاصة يف جانب احلد من        

وة الزمانية واملكانية بني املنتجني واملستهلكني، إال أهنا إرتبطت هبا العديد من املمارسات غري مقبولة، الفج
بشكل كبري على الثقة ضمنها، خاصة يف جانب إنتشار أشكال التحايل املختلفة، من طرف  أثرتواليت 

ض أساليب الغنب أطراف خارجية عن عمليات التبادل، ومن طرف املؤسسات نفسها اليت تتبع بع
  ،لتصريف منتجاهتا، وكذلك يف ضعف خدمة املستهلك يف بعض املتطلبات املرتبطة بعملية التبادل

كخدمات ما بعد البيع واملساعدة التقنية، أين عملت من أجل احلد من هذه املمارسات السلبية هيئات 
تجارة اإللكرتونية من أهم مسارات عاملية، خاصة مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، الذي يعترب ال

النهوض بالتنمية، خاصة يف الدول النامية وكذلك هيئات إقليمية كاإلحتاد األورويب وحكومات بعض 
الدول املتطورة بشكل خاص، على وضع آليات وقوانني واليت تفتقر هلا جل البلدان وإن وجدت فهي غري 

تجارة، بغية وضع منط عاملي مقبول وذو إمجاع للحد من متجانسة، مبا يتعارض مع التوجه الكوين هلذه ال
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املمارسات السلبية اليت إرتبطت هبذا النمط من التجارة، والذي يتطلب اإللتزام من اجلميع، إضافة إىل 
األخذ الدوري بكل املستجدات والتحسينات والتطورات احلاصلة ضمنه، أين ميكن من خالل هذا الطرح 

 تايل: طرح التساؤل الرئيسي ال

 ماي أسس ومنهجية وأدوات إدارة املخاطر املرتبطة بالتجارة اإللكرتونية؟ -

 حيث سنحاول عرض هذه األسس واملنهجية واألدوات من التوضيحات املتحققة بطرح األسئلة التالية:

 ماهي أهم أشكال أخطار التجارة اإللكرتونية؟ -
 التجارة اإللكرتونية؟ ماهي املنهجية العامة املعتمدة يف إدارة خماطر  -
 ماهي األدوات املعتمدة عامليا للحد من خماطر التجارة اإللكرتونية؟  -

إنطالقا من التصور العام لإلشكالية املطروحة والتساؤالت اليت تفرعت عنها، ميكن عرض الفرضيات 
 التالية:

 .يعد إدارة اخلطر املنهجية املطلوبة للحد من أخطار التجارة اإللكرتونية -
 تعد املقرتحات والتوصيات العاملية أدوات فعالة إلدارة خماطر التجارة اإللكرتونية.  -

 أهمية الدراسة: -
تعترب التجارة اإللكرتونية املسار االقتصادي الذي عرف إقرتانا مع التطورات احلاصلة يف تكنولوجيا         

تنمية االقتصادية، وضمن نفس املسار فقد اإلعالم واإلتصال، والذي حقق بعض اجلوانب املنشودة من ال
إقرتنت به بعض املمارسات غري حمبذة، واليت أثرت يف جانب الثقة فيه، ما تطلب وضع آليات وقوانني 
عاملية تتوافق مع منهجه العاملي، أين كانت معظمها من الدول املتقدمة واهليئات العاملية املنشغلة بأمور 

 من طرف الدول األخرى، خاصة النامية واليت منها اجلزائر.التنمية، ما يتطلب األخذ هبا 

 : أهداف الدراسة -
هتدف هذه الدراسة إىل إستعراض اآلليات القانونية واملنهجية، إلدارة خماطر التجارة اإللكرتونية،        

بصفة متجانسة مبا خاصة املتأتية من الدول املتطورة، واهليئات العاملية املهتمة هبذا الشأن، قصد األخذ هبا 
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شوطا يف هذا  يتماشى مع عاملية هذا النمط من التجارة، ولإلستفادة من جتربة الدول املتقدمة اليت قطعت
 لباقي الدول اليت هي يف مرحلة التعلم. اجملال، واليت تعد أستاذا

 منهجية الدراسة: -
خاطر املرتبطة بالتجارة طة وعرض اجلهود الدولية إلدارة املاإعتمد الباحث يف سبيل اإلح       

اإللكرتونية، على املنهج الوصفي التحليلي، بوصف أهم اإلجراءات والقوانني واملسارات، وحتليل أثرها يف 
 التقليل واحلد من املخاطر من املنبع أو عند الوقوع. 

 مدلول المخاطر بالنسبة للتجارة اإللكترونية: -5

 فهوم اخلطر يف املعامالت التجارية اإللكرتونية نذكر:من خمتلف املدلوالت اليت حتدد م        
بالنسبة ملدلول املخاطر وحسب قاموس أكسفورد اإلجنليزي للمخاطر، فاملخاطر املتعلقة بالتجارة  -

اليت تصيب غري حممودة وغريها من العواقب  ،اإللكرتونية عبارة عن إحتمال خسارة أو وقوع ضرر
 املعامالت اإللكرتونية.

، بأهنا إحتمال مواجهة تأثري بالتجارة اإللكرتونية( فيعرف املخاطر املرتبطة 0222 ماركوس أما لني -
سلع وخدمات بإستخدام تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال على املستوى على سليب كبري يف سياق احلصول 

 .  (Dannis,2001,p05 يالداخلي واخلارج

إحتمالية حدوث سلبية يف سياق تطوير التجارة  عن عبارة فاملخاطر املرتبطة بالتجارة اإللكرتونية،
النشاطات على صفحة الواب أو يف أنظمة اإلمداد املعتمدة بني الكيانات بتعلق ذلك  سواءاإللكرتونية، 
 ، حيث تتعدد األشكال اليت تظهر عليها هذه األخطار. املصنعني، الوسطاء، املستهلكني( هااملتداخلة في

 خاطر المرتبطة بالتجارة اإللكترونية:األشكال الشائعة للم-0

تتعد األشكال اليت تظهر عليها خمتلف األخطار املؤثرة على األطراف املتعاملة يف التجارة         
 اإللكرتونية، وهذا حسب تعدد آراء وتوجهات أصحاب املصلحة املهتمني هبا ومن ذلك نذكر:
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اد األورويب ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، كاإلحتواإلقليمية،  عاملية اللهيئات لبالنسبة -5.0
يف شركاء العمل، املنافسة، العمالء،  املتجلون ،مصدرا رئيسيا 20 فمخاطر التجارة اإللكرتونية تكون من

التوزيع، الشؤون املالية، العمليات، األفراد املتدخلون، السياسيون، املنظمون، املشروعون، اإلسرتاجتيات 
مجرد حتديد اخلطر يتم تقييم املصدر وفقا لقيمة اخلسارة احملتملة، فإذا أظهر التحليل بفالتكنولوجيا و 

ألمن حتقيق اجانب من وجود درجة عالية من اخلطورة، فمن املستحسن القيام بأنشطة الوقاية خاصة 
 .والتكلفة املرتبطة بهضده 

اطر مرتبطة خمرتبطة بالعمالء، و ر ماملتعلقة بالتجارة اإللكرتونية مبخاطمن حيصر املخاطر  هناك-0.0
 :(Dannis,2001,p07)العمل كبشري

املخاطر املرتبطة بالعمالء: تتجلى أهم املخاطر املرتبطة بالعمالء فيما خيص املعامالت اإللكرتونية، يف   -
ا عرب عدم إتساق املعلومات اليت يتم إرساهل واليت تظهر يف ،كيفية إدارة قنوات توزيع املعلومات املتعددة

اليت يتم إرساهلا من أجل ضمان أن مجيع املستلمني للرساالت  هاتوقيت، وكذلك يف القنوات املختلفة
إذا مت إستخدام قنوات التوزيع ف ،دارة املستودع، إضافة إىل سوء إاملختلفة على علم بالتغريات اجلديدة

التصنيف، مع حتديث املستودعات متعددة، فيجب مجع مجيع املعامالت الرقمية يف موقع مركزي للفهرسة و 
 إذا كان للمؤسسة مستودعات بيانات متعددة.وهذا احمللية، 

خماطر شريك العمل: من أجل إمتام العمليات املرتبطة باملعامالت اإللكرتونية سواء تعلق ذلك بالتدفق  -
مبصادر خارجية،  النقدي وتقليل أخطاء إدخال البيانات والتأخري، تقوم العديد من املؤسسات باإلستعانة

القيام بتزويد اخلدمة اإللكرتونية، أو عمليات اإلمداد واليت يطلق عليها بشركات املصب، ففي  من أجل
فرص الفشل، خاصة من أجل  الديه ترتفع، ى املؤسسة من هؤالء املساعدينحالة زيادة التكاليف عل

 لعملية بأكملها.إيصال البضاعة يف الوقت املناسب، أين يتشكل عند ذلك خطر فشل ا
-inevitable e)هناك من حيصر املخاطر يف التعامالت التجارية اإللكرتونية يف كذلك-2.0

commerce risk you should out for, consulté le 05/12/2019): 
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من ، اليت تعد من أهم أشكال املخاطراألمن عرب األنرتنت: هناك جمموعة واسعة من التهديدات األمنية  -
ربامج الضارة، وهجمات التصيد اإلحتيايل والقرصنة والربيد املدمر، أين يوصي للحد من ذلك ال ذلك

 بتحديث نظام التشغيل األساسي وإستخدام مآخذ توصيل آمنة  مقابس آمنة(.
موثوقية النظام: منشأ اخلطر ضمن هذا العنصر هو التعطل املفاجئ ملوفر خدمة األنرتنت، ما ينتج عنه  -

عامل معها، ما تألطراف امللنظام الدفع، والذي يؤدي إىل حتقق خلل يف الصناديق املالية إختالل يف 
 يتطلب وضع أنظمة مدعمة لذلك.

مشاكل اخلصوصية: وجه اخلطر هنا يتجلى يف إخرتاق بيانات العمالء الشخصية وإستخدامها يف الربيد  -
ملؤسسات أخرى تقوم بإستهداف الزبائن  ، وكذلك بيعهاالعشوائي ويف عمليات التسوق غري مرغوب فيها

 بسياسات تسويقية.
قضايا امللكية الفكرية: قد يتم نسخ صور ملوقع الواب وأوصاف املنتوج والشعارات ومقاطع الفديو،  -

، من طرف مؤسسات أخرى، وهذا يتعارض مع حقوق امللكية الفكريةمعينة واملوسيقى اخلاصة مبؤسسة 
 سسة بالنسبة للمستهلكني، أو تستخدم يف الرتويج ملنتجات أخرى.ليتم تشويه صورة تلك املؤ 

 ومن ذلك على أنظمة البحث ونالعاملينون : ميكن أن يقوم املهيمSEOالتأثري على النظام  -
google مبقابل ، أو األنظمة األساسية األخرى، بإجراء حتويل كامل خلوارزمية املوقع اخلاص بأي مؤسسة

على حقائق مبا ينعكس ، وهو على خالف ذلك بري على اخلصائص احلقيقية للموقع، فيأثرون بوجه كمايل
 املنتجات واخلدمات املعروضة.

: سبب اإلنتشار الكبري ألنظمة مقارنة األسعار غنب يف ييباإللتزام الضر التأثري على السعر النهائي بغية  -
عامالت، واليت يتفاجئ هبا املستهلك عرض األسعار احلقيقية، فقد ال تضمن بعضها ضريبة املبيعات وامل

 عند دفع السعر النهائي.
عودة البضائع ومشكل الضمان: من أهم أشكال املخاطر الشائعة يف التجارة اإللكرتونية، مشكلة  -

ضمان السلع، وجانب عودهتا إىل املؤسسة يف حالة وجود مشكل، خاصة زيادة تكاليف سلسلة التوريد 
 ضمان، وتصحيح العيوب، واليت يف الغالب يتحملها املستهلك. عند املطالبة بتطبيق ال
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املستهلك: تنشأ هذه النزاعات بسبب عدم إستالم املستهلك لطلبياته ويتم سحب القيمة  التحايل على -
املالية املقابلة له، أو تتم عملية السحب من احلساب مرتني، أو أن املنتوج ال يتناسب مع الوصف على 

 األنرتنت.
حتيال على بطاقات اإلئتمان: ميكن أن يستخدم شخص ما بيانات إئتمان مسروقة من عمالء اإل -

، حيث يعرف هذا النمط تزايد كبريا خاصة يف اإلقتصاديات املتطورة كما هو آخرين يف النظام لتوريطه
 موضح يف اجلدول التايل:

 : في دول اإلتحاد األوروبي لتحايل اإللكترونيألشخاص والقيمة المالية لتطور عدد ا (25جدول )
 0222 0222 0220 0222 السنة

 2002222 2202222 020222 022222 عدد األشخاص المتحايل عليهم
 2122 2212 2222 222 القيمة )مليون أورو(

Source: Euro stat ,rapport 2017. 

حيث  كما تعد من أمهها، فالتحايل يعد من أهم األشكال الشائعة بالنسبة ألخطار التجارة اإللكرتونية  
لإلحتيال يف  مليون شخص 202، كما تعرضمليون ضحية جراء التحايل 2كل يوم يتم تسجيل  

مليون هجوم من أجل القرصنة  02تسجيل ما ال يقل عن ، ويتم 0220املعامالت اإللكرتونية منذ سنة 
يار دوالر بسبب اإلحتيال مل 0.1حوايل  0220كما تشري إحصائيات أن املستهلكني فقدوا عام ،  يوميا

مليون  210وضمن قرصنة واحدة كربى مت اإلستالء على ما ال يقل عن  0220عرب األنرتنت، ويف عام 
تعد الواليات املتحدة  ، أينحساب مايل ألشخاص وكلمات سرهم وهذا حسب طريقة الصيد اإلحتيايل

هذا الوباء بشكل أكرب إىل البلدان النامية  األمريكية من أكثر الدول عرضة للتحايل اإللكرتوين، مع إنتقال
اليت متر إقتصادياهتا مبرحلة إنتقالية أين تطبق التشريعات بصفة أقل صرامة، ويف نفس السنة متت املعاجلة 

مليون حالة إنتهاك حقوق املستهلك يف  000حادث، كما مت الكشف عن  0222القانونية ألكثر من 
، أن من كل أربعة مستهلكني على 0222سة أقيمت يف اهلند سنة كما بينت درا،  الفضاء اإلفرتاضي

شبكة األنرتنت هناك مستهلك يتعرض لإلحتيال وسرقة هويته، ويف أوربا فأكرب نسبة لإلحتيال تكون يف 
 املواقع املخصصة لبيع السيارات املستعملة واملنتجات املستعملة. 
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ا واليت يطلق عليها باألخطار الكالسكية، أخطارا كما هناك من يضيف إىل األخطار املذكورة سابق-2.0
 نفسية وإجتماعية ، واليت يطلق عليها باألخطار احلديثة،كما هو موضح يف اجلدول التايل:

 :التجارة اإللكترونية طخطارأل التصنيف الحديث :(20جدول)
 مدلولها المخاطر

إلكرتونيا، تكاليف اإلصالح، اخلسارة  اخلسارة احملتملة بسبب فشل املنتوج عند عرضه املخاطر املالية
 النامجة عن بيع املنتوج يف مكان آخر بسعر منخفض.

 األخطار املتعلقة جبودة املنتوج عند وصوله إىل املستهلك. أخطار الفعالية
األخدام املرتبطة باإلستخدام السيء للمنتوج، خاصة فيما خيص نقص معلومات  األخطار الفيزيائية

 إستخدامه.
 فقدان إحرتام الذات والقلق الناجم عن شراء املنتوج. خطار النفسيةاأل

 فقدان إحرتام الذات الناتج عن ردود فعل من حول املستهلك. األخطار اإلجتماعية
 ضياع الوقت املتعلق بالبحث والشراء وفرتة تلقي منتوج غري مطابق للمطلوب األخطار املؤقتة

Source:  Christophe Bezes,types de rique percus et reducteurs de rique dans 
le commerce electronique, management prespective, n08,2011,p46. 
حيث تتطلب خمتلف هذه التصنيفات من األخطار، إسرتاجتيات إلدارهتا، فبالنسبة لألخطار النفسية، 

ة لتدخل أطراف خارجية غري معلومة تتجلى خصوصا يف القلق الناتج عن الشك يف إمتام الصفقة، نتيج
ردود أفعال إجتماعية غري مقبولة إبداء يؤدي به إىل  ،بالنسبة للمستهلك، واليت قد يقع ضمنها يف التحايل

بالنسبة للمحيطني به، وما يرتتب عنه هدر يف الوقت خاصة من أجل السعي إلسرتداد ما مت اإلستيالء 
 عليه.

  إدارة الخطر: دلولم-0
شري إىل حتديد وحتليل السيطرة االقتصادية والقانونية على تلك يبالنسبة ملفهوم إدارة اخلطر، ف         
وعلى ثقة املستهلكني  ، اليت ميكن أن هتدد األصول أو قدرة أي مؤسسة على الكسباملشار إليها املخاطر
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خاطر املتعلقة بالتجارة اإللكرتونية جتاه املعامالت اإللكرتونية، وبالنسبة ألهم املناهج املعتمدة يف إدارة امل
 فيمكن عرضها يف اجلدول التايل:

 :التجارة اإللكترونية إدارة مخاطر( المناهج المعتمدة في 03جدول )
 أمثلة التوصيف اإلستراتجية
خطر التكلفة القانونية املرتتبة عن سوء إدارة املعلومات اخلصوصية  جتنب إحتمال حدوث اخلطر التجنب

فإدارة اخلطر تكمن يف جلب خبري إستشاري من ذوي اخلربة  للزبائن،
  للحفاظ على السرية. يف هذا اجملال

احلد من تأثري اخلطر يف حالة  التخفيف
 وقوعه

البيانات اخلاص بعمليات البيع أال يتلقى التطبيق على األنرتنت 
، ما يفضل واليت تستغل يف التحايل عليهم الصحيحة عن املستهلكني

 للتحقق. قاعدة ثانية للبياناتإنشاء 
حتريك تأثري اخلطر لطرف  النقل

 خارجي
دعم  سيحتاجون إىلاملنتوج،  دامأال يفهم العمالء كيفية إستخكأن 

تقين من طرف مكتب مساعدة تقنية بتكلفة معتمدة واقعيا على 
، كما ميكن وضع طرف خارجي للتأكد من أساس ساعي  بالساعة(

بادل، ويف حالة نقص اخلربة للتعامل مع صحة وسالمة عمليات الت
 ميكن التعاقد من الباطن ملؤسسة ذات خربة فنية.األسواق اخلارجية، 

عملية التوثيق ألخطاء بإستخدام التكنولوجيا احلديثة، بغية العمل  قبول العواقب إذا حدث اخلطر القبول
 ، ووضع اإلسرتاجتيات ملواجهتها مستقبال.على تصحيحها

وضع العديد من اإلحتياطات  لاإلستغال
عند  ملواجهة اخلطر القبلية
 حدوثه

مع جلب التكنولوجيا املوجهة  تطوير فريق موهوب إلدارة اخلطر
 ، وتدريب القوى العاملة على ذلك.ملواجهتها

Source: e-commerce deرeloper,risk management,erasmus+,union european, 
2017,p16. 

أمن تركز على أهم األخطار اليت تواجه التجارة اإللكرتونية، واملتجلية بوجه خاص يف  فمعظم هذه املنهجية
 املعلومات، محاية أصول املعلومات من التدمري أو السرقة، التشغيل اآليل ملستلزمات التجارة اإللكرتونية. 
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 :األليات المستخدمة إلدارة المخاطر المعامالت اإللكترونيةأهم  -2

لعديد من اهليئات احمللية خاصة يف الدول املتقدمة، اليت أصبحت التجارة اإللكرتونية حتتل سعت ا        
، وإقليمية من ذلك منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، وكذلك لديها من املعامالت التجارية %01نسبة 

كفيلة للحد من أخطار   املنظمات العاملية، من ذلك مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، إىل وضع آليات
كون التعامل ضمنها هو إطار معومل. وكذلك ألن جل الدول   ،التجارة اإللكرتونية على مستوى العامل ككل

األخرى مازالت يف البدايات األوىل للتعامل ضمن هذا اجملال، وبالتايل فهي ما زالت يف حالة التعلم، واليت 
 سيتم عرضه.تتعدد ما بني تقنية وقانونية، ومالية، كما 

 : PCIوالحفاظ على اإلمتثالاإلتفاقيات إحترام  -5.2

معايري لإلحرتام ومنظمات حملية خاصة من الواليات املتحدة األمريكية، اهليئات الدولية وضعت          
الصارم جلميع اإلتفاقيات املعدة هلذا الشأن، واليت تنظم جل املعامالت اإللكرتونية وتقوم حبل  واإلمتثال

ملنازعات، كما تساهم يف إجراءات احلماية من اإلحتيال، أين ختضع ضمن ذلك اهليئات اليت تشرف على ا
يف جانب التنفيذ، خاصة اإلمتثال و لغرامات عدم  املعامالت اإللكرتونية واملؤسسات الناشطة فيها

شئة ما بني املؤسسات اإلعرتاف بالرسائل اإللكرتونية للمعامالت، واإلعتماد عليها يف حل النزاعات النا
بطاقات الدفع واحلفاظ على واملستهلكني، وكذلك يف جانب اإلجراءات العاملية املتخذة فيما خيص 

 والتصديق اإللكرتوين. اخلصوصية اإللكرتونية

فيما خيص اإلعرتاف بالرسائل اإللكرتونية للمعامالت، فهناك هيئات عاملية تشرف على ذلك وهذا وفقا 
القانون الصادر من هيئة التعاون والتنمية لألمم املتحدة فيما خيص التجارة عة، من ذلك إلتفاقيات موضو 
القانون الصادر من هيئة التعاون والتنمية لألمم املتحدة فيما خيص التوقع ، 2992اإللكرتونية لعام 
 العقود الدولية إتفاقية األمم املتحدة إلستخدام وسائل التواصل اإللكرتونية يف، و 0222اإللكرتوين لعام 

، واليت تعد قواعدها مواد ملزمة ومعرتف هبا يف التحكيم الدويل، كما 0221اليت مت تبنيها يف نيويورك عام 
 Nation تعد معرتف هبا يف حل النزاعات أمام اهليئات القضائية احمللية، واليت تتجلى أهم موادها يف

Unie,2008 ,p07): 
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برسائل البيانات: فال جيوز رفض األثر قانوين فيما خيص صحة املعلومات : اإلعرتاف الرمسي 21املادة   -
تقييم املوثوقية املطلوبة  من رسالة البيانات، كما ميكن جزءأو قابليتها للتنفيذ جملرد كون املعلومات هي 

تحدد ما إذا كانت املعلومات قد ل ،متخصصةإلكرتونية املتعلقة باملعلومات وسالمتها من طرف هيئة 
  ظلت كاملة ومل يتم تغيريها، بإستثناء إضافة أي قرار أو تغيري يف وسيلة اإلتصال وأسلوب احلفظ والتعرض.

، كما أن تكون املعلومات مكتوبة فإن رسالة البيانات تفي هبذا الشرطاحمللي : إذا إشرتط القانون 22املادة 
فيما خيص مضمون رسالة البيانات وية، ميكن اإلعتماد عليها يف أي وقت يتم فيه إعادة بعث قضية التس

مع فيجب أن تكون بيانتها مكافئة للبيانات املوجودة يف وثيقة ورقية مع تقدمي احلد األدىن من املتطلبات، 
 التوقيع األصلي.تفادي وضع شروط أكثر صرامة ومتطلبات مشددة ك

 ت وهي مقبولة للتحكيم التجاريميكن إستخدام حواش الورقة اإللكرتونية إلبراز مضمون بعض الفقراكما 
الدويل، ومبا أن إستخدام احلواش يف نص تنظيمي ال يعترب ممارسة تشريعية مقبولة إلدراج بعض املالحظات 
يف منت ورقة التعامل إلبراز بعض األمور املبهمة، ففي التعامل اإللكرتوين ووفق إلتفاقية األمم املتحدة ميكن 

 القيام بذلك.

إذا إقتضى القانون توقيع شخص معني فيما خيص البيانات اليت اإللكرتوين، ف التوقيعاخلاصة ب :20املادة 
تقنية لتحديد الطرق كما ميكن الرجوع إىل ال،  إجراء املعاملة فالتوقيع اإللكرتوين كفيل بذلكتبني عملية 

يف رسالة البيانات،  واردما هو مع هو ،أنه  للتوضيح AIP) العنوان اإللكرتوين  هوية الشخص املعين
بالشكل اإللكرتوين، مع إشرتاط اإلحتفاظ باملعلومات الواردة يف عملية إجناز العقد  ،فذلك يفي بالغرض

إىل املستخدم األصلي، واملفاتيح املوجودة وتقدميها عند الطلب يف شكلها األصلي وجيب أن تشري الرموز 
باملعلومات وسالمتها من طرف هيئة متخصصة، من  وضمن ذلك يتم تقييم املوثوقية املطلوبة املتعلقة

خالل حتديد ما إذا كانت املعلومات قد ظلت كاملة ومل يتم تغيريها، بإستثناء إضافة أي قرار أو تغيري يف 
 وسيلة اإلتصال وأسلوب احلفظ والتعرض.
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ضد قبول ا، موضوعة حمليال جيوز بأي حال من األحوال اإلحتجاج بأي قاعدة قانونية  :29املادة  -
 رسالة بيانات تستخدم كدليل.

رسائل البيانات اليت يتم إعتمادها يف حالة وقوع نزاع متعلق املعتمدة يف شروط حتدد بعض ال 22املادة  -
تكون املعلومات الواردة يف رسالة البيانات متاحة للرجوع إليها يف  واليت منها أن ،بتعامل إلكرتوين

أي شكل ميكن بالبيانات بالشكل الذي مت إنشائه أو إرساله أو إستالمه، أو حيتفظ برسالة ، كما املستقبل
باملعلومات اليت حتدد منشأ ، كما جيب اإلحتفاظ مت إنشاؤها وإرساهلا وإستالمها معلومات اأن يبني أهن

 ووجهة رسالة البيانات مع تاريخ ووقت اإلرسال واإلستالم إن وجدت.

اإللكرتوين فليس هناك إتفاق سياق التعامل فضمن  ،التعامل وسرياهناعملية اخلاصة بشكل  :22املادة -
كما من خالل رسالة بيانات،  يكون عرض قبول الالتعبري عن ف، خارج األطر التقليدية للتجارة اإللكرتونية

طريق شكل آخر،  ، أو عنبني املرسل واملتلقي أو بياهنااملعاملة األثر القانوين لصحة ضمنها يذكر ال 
 تعبري الوحيد عن اإلرادة يكون من خالل رسالة البيانات.فال

من  عنهللعميل، فيمكن التفويض  رسائل البياناتخصوصية : فيما خيص هوية املتصل أي 20املادة  -
خالل نظام معلومات مربمج من قبل املرسل أو نيابة عنه ليعمل تلقائيا، حيث حيدد تاريخ ووقت إستالم 

عنوان مع اإلشارة أن عملية اإلرسال تكون من خالل ألمر التعامل، نظام القي رسالة البيانات حلظة تل
 .حمدد AIPاإلكرتوين 

  إدارة المخاطر المتعلقة بالمعلومة: -0.2

بغية احلفاظ على حقوق املستهلكني، جيب اإلحتفاظ بسجل كامل ودقيق ودائم للمعلومات اليت        
 الغنب، فيجب أن تكون املعلومات املتاحة يف األنرتنت واضحة غية ضمان عدم الوقوع يفبختص التعامل، 

بلغة املؤسسة األم ولغة دولة  تسجيلهاودقيقة ومرئية بوضوح، ومقدمة بعبارات بسيطة وسهلة للفهم، مع 
املستهلك، أين جيب أن يكون املوقع اإللكرتوين متاح بأكثر من لغة، كما جيب أن تتضمن املعلومات 
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ؤسسة، ونشاطها التجاري، العنوان اجلغرايف ملكان العمل الرئيسي، وعنوان الربيد اإللكرتوين املخزنة إسم امل
وخمتلف معلومات اإلتصال اإللكرتونية، وإسم اجملال ذو الصلة الذي مت مبوجبه تسجيل موقع الويب املروج، 

تتعلق بالتسجيل أو  أو املستضيف للمعامالت التجارية مع املستهلكني، وكل املعلومات املفيدة اليت
 .Nigel Upton,2001) الرتخيص الرمسي

ومن أجل هذه األخرية فمنظمة األمم املتحدة للتجارة والتنمية توصي املتعاملني يف ميدان التجارة 
اإللكرتونية، إىل اإلنضمام اإللكرتوين هليئات تنظيمية إلكرتونية أو مجعيات مهنية، وكذلك إىل اهليئات 

وية املنازعات، كاجلمعية األمريكية للملكية الفكرية، واملكتب األوريب للوساطة على اخلط اإللكرتونية لتس
، ومركز الوساطة والتحكيم التابع للمنظمة العاملية للملكية الفكرية، واهليئة 2992الذي مت إنشائه عام 

حقق بسهولة من الفرنسية للتضامن عرب األنرتنت، كما جيب عليها أن تتيح عرب األنرتنت وسائل للت
العضوية وقواعد املمارسة املعمول هبا يف املنظمات املنتمية إليها، مع توضيح آليات تسوية املنازعات 

 احملتملة.   

التوقيع الرقمي أو اإللكرتوين والذي عبارة عن كما يتم الرتكيز اليوم فيما خيص احلفاظ على املعلومة، على 
حمل املسؤولية، حيث كان أول إعتماد هلا دوليا من خالل شكل معني وثابت يبني صدق الكتابة لت

وهو املكمل لإلتفاقية األوربية للتوقيع اإللكرتوين اليت ،  0222مارس  20القانون األوريب الصادر يف 
بشأن الثقة يف  0222جوان  02، واليت دعمت القانون املؤرخ يف 2999ديسمرب  20صودق عليها يف 
ملعامالت اإللكرتونية اليت يكفلها التوقيع لقيمة اعلى األد  حتديد حاليا احل، أين مت1االقتصاد الرقمي

 .أورو 2122اإللكرتوين ب
تربز اجلهة اليت قامت بتحرير  ،فالتوقيع اإللكرتوين عبارة عن مواد مكتوبة خبط اليد وكتابات إلكرتونية

يع واليت تكون على أساس التشفري العقد، كما ميكن إستخدام تقنية التشفري من أجل إبراز عملية التوق
 Cyptographie a clefاملعروف كذلك بالتشفري ثنائي املفتاح أو تشفري املفتاح العمومي ،الالتناظري

public ، فآلية عمل هذا النظام يكون بتوقيع صاحب الطرف املعين الرسالة مبفتاحه اخلاص، أين يقوم

                                           
1 Unictad/press/2015/pr/2015/004, Genève suisse,24/03/2015. 
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تاح عمومي للموقع، وإذا مل يرسل املوقع مفتاحه العمومي املتلقي بالتحقق من صحة التوقيع بإستخدام مف
إىل املتلقي جيوز له يف هذه احلالة أن يتشاور مع دليل متخصص على شبكة األنرتنت، فالتوقيعات 

بفضل البطاقة الذكية وبطاقة الذاكرة  ،اإللكرتونية تعد وسيلة لضمان أصل املعلومات والسيطرة على الغش
 .2توقيع املكتوب باليدوهو ما مييزها عن ال
ضمن إطار عاملي، من أجل ذلك مت منحه مقياس عاملي من طرف حاليا  معتمدفالتوقيع اإللكرتوين 

واليت تعرفه بأنه تشفري لوحة البيانات  ،ISO7498-257املنظمة العاملية للتقييس جتلى يف التقييسة 
التزوير، وقد دعمت اإلتفاقية األممية املتعلقة لتمكن املتلقي من إثبات املصدر وسالمة احملتوى للحماية من 

 09دورهتا  يف ،بالتجارة اإللكرتونية اجلانب املتعلق باملعامالت اإللكرتونية من خالل التوقيع اإللكرتوين
أنه جيب توقيع على ، حيث نص مضمون اإلتفاقية، 2992جوان  22ماي و 00املنعقدة ما بني 

حالة وجود رسالة بيانات، بغية حتديد هوية الشخص املعين واإلشارة إىل الشخص املعين بعملية التبادل يف 
 توافقة ما مت التوقيع عليه.املاملعلومات الواردة يف رسالة البيانات 

ينص على تكفل  20/20/2999بالنسبة لتبين التوقيع اإللكرتوين عامليا، فالقانون األوريب الصادر يف 
ومع  ،لعقود اإللكرتونية والتوقيع اإللكرتوين فيما خيص األثر والصالحيةالدول األعضاء ونظمها القانونية ا

، وهو مدعم جلهود مشروع القانون الصادر يف مجيع الدول املتعامل معها ضمن إطار التجارة اإللكرتونية
 . بشأن تكييف قانون األدلة مع التكنولوجيا اجلديدة 2990

يعات خاصة لبعض الدول فيما خيص التوقيعات والعقود ذلك بوضع تشر ل اكما سعت األمم املتحدة وفق
بلدا  22بلد منها  220ل 0222يف سنة ذلك مت  أينواألدلة اإللكرتونية ومحاية خصوصيات البيانات، 

وضع قوانني تكفل محاية البيانات واخلصوصية يف ما خيص إنتهاك وهذا بناميا وبلدان متر مبرحلة إنتقالية، 
 نيا. حقوق املستهلك إلكرتو 

                                           
2 Virgine Etienne,le développement de la signature électronique, université paris 13,2011,p09. 
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إلكرتونيا برناجما  20/20/0222متاشيا مع هذه القوانني وضع مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية يوم 
يوفر للمستهلك على املستوى العاملي معلومات ذات صلة حبمايتهم يف مجيع أحناء العامل، فهو عبارة عن 

نوات أفضل للتنسيق بني املستهلكني تطوير خريطة حلماية املستهلك على املستوى العاملي، كما يوفر ق
أنفسهم مع وكاالت محايتهم يف مجيع أحناء العامل، كما يسمح هذا الربنامج ملسؤويل محاية املستهلك عرب 
العامل من تنسيق جهودهم ومقارنتها بشكل أفضل، خاصة ما تعلق بإنتهاك محاية املستهلك مثل القرصنة 

هلا أي حدود، كما ميكن من تقاسم املعارف وحتقيق معرفة أفضل  العاملية لبيانات املستهلك واليت ليس
 ملختلف القوانني واألطر القانونية.

  حماية البيانات الشخصية للعميل:-2.2
تعمل اهليئات العاملية اليوم على ضبط القوانني، اليت تعمل على محاية بيانات املستهلكني املقدمة         

دمات، مع إلزام املزود اإللكرتوين على ضمان تلك البيانات، باإللتزام من أجل احلصول على السلع واخل
قانون اإلحتاد األورويب الصادر  ،واإلمتثال للقوانني واللوائح املعمول هبا، ومن القوانني العاملية الضابطة لذلك

ل معه، ومن دول اإلحتاد األورويب إضافة إىل العديد من الدول اليت تتعامل امللزم، 0222أفريل  22يف 
وكل مؤسسة تستهدف سكان اإلحتاد  الواليات املتحدة األمريكية أقلذلك الدول اآلسيوية وبدرجة 

 : األورويب، ومن مجلة ما ينص عليه هذا القانون نذكر

أن حيصل من وحدة التحكم على إمكانية حملو البيانات الشخصية  املستهلك( حيق لواضع البيانات  -
 أقرب وقت ممكن، وعلى وحدة التحكم يف البيانات اإللتزام حبذف هذه البيانات املتعلقة به، وهذا يف

  الشخصية يف أقرب وقت ممكن.

يعطى للمستهلك إختيار الرأي يف إستقبال رسالة أو إشهار معني، ويتطلب الرجوع إىل رأيه قبل القيام  -
 بتحليل سلوكه على األنرتنت.

قبل حتويله إىل  ب معاملة من املستهلك، أن يرجع إىل رأيهجيب على صاحب املوقع الذي تلقى طل -
 متعامل معه من الباطن.
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، جيب الرجوع إىل صاحبها للحصول على القبول، كما قبل تنزيل رسالة من وسائل التواصل االجتماعي -
 الرتخيص بإستخدام أجهزة املعاجلة والتنميط اآليل لتقييم سلوكه. ،يطلب من املستهلك آليا

ن التطبيق الفعال ألحكام هذا القانون، فاإلحتاد األورويب إختذ إجراءات مبنع الشركات اليت ال تأخذ ولضما
 222بعني اإلعتبار مبتطلباته من التعامل يف الشبكة العنكبوتية  اإلقصاء اإللكرتوين(، وهو ما حدث ل

 وين يف النطاق األورويب.صلها من الواليات املتحدة األمريكية بإقصائها من التعامل اإللكرت أمؤسسة 

 %2ويف حالة ما إذا قامت املؤسسة بتسريب معلومات عن املستهلكني، فإهنا ستواجه غرامات تقدر ب
إىل مستشفى يف الربتغال قام  تمليون آورو، وأول غرامة وجه 02من رقم األعمال، وقد تصل حىت 

صلت قيمة الغرامات إىل بتسريب معلومات عن املرضى ألحد مؤسسات صناعة األدوية، أين و 
أورو، ونفس الشيء مت ملؤسسة أملانية ألنظمة الشبكات واليت قامت بتسريب معلومات عن  222222

 أورو. 02222واليت واجهت غرامة تقدر ب ،الزبائن

العمل املستمر على حتديث وهذا بالنسبة للمؤسسات الناشطة، كذلك مع ذلك  ومن اإلجراءات املتوافقة 
دوري، أين يتم التأكد من بشكل بتبين األنظمة احلديثة للحماية من اإلحتيال واليت تكون سلة التسوق، 

ذلك من خالل إبراز القدرة على الدفع أكثر مقابل شراء خيارات جديدة يف األنظمة، ويف مقابل حتديث 
 أخرى.   

  إدارة المخاطر المتعلقة بالسعر:-2.2

تقدمي املعلومات جيب عليها  ،اإللكرتونية خاصة املؤسسات العارضة لمتعاملني يف التجارةل بالنسبة        
للسماح  ،الكافية عن التكاليف املرتبطة باملعاملة، كما جيب توضيح ذلك يف كل مرحلة من مراحل املعاملة

ر للمستهلكني بإختاذ قرارهم الشرائي وفقا ألسس مستنرية، حيث جيب أن تتضمن املعلومات اخلاصة بالسع
 : (OCDE, 2016,p2016) اآليت

 السعر األويل: مع جعله مستقال عن أي رسوم إلزامية يتم فرضها فيما بعد من قبل املؤسسة. -
 اإلشارة إىل وجود تكاليف أخرى مستحقة على عاتق املستهلك واليت يفرضها طرف ثالث. -
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ستهلك بالصفقة، مع توضيح كيفية اإلشارة إىل وجود رسوم متغرية إلزامية أو إختيارية، وهذا قبل إقرار امل -
إمكانية عدم اخلضوع ملثل تلك الرسوم إذا كانت هناك إمكانية لإلعفاء  اإلعفاء من السلع واخلدمات 

يف الوقت الراهن العديد من هيئات محاية حيث تعمل (، هلاارج البلد األصلي املوجهة خلاملستهلكة 
ه اخلصم غري مصرح به واإلحتيايل، كما تشجع على املستهلك مع العديد من احلكومات على إبراز أوج

أساليب الدفع القائمة على املقاصة ما بني البنوك، واليت تعد أكثر ثقة أفضل من أساليب التحويل املايل 
 األخرى. 

اإلشارة إىل  توضيح آليات إسرتداد األموال عند االنسحاب أو إلغاء املعاملة، أين جيب قبل إمتام العقد -
 اليت جيب إتباعها عند إلغاء املعاملة، خاصة ضمن آليات الدفع اجلديدة. اخلطوات

فاهليئات األوربية بشكل خاص، املتمثلة يف سلطة ضبط املعامالت اإللكرتونية األوروبية، بالتوافق مع 
يع أن يظهر مثيالهتا األمريكية، تعمل على إلزام خمتلف املتعاملني يف التجارة اإللكرتونية قبل إمتام عملية الب

شريط خمتصر، يعرض معلومات خمتصرة عن املنتوج أو اخلدمة، مقدمها، الرقم التعريفي للمستفيد منها، 
إجراءات البيع، خمتلف احلقوق، وهذا من أجل منح فرصة لتحديد األخطاء، أو تعديل املعاملة أو إيقافها، 

 يع األطراف لتوضيح احلقوق.فذلك يعد وصل يتم الرجوع إليه من طرف مج ،وعند إمتام العملية

  إشراك الطرف الثالث: -1.2

من أوجه إدارة العديد من خماطر التجارة اإللكرتونية دمج طرف ثالث، بغية إضفاء الطابع الرمسي          
لتأكد من اإلرتباط بني شخص مادي وآخر معنوي، والذي جيب أن يكون معتمد من جهات بغية او 

 باملفتاح العمومي، فبعد إستالم الرسالة من املستهلك يتم حتويلها إىل خادم رمسية، وهو ما يطلق عليه
ليقوم بعملية التوقيع اإللكرتوين، مبا يشكل ضمان ما بني الطرفني إلجراء املعامالت،  (server الوسيط 

وماتية هامش أو عمولة من قيمة الصفقة، فهذا الطرف يكون شاهد على اجلدية التقنية واملعل هأخذ مبقابل
 . (Ivan Fancheux et cyril Sniadower,2000,p48)لكل من املؤسسة واملستهلك

ويف حالة وجود إشكالية يف السلعة املستلمة، وهذا بالتوافق مع املستفيد منها يتم حتويل املال إىل صاحبه، 
وع الغنب إىل كون املال يبقى خالل فرتة زمنية حمددة لدى الطرف الثالث، يف مقابل رجوع السلعة موض
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صاحبها، ومن األنظمة اليت تتعامل اليوم كطرف ثالث أو وسيط يف ميدان التجارة اإللكرتونية، نذكر نظام 
Paypal نظام حتويل األموال ،western union وكل نظام له آلية فيما خيص قيمة اخلدمة ،

 املقدمة.

 : القيام بعمليات التأمين-1.2
ة أسلوب التأمني ضد األخطار املتعلقة بالتجارة اإللكرتونية، أين يلتزم املؤمن إنتشر يف األونة األخري         

بتعويض عن كل ما قد يتعرض له خالل إجراء عمليات تبادل إلكرتوين، فالتأمني ضد هذا النوع من 
التشفرية اليت ختص هوية املؤسسة أو املستهلك، واليت ختص أي إنتهاك  علىاملعامالت يكون يف الغالب 

أو سرقة قد تتعرض هلا، والذي يكون على عمليات حمددة وخالل فرتات زمنية معينة، فأركان التأمني 
املتعامل به، اإللكرتوين تتجلى يف الوصف الواضح مبا فيه الكفاية للعنصر املؤمن عليه، ومبلغ املال 

 Assurance des transactions de commerce)واملخاطر النهائية احملددة من قبل شركات التأمني

électronique,www.iso.org, consulté le 06/12/2019) 

فعلى املستوى الدويل فبسبب اإلنتشار الكبري ألوجه التجارة اإللكرتونية، والتعتم القانوين يف تسوية 
املنازعات الناشئة ضمنها، أدى ذلك إىل االهتمام أكثر بإجراءات التأمني، كوسيلة ناجعة للحد من 

 Berkshire و Warrantyو Allianzألخطار املرتبطة هبا، حيث تعد مؤسسات التأمني خمتلف ا
Hathaway  مؤسسات التأمني الناشطة عامليا، وهذا بالتعاون مع عمالقة التجارة اإللكرتونية ومن ذلك

Amazon مليون  022، حيث بلغت قيمة التأمينات عامليا املخصصة لقطاع التجارة اإللكرتونية
وهي غري منتشرة كثريا مقارنة بالرقم العاملي للمعامالت اإللكرتونية، أين يرجع ذلك للثقة الكبرية دوالر، 

املرسومة من طرف املستهلكني، خاصة جتاه املؤسسات املالية املشرفة على أمواهلم، وكذلك إىل الثقة يف 
فردي، وكذلك لقلة املؤسسات  أنظمة األمان، املتوفرة يف برجميات احلماية املتاحة لكل جهاز إعالم آيل

املتعهدة هلذا النوع من أصناف التأمني، كون اخلطر غري حمدد الصفات مقدما، فالعديد من األخطار اليت 
تنشأ بسبب تعدد أشكال التحايل اإللكرتوين جيعل من املؤسسات اليت تنشط ضمن هذا النطاق من 

 من من خالله إحتمال وقوع خطر معني.اخلدمات، حيدث هلا نوعا من اإلرتباك لصياغة عقد يتض
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 الخاتمة:

تعترب إدارة املخاطر املرتبطة بالتجارة اإللكرتونية أمرا مطلوبا، إلبقاء جانب احلركية والقبول الكبري        
الذي إرتسم هبا يف شىت أحناء املعمورة، غري أن ذلك يتطلب تظافر اجلهود ما بني الدول املتقدمة اليت 

ذلك واهليئات األممية اليت تسعى لإلرتقاء هبا، وهذا لدورها الكبري يف التنمية، والبلدان  قطعت شوطا يف
ومن ذلك اجلزائر، واليت تعد دول يف إطار التعلم، أين يعد  النامية اليت تعرف بعضها البدايات األوىل هلا

والزمانية ملعاجلة أخطار قد  جانب األخذ بالقوانني واإلمجاعات العاملية، فرصة للحد من التكاليف النقدية
تلك الدول املتطورة، وهو ما جتلى يف احلالة اجلزائرية بأخذها بقوانني السرية  اتقع فيها، واليت قد وقعت فيه

عال، ولتحقيق الفعالية فيما خيص هذه فاملصرفية اإللكرتونية، والتوقيع اإللكرتوين، غري أن ذلك يبقى غري 
رف الدول السائرة يف طريق النمو واليت منها اجلزائر، فذلك يتطلب األخذ اجلهود العاملية، خاصة من ط

 ببعض التوصيات، واليت من أمهها نذكر:

لإلرتقاء جبانب إدارة  ،األخذ مبساعدات اهليئات الدولية خاصة هيئات األمم املتحدة املهتمة بذلك -
 خماطر املعامالت اإللكرتونية واليت تكون يف الغالب جمانية.

دة متوازية مع التبادالت اعو  اقو اإلستثمار البشري يف هذا النمط من التكنولوجيا، والذي يعد س -
 اإللكرتونية.

تفعيل أكثر لإلشراف احلكومي على هذا النشاط، من خالل إكتساب التكنولوجيا املضيفة  قواعد  -
يساعد يف معرفة املشروعة منها البيانات الضخمة، وقاعدة وطنية لألمن اإللكرتوين( جلميع التعامالت، ما 

 واليت هي على غري ذلك، إضافة إىل سهولة التعرف على قيمة الضرائب اليت ستفرض عليهم.

التوسع القانوين والتجاري للتأمني على املخاطر اإللكرتونية، ملا له فائدة للمستهلكني واملؤسسات  -
 والدولة.

ة املتعلقة بالتجارة اإللكرتونية، كنموذج مرجعي بالنسبة األخذ مبتطلبات التحكيم وفض النزاعات الدولي -
 للحالة اجلزائرية.

 احلد من املمارسات غري شرعية وعمليات القرصنة، ألنظمة احلماية اإللكرتونية الشائع بكثري يف اجلزائر. -



 

 (طالب محمد األمين وليد -فارس طلوش) 
لية"باإلشارة إلى المقاييس واإلجراءات الدو"-إدارة المخاطر المرتبطة بنشاطات التجارة اإللكترونية  
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ع الطابع وضع هيئات حملية لإلشراف على تطبيق القوانني واإلجراءات العابرة للقارات، مبا يتناسب م -
 العاملي هلذا النمط من التجارة.

وضع نطاق وطين آيل ملعاجلة الشكاوي وحل النزاعات، ميا يوفر قاعدة لألخطار احملدقة حمليا هلذا   -
 النمط من التجارة، وما يتطلب من إجراءات للحد منها.
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 : ملخص
ت اليت تقف ، والوقوف على أهم املعوقاة االلكرتونية وواقعه يف اجلزائرهتدف الدراسة إىل حتليل موضوع التجار    

لعل من أهم و وحتديد أهم سبل تفعيل هذا النشاط احليوي. أمامها يف سبيل تطوير املبادالت التجارية الكرتونيا. 
بسبب نقص البىن  ائريف اجلز  نتائج الدراسة هو عدم القدرة على تبين وتطبيق املفهوم احلديث للتجارة االلكرتونية

ر القانونية وعدم تطوره يف اجلزائر أصال، انعدام الثقة ونقص األط عام ونقص الوعي بالدفع االلكرتوين التحتية بشكل
ر التجارة ، وخري ما نوصي به التعجيل بالتخلص على أهم املعوقات اليت حتد من تطويوالتشريعية املطبقة فعال وغريها

  .تشريعية وكل احلواجز املادية منها واملعلوماتيةااللكرتونية وأمهها البىن التحتية واألطر القانونية وال
 التجارة االلكرتونية، احلواجز التشريعية، احلواجز املادية.   الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

    The study aims to analyse the subject of electronic commerce and its 

reality in Algeria, and to identify the most important obstacles facing it 

in order to develop trade exchanges electronically. And identify the 

most important ways to activate this vital activity. Perhaps the most 

important results of the study is the inability to adopt and apply the 

modern concept of electronic commerce in Algeria due to lack of 

infrastructure in general and lack of awareness of electronic payment 

and lack of development in Algeria at all, lack of confidence and lack 

of legal and legislative frameworks already applied, and others. The 

most important obstacles that limit the development of electronic 

commerce, the most important of which are infrastructure, legal and 

legislative frameworks and all physical and information barriers. 
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 وسبل تفعيلها. الجزائر في متطلبات تطوير التجارة االلكترونية 
 

 

Keywords: electronic commerce, legislative barriers, physical barriers. 
 

 

 . مقدمة: 1
هور شبكة ظالتصاالت و تكنولوجيا املعلومات واما مييز هذا العصر االنتشار الواسع لتطبيقات     

هذا العامل،  مناطقف خمتلعرب املتعاملني مما سهل عملية الربط بني خمتلف  ،االنرتنت وسرعة انتشارها
، يف العامل ريةاملبادالت التجاتغيري منط لى عالتحدي أثر على خمتلف املعامالت التجارية مما أسفر 

سائل إلكرتونية و سيمتها األساسية استخدام  .التجارة اإللكرتونية كنوع جديد من التجارةمفهوم ظهر ف
 .نرتناتيف املعامالت باستخدام شبكة األ

ة، اليت يواجهها املؤسسات االقتصادية يف خمتلف العمليات واألنشطيف ظل التحديات التنافسية    
ويف إطار التشريعات واألطر القانونية املعقدة اليت تستهدف التأكد من سالمة السياسات والعمليات 
وكفائة األداء، أصبح لزاما على املؤسسات االقتصادية تطبيق اآلليات احلديثة يف أنشطتها سعيا منها 

متميز ال يشمل األهداف املالية والتشغيلية فحسب بل يتعداها إىل أهداف النمو والبقاء  لتحقيق أداء
ة يف ظل استغالل  لكرتونيطوير نظام املبادالت التجارية اإلوحتقيق قيمة مضافة للزبون من حتديث وت

ملنافسة الدولية اكل املقومات البشرية واملادية والتكنولوجية وجعله نظاما متكامال يرقى إىل تطلعات 
 بني املؤسسات، مما يسمح هلا بتوسيع املعامالت التجارية االلكرتونية ويف أقل وقت ممكن.

واجلزائر اليوم تسعى جاهدة إىل تطوير نظام التجارة االلكرتونية من خالل السعي الذؤوب إىل تبين   
، إال أهنا مازالت نهوض بالقطاعقاعدة حتتية لالتصاالت ومواكبة التطورات التكنولوجية للمعلومات لل

حتت جمموعة من القيود اليت فرضت عليها دون حتقيق ذلك، رغم تطور مفهوم نظام التجارة االلكرتونية 
  يف العامل.

  إشكالية الدراسة
 التنافسية بل وأمهها وهذا ما يستدعي استخدامه بأحسن لياتأحد اآلنظام التجارة االلكرتونية يعد     

 يف جمال األعمال.  تنافسرة على حتقيق الالطرق للقد



 

 :الملتقى الوطني العلمي حول 
 وسبل حماية املستهلك الالكتروني ةالتجارة الالكتروني

 

 حتد ماهي العوامل اليتالتساؤل التايل: طرح خالل  ميكن صياغة اشكالية املداخلة من مما تقدم    
 ؟ من تطوير نظام التجارة االلكرتونية يف اجلزائر؟ وماهي سبل معاجلتها

 يقودنا هذا التساؤل إىل طرح جمموعة من التساؤالت الفرعية:
 ؟نظام التجارة االلكرتونيةما مفهوم  -1
 ؟ماهو واقع نظام التجارة االلكرتونية يف اجلزائر -2
 يف اجلزائر؟ وكيف يتم معاجلتها؟ ماهي معوقات تطوير نظام التجارة االلكرتونية -3

 فرضية الدراسة 
 ظل التطورات يف عمالاأل نظماتميف  املنافسةالفعالة يف حتقيق  اآللياتمن  التجارة االلكرتونية منظايعد    

 .احلالية اليت يعرفها االقتصاد الرقمي وتكنولوجيا املعلومات
  أهمية الدراسة:

تحقيق نظام التجارة االلكرتونية ودورها يف تفعيل األنشطة التجارية لتسعى الدراسة إىل إلقاء الضوء على أمهية    
توقعة هلا اجلزائرية يف هذا اجملال. ومن جوانب األمهية املشارة  إىل التجربة ، مع اإلالقدرة على التنافس يف القطاع

 ما يلي:
 توضيح اإلطار املفاهيمي للتجارة االلكرتونية؛ -
 حتديد وإبراز أهم متطلبات نظام التجارة االلكرتونية؛ -
 براز أهم املعوقات اليت تقف أمام تطوير نظام التجارة االلكرتونية؛إ -

علية يف ظل عرض جتربة اجلزائر يف اجملال من أجل معرفة املقومات الف استنتاج نتائج متعلقة بالدراسة  -
 ؛واملعوقات اليت تقف أمامها ملدى جناحها

  ؛اإللكرتونية التجارةتقدمي بعض املضامني املساندة للجهود اليت تبدهلا الدولة اجلزائرية يف جمال  -
ن السبل التجارة االلكرتونية من خالل البحث علوصول إىل نتائج وتقدمي أهم التوصيات لتطوير نظام ا -

    .الكفيلة لتنمية املبادالت التجارية الكرتونيا

 .أهداف الدراسة 
 هتدف الدراسة إىل حتقيق مجلة من األهداف أمهها:        
 ،بنظام التجارة االلكرتونيةالتعريف  -1
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املعلومات  ومدى تعزيزها لتكنولوجيا االلكرتونيةنظام التجارة زائرية يف جمال استعراض جهود الدولة اجل  -2
 األعمال؛ لرفع مبادالهتا التجارية الكرتونيا يف قطاعلتحقيق 

 ،إللكرتونيةاالبحث عن السبل الكفيلة للحد أو التقليل من خمتلف املشاكل اليت تعرتض تطوير نظام التجارة  -3
 .التكنولوجيا الرقمية بشكل عاميف إطار القدرة االستثمارية للدولة يف قطاع االتصاالت و 

 .منهج الدراسة
اتبعت الدراسة املنهج الوصفي والتحليلي ملالءمته مع طبيعتها، ومناسبته لتحقيق أهدافها. ومرت الدراسة       

 باخلطوات اإلجرائية التالية: 
 مراجعة األدبيات ذات الصلة مبتغرياهتا. -1
 وفق املتغريات املدروسة، وذلك لإلجابة عن أسئلة الدراسة.تصنيف األطر النظرية حملاور الدراسة،  -2

 .تقسيمات الدراسة
 قسمت الدراسة إىل أربع حماور أساسية متثلت يف:     

 .نظام التجارة االلكرتونيةمفاهيم حول  -1
 .واقع نظام التجارة االلكرتونية يف اجلزائر -2
 .معوقات نظام التجارة االلكرتونية وسبل معاجلتها-3
 

 .نظام التجارة االلكترونيةمفاهيم حول  .0
أدى التطور التقين يف جمال االتصال إىل جعل املبادالت التجارية والتحويالت املالية وتبادل املعلومات يتم   

  من التعاريف هلذا املصطلح. بعضبصورة قياسية سريعة جدا، لذلك سوف نستعرض 
 التعريف.5.0

''بأهنا بيع وشراء السلع واخلدمات اليت تقدمها املؤسسة أو  OCEDعرفت التجارة االلكرتونية من طرف      
األفراد أو هيئة أخرى حكومية أو خاصة نفذت عن طريق الشبكة االلكرتونية كاألنرتنات أو اهلاتف أو 

 (Viot,2009,p12غريمها'')
ات االلكرتونية على شبكة االنرتنات لتنسيق االنشطة والعمليوعرفت أيضا بأهنا: ''جزء بسيط من املبادالت 

 (.Amirat , 2001, p12والبحث عن شبكة نسيج للتعاون والتداول على شبكة االنرتنات'')
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من خالل ما سبق ميكن القول أن التجارة االلكرتونية هي تلك العملية اليت تقوم عليها املبادالت التجارية    
 الكرتونيا.

 ئصها: خصا. 2.2
 (303-303، ص 7102)مسعودي ولعروس، من أهم خصائص اإلدارة االلكرتونية  

صنفت التجارة عامليا ضمن نطاق اخلدمات وذلك من خالل التقرير الصادر عن منظمة التجارة العاملية  -
، حيث اعترب التقرير أن تزويد اخلدمات بالطرق التقنية يقع ضمن االتفاقية 0111اخلاصة باخلدمات 

 ىل نصوص اتفاقية التجارة العامة.جارة يف اخلدمات وعليه فهي ختضع إالعامة للت

الكرتونية، كما  باستخدام وسائل نتاج والتوزيع والتسويقمن العمليات املتعلقة باإل عملية متكاملةهي  -
 هنا وسيلة من وسائل ايصال املعلومات واخلدمات عرب االنرتنات؛أ

ورجال االعمال وبعض احلكومات من خفض  ت الشركات واملستهلكنيداة من ادوات تلبية رغباهي أ -
 التكاليف والرفع من كفاءة العمل وتسريع ايصال اخلدمات؛

بيع مع جراء الالسلع واخلدمات عرب االنرتنات وإ شكاال عدة منها عرضتتخذ التجارة االلكرتونية أ -
 نرتناتى األنشاء متاجر افرتاضية علدفع، وإعمليات الدفع بالبطاقات االلكرتونية وغريها من وسائل ال

 نشطة التزويد والوكالة التجارية وممارسة اخلدمات املالية والنقل عرب االنرتنات؛والقيام بأ

 هناك درجات خمتلفة من التجارة االلكرتونية هي التجارة االلكرتونية اجلزئية والتجارة االلكرتونية التامة -
م السلع يكون تسليو اخلالصة، فالوىل تعين ان طلب السلع وسداد قيمتها تكون الكرتونيا، بينما أ

 ن الطلب والسداد والتسليم يكون الكرتونيا.اخلالصة فتعين أما التجارة االلكرتونية ماديا، أ
 

 مزايا التجارة االلكترونية:. 2.2
 (202، ص7112)محاد، لطويل أو القصريسواء على املدى ا من مزايا التجارة االلكرتونية   

 تكاليف أقل للعمليات؛ -

 أعمال ورقية أقل مثل الطلبيات، الفواتري، خدمات العميل... -

 تغذية مرتدة أكثر للعميل، -

 شباع حاجات العمالء؛أكثر إلفرص  -

 سواق جديدة مكونة لعمالء جدد؛أ -
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 تسهيل االعمال مع قاعدة العمالء القائمني؛ -

 نشطة االعمال وحلول للعمالء الكبار؛أالقدرة على هتيئة  -

 تعزيز صورة املؤسسة؛ -

 اتصاالت مبسطة؛ -

 عمال باستخدام التجميع والتنظيم واالختيار والتصنيع.قيمة لألخلق  -

وفر، التنوع، نتشار الواسع للعمليات، التقل، االاسية للتجارة االلكرتونية تكلفة أسوعلى العموم فان امليزات األ
 قت، السرعة والسهولة.املنافسة، ربح الو 

 
 مساؤئ التجارة االلكترونية:. 2.2

 :(083، ص7102)بن قينة، لقد حددت جمموعة من املساوئ للتجارة االلكرتونية أمهها   
ذه البطاقات على معلومات ه االستالءقات البنكية يتم مل االلكرتوين على استخدام البطايقوم العالقرصنة: 

ى املعلومات عل واالستحواذواقع قرصنة امل مما يؤدي إىل خسائر كبرية جراء ،من طرف أشخاص ذوي نوايا سيئة
 اخلاصة بالعمالء وانتهاك تسريبها.

 وذلك من خالل انتشار مواقع كاذبة مما قد يسبب خسائر كبرية للمسوقني االحتيال:
ل على محاية من الصعب تطبيق قوانني تعم ما مييز املعامالت االلكرتونية اهنا دولية مما جيعل احلماية القانونية:

 املستهلك ومصاحله من التزوير.
  

 واقع نظام التجارة االلكترونية في الجزائر .3
التجارة  اعلى نطاق واسع جند تنامي الفكر وزيادة الوعي حنو التوجه أو التحول لألنشطة الكرتونيا مبا فيه    

مهية يف تقليص الوقت والوصول بسرعة لألسواق الدولية، وقد كان هلا األثر والفضل يف ملا هلا من أااللكرتونية 
يسية وبذلك مت استحداث أحد أهم املنطلقات الرئ جتميع النشاط التجاري من خمتلف دول العامل يف سوق واحد،

 .(96، ص2003)سراج، نتاج الرئيسية إىل عنصر املعلوماترتونية من خالل استبدال عناصر اإلللتجارة االلك
صاالت  د حدوث ثورة االتواالنتشار على نطاق ملموس إال بع باإلنضاجومصطلح االدارة االلكرتونية مل يأخذ 

ة اليات املتحدالذي انتقل االشراف عليه من اهليئة القومية للعلوم يف الو  ،ة املتعلقة بالربجميات واالنرتناتلفكتالك
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ساعد على االستفادة من االمكانيات اهلائلة الستعمال شبكة االنرتنات يف  األمريكية إىل القطاع اخلاص، مما
 (11، ص2011)دميش،  التسويق واملعامالت التجارية اين انتشر استخدام مصطلح التجارة االلكرتونية

شريعية نية من خالل تطوير املنظومة التباهتمامها بنظام التجارة االلكرتو  ملحوظاائر تقدما رفت اجلز وقد ع  
، وذلك 2006ميالد نظام التجارة االلكرتونية يف اجلزائر يعود إىل أفريل  ، لذلك فإن 5-11بإصدار القانون 

 حتت شعار "التجارة االلكرتونية 2006ماي  11خالل افتتاح الصالون الدويل لتكنولوجيا االعالم واالتصال يف 
 .آنذاكعالم واالتصال والتجارة تكنولوجيا اال وزيراما أدىل به  ذاواالقتصاد املعريف" ه

  التجارة االلكترونية في الجزائر . متطلبات تطوير5.3   
 :يرتكز نظام التجارة االلكرتونية على جمموعة من املتطلبات أو املقومات تكمن أساسا يف

 جمال التجارة تويف األطر القانونية والتشريعية يفرغم اجلهود اليت بدلتها اجلزائر يف  :المتطلبات التشريعية
يمية االلكرتونية ، إال أن تصميم اطار قانوين لتنظيم التعامل هبذا القانون يبقى غري كايف إذا مل يتم هتيئة البيئة التنظ

 من خالل تطوير نظام الدفع االلكرتوين.
استخدام الوعي بثقافة و  التامنيالتخوف و عدم لثقة و ومنها اللغة وا :والنفسية المتطلبات االجتماعية والتكوينية

 املصطلح. 
متلك اجلزائر مؤهالت اقتصادية ميكنه من االستثمار يف اجملال خاصة تلك املتعلقة  :المتطلبات االقتصادية

ون اوالتع من توسيع العالقات اكما ميكنه  ،لتحقيق ذلكبتكنولوجيا االعالم واالتصال، كما متلك موارد مالية 
والشراكة مع الدول األجنبية، كما ميكنها اعتماد التطوير الداخلي من خالل جلب الطاقات البشرية املؤهلة يف 

 اخلارج وغريها.
لكرتونية، وعلى ن تتوفر من أجل محاية املعامالت اإلعترب من أهم املتطلبات اليت جيب أوت المتطلبات الحمائية:

اصة فيما خ ود للدخول إىل االقتصاد الرقمي والتجارة االلكرتونيةمضاعفة اجلهاجلزائر أن تسعى جاهدة إىل 
 يتم من الربامج اليت إلدارة وإجراءاتعداد قواعد ية من خالل إواملعلومات الشخص تالبيانايتعلق خبصوصية 

 نة الربامج واملواقعوقرص خالهلا حتقيق التوازن بني خصوصية املعامالت وحتصني الشبكات من هجوم حمرتفيها
 (.169-210، ص ص2016االلكرتونية)خمناش وشيشم، 

 م.نرتنات، أجهزة احلاسوب، خمتلف الشبكات اهلاتفية الثابثة والنقالة وغريهشبكة االنرتنات، مزودي خدمات األ 
واجلزائر كغريها من الدول سارعت حنو التوجه يف معامالهتا التجارية االلكرتونية، إال أن االنطالقة الفعلية تبقى    

قبل اهليئات  املوثقة بشكل رمسي من واإلحصائياتغري دقيقة املعامل وهذا بسبب عدم توفر البيانات الدقيقة 
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ق املعامالت على مدى التقدم يف تطبي لةات الدالذ اتاملختصة لتربير ذلك، من خالل توفري البيانات واملؤشر 
 .التجارية الكرتونيا

ففي  ارة االلكرتونيةساسية يف نظام التجطورا باعتباره البنية التحتية األت يف اجلزائر عرف تالفقطاع االتصا   
رغم  2011ألف مشرتك سنة  23101للجيل الثالث وصل عدد املشرتكني إىل أكثر من  جمال اهلاتف النقال

بزيادة  2011مشرتك سنة  10691965رابع فقد مت تسجيل ل. أما اجليل ا2019سنة  %9تراجعه حبويل 
املواطن ميغابايت/الثانية. وال زال  2 ـ. وقد كان أغلبية من خالل التدفق االنرتنات ب2019أضعاف سنة  9

 على.اجلزائري يطمح إىل تدفق أ
ن ال انه مل يوافقه تطور يف ممارسة التجارة االلكرتونية خاصة مالتطور يف تكنولوجيا املعلومات إ ورغم هذا   

كرتونية اقع االلء التعامل باستخدام املو كتفااملقدمة تشري إ فاإلحصائياتناحية الدفع عن بعد باهلاتف النقال، 
داة ية هي ألكرتونن التجارة االى الوعي إىل أإىل مستو  اع والشراء واحلصول على املعلومات، ومل يصلو يبغرض الب

سواق 'أاللكرتوين ن املوقع اخرى، للعلم أو خمتلف الوسائل األاتف النقال أللدفع االلكرتوين الفوري بواسطة اهل
 .Master carte و   Visaاجلزائر' يوفر خدمات الدفع االلكرتوين مثل 

طى نشطة التجارية إلكرتونيا، والزالت تسري وفق خممارسة األتأخرة أو شبه غائبة يف واجلزائر الزالت م      
قيق املزايا املتعددة لياته الفكرية يف خمتلف أوجه النشاط التجاري لتحتبين املفهوم مبضامينه احلديثة وآبطيئة حنو 

و تقوم أ جراء تطبيقه. هذه املمارسات التجارية الكرتونيا غالبا ما متارس على مستوى املؤسسات واملستهلكني
 عالن عرب االنرتنات ومراكز االتصال.اإل من خالل ما بني املؤسسات

 . مواقع التجارة االلكترونية 0.3
 :(131-115صص ، 2016)معمري وعمرية، ومن أهم مواقع التجارة االلكرتونية يف اجلزائر   

قيق التواصل االلكرتونية هبدف حت: واليت تعتمد على على الصفقات 'سوق اجلزائراملوقع االلكرتوين: ' -
 www.soq.dz بني كل من البائعني واملشرتين.

 www.ouedknissسوق واد كنيس: املوقع االلكرتوين:  -
 www.airalgerie.dzاملوقع االلكرتوين: اخلطوط اجلوية اجلزائرية -
 كتايب املوقع االلكرتوين: نشرتي يف الناتو -
 املوقع االلكرتوين: اشريلي. -
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 لكرتوين: موقع اجللفة أنفواملوقع اال -
، 2016)معمري وعمرية،  لكرتونيةام التجارة االر على بدل اجلهود من أجل تعميم نظوقد عملت اجلزائ     

 (139-132ص ص
 املتعلق بالتجارة اللكرتونية. 5-11صدار قانون إ -
 تطوير نظام الدفع الكرتوين -
 تعميم السجل التجاري االلكرتوين -

 (99-99، ص ص2011)بومدين وكنوش،  بإنشاءغى ذلك فقد قامت اجلزائر  باإلضافة
 مؤشرات تطور تكنولوجيا املعلومات واالتصال -
 تطبيق التصديق االلكرتوين -
 نشاء مؤسسة يف اجلزائر؛رتنات خمصص لإلجراءات املتعلقة بإوضع وتطوير مواقع ان -
 تصميم وتطوير بوابة املواطن. -
 

 وسبل تفعيلها لتجارة االلكترونية. معوقات تطوير نظام ا4
 تشري تكنولوجيا املعلومات إىل ذلك التطور التكنولوجي الناتج عن تطور املعرفة، فماذا يقصد هبا    

  :المعوقات .5.4
 وهي تلك احلواجز اليت تقف أمام تطوير نظام التجارة االلكرتونية يف المعوقات التقنية والتجارية:. 5.5.4

 (:166، ص2009اجلزائر كتلك املتعلقة بالتطور التكنولوجي والفين ونذكر أمهها)ياسني والعالق، 
 ضعف البىن التحتية والتكنولوجية&ضعف شبكات االتصال اهلاتفية؛ -
 م واالتصال؛نقص يف حجم الصناعة املتعلقة بتكنولوجيا االعال -
 ضعف الثقافة التقنية مع ضعف الوعي االلكرتوين لدى أفراد اجملتمع؛ -
نقص الكوادر البشرية املؤهلة يف جمال تقنيات املعلومات وتطبيقات التجارة االلكرتونية نتيجة لضعف  -

التكوين املتخصص وهجرة األدمغة على اخلارج يف ظل ضعف امكانيات البحث والتطوير العلمي 
نولوجي، مع تسارع وترية التطور والتقدم التكنولوجي يف العامل، وبالتايل عدم التكيف ومواكبة والتك

 (؛19، ص2003التطورات احلاصلة يف جمال االلكرتونيات ومكوناهتا )العيسوب، 
 (.96، ص2009ضعف البىن التحتية للدفع االلكرتوين يف ظل اجلرائم االلكرتونية )عتيم،  -
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 التجارية فنجد:أما عن املعوقات 
 عدم توفر احلوافز لدى املؤسسات للممارسة التجارة الكرتونيا؛ -
 العقبات املتعلقة بالقوانني الدولية والتشريعات اخلاصة بالدولة. -

 الحواجز االقتصادية:. 0.5.4
الوضع االقتصادي العام للدولة الذي يتميز باالحندار يف ناجتة احمللي نتيجة لنقص حجم املبادالت  -

جارية بشكل عام بسبب االخنفاض يف حجم الصادرات وعدم القدرة على التنويع يف املنتجات الت
 الصناعية واإلنتاجية بشكل عام؛

غياب االستثمارات االقتصادية يف خمتلف األنشطة اليت تتميز باجلودة والقدرة على املنافسة واليت من  -
دويل مل على توصيل منتجاهتا على السوق الشأهنا أن تساهم يف زيادة االنتاج الوطين وبالتايل الع
 باعتماد أحدث وسائل التسويق واإلشهار الكرتونيا. 

 .  تصنيفات التجارة االلكترونية في الجزائر:0.4
: وتعترب من أهم التصنيفات املعتمدة  Business to Businessشركة جتارية مع شركة جتارية أخرى -

أكرب  سبة من التعامالت التجارية االلكرتونية، فهو ميثل منوذجا ولهيف الوقت احلايل ويستحوذ على أكرب ن
 (.30، ص7100من جمموع االعمال عليها )أبو اهليجاء،  11قيمة على الشبكة اليت تصل إىل 

: وهو شكل أيضا من أشكال التجارة Business to consumerشركة جتارية مع مستهلك: -
اخلدمات يف األعمال التجارية يعتمد على عمليات البيع وتسويق السلع و االلكرتونية يف اجلزائر ونشاطه عادي 

عرب االنرتنات، اين يقوم املستهلك باقتناء ما يريده ويتم الدفع عن طريق الدفع االلكرتوين أو الدفع عند 
 (.03، ص7107التسليم )يوسف، 

رتونية لتفعيل نظام التجارة االلك انطالقا من هذه املشاكل سنحاول إبراز أو توضيح أهم االليات أو السبل
 من خالل العنوان املوايل. 

 

  سبل تفعيلها .3.4
ملوجودة كر وات السابقة لذ رتونية يف اجلزائر جيب مراعاة أو معاجلة االختالالمن أجل تطوير نظام التجارة االلك

 تشريعي والتكنولوجي على وجه اخلصوصيف احمليط االقتصادي وال
 التكنولوجية:السبل 



 

 :الملتقى الوطني العلمي حول 
 وسبل حماية املستهلك الالكتروني ةالتجارة الالكتروني

 

 تعميم استخدام التكنولوجيا املتطورة يف جمال األنرتنات بتوفري كل مستلزماته؛ -
حترير قطاع اخلدمات واالتصاالت يف اجلزائر وفك العزلة وتشجيع االستثمار يف اجملال بني القطاعني  -

 العام واخلاص؛
 املعلومات؛العمل على توفري بيئة صناعية حملية يف قطاع االتصاالت وتكنولوجيا  -
 العمل على معاجلة االختالالت ذات الطابع التنظيمي مرحلة مبرحلة. -

 السبل االقتصادية: 
الشراكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص يف جمال االستثمارات احمللية للنهوض بقطاع االتصاالت  -

 وتكنولوجياته؛
توفري اجلو  ت االلكرتونية يف ظلالعمل على تنمية الوعي لدى املؤسسات بضرورة التوجه حنو املبادال -

 املالئم والضمانات الكافية للقيام مبثل هذه االنشطة؛
العمل على زيادة وتنمية وتطوير املناخ االستثماري احملفز على األنشطة االلكرتونية من خالل رفع  -

ض يف تكاليفه يميزانية البحث والتطوير لإلنفاق على نظام التجارة االلكرتونية يف سبيل تطويره، والتخف
 من خالل تشجيع الكوادر املختصني يف اجملال حمليا.

 السبل التشريعية والقانونية
ويتجلى ذلك من خالل اعتماد قوانني صارمة يف تطبيق متطلبات وقواعد نظام التجارة االلكرتونية والعمل 

د الفراغ يف الكرتونية من أجل سعلى حماربة اجلرائم النامجة عنها وخمتلف العمليات املنظمة لعمليات اإلدارة 
 جمال إبرام العقود والصفقات باستخدام وسائل االتصال االلكرتونية.

 . خاتمة1
 يف وقتنا احلايل بدرجة كبرية يف تطوير االقتصاد وتسهيل املعامالت، وقد كان االنرتناتسامهت تقنية    

إدخاهلا على القطاع االقتصادي بصفة عامة فرصة للتخلص من بعض املشاكل اليت كان يعاين منها االقتصاد 
ولية دمع زيادة استخدام تكنولوجيا املعلومات وخصوصا الشبكة الو  .نتيجة اعتماده على تقنيات تقليدية

صاد الرقمي كاالقت  ،للمعلومات، ظهرت أفكار اقتصادية جديدة تتخذ من تكنولوجيا املعلومات مرتكز هلا
 ومن خالل هذه الدراسة توصلنا إىل النتائج التالية: .ونظام التجارة االلكرتونية

كرتوين لألموال، االلت من خالل التحويل لكرتونية كان يف بداية السبعيناالتجارة اال إن بداية نظام -
ا يف التوسع لتسعينات بدأ نشاطهبيانات، ويف سنوات الت عملية التبادل االلكرتوين لمث انتشر 
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ار الصريفة انتش سواق املالية وكذاسهم والسندات يف األبح يشمل عمليات البيع والشراء لألصوأ
 ضافة اىل الرتويج االلكرتوين وغريهم؛االلكرتونية باإل

نولوجيا املعلومات واملعرفة واالتصال ضرورة ملحة من قبل منظمات األعمال ملا هلا إن تطبيق تك -
 الدور الكبري يف مواكبة املستجدات اخلارجية من جهة، وحتقيق املنافسة والريادة من جهة أخرى؛

 وبملستوى املطلاالزالت دون  منوهيف اجلزائر يف منو مستمر، لكن درجة  لكرتونيةنظام التجارة االإن  -
نتيجة لعدم   ،وى تطور النظام العاملي للمبادالت التجاريةة مبستبل مازال يف مراحله األوىل مقارن

 المكانيات التقنيةايف استخدامها، وقلة الربامج التكوينية يف القطاع، ونقص  ةرد البشرياكفاءة املو 
رة االلكرتونية نظام التجان مؤشرات القياس احلقيقية ملدى تطور والبىن التحتية لالتصاالت، إال أ

 ؛يف اجلزائر غري واضحة املعامل
عدم إمكانية  يف ظل ،مام تطورهت اليت تقف أام التجارة االلكرتونية جمموعة من التحديايواجه نظ -

مة الدفع نتيجة غياب البىن التحتية ألنظااللكرتوين البيع املباشر وتقدمي اخلدمات على اخلط 
 والتوزيع الضرورية ملثل هذا النشاط؛ اإللكرتوين وأنظمة اإلمداد

قدية طر القانونية والتشريعية يف اجلزائر حملاربة اجلرائم اإللكرتونية، مع غياب بيئة مصرفية ونضعف األ -
 اإللكرتوين. ليات الدفعمالت املالية والنقدية باستخدام آتتوىل عمليات التسوية ملختلف املعا

جارة االلكرتونية تطوير نظام التمن خالل نتائج الدراسة فإننا نرى بعض النقاط األساسية اليت تساعد يف      
 نقرتح ما يلي:لذلك ، و ملواكبة التطورات العاملية يف اجلزائر

ذلك بتوفري  ىل النظام االلكرتوين و ام التقليدي للمبادالت التجارية إالعمل على تفعيل التحول من النظ -
 نشطة الكرتونيا؛وامليكانيزمات الفعالة لتحقيق األبل كل الس

طورات العاملية رض الواقع مبا يالئم الت جمال التجارة االلكرتونية على أالعمل على جتسيد مشروع الدولة يف -
راعاة ع مم لك، بدراسات دقيقة ويف الوقت املناسبزمة لذومواكبتها يف ظل تسخري كل االمكانيات الال

 و التطبيق؛يف التجسيد أ خاصية املرونة
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 تقدميوقطاعي الصناعة واألعمال ل فتح قنوات االتصال وتوطيد جسور التعاون بني القطاع األكادميي -
خدمات أفضل لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والقطاعات األخرى، وتلبية احتياجاهتا، واملسامهة 

 ؛يف حتقيق نقلة وطنية نوعية حنو اقتصاد معريف أقوى

ج صصة يف العمل اإللكرتوين وتكوينهم بربامج تدريبية داخل وخار خعم املؤسسات اجلزائرية بكوادر متد -
من  وهذا من خالل التالحم مع من كل من له عالقة الوطن لرفع كفاءهتم العملية يف جمال العمل اإللكرتوين

  ؛مام اخلواصتوسيع االستثمارات وفتح اجملال أ اجل تطوير نظام التجارة االلكرتونية يف ظل

ا إىل العمل على استقطاب املقرتحات املتعلقة بتطوير املنتجات الربجمية والتقنية يف خمتلف اجملاالت وترمجته -
منتجات حقيقية وفق أسس علمية مدروسة من حيث جدواها االقتصادي، من أجل تطوير وإنتاج احللول 

 .صناعية وفقاً ملعايري اجلودة العامليةالربجمية والتقنية ال
نها البىن التحتية وتأمني نشطة االلكرتونية ممن املشاكل املختلفة يف جمال األ تفعيل املقرتحات الكفيلة للتقليل
 جلة الثغرات القانونية والتشريعية.اوالنظام املصريف ومع وتطوير وسائل الدفع االلكرتوين
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 : ملخص
التطرق إىل ظاهرة أمن ومحاية املستهلك اإللكرتوين يف ظل االنتشار هذه الورقة إىل حناول من خالل 

م من والذي أدى بدوره إىل ظهور وسائل الدفع اإللكرتوين، فبالرغالكبري الذي عرفته التجارة اإللكرتونية 
 دورها الكبري واملزايا اليت حتققا إال أهنا توجد أليوم بعض العراقيل اليت أضحت تؤثر على السري احلسن لعمليات

 .الدفع اإللكرتوين خاصة تلك املتعلقة باملستهلك
رتوين ن ومحاية املستهلك يف جمال الدفع اإللكاسرتاتيجيات أم فمن خالل هذه الورقة سنبحث يف  

ات اليت يواالسرتاجت وين وأنواعها، وكذا معرفة أهم اآلليات من خالل التعرف على وسائل الدفع اإللكرت 
د أنه من ، حيث جنيف ضمان وتوفري أمن ومحاية املستهلك خاصة يف جمال الدفع اإللكرتوين تعتمدا

ا تسهل يعات اليت تساعد يف اتساع واعتماد التجارة اإللكرتونية واليت بدورهالضروري أن تسن القوانني والتشر 
التعامالت االلكرتونية وتشجع القيام هبا، خاصة مع توفري البنية األساسية والقوانني اليت تضمن أمن ومحاية 

  املستهلك أثناء القيام بعمليات الدفع اإللكرتوين.  
 ملصرفية اإللكرتونية.لكرتوين، ا، املستهلك اإللكرتوين، أمن املعلومات، الدفع اإلمحاية املستهلكالكلمات املفتاحية: 

 ي.اآلليات القانونية لحماية المستهلك االلكترون المحور:
Abstract: 

Through this paper, we try to address the phenomenon of electronic 

consumer security and protection in light of the widespread prevalence of 

electronic commerce, which in turn led to the emergence of electronic 

payment methods. Email especially for consumer. 

  This paper will examine consumer security and protection strategies 

in the field of electronic payment by identifying the electronic payment 
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methods and their types, as well as knowing the most important mechanisms 

and strategies adopted in ensuring and providing consumer security and 

protection, especially in the field of electronic payment, where we find it 

necessary to enact laws that help The breadth and approval of e-commerce, 

which in turn facilitates and encourages electronic transactions, especially 

with the provision of infrastructure and laws that ensure consumer security 

and protection while carrying out electronic payment operations. 

Key words: consumer protection, electronic consumer, information 

security, electronic payment, electronic banking.  
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 مقدمة:  .1

أدى انتشار التكنولوجيا اإللكرتونية احلديثة إىل ازدهار التجارة اإللكرتونية، واليت اعتمدت على الوسائل  
ئ التجارة ة تتماشى ومباداملتطورة إىل حد كبري مما أدى إل ظهور وسائل دفع حديثة يف صورة إلكرتوني

اإللكرتونية وتعد الدعامة األساسية هلذه األخرية وأحد متطلباهتا، حيث شهد العامل اتساعا يف نطاق التجارة 
اإللكرتونية وتشبعا يف أنواعها وجماالهتا، كما تعددت يف املقابل التشريعات الدولية املنظمة هلا وأصبحت 

االستثمارات خصوصا مع حتقيق التزاوج بني املعلوماتية وأدوات  صناعة املعلومات اجملال اخلصب لذب
االتصال الالسلكية الذي أقتحم جمال املعامالت املالية واملصرفية، فهي تعد سالحا ذو حدين، فإضافة إىل 

وين رت مزاياها ووظائفها املتعددة إال أن استخدامها يف بيئة افرتاضية هو أمر حمفوف باملخاطر، فآلية الدفع اإللك
تعد عملية مصرفية دولية متعددة األطراف. يتم عرب فضاء مفتوح، مما يغري ضعاف النفوس بالدخول إىل 
سوق وسائل الدفع احلديثة لتزويرها أو السطو عليها وإساءة استخدامها يف النصب واالحتيال على البنوك 

ث عن ن خماطر الدفع اإللكرتوين والبحواملتعاملني، لذلك كان لزاما على الدول االهتمام مبوضوع احلماية م
االسرتاتيجيات والوسائل اليت تضمن أمن ومحاية سرية هذه اآلليات. وموضوع أمن ومحاية املستهلك من 

نية خماطر الدفع اإللكرتوين ال يقتصر فقط على احلماية التقليدية املتمثلة يف احلماية القانونية بتوفري محاية مد

mailto:kemmouchebarkaham@yahoo.fr
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ة استدعى األمر إىل البحث ووضع وسائل محاية قبلية ووقائية تعرف باحلماية التقني وجزائية يف آن واحد. بل
 واليت متكن من حفظ وضمان سرية املعلومات املتداولة إلكرتونيا.

 ما هي االسرتاتيجيات والسياسات اليتمن خالل ما سبق سنحاول اإلجابة على التساؤل التايل: 
 ومحاية املستهلك يف جمال الدفع اإللكرتوين؟عتمادها لضمان وتوفري أمن ا ميكن

ميكن احات رت إذ هتدف هذه الورقة البحثية للوصول إىل جمموعة من النتائج واليت تساهم يف وضع اق
سائل الدفع أنواع وو أن تساهم يف أمن ومحاية املستهلك يف جمال الدفع اإللكرتوين وكذلك التعرف على 

 .املستهلك املقصود حبمايةوأيضا اإللكرتوين، 

 يتم كما املنشورة، تبيةاملك البيانات باستخدام والتحليلي الوصفي املنهج هو الورقة هذه يف املستخدم واملنهج
 يف أمن ومحاية املستهلك خاصة يف جمال الدفع اإللكرتوين، والذي جنحت لتجارب حية أمثلة على االعتماد

 .حققت من خالله  متيزا وتفوقا تنافسيا
  اإللكتروني:لدفع ا.0

إن التطور الذي طرأ على تكنولوجيا املعلومات مسح باستحداث وسائل جديدة تعد أكثر مالئمة 
ة باستخدام إجراء كافة أنواع املعامالت التجاريملتطلبات التجارة اإللكرتونية مبفهومها الشامل والذي يتضمن 

 الطرق اإللكرتونية.
إن إدخال املعلوماتية يف جمال الدفع اإللكرتوين أدى إل حتول عميق يف منظومة التبادل فمع ظهور 

ونية كامل، تشكل اللبنة األساسية يف بناء نظام جتارة إلكرت وتطور التجارة اإللكرتونية أصبحت وسائل الدفع 
رية أكرب ومستوى ناسبة واملتيحة حلامل فعل تطور أنظمة الدفع اإللكرتوينوقد تطورت التجارة اإلليكرتونية ب

 أمن أعلى للتعامالت اإللكرتونية.  
 :الدفع اإللكتروني مفهوم  5.0

فرزهتا أ كنتيجة للتطور التكنولوجي وكحل للمشاكل والعراقيل اليت  ظهرت وسائل الدفع اإللكرتوين
جملهودات ساعد يف ذلك ا، إذ متكنت الوسائل احلديثة من االنتشار بسرعة، وقد وسائل الدفع اإللكرتوين
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الكبرية من طرف البنوك جلذب أكرب عدد ممكن من الزبائن وجعلهم خيتربون فعالية ومزايا هذه الوسائل 
 .حديثة النشأة

 :تعريف وسائل الدفع اإللكتروني 1.1.1

ألنظمة الدفع اإللكرتوين تتمحور معظمها حول طبيعة الدفع باملقارنة مع طبيعة وضعت عدة تعاريف 
إللكرتونية من " النظم اليت متكن املتعاملني بتطبيقات التجارة ادفع يف النظم التقليدية، فتعرف على أهنا:ال

التبادل املايل إلكرتونيا بدال من استخدام النقود  املعدنية والورقية أو الشيكات، حيث يقوم البائعون عن 
الطائي، )مثان منتجاهتم من الزبائن". طريق االنرتنيت بتوفري طرق سهلة وسريعة وآمنة للحصول على أ

ود، بدال من الورق ) النقكرتونيا يضا على أهنا:" أنظمة دفع تتم إل. كما عرفت أ(171، صفحة 1212
 ".خلاصاالشيك(، يستطيع الشخص أن حياسب فواتريه إلكرتونيا أو يقوم بتحويل النقود إلكرتونيا عرب حسابه 

 .(131، صفحة 1222)اجلداية و خلف، 
ويعرف الدفع اإللكرتوين أنه: " عملية حتويل األموال هي يف األساس مثن لسلعة أو خدمة بطريقة 

رسال رقمية أي باستخدام أجهزة الكمبيوتر، وإرسال البيانات عرب خط تليفوين أو شبكة ما أو أي طريقة إل
 وسائل الدفع اإللكرتوين وتقوم هذه العملية عن طريق .(12، صفحة 1221/1222)لوصيف، البيانات". 

قبولة  وسيلة إلكرتونية هبا قيمة نقدية خمزونة بطريقة إلكرتونية كبطاقة أو ذاكرة كمبيوتر م:" واليت تعرف بأهنا
كوسيلة للدفع بواسطة متعهدين غري املؤسسة اليت أصدرهتا، يتم وضعها يف متناول املستخدمني كبديل عن 

)عبابسة،  ".دة مة حمداملعامالت النقدية والورقية وذلك هبدف إحداث حتويالت إلكرتونية ملدفوعات ذات قي
أي أهنا عبارة عن عملية إلكرتونية آمنة وسريعة تنقل من خالهلا األموال من . (117، صفحة 1212

 املشرتي إىل البائع عرب املؤسسات املالية بأقل التكاليف املمكنة.

 أنواع وسائل الدفع اإللكتروني: 0.0
يعة واختذت أشكاال تتالءم ومتطلبات التجارة االلكرتونية وكذلك طب الدفع االلكرتوينتعددت وسائل 

شريط بطاقات البنكية واليت تطورت من البطاقة ذات الأوهلا ظهور الاملعامالت عرب شبكة االنرتنت، وكانت 
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 :تناوهلا فيما يلين املغناطيسي إىل البطاقة ذات اخللية االلكرتونية، كما ظهرت وسائل دفع أخرى الكرتونية
 (021-89، الصفحات 0202)كايف، 
ة اليت تصدرها البنوك ناطيسييقصد هبا البطاقات البالستيكية واملغ: لدفع عن طريق بطاقة االئتمانا 0.0.0

، (Master Card) املاسرت كارت، (Visa) ها للتعامل هبا بدال من محل النقود، وأشهرها الفيزانئزبال
أي تكون هذه البطاقات مدفوعة القيمة  ،وتقوم هذه البطاقات على مبدأ الدفع املسبق وأمريكان اكسربيس

ة. افظات نقد الكرتونيأهنا مبثابة حاملالية سلفا وخمزنة فيها، وبالتايل فهي عبارة عن وسيلة لتخزين النقد أي 
فع عرب االنرتنت وغريها من الشبكات.كما ميكن استخدامها للدفع يف وميكن استخدام هذه البطاقات للد

 (31، صفحة 0222)غنام،  .نقاط البيع التقليدية

وتتميز هاته البطاقات بالعديد من املزايا منها توفري األمان لكل من املستهلك والتاجر وإمكانية القيام        
باملشرتيات الفورية واملدفوعات اآلجلة باستخدام العملة احمللية سواء كانت القيمة منصرفة حمليا أو خارجيا، 
وتسمح هاته البطاقات مبعرفة حاملها باستخدام املعاجل اإللكرتوين املوجود بداخلها ، كما تتميز بإمكانية 

 .شحنها عدة مرات

بطاقة بالستيكية حتتوي على خلية إلكرتونية يتم عليها هي عبارة عن  :الذكية البطاقات . 0.0.0
ختزين مجيع البيانات اخلاصة حباملها مثل االسم، العنوان، املصرف املصدر، أسلوب الصرف، املبلغ 

 .املنصرف وتارخيه، وتاريخ حياة العميل املصرفية

علها بطاقة دفع فوري، وهو ما جي تسمح هذه البطاقة للعميل اختيار طريقة التعامل سواء كان ائتماين أو     
 (Mondex Card) عاملية تستخدم على نطاق واسع يف معظم الدول األوروبية واألمريكية، كبطاقة املندكس

 :و اليت تتميز باملزايا التالية

 .زبونبطاقة خصم فوري طبقا لرغبة الميكن استخدامها كبطاقة ائتمانية أو   -
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ملدون على من الرصيد اسهولة إدارهتا مصرفيا حبيث ال ميكن للعميل أن يستخدمها بقيمة أكثر  -
 .لكرتونية للبطاقةالشرحية اإل

 رتونيةلكلنوع من البطاقات ذات الذاكرة اإلأمان االستخدام لوجود ضوابط أمنية حمكمة يف هذا ا  -
. 

من خالل آالت الصرف الذايت أو إمكانية التحويل من رصيد بطاقة إىل رصيد بطاقة أخرى   -
 .أجهزة التليفون العادي أو احملمول

السحب من رصيد حسابه اجلاري بالبنك وإضافة القيمة إىل رصيد البطاقة من خالل  زبونميكن لل -
 ل.آالت الصرف الذايت أو أجهزة التليفون العادي أو احملمو 

أو العملة  (Digital Money) لنقود الرقميةأطلق على هذا النوع مصطلح ا ية:االلكترون النقود .1.0.0
 (E – Cash) ، بينما استخدم البعض اآلخر مصطلح النقدية االلكرتونية(Digital Currency) الرقمية

 .أو العملة االفرتاضية

ا عبارة عن سلسلة من األرقام اليت تعرب عن قيم معينة تصدره"وتعرف النقود االلكرتونية على أهنا:      
التقليدية أو االفرتاضية ملودعيها وحيصل هؤالء عليها يف صورة نبضات كهرومغناطيسية على بطاقة البنوك 

 ."ذكية أو على القرص الصلب ويستخدمها هؤالء لتسوية معامالهتم اليت تتم الكرتونيا

 لقيمة نقدية يف شكل وحدات ائتمانية خمزنة يف شك "أما صندوق النقد الدويل فيعرف على انه:      
 ."الكرتوين أو يف ذاكرة الكرتونية لصاحل املستهلك

 le e-cash ou porte وميكن أن يتجسد النقد اإللكرتوين يف صورتني : حامل النقد اإللكرتوين     

monnaie électronique   وهو عبارة عن بطاقة خيزن بداخلها قيمة نقدية، تسمح بإجراء مدفوعات ،
الذي    la monnaie réseau التبادل دون تدخل لوسيط . والنقد الشبكياملشرتيات الصغرية بني أطراف 
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يتم حتويله عرب شبكات االتصال العاملية ) اإلنرتنت ( للوفاء بقيمة املدفوعات، وهذا باستخدام برجميات 
 . .مدجمة بأجهزة الكمبيوتر اخلاصة des logiciels spécialisées  متخصصة

 : اخلصائص التاليةوتتميز النقود اإللكرتونية ب

إمكانية حتويل القيمة إىل طرف آخر بواسطة حتويل املعلومات الرقمية وهذا يعكس إمكانية   -
 . استخدام شهادة النقود الرقمية عدة مرات

 .التحويل يتم بواسطة الشبكات العاملية ) اإلنرتنت ( أو شبكات االتصال الالسلكية -

وهذا لتوفري   anonymous ة هو جمهول املصدرإن الشخص الذي يستخدم النقود اإللكرتوني -
 . األمن لعملية الدفع اإللكرتوين

 . إن النقد اإللكرتوين يتميز بقابليته للتجزئة وهذا إلجراء حىت العمليات صغرية القيمة -

 .ميكن استخدامها يف أي وقت ويف أي مكان  -

رتيب تطبيق الكرتوين يقوم على أساس تاحملفظة االلكرتونية عبارة عن ية: االلكترون المحافظ .2.0.0
وتنظيم آلية مجيع احلركات املالية، وحتتوي تلك احملفظة على مجيع بيانات املستخدم لتلك البطاقة بصيغة 

ويتم تثبيتها على الكمبيوتر الشخصي أو ختزينها على أحد األقراص املرنة أو أي أداة    Encryptedمشفرة
 .نات واستخدامها للدفع عن طريق شبكة االنرتنت يف مجيع حاالت الشراءميكن عن طريقها حفظ تلك البيا

الشيك االلكرتوين هو املكافئ االلكرتوين للشيك الورقي التقليدي ،  :ةااللكتروني الشيكات ـ.1.0.0
والشيك االلكرتوين هو وثيقة الكرتونية موثقة ومؤمنة حتتوي على البيانات اآلتية : رقم الصك واسم الدافع 
ورقم حساب الدافع واسم املصرف واسم املستفيد والقيمة اليت ستدفع ، ووحدة العملة املستعملة وتاريخ 
الصالحية والتوقيع االلكرتوين وال يشرتط أن يكون مكتوبا خبط اليد وموقعا بواسطة الشخص الذي يصدره 

مل عرب للبنك الذي يع. يرسل هذه الوثيقة مصدر الشيك إىل مستلم الشيك)حامله( ليعتمده ويقدمه 
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االنرتنت ، ليقوم البنك أوال بتحويل قيمة الشيك املالية إىل حساب حامل الصك وبعد ذلك يقوم بإلغاء 
الشيك وإعادته الكرتونيا إىل مستلم الشيك ليكون دليال على انه قد مت صرف الشيك فعال وميكن ملستلم 

شيكات اليت لغ حلسابه، ويتعهد فيها البنك بسداد الالشيك أن يتأكد الكرتونيا قد مت بالفعل حتويل املب
حيررها العميل بشروط معينة، حيث يقوم البنك بفتح حساب وحتديد التوقيع االلكرتوين للعميل، وخيطر كل 

 .من الطرفني بتمام إجراء املعاملة املصرفية ، أي خصم الرصيد من املشرتي وإضافته حلساب البائع

هي عبارة عن حمرر شكلي ثالثي األطراف معاجل الكرتونيا، بصورة كلية  : االلكترونية السفتجة .1.0.0
أو جزئيا، يتضمن أمرا من شخص يسمى الساحب إىل شخص آخر يسمى املسحوب عليه بأن يدفع مبلغا 
من النقود لشخص ثالث يسمى املستفيد لدى االطالع أو يف تاريخ معني. وميكن التمييز بني نوعني من 

 :سفتجة االلكرتونيةال

 بكشف المقترنة أو الورقية السفتجة: C.R. Papier   تصدر يف البداية يف شكلها التقليدي
على دعامة ورقية مث يتم معاجلتها الكرتونيا عند تقدميها لدى البنك لتحصيلها أو مبناسبة تظهريها 

صال بني قنوات االتعرب  ألي طرف آخر. ويكون هلا شكلية الكرتونية بواسطة بيانات تتداول
 .حواسيب األطراف املتعاملة هبا

 الممغنطة السفتجة : Magnetique.C.R   تصدر من البداية على دعامة ممغنطة مستوفية
ذا هن أوالواقع  ب والتوقيع االلكرتوين.لكافة البيانات الالزمة لصحتها اخلاصة باملستفيد، املسحو 

ل نيات االلكرتونية احلديثة، فتحرر وتتداول يف كالنوع هو الذي ميثل قمة االستفادة من التق
 .مراحلها بالطرق االلكرتونية

يقصد هبا عملية منح الصالحية لبنك ما للقيام حبركات  ة:لكترونياإل المالية التحويالت .1.0.0
ة التحويل كي آخر أي أن عمليلكرتونيا من حساب بنكي إىل حساب بنإدائنة واملدينة التحويالت املالية ال

 .لكرتونيا عرب اهلواتف وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة املودم عوضا عن استخدام األوراقإتتم 
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أما عن كيفية تنفيذ عمليات التحويل املايل فتتم عن طريق دار املقاصة اآللية وهي شبكة تعود  
 .لكرتونيةاملالية اإلرتكة بنظام التحويالت ملكيتها وأحقية تشغيلها إىل البنوك املش

ستفيدة التاجر منوذجا معتمدا واحدا لصاحل اجلهة امل زبونلكرتوين بتوقيع الاملايل اإل تتم عملية التحويل
مثال، ويتيح هذا النموذج اقتطاع القيمة احملددة من حساب العميل وفق ترتيب زمين معني _يوميا أو أسبوعيا 

ية لكرتوين عن الشيك يف أن صالحيته تسري ألكثر من عملاإل وخيتلف منوذج التحويل املايل -أو شهريا
إجياد  مع وسطاء وظيفتهم توفري الربجميات الالزمة وميكن زبونويف العادة يتعامل البنك وال حتويل واحدة،

هذا  بإرسال التحويل املايل عن طريق املودم إىل الوسيط ويقوم  زبونويقوم ال .العديد منهم على االنرتنت
اليت بدورها ترسل منوذج  (ACH)األخري بتجميع التحويالت املالية وإرساهلا إىل دار املقاصة املالية اآللية

برصيد  -دار املقاصة ارد منالو –التحويل املايل  زبونويقارن بنك ال زبونلكرتوين إىل بنك الاملايل اإلالتحويل 
ويف حال عدم تغطية الرصيد لقيمة التحويل املايل يتم إرسال إشعار بعدم كفاية الرصيد إىل الوسيط  زبونال

فعندها يتم  قيمة التحويل املايل  ، أما إذا كان الرصيد كافيا لتغطيةزبونبدوره بإعادة اإلشعار إىل ال ليقوم
 بالنموذج فيد )البنك أو التاجر( يف وقت السداد احملدداقتطاع قيمة التحويل منه وحتويلها إىل حساب املست

. 

أما إذا رغب التاجر يف تنفيذ التحويالت املالية عرب دار املقاصة اآللية دون املرور بوسيط فعندها 
يتوجب على التاجر نفسه أن يشرتي الربجميات اخلاصة اليت تسمح بإجراء هذه العملية وتكون هذه الربجميات 

صدق باعتماد منوذج الدفع مرفقا بشيك م زبوناجر، ويف هذه احلالة يقوم المرور خاصة بالتمؤمنة بكلمة 
لصاحل التاجر مث يقوم التاجر بإرسال االعتماد إىل دار املقاصة اآللية اليت تقوم بدورها بإرسال االعتماد إىل 

حاجة ذه احلالة ال لتاجر ويف هيف الوقت احملدد وحتويله إىل حساب ا زبوننك القتطاع املبلغ من حساب الالب
 . الن الشيك املصدق يضمن ذلك زبونللتحقق من كفاية رصيد ال

  ستراتيجيات أمن وحماية المستهلك في مجال الدفع اإللكترونيا.3
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نتيجة للثورة التكنولوجية اليت ظهرت يف منتصف القرن العشرين ظهرت مشكلة محاية املستهلك كون 
تهلك، الذي هو يف مركز قوة يف مواجهة املس بائعقة التعاقدية مع الاليف الع خري الطرف الضعيفهذا األ

 ك، ني يدي املستهلبيكون املنتج حمل التعاقد  والكرتونية يكون عن بعد إللا مالتالتعاقد يف املعا ألن  أيضا
هلك قاية املستو من أجل يف مجيع مراحلها و  الستهالكيةتنطوي عليها العملية ا نظرا للمخاطر الكبرية اليت

عرض أن تت كية، وجب على التشريعاتال ستهالنزعته اوقوعه ضحية لمن خماطر ما يقتنيه من سلع وخدمات و 
كية ال ستهاالت قاالالتوازن يف الععادة إلزمة الليات الاآلستخراج الكرتونية لإلا التحلماية املستهلك يف املعام

نية يف الغالب كرتو لإلا مالتبل وأن املعاالوطين فقط ما يرفع الضرر عن املستهلك، وليس على املستوى 
رجاء املعمورة ومن مث فهي متتد لتشمل كل أاالنرتنيت دولية تتم عن طريق شبكة املعلومات الدولية  مالتمعا

تساع نطاق احلماية او مما يستدعي توحيد النظام القانوين الدويل للتنسيق بني املراكز القانونية للمتعاقدين 
 . نية للمستهلكالقانو 
 :حماية المستهلكمبررات  5.3

ستهلك، والذي لكرتونية للمإلبدأ يتبلور مفهوم احلماية ا نرتنت يف العاملالاتساع مستخدمي ابعد 
ستخدام أدوات امغشوشة بتيال أو شراء بضائع حيعين احلفاظ على حقوق املستهلك ومحايته من الغش واال

 .التقليدية يف الواقع دواتأليتجاوز أحيانا انرتنت اليت تستطيع الوصول إىل كل مكان و متارس تأثريا االشبكة 
تعاقد عن بُعد 

ُ
ىل وسيلة إلجأ يباستخدام شبكة االنرتنت حبيث أو املستهلك اإللكرتوين يقوم املستهلك امل

باملهين/احملرتف  لكرتوين على شبكة االنرتنت خاصإىل موقع إبالنفاذ  وألكرتوين إلالكرتونية كاستخدام الربيد ا
خري برتويج وعرض سلعه وخدماته من خالل هذا املوقع لتقدمي املنتجات واخلدمات. حيث يقوم هذا األ

لكرتونيا إمات والسلع اخلدتوزيع يسعى إىل ومن مّث فإن املستهلك املتعاقد عن بُعد يتعاقد مع مهين/حمرتف 
و عرب أحاجات املستهلكني من سلع وخدمات شباع لكرتونية إلإستخدام وسائط نشطة باعرب ممارسة األ

بد اهلل، فاتن )عبد اهلل عبد الكرمي ع و بث لسلع وخدمات املهين/احملرتف عن طريق شبكة االنرتنت.أتداول 
 (0203حني حوي، 

 :يفرة محاية املستهلك تتلخص مربرات ضرو و 
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 خاصة ذو الدخول املنخفضة ستغالل الشديد للمستهلك و الا -
اإلفراط و  كنيل ال مربر هلا على حساب املستهاليتألنشطة التسويقية و اإلفراط املبالغ يف العديد من ا -

 جماالت أخرى يف وسائل الرتويج املستخدمة والتعبئة والتغليف و 
 دم توافر املعلومات عن السلعوعغري الصادقة، املستهلكني باإلعالنات املضللة و عدم رضا  -

 .اخلدمات بصورة كافيةو 
خنفاض اذلك لتعرضهم لكافة أنواع الغش واخلداع و  تكلفة اخلدمات، مما أدىر و زيادة موجة األسعا -

  . تقدمي سلع هلم غري مطابقة للمواصفاتاجلودة و 
رر تقاعسه يف التقدم للجهات املعنية يف حالة وقوع ضخنفاض الوعي االستهالكي للمستهلك، و ا -

اليت  املتعلقة بالسلعن طرف املستهلكني و عدم اهتمام الشركات بالشكاوى املقدمة ممن جهة، و 
  .تنتجها من جهة أخرى

نت وحاجة املستهلك نرت الشبكة االتطور احلديث يف أما بالنسبة ملربرات محاية املستهلك اإللكرتوين هو 
 .فتقاره إىل التنوير املعلومايت التقيناكرتونية مع لإلدمات اإىل اخل

 :آليات أمن  وحماية المستهلك 0.3
اية مانونية حلقا يستدعي وضع آليات ممثار ألاية و دقيقة النتائج و مهألهد العامل اليوم تطورات عالية اش

نرتنت عقد بيع الاربم عرب البيع املن أجل إبراز عقد مكرتوين، وذلك إللستهلك حني يلجأ إىل التعاقد اامل
ر يؤثر ألمهذا ان و العإلوابالغة يف الدعاية ا تصاحبه املمات كثريا موثوق، فعادة عرض السلع واخلدمني مأ

  .صاحلهمبغالطة تضر مشك يف  ال اممك وقد يوقعه ستهلبشكل واسع على توجه امل
 :التعاقد. آليات حماية المستهلك اإللكتروني في مرحلة قبل 5.0.3

ت ماناسب للخدداء املألان معاينة السلع والتحقق كانية الفعلية أو احلقيقية ملإلمتتوفر له ا الكرتوين لستهلك اإلإن امل
اية من احلمىل توفري حد أدىن إتؤدي ستوجب وضع آليات اا ممتصال احلديثة، االقبل إبرام العقد عرب وسائل 

برام إعند ات معلو ويده باملتز و ستهلك م املالهي إعوىل ألنرتنت، ااالقد عرب الفرتة اليت تسبق التعاستهلكني يف ملل
و اخلدمة، أ ةن يُعلم املستهلك ببيانات حول طبيعة هذه السلعأستهالك جيب على املهين/احملرتف عقد اال
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ستخدامها،  اونوعها وعناصرها، ومكوناهتا، وزهنا، صالحيتها، بلد املنشأ ومكانه، املخاطر اليت تنتج عن 
تهلك احلق كما ميلك للمس  كيفية االستخدام، ويف حال كانت السلعة مستعملة سابقا فيجب ذكر حالتها.

ى نظراً لوجود املستهلك يف مكان بعيد عن مكان املهين/احملرتف، عالوة علو ، يف الرجوع والعدول عن التعاقد
م  يف احلكم قدرهتمر الذي يؤثر يف األتهلكني عني املسأمام أالواقعي للسلع واخلدمات  عدم الوجود املادي

حيان  أ و مضللة يفأعالنات واليت قد تكون خادعة خاصة يف ظل تطور اإل مواصفاتهو  نتجبدقة على امل
عله يُقدم على فة البيانات الضرورية اليت جتاعالم املستهلك بكإكان لزاماً على املهين/احملرتف   كثرية. من هنا

هم أحد أ/احملرتف املهين عالم امللقى على  عاتق، ويعترب موجب اإلوهو على بينة من أمرهاإللكرتوين التعاقد 
ص، فعقد صو على وجه اخل لكرتوينملستهلك عموما واملستهلك اإلالوسائل القانونية يف جمال محاية ا

تأكيد هذا  ىطرافه، لذلك حرص املشرع علأيكون فيه التقاء حقيقي بني  الإلكرتونيا االستهالك الذي يتم 
ين ذلك تنوير ويع برام هذا العقد.إل التعاقد عن بُعد وكذلك ما بعد املوجب، وعلى امتداده ملرحليت ما قب

و اخلدمة حمل أواجلوهرية املتعلقة بوصف السلعة باملعلومات الضرورية  اإللكرتوينرادة املستهلك إوتبصري 
حتديدا دقيقا  اطع، وحتديد الثمنرتف بشكل قالتعاقد بشكل دقيق عالوة على حتديد شخصية املهين/احمل

تام انعقد  رضا من املستهلك منطو علىذا صادفه قبول إبقى فيها العرض قائما حبيث ىل املدة اليت يإضافة إ
ولعل هذا ما  ،رادتهإك لتنوير ىل كافة البيانات الضرورية اليت حيتاجها املستهلإضافة إ العقد االستهالكي،

ك أن ن تتيح املعلومات اليت يقدمها احملرتف للمستهلأة املستهلك يف لبنان من ضرورة  يكده قانون محاأ
مد. كما تفاق املعتعروضة، وأن يطلع على منوذج عن االحيدد بشكل دقيق وواضح السلعة أو اخلدمة امل

، فاتن حني حوي، الكرمي عبد اهلل )عبد اهلل عبد ا.أو تعديله بياتههلك حق تصحيح طليقتضي منح املست
0203) 
 :آليات حماية المستهلك اإللكتروني في مرحلة تنفيذ العقد. 0.0.1

د حيث يلتزم  نفيذ العقحلة تمر جياب والقبول ينتقل الطرفني إىل إلكرتوين وتطابق الرحلة إبرام العقد اإلمنتهاء ابعد 
اية مثل يف احلمرحلة تتلكرتوين يف هذه املإلاستهلك اية املمالناجتة عنه وتنفيذها، فح بااللتزاماتكل طرف بالوفاء 
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مال وأن يزود ستعآمنة وسهلة اال جيب أن تكون  الوسيلة املعتمدة للدفعأي أن  .اجلنائيةية ماإضافة إىل احل، دنيةامل
 .بشأنهمت التعاقد  ما اإللكرتوين خبصوصله الدفع  املستهلك بالشروط املطبقة على وسيلة الدفع، وذلك كوسيلة محائية تضمن

 :من وحماية المستهلك في مجال الدفع اإللكترونياألدوات الوقائية أل. 3.3
 ي:ا يلم االلكرتوين نذكر ومحاية املستهلك املستخدمة يف تأمني التعامالت املالية دواتمن األ 
 (91-22، الصفحات 0201/0203)صراع، 
كول تشفري متخصص لنقل البيانات هو برنامج به بروتو : ( SSL) اآلمنة الفتحات طبقة تقنية.3.3.3

املعلومات املشفرة بني جهازين عرب شبكة اإلنرتنت بطريقة أمنه حبيث ال ميكن ألحد من الناس قراءهتا غري و 
ن بقية طرق قوة التشفري فيها قوية و يصعب فكها,وهي ختتلف عاملرسل و املستقبل ويف نفس الوقت تكون 

التشفري يف شئ واحد أال وهو عدم الطلب من مرسل البيانات اختاذ أي خطوات لتشفري املعلومات املراد 
 .محايتها وكل الذي يفعله املستخدم هو التأكد من استخدام هذا الربوتوكول بالقوة املطلوبة

ط املتصفح املوجود على جهاز املستخدم )املشرتي( جبهاز اخلادم اخلاص يقوم هذا الربنامج برب 
باملوقع املراد الشراء منه وهذا طبعا إذا كان اخلادم مزود هبذه التقنية أساسا، و يقوم هذا الربنامج بتشفري أي 

حكم تمعلومة صادرة من ذلك املتصفح وصواًل إىل جهاز اخلادم اخلاص باملوقع باستخدام بروتوكول ال
و لقد مسيت بالطبقة اآلمنة ألن هذا الربنامج يعمل   TCP/IP باإلرسال وبروتوكول اإلنرتنت وهو ما يعرف بـ

بط بني بروتوكول التحكم بالنقل كطبقة وسيطه تر 
 HTTP:// (HyperText Transfer                                                    بروتوكولو 

Protocol) 

يشبه هذا الربنامج إىل حد كبري بروتوكول الطبقات األمنية :( SET) اآلمنة المالية الحركات.0.3.3
يف استناده إىل التشفري والتوقيعات الرقمية ويستخدم هذا الربوتوكول برجميات تدعى برجميات احملفظة 

كذلك فانه حيصل   له،االلكرتونية وهذه احملفظة حتتوي على رقم حامل البطاقة والشهادة الرقمية التابعة 
على شهادة رقمية صادرة عن احد البنوك الذي يعتمدها. وعند إجراء احلركات املالية عرب االنرتنت فان  
كال من التاجر وحامل البطاقة الشهادة الرقمية لكل منهما مما يتيح التحقق من هوية األخر وإثناء إجراء 

رسل ئتمانية هلذا الزبون باستخدام هذا الربوتوكول حيث تاحلركات املالية ال ميكن مشاهدة رقم البطاقة اال
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الصيغ املشفرة هلذا الرقم إىل مصدر البطاقة املوافقة على إجراء احلركة املالية مع التاجر. كما ميكن للتاجر 
يف هذه احلالة ما على التاجر إال استخدام  .SET تلقي الدفعات من الزبائن دون شهادة بروتوكول

 .اصة به لتوثيق احلركات املالية مع البنك أو معاجل احلركات املالية الذي يتعامل معهاخل SET شهادة

خص ملنع األشخاص غري املر  "دون معىن "هو حتويل املعلومات إىل شفرات غري مفهومة  :التشفير.1.1.1
حتويل النصوص العادية إىل نصوص مشفرة وذلك  "هلم من االطالع على املعلومات. وبعبارة أخرى هو 

فعالية التشفري قوة و  وتعتمد” خوارزميات” معقدة باستخدام مفاتيح وهذه املفاتيح تستند إىل صيغ رياضية 
 ."Bits املقدار بـ "على أساسني: اخلوارزمية وطول املفتاح 

م املفتاح األصلية وذلك باستخداأما فك التشفري فهو عملية إعادة حتويل البيانات إىل صيغتها 
 :املناسب لفك الشفرة. ومنيز يف التشفري بني نوعني

  يف هذا النوع يستطيع كل من املرسل واملستقبل من فك شفرة املعلومات بنفس  :المتماثل التشفير
املفتاح السري لكن هذا النوع يطرح مشكلة األمان وعدم التحقق من اهلوية. لذلك تراجع استخدام 

 .هذا النوع من التشفري

  يف هذا النوع من التشفري يستلزم استخدام نوعني من املفاتيح اخلاص   :متماثل الال التشفير
والعام. فاملفتاح اخلاص يكون معرف من جهة واحدة فقط وهو الشخص القار على تشفري 

ع فك شفرة ياملعلومات و فك شفرهتا.أما املفتاح العام فيكون معرفا لدى أكثر ن جهة ويستط
الرسالة اليت شفرها املفتاح اخلاص. إذن املبدأ الذي تقوم عليه هذا النوع من التشفري وهو أن املعلومة 

 .اليت يتم تشفريها من احد املفاتيح ال يتم فك شفرهتا إال من طرف املفتاح اآلخر

ل مع نظام التشفري املتماثارنة يعترب أبطأ مق RSA نظام التشفري باستخدام املفاتيح العامة يدعى بنظام
وهو نظام مطور حمسن للنظام  PGP أكثر أمانا، لكنه ليس عصيا على االخرتاق، لذلك مت تطوير نظامو 



 

 :الملتقى الوطني العلمي حول 
 وسبل حماية املستهلك الالكتروني ةالتجارة الالكتروني

15 

  Bits 009السابق. وال يزال هذا النظام منيعا عن االخرتاق حىت يومنا هذا فهو يستخدم مفتاحا بطول 
 .إضافة إىل استخدامه البصمة االلكرتونية

هي بصمة رقمية يتم اشتقاقها وفق خوارزميات معينة تدعى دوال أو : ةااللكتروني صمةالب.2.3.3
رسالة "اقرتانات التمويه وتقوم هذه اخلوارزميات بتطبيق حسابات رياضية على الرسالة لتوليد بصمة 

ات هلا و تتكون البصمة االلكرتونية للرسالة من بيان "سلسلة كبرية  "متثل ملف كامل أو رسالة  "صغرية
تؤخذ من الرسالة احملولة ذات الطول املتغري وهذه البصمة متيز  ”Bits 062و 009  بني "طول ثابت 

يف الرسالة. فسيؤدي هذا إىل  Bits مبقدار  الرسالة األصلية والتعرف عليها بدقة.أما اذا مت التغيري ولو
ليت اما. وتتميز البصمات عن بعضها البعض حبسب املفاتيح اخلاصة اليت أنشأهتا ابصمة أخرى خمتلفة مت

 .ال ميكن فك شفرهتا إال باملفتاح العام

اثل هلذا مت وجتدر اإلشارة أن استخدام خوارزمية البصمة االلكرتونية أسرع من عملية التشفري الال
 .ع الرقميةفان البصمة االلكرتونية تستخدم كثريا يف إنشاء التواقي

يستخدم من اجل التأكد من أن الرسالة من مصدرها دون التعرض ألي تغيري  :الرقمي التوقيع.3.1.1
من  أثناء عملية النقل، حبيث يستخدم املرسل املفتاح اخلاص لتوقيع الوثيقة الكرتونيا أما املستقبل فيتحقق

يث متوه الرسالة االلكرتونية واملفتاح العام حبصحة التوقيع عن طريق املفتاح العام. وميكن دمج بني البصمة 
أوال إلنشاء بصمة الكرتونية. مث تشفر البصمة االلكرتونية باستخدام املفتاح اخلاص للمالك مما ينتج عنه 
 توقيع رقمي يلحق بالوثيقة املرسلة وللتأكد من صحة التوقيع ستخدم املستقبل املفتاح العام املناسب لفك

 .شفرة التوقيع

بطاقات  وهو بطاقات ذكية حبجم  قوم شركة سايرب سيف بتطوير شكل آخر من التوقيع الرقميوت
 .االئتمان اليت تربمج بشفرة املستخدم اخلاصة به
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ت لكرتونية تثبت هوية املستخدمني عرب شبكة االنرتنإهي عبارة عن وثائق  :ةالرقمي الشهادات.1.3.3
فيها تسمى سلطة إصدار الشهادات، حتتوي كل شهادة رقمية ويتوىل إصدار هذه الشهادات جهة موثوق 

 :يتم إصدارها على معلومات مهمة تتعلق مبالكها وبالسلطة اليت أصدرت هذه الشهادة مثل

 .اسم حامل الشهادة  -

 .املفتاح العام حلامل الشهادة  -

 اسم سلطة إصدار الشهادة الرقمية -

 .رقم متسلسل -

 .تاريخ اإلصدار  -

 .صالحية الشهادةمدة  -

ومثال على ذلك املؤسسة العاملية املاحنة للشهادات الرقمية عرب أطراف معتمدة وهي تصدر ثالث أنواع    
 :من الشهادات الرقمية

 .شهادات التعريف الرقمية على مستوى األفراد -

 الويب املستخدمة يف مواقع التجارة "خادم "شهادات التعريف الرقمية على مستوى مزودات  -
 .لكرتونيةاإل

 .شهادات التوقيع الرقمية اليت تستخدم يف توقيع الرسائل االلكرتونية -

هو برنامج تطبيقي يقوم حبماية البيانات املخزنة على اخلادم من أي هجوم   :النارية الجدران.1.3.3
خرتاق ا أو اخرتاق، ففي حالة تعليمات أو أوامر غري مسموح هبا يعلم هذا الربنامج املستخدم عن حدوث
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للمعلومات. كذلك يف حالة دخول املستخدم إىل بيانات أو معطيات عرب االنرتنت، فان هذا الربنامج 
 .ينذر املستخدم بأن هذه املعطيات أو هذا املوقع غري آمن وبالتايل سوف ستعرض إىل اخرتاق

 خاتمة: .2
الثقة على تعامالته  املستهلك واليت تضفيإن تطور التجارة اإللكرتونية مرهون باحلماية اليت يتمتع هبا 

طبقة بالنسبة  يف هذا اجملال.
ُ
وال جيب أن يتمتع املستهلك يف جمال التجارة اإللكرتونية حبماية أقل من تلك امل

لألشكال األخرى من التجارة. وإن النصوص املتعلقة حبماية املستهلك جيب أن تكون موضوعة إلعطاء 
 وإن هذا التطور ال يتحقق إال من خالل توازن حكيم  التجارة. ذات النتائج أياً كان نوع

بني التشريعات املطبقة ووسائل توعية املستهلكني وإطالق املنافسة بني التجار والتصرف املسؤول لكل من 
 فع إلكتوينلتظهر وسائل د  الدفع وسائل خاصة مع التطورات التكنولوجية الكبرية واليت مست املعنيني.

ل احلديثة من وبالفعل متكنت الوسائ للمشاكل والعراقيل اليت أفرزهتا وسائل الدفع التقليدية، جاءت كحل
من طرف املصارف جلذب أكرب عدد ممكن  المبذولة الكبيرةسرعة اجملهودات ، ذلك في ساعد وقد االنتشار،

 إللكرتونية. املصارف ا من الزبائن وجعلهم خيتربون فعالية ومزايا هذه الوسائل أي أهنم قد جسدوا مفهوم 

حبيث تعرفنا  ،اسرتاتيجيات أمن ومحاية املستهلك يف جمال الدفع اإللكرتوينلقد تناولت هذه الورقة البحثية 
هم اآلليات اليت أيف احملور األول للدراسة على وسائل الدفع االلكرتوين، أما يف احملور الثاين فقد تناولنا 

هلك يف جمال ستة املايوأيضا األدوات والوسائل املستخدمة لضمان وتوفري مح ،تستخدم حلماية املستهلك
 الدفع اإللكرتوين، وبناء على ما سبق مت التوصل إىل النتائج التالية:

إن ظهور وسائل الدفع االلكرتونية شجع على قيام خدمات مصرفية الكرتونية و وسع اآلفاق أمام  -
ظهور سوق خاص هبا يتضمن شركات عمالقة حققت أرباحاً التجارة االلكرتونية و فتح اجملال ل

  ؛خصص يف هذه الوسائل حديثة النشأةطائلة بالت
مل تكن وسائل الدفع االلكرتونية اليت اعتربت احلل املثايل للمشاكل املطروحة من قبل الوسائل  -

اصة خ عيوب من نوع جديد و التقليدية يف مستوى التوقعات ، حيث خلقت هي األخرى مشاكل 
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للمادة  يصعب حماربتها الرتكازها على عامل الكرتوين يفتقرفيما يتعلق حبماية املستهلك، حيث 
 ؛الورقية مما يصعب عملية اإلثبات

 ستفادة منالكافية اليت تتيح اال ضعف كفاءة قطاع االتصاالت وعدم توفري البنية التحتية -
 خدمات الدفع اإللكرتوين خاصة يف الدول النامية،

االلكرتونية يف  ظم املعامالتطار التشريعي والتنظيمي يف بعض الدول العربية الذي يناإلغياب  -
 أمن ومحاية املستهلك. لىسواق واحلفاظ عنفتاح األاظل 

 ومن بني التوصيات اليت تقرتحها الدراسة هي:

ريعات تسهل انتشار أعمال التجارة اإللكرتونية خاصة الصريفة سن قوانني وأنظمة وتش -
كرتونية، وذلك  بإجياد البنية التشريعية وتطوير األطر القانونية اليت تعزز الثقة من خالل اإلل

 ضمان ومحاية املستهلك وأمن املعلومات والبيانات اإلليكرتونية؛

واخلربة تدريجارة اإللكرتونية بتنمية الوضع برامج دعم حتفز وتساعد األفراد واملؤسسات يف الت -
 لالشرتاك يف املعامالت اإللكرتونية؛الفنية الالزمة 

 توفري البنية األساسية لالتصاالت ونشر خدمات االنرتنيت وختفيض تكلفة االتصال؛ -

تطوير نظام املدفوعات إلمتام التعامالت اإللكرتونية بسرعة  وأمان من خالل وسائل الدفع  -
 اإلكرتوين املستحدثة؛

ارب من خالل التحسيس والتوعية واالستفادة من جتإبراز أمهية ومزايا وسائل الدفع اإللكرتوين  -
 الدول األخرى.

 . قائمة المراجع:1
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(. الصريفة اإللكرتونية كمدخل لعصرنة 0223/ديسمرب 03/03رحيم حسني، هواري معراج. ) -
)صفحة  ،ملتقى املنظومة املصرفية اجلزائرية والتحوالت االقتصادية واقع وحتديات املصارف اجلزائرية. 

 (. اجلزائر.100
(. وسائل الدفع اإللكرتوين يف النظام البنكي اجلزائري الواقع 0206مسية عبابسة. )ديسمرب,  -

 .962-933، الصفحات ، العدد السادس جملة العلوم اإلنسانيةواملعيقات واآلفاق املستقبلية. 
ديدة مصر: دار اجلامعة اجل حمفظة النقود اإللكرتونية رؤية مستقبلية.(. 0222شريف حممد غنام. ) -

 للنشر.
 . (مذكرة ماجيستري )واقع وآفاق التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر  .(2013/2014) .ك ,صراع -

 .جامعة وهران  :وهران ,كلية العلوم التجارية
(. محاية املستهلك يف بعض التشريعات 0203، فاتن حني حوي. ) عبد اهلل عبد الكرمي عبد اهلل -

لمية حول محاية دراسة حبثية مقدمة إىل الندو العالعربية بني الواقع والتطبيق القانون اللبنانب منذجا. 
القانةنية والقضائية،  بريوت لبنان: املركز العريب للبحوث املستهلك العريب بني الواقع وىليات التطبيق.

 عة الدول العربية.جام
(. اسرتاتيجيات نظام املدفوعات للقرن الواحد والعشرين مع 0229/0228عمار لوصيف. ) -

. كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم 08اإلشارة إىل التجربة اجلزائرية) مذكرة ماجيستري(. 
 التسيري، قسنطينة: جامعة منتوري.

 عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع. ية.التجارة اإللكرتون(. 0202حممد الطائي. ) -
عمان، األردن:  التجارة اإللكرتونية.(. 0228حممد نور صاحل اجلداية، و سناء جودت خلف. ) -

 دار حامد اانشر والتوزيع.
 دمشق، سوريا: دار رسالن للنشر. التجارة اإللكرتونية.(. 0202مصطفى يوسف كايف. ) -
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 : ملخص
اإلشهار التجاري اإللكرتوين نوع مستحدث من أنواع اإلشهارات التجارية يتم وفقا ألساليب احلداثة، 

فقد أضحت له  ،فرضته التجارة االلكرتوين األخرية اليت انعكست بصورة كبرية على متطلبات اإلستهالك
أمهية بالغة يف احلياة التجارية للموردين واملستهلكني على حد سواء، رغم كل هذه األمهية اليت حيتلها، إال 
أنه جيب أن  يكون منوط بضوابط قانونية حتكمه، وذلك راجع خلطورته على إمكانية مساسه بالنظام واآلداب 

 .ملستهلك اإللكرتوين واملسامهة يف ضياعهاالعامة، وحىت الميس بأي شكل من األشكال حبقوق ا
املتعلق بالتجارة اإللكرتونية  50-81وعليه جاءت العديد من التشريعات السيما نصوص القانون  

 بأطر قانونية لضبط اإلشهار التجاري اإللكرتوين ونظمه بصورة تكفل محاية املستهلك.
 .ةالكرتوني جتارةمورد، اشهار، معامالت جتارية، انرتنيت، الكلمات املفتاحية: 

 العاشر اآلليات القانونية لحماية المستهلك االلكتروني المحور:
Abstract:  

E-commerce advertising is an innovative type of commercial brand 

based on modernity. The latest technology developments, which have been 

largely reflected in consumption requirements, have become very important 

in the business life of both suppliers and consumers, despite all this 

importance. To be subject to legal controls, because of the seriousness of the 

possibility of prejudice to the system and public morals, and even to touch in 

any way the rights of electronic consumer and  contribute to the loss.    
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Accordingly, the provisions of law 18-05 on e-commerce have legal 

frameworks for regulating electronic commercial advertising and its systems 

in all its aspects, with a full chapter devoted to it. Therefore, we will highlight 

the conceptual framework of e-advertising, its main rules and restrictions on 

this type of advertising.  

Keywords: electronic commercial advertising, electronic resource, 

electronic consumer, comparative electronic advertising, misleading 

electronic advertising. 

Keywords: Advertising, commercial transactions, internet, supplier, e-

commerce. 
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أدت التطورات احلاصلة يف جمال االتصال احلديثة واملعلوماتية، إىل ظهور منط جديد من املعامالت 
 التجارية جتسدت يف التجارة اإللكرتونية، اليت تقوم على عرض السلع أو اخلدمات وتسويقها عرب الوسائط

 االلكرتونية، تتيح للمستهلك االلكرتوين إمكانية التسوق عن بعد دون جهد أو عناء.
ويعد اإلشهار التجاري االلكرتوين األداة اليت يرتكز عليها املورد االلكرتوين لتقدمي املعلومات حول 

ت األساسية حول ااملنتجات املتوفرة لديه، وكوسيلة فعالة يستخدمها بغية تعريف مجهور املستهلكني باملعلوم
املنتجات من سلع وخدمات معروضة للبيع، والذي يهدف املورد من ورائها إىل لفت انتباه املستهلك والدفع 

 به إىل الوقوع يف دائرة التعاقد.
إال أنه قد يضر املستهلك ويوقع يف الغلط، إذا ما مت الرواج عنها بطرق غري مشروعة بغية حتقيق 

 ية االشهارات املعروضة حاليا عرب شبكة املعلومات العاملية االنرتنيت، يشوهبا الكذبالربح، السيما  وأن غالب
 والتضليل، كوهنا ختفي احلقيقة وتتصف بعدم النزاهة واملشروعية.

وهو ما يأثر ال حمالة على حريته يف االختيار والتعاقد، إضافة إىل استنفار املستهلك عن اإلقبال  
 روضة من جهة وما يضر املورد االلكرتوين ومهنته من جهة أخرى.جمددا على املنتوجات املع

األمر الذي استدعى تكريس املشرع اجلزائري للعديد من السبل القانونية حلماية املستهلك االلكرتوين 
 خاص بالتجارة االلكرتونية. 81/50مبا فيها تشريع قانون 

ماية يعي الذي وفره املشرع  اجلزائري حل: مدى جناعة اإلطار التشر حول اإلشكاليةوعليه ميكن طرح 
املستهلك االلكرتوين من االشهار التجاري االلكرتوين املضلل؟ وهل قواعده مناسبة وكافية اجتاه خماطر التجارة 

 االلكرتونية؟ أم ال؟
وهو ما سنحاول اإلجابة عليه متبعني املنهج الوصفي والتحليلي هلذه الدراسة واملقسمة إىل      

 .والتوصياتأأساسني وخنتم الدراسة خبامتة نضّمنها أهم النتائج  مبحثني
 
 المفهوم التشريعي للمستهلك االلكتروني واالشهار التجاري المضلل االلكتروني .0

 :المقصود بالمستهلك االلكتروني 5.0
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إلنتاجية ان الثورة الصناعية والتطور التكنولوجي الذي شهده العامل والذي أدى إىل زيادة القدرة 
ة ساهم يف تبلور فكرة محاية املستهلك وبالتايل صدور تشريعات تعىن بذلك، فتعترب الواليات املتحدة األمريكي

السباقة يف الدعوة إىل محاية املستهلك إذ كانت البداية بالرسالة اليت وجهها جون كندي اىل الكونغرس يف 
لك مع يبعثون رسائل مماثلة للحث على محاية املسته عبارته الشهرية كلنا مستهلكون، ودأب رؤساء أمريكا

اإلشارة إىل انه توجد قوانني سابقة غري مباشرة حلماية املستهلك ،مث تلتها دول أوروبا إذ بدأ االهتمام 
يف شبه توصية صدرت يف قمة باريس لزعماء دول وحكومات السوق إذ حدد  8791باملستهلكني مطلع 

برنامج حلماية املستهلكني لنبدأ اجلهود بعدها ننصب على إجياد سبل  8790جملس وزراء السوق سنة 
للتنسيق بني دوهلا على سبيل محاية مواطين هذه الدول يف معامالهتم االستهالكية الداخلية والدولية، مث 

انيا، اجنلرتا مث كأمليف مقاومة التعسف ضد املستهلك ) قامت الدول يف أوروبا بإصدار تشريعات متخصصة
 (12، صفحة 1582)الصادق،  فرنسا..(

ومن بني التعاريف نأخذ ما جاء به املشرع الفرنسي بأنه من يقوم باستعمال السلع واخلدمات إلشباع 
حاجياته الشخصية وحاجيات من يعوهلم،وليس هبدف بيعها أو حتويلها أو استخدامها يف نطاق نشاطه 

 (62، صفحة 6002)حجازي،  .املهين
ويف الدول العربية صدرت العديد من التشريعات املتعلقة حبماية املستهلك كاإلمارات العربية، لبنان، 

 (1551)إبراهيم،  ... عمان، مصر
ك واليت ميزها قبل صدور قانون محاية املستهل أما بالنسبة للتشريع اجلزائري فتميز مبرحلتني مرحلة

النهج االشرتاكي فبعد االستقالل طبقت القوانني الفرنسية إال ما تعارض منها مع السيادة الوطنية والقوانني 
الفرنسية جاءت خالية من قانون ينظم محاية املستهلك الن فكرة محاية املستهلك مل تكن قد تبلورت يف 

ستهلك وقتها حمميا بالقواعد العامة وفقا لنظريات عيوب اإلرادة، والتزام املتدخل يكون فرنسا بعد، وبقي امل
 (01-90) .من القانون املدين اجلزائري 812وفقا للمسؤولية العقدية أو املسؤولية التقصريية طبقا للمادة 
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وهو أول نص يف اجلزائر نظم محاية  17/51رقم أما املرحلة الثانية وبصدور قانون محاية املستهلك 
 (51-17) .املستهلك والذي مل يورد املشرع من خالله أي تعريف للمستهلك

منه على  51مبراقبة اجلودة وقمع الغش عرف املستهلك يف املادة  املتعلق  75/97وبصدور املرسوم 
انه" كل شخص يقتين بثمن أو جمانا منتوجا أو خدمة معدين لالستعمال الوسيطي أو النهائي لسد حاجاته 

-58-95املؤرخ يف  97-75املرسوم  الشخصية أو سد حاجات شخص آخر أو حيوان يتكفل به."
،املعدل واملتمم مبوجب املرسوم التنفيذي  ،50جريدة رمسية عدد ة وقمع الغش،املتعلق برقابة اجلود 8775

 .18،جريدة رمسية عدد 1558-85-81 املؤرخ يف 58-980
ومن خالل هذا التعريف ميكن مالحظة أن املشرع استعمل عبارة يقتين وبالتايل حصر احلماية يف 

نهائي ، كذلك استعمال املشرع عبارة الوسيط أو الاملستهلك املقتين للمنتوج أو خدمة ومل يذكر املستعمل 
يتعارض مع عبارة سد حاجاته الشخصية أو شخص آخر أو حيوان يتكفل به وعليه فاملشرع من خالل هذا 

 (93، صفحة 6012)الصادق،  .املرسوم يكون قد تبىن االجتاه املضيق وبالتايل استبعد املهين من احلماية

 51الفقرة  51املتعلق باملمارسات التجارية عرف املستهلك يف املادة  52/51وبصدور القانون 
على انه "كل شخص طبيعي أو معنوي يقتين سلعا قدمت للبيع أو يستفيد من خدمات عرضت وجمردة 

 ملطبقة علىاملتعلق بتحديد القواعد ا 1552-51-19املؤرخ يف  51-52القانون  من كل طابع مهين ".
-80املؤرخ يف  85/51، معدل ومتمم مبوجب القانون رقم 28املمارسات التجارية،جريدة رمسية عدد

 .21، جريدة رمسية عدد 51-1585
 51/1557/ 10املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش املؤرخ يف املؤرخ يف  57/59وبصدور القانون 

ستهلك على انه "كل شخص طبيعي أو معنوي يقتين السالف الذكر عرف امل 17/51الذي ألغى القانون 
مبقابل او جمانا سلعة أو خدمة موجهة لالستعمال النهائي من اجل تلبية حاجاته الشخصية أو تلبية شخص 

 آخر أو حيوان يتكفل به "
أدرج الشخص املعنوي واعتربه  57/59والقانون  52/51وعليه نالحظ أن املشرع يف القانون 

 د من احلماية املقررة له قانونا مستهلكا يستفي
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جنده أكد على االستعمال  57/59ولكن بالنظر مرة أخرى لتعريف املستهلك الوارد يف القانون  
النهائي ما يعين نفي صفة املستهلك على من يقتين سلعا آو خدمات موجهة لالستعمال الوسيط 

 غري عماله لعبارة يقتين مبقابل أو جمانا يفالستخدامها ألغراض مهنية غري االستهالك النهائي كما أن است
حملها فاالقتناء يكون دائما مبقابل ولعله يكون قد قصد من كلمة جمانا االستعمال أو انه أراد إضفاء احلماية 
على املستهلك حىت ولو قدم له املتدخل السلعة أو اخلدمة كهدية مثال و لذا كان على املشرع أن يستخدم 

 .(26، صفحة 6012)الصادق،  . وهو يتحصللفظا أوسع من يقتين
وتكملة للجدل القائم بشأن استبعاد املهين من دائرة محاية املستهلك يطرح تساؤل باخلصوص املهين 
الذي يتصرف خارج نطاق ختصصه وهو يعد كذلك يف مركز ضعف شانه شان املستهلك العادي وهو ما 

ماية سالف الذكر فان صياغة بعض أحكامه توحي حب 57/59أثار جدال واسعا وبالرجوع إىل القانون 
 80منها( واملتعلقة بالضمان القانوين، وكذا املادة  52) باستثناء الفقرة  89املقتين بصفة عامة مثال املادة 

املتعلقة باحلق يف التجربة، أيضا األحكام املتعلقة بالسالمة والنظافة  وامن املنتجات يكفل احلماية لكل مقتين 
هين.هذه املشرع املهين عند استعماله لعبارة االستعمال امللسلعة أو خدمة لكن يف تعريف املستهلك استبعد 

 التعاريف اليت تناوهلا املشرع ختص بالدرجة األوىل املستهلك التقليدي إما بالنسبة للمستهلك االلكرتوين فقد
من قانون التجارة االلكرتونية اجلزائري السالف الذكر على انه "كل شخص طبيعي او  51عرفته املادة 

قتين بعوض او بصفة جمانية سلعة او خدمة عن طريق االتصاالت االلكرتونية من طرف املورد معنوي ي
 االلكرتوين بغرض االستخدام النهائي" 

هذا فيما خيص املستهلك الذي هو طرف يف العقد االلكرتوين باعتباره دائنا والذي يقابله املنتج أو 
ويشمل كل منتج  57/59لتزم بتطبيق القانون ( فهو املدين امل89) 75/111احملرتف طبقا للمرسوم 

من قانون التجارة االلكرتونية اجلزائري السالف  51وعرفته املادة  مستورد، خمزن  أو موزع باجلملة أو التجزئة.
الذكر كما يلي: املورد االلكرتوين "كل شخص طبيعي او معنوي يقوم بتسويق او اقرتاح توفري السلع  

 تصاالت االلكرتونية."اواخلدمات عن طريق اال
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السالف الذكر هو كل سلعة أو  57/59وكما نعلم أن لكل عقد حمل تطبيق وحمل تطبيق القانون  
املتعلق حبماية املستهلك وقمع  1557فيفري  10املؤرخ يف  59-57من القانون  85املادة  خدمة.

 الغش،جريدة رمسية عدد.
السالف الذكر والسلعة املقصودة هي  57/59القانون من  89وقد عرف املشرع السلعة يف املادة 

السلعة املادية دون املعنوية كرباءة االخرتاع والعالمات والرسوم والنماذج الصناعية كما أن السلعة تشمل 
املتعلق مبراقبة  75/97السالف الذكر خبالف املرسوم  57/59املنقول والعقار على حد السواء يف القانون 

عرف السلعة على انه كل شيء منقول مادي ميكن أن يكون موضوع معامالت مادية، النوعية والذي 
 (55، صفحة 6012)الصادق،  والسلعة قد تكون جديدة وقد تكون مستعملة كبيع السيارات املستعملة مثال .

كر فقد عرفها لنا بأهنا كل عمل السالف الذ  57/59ومبا أن اخلدمة هي كذلك حمل تطبيق القانون 
من  80قرة املادة الثالثة ف .يقدم غري تسليم السلعة حىت ولو كان التسليم تابعا أو مدعما للخدمة املقدمة

 .املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش 59-57القانون 
 

 :المقصود باإلشهار التجاري المضلل االلكتروني 0.0
نتيجة تعدد جماالت وأنواع وأهداف اإلعالن التجاري، فإن جل التشريعات واألنظمة الفقهية   

أعطت معىن واسع لإلشهار، حبيث يشمل كل وسيلة هتدف للتأثري النفسي على املستهلكني حتقيقا 
على  ةلغايات جتارية، ويفرتض يف اإلعالن لكي حيقق أهدافه، نوع من التكرار واإلحلاح وتسليط الفكر 

املتلقي باستخدام كل ما من شأنه إهلاب اخليال واجتذاب العني وإطراء األذن يف نفس الوقت الذي يتم 
، 1588د، )عبفيه إظهار حماسن املنتج أو اخلدمة، بقصد حث املستهلك وحتريضه على االستهالك. 

 . (25صفحة 
 51/51/1555للربملان األورويب املؤرخة يف  98-1555اإللكرتونية رقم فعرفت تعليمة التجارة 

املتضمنة بعض اجلوانب القضائية خلدمات شركة اإلعالم السيما التجارة اإللكرتونية يف السوق الداخلية، 
على أنه: " كل خدمة تقدم مقابلة ألجر عن بعد وبوسائل إلكرتونية بناء على طلب فردي من املستفيد 
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دمات"، وقد استخدمت نفس التعليمة مصطلح " االتصال التجاري"، وعرفته بأنه: "كل شكل من اخل
من أشكال االتصال موجه لتسويق السلع واخلدمات مباشرة أو بصورة غري مباشرة، أو صورة مشروع أو 

 منظمة أو شخص له نشاط جتاري، صناعي، حريف، أو ميارس نشاط منظم".
بأنه: " أي شكل  19/59/8771الصادر يف  115-71رسوم رقم من امل 51كما جند أن املادة

من أشكال نشر الرسالة التلفزيونية مقابل أجر أو أي مقابل آخر بقصد تنمية توريد السلع واخلدمات مبا 
فيها تلك اليت تقدم حتت التسميات النوعية، يف سياق النشاط التجاري والصناعي، احلريف أو املهين، 

من القانون البلجيكي املتعلق  51/59تجاري ملشروع عام أو خاص"، وعرفت املادة لضمان التسويق ال
بالتجارة اإللكرتونية، االتصاالت التجارية على أهنا: " كل شكل من أشكال االتصاالت املوجه لتعزيز 

السلع واخلدمات، أو صورة شركة أو هيئة شخص ميارس نشاط جتاري وصناعي وحريف، أو نشاط تنظيمي 
 ك بطريقة مباشرة أو غري مباشرة".وذل

، تاله مشروعان األول 8711أما بالنسبة للجزائر فقدم قدم مشروع لقانون اإلشهار سنة       
 ، وتعرض هذا األخري للتجميد من طرف جملس األمة.8777،  واملشروع األخري لسنة 8775لسنة 

 .(71، صفحة 1588)شيحات، وباعتبار أن اإلشهار نشاط جتاري له ضوابط 
فقد نظمه املشرع اجلزائري وأشار إليه يف العديد من النصوص القانونية ولو بشكل غري مباشر يف  

املتعلق برقابة  75/97من املرسوم التنفيذي رقم  51قوانني خاصة بقطاعات أخرى، فقد عرفته املادة 
االقرتاحات أو الدعايات أو العروض أو خدمة بواسطة أسانيد بصرية اجلودة وقمع الغش  بأنه: " مجيع  

يناير  95هـ املوافق لـ 8285رجب  59، املؤرخ يف 75/97املرسوم التنفيذي رقم  ".أو مسعية بصرية
 .51، ص8775، لسنة 50املتعلق برقابة اجلودة وقمع الغش، ج.ر، ع 8775
التجارية يف املادة الثالثة منه على أنه: " كل إعالن  املتعلق باملمارسات 51-52كما عرفه القانون   

يهدف بصفة مباشرة أو غري مباشرة إىل ترويج بيع السلع أو اخلدمات مهما كان املكان أو وسائل 
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يونيو  19هـ املوافق  8210مجادى األوىل  50املؤرخ يف  52/51القانون رقم  االتصال املستعملة".
 .57، ص 1552، سنة 28جارية، ج.ر، ع ، املتعلق باملمارسات الت1552

جاء بتعريف خاص لإلشهار  ، 50-81ومع صدور القانون اخلاص بالتجارة اإللكرتونية رقم      
بأنه: "كل إعالن يهدف بصفة مباشرة أو غري مباشرة إىل ترويج بيع  51الفقرة  51اإللكرتوين يف املادة 

شعبان عام  12، مؤرخ يف  50-81قانون رقم  سلع أو خدمات عن طريق االتصاالت اإللكرتونية".
 .50، ص11رتونية، ج.ر، ع ، متعلق بالتجارة اإللك1581مايو  85هـ املوافق لـ  8297
ومن خالل هذا التعريف يتضح أن املشرع اجلزائر واكبة التشريعات األوروبية ونظم هذا النوع من  

اإلشهار ملواكبة عصر الرقمنة، تسهيال لعمليات البيع والشراء عرب الوسائط اإللكرتونية، فيمتاز من خالل 
لى نفسية ه يبث عرب الوسائط اإللكرتونية إضافة لتأثريه عذلك جبملة من املميزات عن اإلشهار التقليدي بأن

املستهلك صوتا وصورة لتثبيت الرسالة اإلشهارية يف ذهن املستهلك، مع تباين كافة العناصر اخلاصة باملنتج 
مع تكرار العملية تروجيا وتسويق للسلع واملنتجات، لتوسيع قاعدة اجلمهور، ناهيك عن فرصة املستهلك يف 

ة بني اإلعالنات واقتناء املنتج املناسب بعد مشاهدة العديد من اإلشهارات...، فاإلشهار اإللكرتوين املقارن
إذن هو عملية إخبارية غايتها إعالم املستهلك مبعلومات حول املنتوجات واخلدمات، بإظهار حماسنها  ليقبل 

ة من أدوات يف استخدام أدا عليها املستهلك ويقتنيها.  وهو يعتمد على عنصرين، عنصر مادي ويتمثل
التعبري وهي اإلنرتنت أو ما يعرف بالبيئة اإللكرتونية، أما العنصر الثاين فهو عنصر معنوي واهلدف منه هو 

 حتقيق الربح، وهذا مامييز اإلشهار التجاري اإللكرتوين عن باقي اإلشهارات.   
وسيلة للرتويج للمنتجات، و هناك فرق بني االعالن و الدعاية يف أن األول يعترب  الشهارفا   

يعتمد على الوسائل التقليدية لتعريف اجلمهور بالسلع املعروضة، و الدعاية تستعمل فيها وسائل 
تكنولوجية تؤثر يف املستهلك و تدفعه للتعاقد. و جتدر االشارة  أنه و كثريا ما جند اإلشهارات تسمى 

النات، لكن املشرع استعمل مصطلح االشهار و عرفه قانونا، و بالتايل هو األجدر باالستعمال. باإلع
 (829، صفحة 1581)حممد، 
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املتعلق بالقواعد املطبقة  51-52من القانون  11أما حاالت االشهار املضلل فقد بينتها املادة  
 وان كان مل يتطرق لتعريفه مباشرة، ومل حيدد ارتباطه بوسائل تقليدية أو وسائل على املمارسات التجارية،

، املؤرخ 51-52 القانونحديثة، وامنا اكتفى بقوله يعترب اشهارا غري شرعي و ممنوعا، كل اشهار تضليلي، 
 19يف ، الصادرة 28، احملدد للقواعد املطبقة يف املمارسات التجارية، ج ر، عدد 1552يونيو  19يف 

 السيما اذا كان: .1552يونيو 
يتضمن تصرحيات أو بيانات أو تشكيالت ميكن أن تؤدي اىل التضليل بتعريف منتوج أو خدمة أو 

 بكميته أو وفرته أو مميزاته.
 يتضمن عناصر ميكن أو تؤدي اىل االلتباس مع بائع آخر أو مع منتوجاته أو خدماته أو نشاطه.

يتعلق بعرض معني لسلع أو خدمات يف حني أن العون االقتصادي ال يتوفر على خمزون كاف من 
تلك السلع أو ال ميكنه ضمان اخلدمات اليت جيب تقدميها عادة باملقارنة مع ضخامة االشهار، وهذا قبل 

ئري ملفهوم زااملتعلق بالتجارة االلكرتونية أما بعد صدوره فقد تطرق املشرع اجل 50-81صدور القانون 
املتعلق بالتجارة االلكرتونية: بأنه كل  50-81االشهار االلكرتوين ضمن املادة السادسة من القانون 

اعالن يهدف بصفة مباشرة أو غري مباشرة اىل ترويج بيع سلع أو خدمات عن طريق االتصاالت 
جارة االلكرتونية، ج ر، عدد ، يتعلق بالت1581مايو  85، املؤرخ يف 50-81أنظر القانون االلكرتونية. 

 .1581مايو  81، الصادرة يف 11
 ويتضح أن االشهار االلكرتوين يقوم على جمموعة من العناصر األساسية تتمثل يف:  

وجود مستهلك الكرتوين متلقي لإلشهار االلكرتوين: حيث عرفت املادة السادسة من القانون -8
ة أو بيعي أو معنوي يقتين بعوض أو بصفة جمانية سلعاملستهلك االلكرتوين بأنه: كل شخص ط 81-50

خدمة عن طريق االتصاالت االلكرتونية من املورد االلكرتوين ) الذي يقوم بالتسويق أو اقرتاح توفري السلع 
 و اخلدمات( بغرض االستخدام النهائي. 

 وجود دعائم لإلشهار: و هي كل وسيلة من وسائل االتصال االلكرتوين.  -1
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االشهار االلكرتوين: الرتويج لبيع سلعة أو خدمة معينة سواء بصفة مباشرة أو غري  حمل -9
 مباشرة.

 اهلدف من االشهار االلكرتوين: ايصال رسالة ذات طبيعة جتارية أو يكون اهلدف جتاري.  -2
ضع ي االشهار االلكرتوين املضلل أو الغامض: بالرجوع للقانون اجلزائري، جند أن املشرع اجلزائري مل

من قانون  95تعريفا لإلشهار االلكرتوين املضلل أو الغامض، مع أنه أشار اىل هذا املصطلح ضمن املادة 
التجارة االلكرتونية، بقوله أنه جيب التأكد من استيفاء الشروط املقررة قانونا لالستفادة من العرض 

 التجاري، ليست مضللة وال غامضة.
تضمن الرسالة االعالنية معلومات غري صحيحة تؤثر يف قرار و يكون االشهار مضلال عندما ت   

، 1588)غامن،  أو حكم املستهلك حبيث تدفعه اىل قرار مل يكن ليتخذه لو علم حقيقة املعلومات
 .(19صفحة 

و ال يقتصر التضليل على ذكر بيانات ختالف احلقيقة يف مضمون االعالن وانا قد يتمثل يف    
طريقة تقدمي املعلومات للجمهور وبالتايل قد يشكل تضليال ادخال عالقة االرتباط التشعيب من جانب 

تهلك سشخص يف موقع مملوك لشخص آخر مع االحتفاظ بالصفحة الرئيسية ملوقع الشخص األخري، فامل
الذي يدخل اىل املوقع معتقدا أنه أمام املوقع األصلي )موقع الشخص األخري( يفاجأ بوجوده يف موقع 

الشخص األول الذي وضع عالقة االرتباط، هذا الواقع العملي على شبكة االنرتنت و الذي يطلق عليه 
Frammingغامن، ) .، ميكن أن يوصف بأنه تضليل من جانب املعلن ويسبب ضررا للمستهلك

 (11، صفحة 1588
وجتدر االشارة أن االشهار املضلل يؤدي اىل تغليط املستهلك أو من شأنه أن يؤدي اىل ذلك،    

سواء باستعمال الكذب أو بدونه، عن قصد أن دون قصد، حىت لو كان باإلمهال، لكن العكس غري 
صحيح، فاإلشهار الكاذب يشرتط فيه وجود الكذب الذي يؤدي اىل غش املستهلك، أما االشهار 

ضلل يوجد فيه نقطة تقع بني االشهار الصادق و االشهار الكاذب، و بالتايل الفرق جائر بني االشهار امل



 

 مخانشة آمنة
 لبيد عماد

 خصوصية الحماية التشريعية المقررة للمستهلك االلكتروني
 وأثرها على االشهار التجاري االلكتروني المضلل

 

12 

الكاذب و الصادق، أما بني االشهار الكاذب و املضلل غري جائر، ألن الفارق يف الدرجة و ليس يف 
 (6003)بليمان،  الطبيعة.

لحماية المستهلك االلكتروني من االشهار التجاري االلكتروني الحماية التشريعية  .3
 المضلل

 :23-25و  20-20الحماية التشريعية المقررة بموجب القانونين  5.3
املتعلق بالقواعد املطبقة على املمارسات التجارية  51-52يعترب االشهار املضلل طبقا للقانون    

من قبيل املمارسات التجارية الغري نزيهة، وقد رتب املشرع على أي اشهار غري شرعي و ممنوع، عقوبة أصلية 
ري قدرة خبمسني ألف دينار جزائ، وتتمثل يف الغرامة املالية وامل51-52من القانون  91نصت عليها املادة 

 .51-52من القانون 91أنظر املادة اىل مخسة ماليني دينار جزائري. 
من نفس القانون على  21اىل  22اضافة اىل العقوبة األصلية، نص املشرع مبوجب املواد من    

  51-52من القانون  22انظر املادة  ،صادرة السلع احملجوزة حبكم قضائيعقوبات أخرى تكميلية وهي م
غلق احملالت التجارية ملدة أقصاها ستون يوما مبوجب قرار من الوايل املختص اقليميا بناء على اقرتاح املدير 

(، النشر الكلي أو اجلزئي يف الصحافة الوطنية بالنسبة لقرارات الوايل 21الوالئي املكلف بالتجارة ) املادة 
 . 21قاضي املادة املختص اقليميا و ال

 
املتعلق حبماية  59-57أما عن محاية املستهلك من االشهار االلكرتوين املظلل طبقا للقانون 

املتعلق حبماية املستهلك و قمع الغش  59-57من القانون  11املستهلك و قمع الغش فقد أحالت املادة 
اجلزائري، حيث أن كل من خيدع  من قانون العقوبات 217اىل العقوبات املنصوص عليها مبوجب املادة 

املستهلك بأي وسيلة أو طريقة حول: تاريخ أو مدد صالحية املنتوج، قابلية استعمال املنتوج، كمية املنتوج 
املسلمة، تسليم املنتوجات غري تلك املعنية مسبقا، طرق االستعمال واالحتياطات الالزمة الستعمال املنتوج، 

 املتعلق حبماية املستهلك و قمع الغش 59-57أنظر القانون  النتائج املنتظرة من املنتوج.
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ففي أي حالة من احلاالت اليت تكون حمال للتضليل يف االشهار التجاري، و احملددة حصرا يف    
قانون عقوبات جزائري، وهي : اما  217،  يعاقب مرتكبها بالعقوبات املنصوص عليها يف املادة 11املادة 

دينار  855.555دينار جزائري اىل  15.555سنوات أو غرامة مالية قدرها  9احلبس من شهرين اىل 
 .جزائري، أو كلتا العقوبتني

 :المتعلق بالتجارة االلكترونية 21-51الحماية التشريعية المقررة بموجب القانون  0.3
الزم املشرع املورد االلكرتوين الذي يعترب كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتسويق أو اقرتاح توفري السلع أو 

بعدم ارغام املستهلك  50-81لقانون من ا 51املادة  حسباخلدمات عن طريق االتصاالت االلكرتونية 
االلكرتونية حيث البد للمورد االلكرتوين أن يضع منظومة الكرتونية يسمح من خالهلا  على تلقي اإلشهارات

لكل شخص بالتعبري عن رغبته يف عدم تلقي أي اشهار منه عن طريق االتصاالت االلكرتونية، دون مصاريف 
 .أو مربرات

رتونية يؤكد من صاالت االلكويف هذه احلالة، يلزم املورد االلكرتوين، بتسليم وصل استالم عن طريق االت   
املادة  حسب ساعة 12ة لتلبية رغبته يف غضون خالله للشخص املعين تسجيل طلبه، و اختاذ التدابري الالزم

 .50-81لقانون من ا 91
لموافقة املسبقة االلكرتونية خضع ل ويف حالة نزاع، ينبغي للمورد االلكرتوين أن يثبت أن ارسال اإلشهارات   

 من القانون أعاله.  99املادة حسب و احلرة، و باحرتام مقتضيات االشهار.  
وما يتضح من ذلك أن اإلشهارات االلكرتونية تتميز خباصية طلب االذن ومعىن ذلك أن املستخدم أو    

اغلب األحيان  قراءة الرسالة أو رفضها، حيث يفمستقبل الرسالة االعالنية االلكرتونية ميكنه أن خيتار بني اما 
يتعرض مستخدمي االنرتنت عند حتميل ملف معني اىل رسائل تطلب النقر على نعم، اذا أرادو رؤية وصلة 
اعالنية خالل فرتة التحميل أو حذفها، و هذا ما دفع املشرع اىل الزام املورد االلكرتوين بعدم ارغامه املستهلك 

 .الكرتوينبتلقي أي اشهار 
من قانون  29و  25أما عن جزاء خمالفة االحكام القانونية املتعلقة باإلشهار االلكرتوين فبالرجوع للمادتني 

 :التجارة االلكرتونية اجلديد و اليت تنص كل مادة على ما يلي
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 055.555دج اىل  05.555:" دون املساس حبقوق الضحايا يف التعويض، يعاقب بغرامة من 25املادة 
 ".من هذا القانون 92، 91، 98، 95دج كل من خيالف أحكام املواد 

: "عندما يرتكب املورد االلكرتوين أثناء ممارسة نشاطه، خمالفات تكون حتت طائلة عقوبة غلق حمل 29املادة 
 لمبفهوم التشريع املتعلق مبمارسة األنشطة التجارية، يتم تعليق تسجيل أمساء نطاق املورد االلكرتوين بشك

حتفظي من طرف اهليئة املكلفة مبنح أمساء النطاق يف اجلزائر بناء على مقرر من وزارة التجارة. ال ميكن أن 
 .تتجاوز مدة التعليق التحفظي السم النطاق ثالثني يوما

ما يتضح من هذه املواد فيما خيص االشهار االلكرتوين املضلل، أن املشرع اجلزائري أقر عقوبات  يف حالة   
خمالفة االشهار االلكرتوين للشروط املقررة قانونا، أو يف حالة ارغام املورد االلكرتوين املستهلك على تلقى 

الف دينار  05ل يف الغرامة املالية املقدرة ب اإلشهارات ، حيث أفرد عقوبة مالية كعقوبة اصلية و اليت تتمث
 .الف دينار جزائري. يف حني مل يضع عقوبة سالبة للحرية 055جزائري اىل 

 
وتعترب العقوبات املالية ذات أمهية كبرية يف اجلرائم اإلقتصادية حىت تضمن االحرتام الالزم لفعالية املنافسة، 

ات كب بدافع الطمع والربح غري املشروع، ولذلك تشتمل العقوبوهذا يعود إىل أن أغلبية هذه اجلرائم ترت
املالية على شقني أحدمها تأدييب واآلخر وقائي فمن املناسب إذن احلكم بعقوبة مالية تصيب املخالف يف 
ذمته املالية لردعه وغريه عن املنافسة غري املشروعة، فكلما ارتفعت قيمة الغرامة كلما تراجع األعوان 

 .ون عن خمالفة هذه املنافسة املشروعةاإلقتصادي
والغالب أن تأخذ العقوبة املالية شكل الغرامة، وتعد الغرامة من أقدم أنواع العقوبات ويرجع أصلها إىل نظام 
الدية الذي كان يطبق يف الشريعة اإلسالمية، فهي نظام خيتلط فيه العقاب بالتعويض وتطورت بعد ذلك إىل 

كسية خلصائص الذي يتميز خبصائص ع احلديثة عقوبة خالية من معىن التعويضأن أصبحت يف التشريعات 
 (991، صفحة 1585)القهوجي،  .العقوبة
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 بأهنا إلزام احملكوم عليه بأن يدفع مبلغا من املال إىل خزينة الدولة فهي تعترب إذن أنسب وأصلح وتعرف الغرامة
النوع من اجلرائم، وتأيت حبسب األصل يف شكل حمدد يتمثل يف دفع قيمة معينة ال تقل وال العقوبات هلذا 

تزيد عن حد معني، وتعرف هذه الغرامة باحملددة ألن املشرع يرتفع باحلد األعلى للغرامة إىل حد كبري، وهي 
 (602، صفحة 6012)معاش،  .تعترب من بني أشكال الغرامة األكثر استعماال يف النصوص املعاقبة

وقد قرر املشرع أيضا قبل صدور هذه لقوانني محاية ميكن القول عنها محاية تقليدية جتد مصدرها يف احلماية 
مدنية للمستهلك من االشهار التضليلي االلكرتوين الذي يقوم فيه العون االقتصادي باستخدام بيانات 

واملميزات اجلوهرية للمنتوجات واخلدمات املعلن عنها إلكرتونيا مما يؤدي إىل املساس مضللة حول اخلصائص 
  .خبيار املستهلك ورضاه

ه وتقوم عليه نظرية املسؤولية املدنية التقصريية ولذى فهي ختضع لنفس الشروط التقليدية اليت ختضع هلا هذ
ل املنشئ ن الفعل الشخصي الذي يعترب الفعاألخرية، وتتمثل يف توافر الفعل الضار أي اخلطأ الناتج ع

للمسؤولية، حيث ُيشرتط لقيام دعوى املنافسة غري املشروعة يف جمال اإلشهار التجاري أن يشكل هذا 
 .األخري عمال خاطًئا وأن يتم يف وجود حالة منافسة

دين اجلزائري وتقابلها من القانون امل 812ترتكز دعوى املنافسة غري املشروعة كما سبق ذكره على املادة    
من القانون املدين املصري، وهي كلها  819من القانون املدين الفرنسي واملادة  8919و 8911املادتني 

 .تفرتض وجود خطأ، أي وقوع املعلن يف خطأ والذي يعترب أهم شرط لقيام دعوى املنافسة غري املشروعة
لقواعد نصوص القانون، وإمنا استقر تعريفه حسب اومل يتطرق املشرع اجلزائري إىل تعريف اخلطأ ضمن    

العامة باعتباره ركنا من أركان املسؤولية التقصريية بأنه:" إخالل بالتزام قانوين أي اإلحنراف عن سلوك الرجل 
 (8519، صفحة 8718)السنهوري، . املعتاد مع إدراك الشخص لذلك

 
الذي يعترب شرطا حتميا وضروريا يف كل مسؤولية مدنية إذ ال يكفي إثبات ارتكاب اخلطأ  مث عنصر الضرر

حىت تقوم مسؤولية املخطئ بل جيب إثبات الضرر الذي حلق مصلحة مشروعة للشخص الذي يطالب 
 .بالتعويض
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و حبق أويعرف الضرر مبعناه العام بأنه: األذى الذي يصيب الشخص نتيجة املساس مبصلحة مشروعة له 
 .(99، صفحة 1588)سعدي،  من حقوقه املادية

س-لكن دون إقامة الدليل-وغالبا ما يؤكد القضاء الفرنسي
ُ
َتعملة، على وجود الضرر وذلك بربطه بالوسيلة امل

حساس خاصة عند استعمال وسائل اخللط حيث تكون املعاينة املباشرة للضرر من طرف  غري أن هذا اإلجتاه
القاضي يف هذه احلالة مستحيلة ذلك أن اخللط يقع فقط يف ذهن الزبون وهو أمر ال ميكن اكتشافه، كما 

يف  عيعتمد القضاء يف البحث عن الضرر على استخراج الوسيلة اليت ميكن أن تؤدي بطبيعتها إىل اإليقا 
 .(Pirovano, 2000, p. 495) اخللط، وأحيانا أخرى فهو يكتفي مبجرد إمكانية الوقوع يف اخللط

غري أن هناك بعض القرارات اليت تعرتف بعدم ثبوت وجود الضرر، ومع ذلك تقوم مثال باملعاقبة على حماولة 
ليه والضرر ، وأخريًا رابطة السببية بني اخلطأ الواقع من املدعى عخائبة زبائن اليت مل تتحقق وكانتحتويل ال

الذي حلق باملدعي، وهي متثل الركن الثالث للمسؤولية، وتعين أن يكون الضرر الذي حلق باملدعي نتيجة 
 ( Pirovano, 2000, p. 495) ُمباِشرة خلطأ املدعى عليه.

 خاتمة: .0
من خالل دراستنا خصوصية احلماية التشريعية املقررة للمستهلك االلكرتوين وأثرها على االشهار      

 :التجاري االلكرتوين املضلل مت التوصل إىل النتائج التالية
محاية املستهلك اإللكرتوين التشريعية من اإلشهار التجاري اإللكرتوين أو غري مشروع " املضلل أو  -

الكاذب أو غري املرغوب فيه له خصوصية وذلك كون هذه احلماية تعترب من املتطلبات األساسية واملهمة يف 
 .مجيع التعامالت اإللكرتونية

يف التعريف التشريعي املستهلك اإللكرتوين اعرتفت التشريعات املقارنة لألشخاص الطبيعيني  -
نيني الذين انصب اختالفها حول األشخاص املعنوية واملهاملمارسني للتصرفات غري املهنية بصفة املستهلك و 

يتصرفون خارج نطاق مهنهم أما بالنسبة للمشرع اجلزائري تبني انه أعطى صفة املستهلك اإللكرتوين لك من 
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الشخص الطبيعي واملعنوي مل يقر بصفة املستهلك اإللكرتوين للمهين، ومن ذلك ال يوجد اختالف بني 
 .والعادي إال من خالل الوسيلة املستعملة يف إبرام العقد اإللكرتوين املستهلك اإللكرتوين

مل يعرف املشرع اإلشهار االلكرتوين املضلل او الكاذب أو غري مرغوب فيه يف قانون التجارة  -
 االلكرتونية
إىل جانب قانون  09-03و  06-02أقر املشرع اجلزائري محاية تشريعية مبوجب القانونني  -

 .التجارة اإللكرتونيةالعقوبات و 
وكذلك ترتيب مسؤولية مدنية وعقوبات منصوص عليها يف كل من القانون املدين وعقوبات أصلية  -

سنوات ،  5ومكملة يف حق املورد االلكرتوين اجملرم وتتمثل أساسا يف الغرامة املالية، احلبس ملدة ال تتجاوز 
 املصادرة، احلل ، الغلق ...إخل.
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 :ملخص
ونظرا لعدم تقدم اجلزائر يف جمال التجارة االلكرتونية فليس منطقيا التحدث عن مىت ، يف هذه الدراسة 

تطبق هذه التقنية ومىت ال تطبق، ولكن األوىل من ذلك حتديد أهم اجلوانب والقواعد اليت ترتكز عليها 
مستمر  لالتجارة اإللكرتونية  من أجل تطوير ونشر وتعميم التقنية ضمن خمتلف األنشطة املناسبة بشك

مع ضرورة قيام الدولة بإختاذ إجراءات اليت حتفز على جتاوز العقبات والصعوبا اليت يواجهها القطاع ومفيد، 
 وأيضا إتباع املقرتحات اهلادفة إلنشاء جتارة أمنة.

: التجارة اإللكرتونية، معوقات التجارة اإللكرتونية، متطلبات التجارة اإللكرتونية ، الكلمات المفتاحية
 لتجارة اإللكرتونية يف اجلزائر.ا

 ( مقومات ومعوقات تطبيق نظام التجارة االلكترونية في الجزائر 4)  المحور:
Abstract: 

 In this study, and in view of Algeria's lack of progress in the field of 

electronic commerce, it is not logical to talk about when and when this 

technology is not applied, but the first of that is to define the most important 

aspects and rules that underpin electronic commerce in order to develop, 

publish and generalize technology within the various activities that are 

continuously and beneficial, With the necessity for the state to take 

measures that motivate to overcome obstacles and difficulties faced by the 

sector and also to follow proposals aimed at establishing safe trade. 

Keywords: e-commerce; obstacles of e-commerce;  requirements of e-

commerce; e-commerce in Algeria. 
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 مقدمة:  .5
ة االتصاالت قد أحدث ثورة معلوماتية أمساه البعض الثورة الصناعي إن التقدم التكنولوجي يف وسائل

الثالثة، ونقلة نوعية يف وسائل االتصاالت وسرعة املعلومات، وأصبح العامل املرتامي األطراف قرية كونية صغرية 
جم ح تتناقل فيها املعلومات إلكرتونيا وسرعة فائقة عرب شبكة االنرتنت، وقد أسهم ذلك يف توسيع دائرة

التبادل التجاري بني دول العامل، وأضحى العامل يف سوق إلكرتونية تنافسية واسعة ملختلف السلع واخلدمات، 
وأصبحت التجارة االلكرتونية جماال خصبا أمام الدول لإلفادة منها كوسيلة حديثة لزيادة حجم جتارهتا وحتقيق 

 معدالت منو أعلى يف إقتصادياهتا.
رة االلكرتونية بلغت حدودا عالية يف إنتشارها لدى الدول الغربية، ويف العامل وبالرغم من أن التجا

بصفة عامة، يعرتف املسؤولون بتأخر اجلزائر يف هذا الصدد مقارنة مبا مت إنفاقه ومبا كان ينظر من تلك 
تمع اجلهود، وتعددت وجهات النظر يف القضية وتضاربت االقرتاحات واالفرتاضات عن سبب عدم تقدم اجمل

 اجلزائري يف جمال التجارة اإللكرتونية.
 وعليه جاءت هذه الورقة البحثية بطرح التساؤل اآليت:   

ماهي المعوقات التي تحول دون تطبيق التجارة اإللكترونية في الجزائر وما هي الحلول 
 الممكنة؟ 

 ايل:وينبثق عن التسؤال الرئيسي جمموعة من األسئلة الفرعية وذلك على النحو الت
 ما املقصود بالتجارة اإللكرتونية؟ وما هي جوانبها؟ 
  ما هي األسباب اليت أدت إىل عرقلة إنتشار وجناح  األنشطة التجارية االلكرتونية املمارسة يف

 اجلزائر؟
 كيف ميكن للدولة اجلزائرية أن تواجه هذه املعوقات؟ 

 فرضية الدراسة 

mailto:Massika.brahimi@univ-constantine2.dz
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  إختاذ التجارة االلكرتونية واالستفادة من مزاياها، فيما لو متمتتلك اجلزائر إمكانيات كبرية لتطوير 
 االجراءات املناسبة وتوفري املتطلبات الالزمة إلستخدامها وتوسيع إنتشارها.

 : تكمن أمهية هذه الدراسة فيما يأيت:أهمية الدراسة
 ه خاصة نأمهية التجارة االإلكرتونية كموضوع حديث مازلت النقاشات والدراسات متواصلة بشأ

 على مستوى اهليئات واملنظمات اإلقليمية والعاملية؛
  تعترب الدراسة مهمة كوهنا تتعلق مبتطلبات التجارة اإللكرتونية على حنو عام، ومعاجلة املشاكل

 ا؛اليت حتد من اإلستفادة من مزايا هذه التقنية وإقرتاح احللول املمكنة هل
  يف  -ات ميكن الوصول إليها، وما ينبثق عنها من توصيثثمثل أمهية هذه الدراسة يف النتائج اليت

 ميكن أن تساعد يف النهوض بقطاع التجارة االلكرتونية.   –حالة األخذ هبا 
 : هتدف هذه الدراسة إىل الوصول لألهداف التاليةأهداف الدراسة

 إزالة الغموض عن مفهوم التجارة اإللكرتونية بتعريفها وحتديد جوانبها وخصائصها؛ 
 ديد متطلبات تطبيق هذه التقنية يف اجلزائر ومدى توفر هذه املتطلبات وما هي اجلهود اليت حت

 سجلت يف هذا الصدد؛
 .معاجلة املشاكل اليت حتد من اإلستفادة من مزايا هذه التقنية وإقرتاح احللول املمكنة 

 منهجية الدراسة 
د خمتلف الوصفي والتحليلي املناسب لسر قصد اإلجابة على اإلشكالية املطروحة، مت استخدام املنهج 

املفاهيم والتعاريف واحلقائق اليت تدور حول املوضوع وكذا حتليل نتائج الدراسات واالحباث اليت تعرضت له، 
من خالل االعتماد على املراجع واملصادر املتخصصة اليت تناولت موضوع الدراسة، باإلضافة إىل املنهج 

 رمجة بعض اإلحصائيات املتعلقة بالدراسة .اإلحصائي من أجل إستعراض وت
  خطة الدراسة

 قصد اإلملام مبختلف جوانب الدراسة سوف نعتمد على خطة تتكون من احملاور التالية:
 ؛ماهية التجارة اإللكرتونية   -
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 ؛معوقات التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر -
 .سبل توسيع إستخدام التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر -

 ماهية التجارة اإللكترونية. 0
ظهرت التجارة اإللكرتونية كنتيجة منطقية للتحول إىل إقتصاد املعرفة، فهي تعتمد يف ألياهتا على 
التكنولوجيات احلديثة للمعلومات واالتصاالت اليت تعترب أحد الركائز االساسية لإلقتصاد القائم على املعرفة، 

 شارا واسعا يف فرتة وجيزة خاصة مع ظهور األنرتنت.وقد شهدت هذه التجارة منوا هائال وإنت
 التجارة اإللكترونية  مفهوم 5. 0

لقد شهدت شبكة األنرتنت إنتشارا هائال، مما جعل مفهوم التجارة االلكرتونية يشيع ويتوسع ليشمل 
سات واألفراد نية أمام املؤسو عمليات أوسع من البيع والشراء، حيث أن األفاق اليت تفتحها التجارة االلكرت 

 اليتوقف عند حد معني والسبب من وراء إزدهارها هو إعتماد تلك املؤسسات على تكنولوجية متطورة .
 (Digital Economy)متثل التجارة االلكرتونية واحدا من موضوعي مايسمى باالقتصاد الرقمي 

 حيث يقوم االقتصاد الرقمي على حقيقتني مها:
  Electronic Commerceالتجارة االلكرتونية  -
 Information Technologyتقنية املعلومات  -

فتقنية املعلومات يف عصر احلوسبة واالتصال هي اليت خلقت الوجود الواقع للتجارة اإللكرتونية اليت تعتمد 
 أساسا على احلوسبة واالتصال وخمتلف الوسائل التقنية للتنفيذ وإدارة النشاط التجاري.

وقد صنفت التجارة اإللكرتونية عامليا ضمن نطاق اخلدمات، وذلك من خالل التقرير الصادر عن منظمة 
، حيث أعترب التقرير أن تزويد اخلدمات 71/30/7111اخلاص باخلدمات بتاريخ  (OMC)التجارة العاملية 

عليه ختضع هذه التجارة و ، (GATS)بالطرق التقنية يقع ضمن نطاق االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات 
 محمد، )شاهني نصوص إتفاقية التجارة العامة كافة يف اخلدمات من حيث اإللتزمات واملتطلبات.إىل 

 (711-711، الصفحات 7371
 وقد أورد العديد من الكتاب والباحثني واملنظمات العديد من التعريف نذكر منها:



 

 :الملتقى الوطني العلمي حول 
 وسبل حماية املستهلك الالكتروني ةالتجارة الالكتروني 

5 

أنشطة إنتاج السلع واخلدمات التجارة االلكرتونية على أهنا"  (OMC)تعرف منظمة التجارة العاملية حيث 
، 7330وي، )العيس وتوزيعها وتسويقها وبيعها أو تسليمها للمشرتي من خالل الوسائط االلكرتونية".

 (77-77الصفحات 
 العمليات التالية:حيث يشمل هذا التعريف 

 عمليات االعالن عن املنتج وعمليات البحث عنه؛ -
 عمليات تقدمي طلب الشراء وسداد مثن الشراء؛ -
 عمليات تسليم املشرتيات. -

"التجارة اإللكرتونية تشمل مجيع  (OCDE)كما عرفت من طرف منظمة التعاون والتطوير االقتصادي 
جلة تجارية اليت تتم من قبل االفراد واهليئات، وتقوم على أساس معاأشكال املعامالت والصفات والصفقات ال

 ,OCDE) ونقل البيانات الرقمية على إختالف أشكاهلا سواء كانت مكتوبة أو مرئية أو مسموعة."

1997). 
هذا التعريف على طبيعة املتعاملني أفراد، مؤسسات، وطبيعة البيانات املتبادلة )صوت، صورة( ولكنه  لقد ركز

غري صريح وواضح فيما خيص عملية التبادل نفسها وإجراءاهتا، كما مت االشارة إىل بيانات رقمية للداللة 
 على وجود وسيط إلكرتوين. 

مل موعة عمليات البيع والشراء اليت تتم عرب األنرتنت، وتشكما عرفت التجارة االلكرتونية  على أهنا "جم
هذه التجارة تبادل املعلومات وصفقات السلع االستهالكية والتجهيزات، وكذا خدمات املعلومات املالية 
والقانونية...إخل. وتستعمل هذه التجارة جمموعة من الوسائل إلمتام الصفقات الفاكس، اهلاتف، األنرتنت، 

 (Lartinet & Silem, 2005) علوماتية."وشبكات امل
لقد أضاف هذا التعريف إىل عمليات الشراء والبيع نشاطا أخر، وهو تبادل املعلومات والبيانات عرب االنرتنت 

 قابل.مبسواء كانت هذه املعلومات والبيانات مطلوبة إلبرام صفقات البيع والشراء، أو مطلوبة لذاهتا 
ومما سبق ميكننا أن نستخلص أن التجارة االلكرتونية هي شكل متطور من التجارة وتشمل كل األنشطة 
التجارية وإبرام الصفقات والعقود اليت تتم بني املتعاملني االقتصاديني سواء أفراد أو مؤسسات أو حكومات 
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تف، من الوسائل مثل الفاكس، اهلابإستخدام تقنيات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وعرب جمموعة 
 وشبكات املعلوماتية على املستوى احمللي أو الدويل. االنرتنت

 خصائص التجارة اإللكترونية 0. 0
 (03-07، الصفحات 7330)العيسوي،  من أبرز اخلصائص املميزة للتجارة االلكرتونية مايلي:

ؤسسة : فإنشاء موقع جتاري على االنرتنت يزود املالعالمي للتجارة االلكترونيةالطابع الدولي أو  -
صاحبة املوقع حىت ولو كانت مؤسسة صغرية إمكانية الوصول إىل أسواق ومستخدمي شبكة 

 االنرتنت عرب العامل.
 ى السواء: فاملؤسسات الكبرية أو الصغرية علالطابع المتداخل التخصصات للتجارة اإللكترونية -

جتد أن الفواصل التقليدية بني القطاعات واليت تأسست أصال على الفوارق يف املظاهر املادية للسلع 
 واخلدمات وكذلك على الفوارق يف الوسائل املادية لتوزيعها، أصبحت أقل حدة أو أقل وضوحا.

كاملة،   يةحيث ميكن إمتام صفقة جتار غياب المستندات الورقية لمعامالت التجارة اإللكترونية:  -
ع ودفع قيمة البضاعة وإستالمها إلكرتونيا ) يف حالة السلبدءا من التفاوض على الشراء والتعاقد 

 القابلة للرتقيم( دون تبادل مستندات ورقية على اإلطالق.
أو دون التيقن منها مع إحتمال تعرض معلومات  التعامل دون الكشف عن هوية المتعاملين -

 االستخدام عند تقدميها.العمالء لإلفشاء أو إساءة 
ونية : إن إرتباط التجارة اإللكرت سرعة تغير المفهوم وما يغطيه من أنشطة وما يحكمه من قواعد -

بوسائط االتصال االلكرتوين بصفة خاصة وجماالت االتصال واملعلومات بصفة عامة، وهي مجيعا 
ا التجارة االلكرتونية ختضع هلتتعرض لتغريات تكنولوجية متسارعة، جيعل النظام والرتتيبات اليت 

 عرضة هي االخرى للتغري السريع.
 أشكال التجارة اإللكترونية  3. 0
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إن التجارة االلكرتونية ميكن أن ينظر إليها على أهنا مفهوم متعدد األبعاد، وميكن أن تتم من خالل تسعة 
على النحو  قدمها كوبل وهيأشكال.وميكن توضيح أشكال التجارة اإللكرتونية بإستعمال املصفوفة اليت 

 التايل:
 التجارة اإللكترونية ( أشكال)  : مصفوفة كوبل5الشكل 

 مستهلك شركة حكومة 
 حكومة

 شركة
 مستهلك 

 33، ص:7332محمد طاهر نصري، التسويق االلكرتوين، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، املصدر:     
وطبقا هلذه املصفوفة، ميكن تقسيم التجارة االلكرتونية إىل عدد من املعامالت حسب طبيعة املتعاملني  

 (71-73، الصفحات 7330)العيسوي،  كالتايل:
وتشمل تبادل املعلومات والتنسيق  (G2G) بعضها البعض  التعامالت فيمابين االجهزة الحكومية -

 بني األجهزة احلكومية، كماميكن أن تشمل أعما ذات طابع جتاري.
وتشمل إرسال احلكومة املعلومات عرب  (G2B) التعامالت فيمابين االجهزة الحكومية والشركات -

 االنرتنت إىل الشركات وإستقباهلا.
وذلك مثل تبادل املعلومات اخلاصة  (G2C) التعامالت فيمابين األجهزة الحكومية والمستهلكين -

 حبماية املستهلك، أو لتقدقيم خدمات تعليمية أو تثقيفية من احلكومة إىل املستهلكني.
وهي تغطي مجيع التعامالت اليت تتم بني  (B2G) لشركات واألجهزة الحكوميةالتعامالت فيمابين ا -

وحدات األعمال واالدارات احلكومية من خالل عملية دفع الضرائب والرسوم التجارية ورسوم اجلمارك، وكذا 
 من املؤسسات التجارية إلكرتونيا.ماتقوم به االدارات احلكومية من مشرتيات 

  G2Gومة حلكومة حك
 
 
 

 

 G2Bلشركة  حكومة
 

 G2Cحكومة ملستهلك 

 B2Cشركة لمستهلك  B2Bشركة لشركة   B2Gشركة لحكومة 

 C2Cمستهلك لمستهلك   C2Bمستهلك لشركة  C2Gمستهلك لحكومة 
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وهي تعامالت التجارة اإللكرتونية اليت تتم بني  (B2B) الشركات بعضها البعضالتعامالت فيمابين   -
 منظمات االعمال املشرتية عرب شبكة االنرتنت، مبعىن أخر الصفقات )البيع والشراء( اليت تتم بني الشركات.

 (33، صفحة 7333)جنم ، 
تريليون دوالر يف عام  72.0وتشري تقديرات االونكتاد إىل أن مبيعات التجارة االلكرتونية العاملية بلغت  

تريليون دوالر  7.1، و(B2B)تريليون دوالر للتجارة االلكرتونية بني الشركات  77.3، بينها 7372
 (30، صفحة 7371)االونكتاد،  (B2C)للتجارة االلكرتونية للتجارة من الشركات إىل املستهلكني 

يستخدم هذا الشكل من املستهلكني لشراء  (B2C) التعامالت فيمابين الشركات والمستهلكين -
املنتجات واخلدمات عن طريق الويب من خالل مراكز التسوق عرب األنرتنت، وهي تقدم كافة أنواع السلع 

، 7333)ياسني و العالق،  واخلدمات ويستخدم هذا الشكل من قبل الشركات للوصول إىل أسواق جديدة.
 .(7372صفحة 

 عرب األنرتنت نيالشركة إىل املستهلك أن نسبة املتسوق للتجارة االلكرتونية من 7371ويكشف مؤشر سنة   
، صفحة 7371)االونكتاد،  يف الدول املتقدمة. %13و  %23مقابل   %7يبلغ  يف الدول األقل منو

30) 
مثل قيام االفراد بسداد الضرائب أو رسوم جتديد  (C2G)التعامالت من المستهلك إلى الحكومة  -

رخص السياقة للحكومة عن طريق األنرتنت، والتقدم لشغل الوظائف املعلن عنها يف مواقع احلكومة وغريها 
 من املواقع عرب األنرتنت.

إىل تعامالت التجارة اإللكرتونية اليت تتم  ويشري (C2B)التعامالت فيمابين المستهلكين والشركات  -
بني املستهلكني أفراد بائعني ومنظمات أعمال مشرتي، ومثال ذلك عندما يقوم املستهلك الفرد ببيع منزل 

 (022، صفحة 7332)طه،  ميتلكه من خالل االنرتنت إىل منظمة أعمال مشرتية.
والشكل الرئيسي هلذا النوع هو املعامالت بني  (C2C) فيمابين المستهلكين أنفسهمالتعامالت  -

حيث يقوم املستهلك بتقدمي املنتجات إىل  (Electronic Bay)املستهلكني عن طريق الرف االلكرتوين 
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ممدوح ) املزاد فيستطيع املستهلكون األخرون أن يزايدوا عن الثمن ويقوم الرف االلكرتوين باخلدمة كوسيط.
 (723، صفحة 7331إبراهيم، 

مليون شركة تعمل بالتجارة اإللكرتونية يف  0مليون إىل  7إىل أن حويل  7371كما تشري االحصائيات 
، 7371)االونكتاد،  مليون يف الواليات املتحدة األمريكية و كندا. 7.0العامل )بإستثناء الصني( منها 

 (30صفحة 
  معوقات التجارة اإللكترونية في الجزائر . 0

رغم أن االنعاكسات اإلجيابية للتجارة اإللكرتونية على االقتصاد ال تعد وال حتصى، إال أن هذه التجارة تبقى 
رتقاء إىل املستوى واإلنتشار، واإلمحدودة للغاية يف اجلزائر بسبب جمموعة من العقبات اليت متنعها من التطور 

 العاملي، ومن هذه العوائق مايلي:
 العوائق التقنية والتكنولوجية 7. 0
 ضعف البنى التحتية التكنولوجية 5.5. 3
يتطلب جناح التجارة االلكرتونية إنشاء بنية حتتية تكنولوجية متطورة تساعد على إنتشار إستخدام االنرتنت،  

وتوفري البنية املناسبة والداعمة للتجارة اإللكرتونية والقادرة على حتمل أعباء وخماطر هذا النوع احلديث من 
 املبادالت التجارية.

 :شبكات االتصاالت الهاتفية -أ
فتقر إىل شبكات واسعة من ، وتللشبكة الهاتفية الثابتةاين اجلزائر من تردي نسيب للبنية التحتية تع 

اخلطوط اهلاتفية، فتميز العديد من مناطق اجلزائر بإخنفاض نسبة الكثافة السكانية خاصة يف املناطق 
كة اخلدمية الثابتة، وإقتصرت للشبالصحرواية، اثر سلبا على حتفيز متعاملي اهلاتف لإلستثمار يف البنية التحية 

 هذه الشبكة على املدن الكربى. 
  (0251-0252مشتركي الهاتف الثابت للفترة ) 7: الجدول          

 التغللمعدل  مشتركي الهاتف الثابت السنة

0212 0300291 21.12%  

0211 9233993 21.03% 

0210 9013939 21.32% 
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0219 9191313 23.03% 

0213 9231212 22.12% 

0213 9032330 21.23% 

0213 3110221 12.10% 

0212 3231932 23.22% 

 7371ARPT، 7372، 7373، 7377اعتمادا على:  ةاملصدر: من إعداد الباحث
أكثر من  7372يتبني لنا من خالل اجلدول أعاله أن السوق اجلزائرية للهاتف الثابت سجلت سنة 

مليون  33إىل حوايل  7371ليرتاجع عدد املشرتكني سنة  %73.77إخرتاق مليون مشرتك مبعدل  37
 7372إال يف سنة  %73، ومن املالحظ أن معدل االخرتاق مل يتجاوز %1مشرتك ومبعدل إخرتاق 

من اجلزائريني ال ميلكون خطا هاتفيا ثابتا مما يعرق نفاذهم  %13ليرتاجع بعدها، مما يدل على أن أكثر من 
إىل الشبكة العنكبوتية، وميكن تفسري تأخر اجلزائر يف هذا اجملال بعدة أسباب من بينها إفتقارها إىل البنية 
 التحتية للخطوط الثابتة ) النحاس والكابالت(، كما أن االجراءات البريوقراطية تطيل مدة االنتظار بغية

 التحصل على خط هاتفي جديد، باإلضافة إىل االعطال املتكررة.
كان   7373فإنه يعترب من أكثر التكنولوجيات إنتشارا يف اجلزائر، فبحلول سنة للهاتف النقال، أما بالنسبة 

مليون مشرتك يف الشبكة اهلاتفية املتنقلة، وقد شهدت هذه االخرية منوا كبريا خالل  07حوايل أكثر من 
وات املاضية مقارنة بنظريهتا الثابتة، واجلدول التايل يوضح تطور عدد مشرتكي اهلاتف النقال خالل الفرتة السن

7373-7371 . 
 (0251-0252إشتراكات الهاتف النقال للفترة ) 0الجدول:              

 معدل التغلل عدد المشتركين السنة

0212 90212133 32.92% 

0211 93313303 33.30% 

0210 92302229 33.01% 

0219 93392932 120.32% 

0213 39031123 123.30% 

0213 39932333 122.32% 

0213 33112133 111% 

0212 33133333 123% 

 7371ARPT، 7372، 7373، 7377اعتمادا على:  ةاملصدر: من إعداد الباحث
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من حوايل   7373إن النمو البطىء يف اهلاتف الثابت قابله منو سريع للهاتف النقال خاصة منذ 
، وهذه قفزة نوعية للجزائر يف جمال اهلاتف  7371مليون مشرتك سنة  32مليون مشرتك إىل أكثر من  07

افة إىل ، باإلضنيالنقال، وهذا راجع إلخنفاض تكلفة األتصال وتكنولوجيات اجلديدة اليت تغري اجلزائري
 إمتالكهم ألكثر من شرحية.

التطورات غري كافية للدخول يف جمال التجارة االلكرتونية، فإستخدام الشبكات النقالة لكن هذه  
فقط  %07للولوج إىل عامل االنرتنت وتطبيقاته التجارية يبقى منخفضا، فقد بينت دراسة "ويب ديالنا" أن 

 %21ذه الشبكة بإستعمال اهلاتف النقال، وقد فسر بقية املستجوبون من مستخدمي االنرتنت يتصلون هب
عدم إستخدام هذه التكنولوجيا كوسيلة إتصال باألنرتنت بسبب إرتفاع االسعار وثقل الشبكة وبطء عمليات 

 نقل البيانات.
 األنترنت :  -ب

 (0255-0252: تطور عدد مستخدمي االنترنت في الجزائر للفترة )3الجدول 
 معدل التغلل عدد السكان عدد المستخدمين السنة

0212 3222222 93313113 19.3% 

2011 3222222 93333392 19.3% 

2012 3092222 92932003 13.2% 

2013 3323033 91119200 13.32% 

2014 3333302 91119200 12.0% 

2015 11222222 93330133 02.1% 

2016 13222222 32039211 92.9% 

2017 11312222 31239293 33.0% 

2018 01222222 30010302 33.0% 

2019* 03301133 30323211 33.3% 

 0255جوان  32*إلى غاية            
Source : Internet Word Stats, Algerian Internet Usage and Population 
https://www.internetworldstats.com/af/dz.htm  



 

 مسيكة براهيمي 
  معوقات تطبيق التجارة اإللكترونية في الجزائر وسبل توسيع إستخداماتها 

 

12 

مستخدمي االنرتنت يف تزايد مستمر عرب السنوات، فقد   فإن عدد من املالحظ حسب اجلدول
ليصل   7372، مث بدأ بالزيادة لريتفع إبتداءا من سنة %73ال يتجاوز  7373كان معدل التغلل لسنة 

مث يتواصل يف االرتفاع، وهذا دليل على منو وعي املستخدمني مبدى أمهية االنرتنت يف مجيع  71.1%
 واالجتماعية والثقافية. النواحي االقتصادية

وبالنظر ملعدل تغلل االنرتنت فهو تطور بشكل متصاعد على مدار السنوات الفارطة، إال أنه يبقى 
 .7371سنة  %11.3وأمريكا الشمالية  %11.1معدل منخفض باملقارنة بالدول االوروبية مبعدل 

(internet world stats, 2019)   
 0.13يف اجلزائر تقدر ب ADSLأن سرعة تدفق  7371يف أكتوبر Speedtestوقد كشف تقرير 

 وبذلك حتتل اجلزائر ميغابايت يف الثانية 33.77ميغابايت يف الثانية يف وقت يقدر متوسط السرعة عامليا 
 1.71عامليا، إضافة إىل تسجيل التقرير تدين سرعة االتصال عن طريق اهلاتف النقال بـ  710املرتبة 

 (speedtest Global Index, 2019) .عامليا 733واملرتبة   ميغابايت يف الثانية
، هو املبالغة يف التكاليف سواء على األفراد أو املؤسساتومن أهم ما يعرقل تطور عدد مستخدمي االنرتنت 

 رغم تواصل التخفيضات يف األسعار إال أهنا مازالت مرتفعة نسبيا حتول دون االستخدام االمثل هلذه الشبكة.
 تواضع صناعة تكنولوجيا االعالم واالتصال 0. 5. 3

ا، حيث تعاين التجارة االلكرتونية وتوسع نطاقه تعترب صناعة تكنولوجيا االعالم واالتصال محركا أساسيا لنمو
 اجلزائر من ضعف كبري يف إنتاج املنتجات املتصلة بتكنولوجيا االعالم واالتصال .

. 7373تج الداخلي اخلام سنة من النا %3ومل يتعدى رقم أعمال قطاع تكنولوجيا االعالم واالتصال 
صاالت ) اهلاتف خيص االتمليار دينار جزائري، فيما 332.2حبيث قدر رقم أعمال هذا القطاع حبوايل 

 (ARTP, 2014) الثابت واجلوال( .
 ضعف الثقافة التقنية والوعي االلكتروني بين أفراد المجتمع  3. 5.  3
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تلعب الثقافة واملعرفة بالتجارة االلكرتونية دورا هاما يف إنتشارها وتطويرها السيما بني املؤسسات التجارية 
والقطاعات االنتاجية، ويعد مستوى ونوعية التعليم يف أي بلد وسيلة مهمة يف نشر الثقافة واالستخدام 

 االلكرتوين. 
اسعة من تطور وإنتشار التجارة االلكرتونية، فإن فئة و إن تدين مستويات الثقافة الرقمية يؤثر سلبا على 

اجلزائريني تعاين من ضعف مستوى الوعي باالستخدام الصحيح لتقنية املعلومات يف قطاع األعمال، وهذا 
ليب ووسائل االضعف يفسر يف جانب منه بإنتشار ظاهرة "األمية املعلوماتية" واليت يقصد هبا اجلهل بأس

  (711، صفحة 7377)دميش،  اسب األيل والربجميات.التعامل بأجهزة احل
نقص الكفاءات المؤهلة واالطارات المتخصصة في تقنية المعلومات وتطبيقات التجارة  4. 5. 3

 اإللكترونية
تمع، وبالتايل تطوير اجملحيث ميثل العنصر البشري ركيزة أساسية يف تسخري تقنية املعلومات خلدمة إقتصاد 

التجارة اإللكرتونية. وتتطلب التجارة اإللكرتونية األيادي العاملة املدربة يف جماالت عدة مثل تطوير املواقع 
وخرباء يف  (Java, perl, XML,HTML)ومهارات الربجمة يف لغات (web sitesعلى األنرتنت )
وأنظمة التشغيل، باإلضافة إىل خمتصني يف تصميم مواقع التجارة  (Data Bases) قواعد البيانات

 (139، صفحة 0212)عالم ،  اإللكرتونية، وقوائم الكتالوجات ونظم الدفع اإللكرتونية وغريها.
ىل إبهم ينتقلون ، لكن اغلختص يف االعالم األيلفاملعاهد اجلزائرية يتخرج منها عدد كبري من اخلرجني من امل

اخلارج، وهذا مع العلم أنه التوجد معاهد تكوينية يف جمال التجارة اإللكرتونية، فاجلزائر ال تنفق سوى 
. وهذا  0222من الناتج اخلام على البحث والتطوير، حسب إحصائيات البنك الدويل لسنة  2.22%

 (123، صفحة 0213)صراع،  كا ينعكس سلبا يف جمال الكفاءات املتخصصة.
 ضعف البنية التحتية للدفع اإللكتروني 1. 5. 0

ية اجلزائر حتديات كبرية يف جمال الدخول إىل عامل التجارة اإللكرتونية واليت من بينها غياب البىن التحت تواجه
اليت تسمح بتسديد املشرتيات عرب االنرتنت، فضعف وعدم توفر الوسائل اخلاصة بالدفع االلكرتوين يلعب 

ث من نه عرقلة منو هذا النوع احلديدورا كبريا يف ضعف عمليات التجارة االلكرتونية اجلزائرية، ومن شأ
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ثريا املبادالت فوسائل الدفع املستعملة يف اجلزائر تتميز بأهنا تقليدية يف أغلبها، وقد تأخرت البنوك اجلزائرية ك
الق نظام الدفع رة إنطورات التكنولوجية، حبيث أعطيت إشايف إصدار وسائل دفع حديثة تتماشى مع التط

 (717، صفحة 7377)دميش،  .7332طاقات البنكية هناية اإللكرتوين بإستعمال الب
 التجارية  العوائق 0. 3

إن التحول من بيئة التجارة التقليدية إىل بيئة التجارة االلكرتونية، والذي يتطلب تبادل االعمال واألنشطة 
فتقر املؤسسات واملشروعات التجارية يف اجلزائر. حيث تالتجارية بوسائل رقمية ميثل حتديا حقيقيا أمام 

غالبيتها قابلية التحول اجلذري إىل مؤسسات متارس التجارة اإللكرتونية، فأغلب املؤسسات اجلزائرية مرتبطة 
إرتباطا وثيقا منذ نشأهتا بأمناط التجارة التقليدية، وعدم إستعاهبا بشكل كاف مفهوم االعمال اإللكرتونية 

 (712، صفحة 7373)صراع،  .ول دون إعتمادها التجارة اإللكرتونيةسوف حي
 (712-712، الصفحات 7377)دميش،  وميكن تلخيص هذه العقبات التجارية يف األيت:

 اإللكرتونية؛عدم توفر احلوافز لدى املؤسسات ملمارسة التجارة  -
ضعف املساعدات الالزمة للتحول إىل التجارة االلكرتونية، واليت تتجلى يف محدودية الدعم  -

احلكومي، وعدم توفر مؤسسات الوساطة اليت تقوم بدور نقل وتوصيل املنتجات املباعة إلكرتونيا، 
 باإلضافة إىل نقص احملتوى املعلومايت املساند ألنشطة املؤسسات؛

 لسلبية لظاهرة العوملة على املؤسسات احمللية املختصة يف جمال املعلوماتية؛اإلنعكسات ا -
 نية املعلوماتية؛التقإرتفاع تكاليف نقل امللكية الفكرية، مما يضيف أعباء ثقيلة على فاتورة  -
 إحجام املستهلكني عن التسوق عرب األنرتنت؛ -
 بة.االلكرتونية األمهية املناس عدم توفر عدد كبري من الباعة واملشرتين الذي يعطي التجارة -

 تشريعيةالقانونية و ال العوائق 3. 3
تشكل التشريعات والقوانني املتعلقة بتنظيم التجارة االلكرتونية أحد أهم البىن التحتية لقيام ومنو التجارة 

والضوابط  تاإللكرتونية، وتواجه دول العامل سواء املتقدمة منها أو النامية حتديا حقيقيا يف وضع التشريعا
 (722، صفحة 7373)عالم ،  القانونية اليت تتالءم وأمناط العمليات التجارة االلكرتونية احلديثة.
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وتواجه اجلزائر حتديا حقيقيا يف وضع التشريعات اليت تتالءم مع النمط احلديث من العمليات التجارية 
 7371ماي  73االلكرتونية، حيث دخل القانون املنتظر املتعلق بالتجارة االلكرتونية باجلزائر حيز اخلدمة يف 

توضيح و نظيم عمليات التجارة اإللكرتونية من اجلريدة الرمسية والذي من شأنه ت 71بعد أن مت نشره يف العدد 
 كانت بدون تشريع يسريها لعدة سنوات.مالمحها بعدما  

 والثقافيةالعوائق االجتماعية  4. 3
تشكل اجلوانب االجتماعية والثقافية لبعض الدول عوائق أما إنتشار التجارة التجارة االلكرتونية، وقد أظهرت 

ض سية وراء تأخر بعض املشروعات التجارية الصغرية واملتوسطة يف بعبعض الدراسات أنه من األسباب الرئي
البلدان االوروبية، بإستثناء البعض، وكذلك اليابانية عن نظريهتا يف الواليات املتحدة األمريكية يعود إىل 

 (723، صفحة 7373)عالم ،  أسباب إجتماعية وثقافية.
 االسباب االجتماعية والثقافية املعرقلة للتجارة اإللكرتونية يف اجلزائر فيمايلي:وتتعلق 

، مث سجلت إخنفاضا بسيطا لتصل 7111سنة  %07.1حبوايل يف اجلزائر  قدرت نسبة األمية  :األمية 
ورغم كل اجلهود املبذولة من طرف الدولة  (710، صفحة 7377)دميش،  .7331سنة  %77.0إىل 

تبقى نسبة تفشي االمية يف أوساط اجلزائريني مقلقة، فهذه النسبة تنخفض ببطء شديد على مر السنوات، 
، وهو مايدل أن تقريبا  %1.17حسب مدير الديوان الوطين حملو األمية  7371لتصل شهر جويلية 

من اجلزائريني اليدركون شيئا على األنرتنت وهم غري قادرين عن التأقلم مع الثورة املعلوماتية  73%
 واألستفادة من التجارة اإللكرتونية.

من بني حتديات التجارة االلكرتونية  عامل اللغة، والذي يعترب من بني القضايا احلامسة يف إستخدام اللغة:  -أ
اين حيث معظم التعامالت التجارية االلكرتونية تتم باللغة اإلجنليزية، ويع شبكة االنرتنت الغراض جتارية،

، 7377دميش، ) مستخدمو االنرتنت اجلزائريني من نقص يف احملتوى املتوفر باللغة العربية على الشبكة.
 2.2أي  7371سنة  377.032.372حيث يبلغ عدد املتحدثني باللغة العربية حويل ، (710صفحة 

 internet) من مستعملي األنرتنت يف العامل .فقط  %3.1من جمموع سكان العامل حيث ميثلون %

word stats, 2017) 
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 إن من بني مايعرقل التحول إىل التجارة اإللكرتونية، وجيعلها بديال غري واقعيا، هو: العائق النفسي   -ب
 سلوك املستهلك ونظرة اجملتمع اجلزائري إجتاه التجارة اإللكرتونية، ويتميز سلوك املستهلك اجلزائري مبايلي:

 (713، صفحة 7377)دميش، 
 إنعدام الثقة يف الباعة اجملهولني الذين ال يراهم أمامه مباشرة؛ -
 عادات اجملتمع اجلزائري؛ عدم إنغراس التجارة االلكرتونية يف -
 ختوف املستهلك من عنصر املخاطرة الذي مييز التجارة االلكرتونية؛ -
 التخوف من عملية سرقة البيانات واملعلومات خاصة املتعلقة بأرقام البطاقات الذكية؛ -
 العادات الشرائية للمستهلكني الذين يفضلون التوجه إىل األسواق التقليدية؛ -
 اإللكرتونية ومتيزها بالتغري السريع. حداثة ظاهرة التجارة -

 سبل توسيع إستخدام التجارة اإللكترونية في الجزائر . 3
 السبل التشريعية   5. 4

عديالت ت بناء نظم تشريعية وتنظيمية حتكم التجارة االلكرتونية مع دعم البيئة الالزمة هلا بإدخال
ريع خمتص ملتطلبات التجارة اإللكرتونية أو إصدار تشبشكل جيعلها أكثر إستجابة ، على التشريعات القائمة

ليقوم بتنظيم هذه التجارة من خمتلف جوانبها إنطالقا من إنشاء املواقع على شبكات اإلتصال اإللكرتوين 
 وإثباته إىل إجراءات تأمينها ونظم سداد املدفوعات.

رة اإللكرتونية، مله يف التجافتوفر االطار القانوين يكسب املستهلك ثقة وإحساس باحلماية يف تعا
ويتطلب ذلك إعادة النظر يف قانون التجارة والقانون املدين وقواعد االثبات والقوانني املتصلة باإلشهار 
والتوثيق للتالئم مع التعامالت االلكرتونية وقوانني البنوك واإلئتمان والقوانني املنظمة لسوق املال والبورصة. 

تجارة يعات اخلاصة حلماية املستهلك يف جمال الباإلضافة إىل إستحداث التشر  ماركوقوانني الضرائب واجل
، 7371اهني محمد، )ش اإللكرتونية، وردع اجلرائم املتعلقة بالغش والنصب واإلحتيال والقرصنة املعلوماتية.

 (721صفحة 
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رتنت الرتكيز على نشر الثقافة واملعرفة بإستخدامات االنالتوعية  سبلتستدعي :  وعيةسبل الت  0. 4
 (7377)دميش،  والتجارة االلكرتونية من خالل مايلي:

ول تنظيم ملتقيات حتسيسية وندوات وأيام دراسة ح : ويتم ذلك من خاللالتثقيف التكنولوجي -
التجارة اإللكرتونية، حيث يتم االستعانة بكافة وسائل االعالم السمعية واملرئية واملقروءة، كما يتم 

 االستعانة بشبكة األنرتنت بإنشاء مواقع متخصصة يف التوعية والتحسيس. 
صصة ة يف أي دولة يقوم بواسطة إطارات متخإن إعتماد التحارة االلكرتوني :تثمين دور التكوين  -

يف التكنولوجية االلكرتونية، خاصة االعالم األيل بكل توابعه، وهلذا جيب أن تكون هناك قواعد 
تكوينية يف اجملال، فتدخل التجارة اإللكرتونية كتخصص من ختصصات التكوين يف االعالم اآليل 

 (7371)شاهني محمد،  لعايل.على كل املستويات باألخص على مستوى التعليم ا
 من خالل تبين تطبيقات التجارة االلكرتونية يف :إعداد مجتمع االعمال للتجارة اإللكترونية -

املؤسسات، يعتمد بشكل كبري على مدى قبول هذه التكنولوجيا وإدراك إمكانياهتا من قبل 
 العاملني يف املؤسسات سواء كانوا مديرين أو موظفني.

أشكاهلا  إن إعتماد احلكومة التجارة اإللكرتونية من خالل :إعتماد الحكومة للتجارة اإللكترونية -
(G2G)(G2C)(G2B)  ودخوهلا كطرف حقيقي يف هذا السوق. ومبادرهتا بإستخدام

االنرتنت من شأنه أن يشجع املؤسسات واألفراد على تبين هذه التجارة من خالل توفري الثقة 
واحلافز لدى الفاعلني االقتصاديني، ويزيد من تبين هذا النمط من املبادالت وإنعكساته على تقليل 

 ة. التكاليف وإمتالك قدرة تنافسي
 اإلقتصادية والمالية السبل 3.  4
إن أهم السبل إلعتماد التجارة االلكرتونية هو السبل االقتصادية واملالية لتأثريها املباشر يف قرار إعتماد  

  (717-721، الصفحات 7371)شاهني محمد،  التجارة اإللكرتونية وسنورد أهم هذه السبل فيمايلي:
خوصصة قطاعات االتصال وفتح أبواب املنافسة، وهذا بغرض ختفيض تكلفة إستخدام األنرتنت،  -

 ممايساهم يف إنتشار الثقافة اإللكرتونية مبا فيها التجارة اإللكرتونية؛
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ختفيض الرسوم اجلمركية على التكنولوجيا املعلومات املستوردة لتتيح ملعظم فئات اجملتمع من  -
 ول عليها؛احلص

رفع معدل االنفاق على البحث والتطوير ملواكبة التقدم التكنولوجي وتقليص الفجوة املوجودة بني  -
 اجلزائر ودول العامل يف هذا اجملال.

 حتديث املؤسسات الصغرية واملتوسطة بدعمها لتتمكن من إستخدام التكنولوجيا احلديثة. -
 :السبل التكنولوجية 4. 4
-721، الصفحات 7371)شاهني محمد، أهم السبل التكنولوجية اليت ميكن إعتمادها تتمثل فيمايلي:  

717) 
تبين نظم وشبكات متطورة يف قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية كنظام عصري قادر على  -

 تجابة السريعة؛توفري االتصاالت يف غاية السرعة والكفاءة واالس
 االنفتاح يف تبادل املعلومات بني االطراف املشاركة فيها مع حتقيق السرعة؛ -
االعتماد علر مصادر الطاقة الكهربائية الكافية لتأمني العمل اإللكرتوين بتحديث وتطوير قدرات  -

 التوريد والنقل والتوزيع.
 الخاتمة

ض الدول عإنتشارها لدى الدول الغربية بصفة عامة وبإن ختطي التجارة االلكرتونية احلدود العاملية يف 
العربية اليت بدأت ختطو خطوات مهمة رغم تواضعها، إال أن إعتمادها يف اجلزائر مل يرق بعد إىل ذلك 
املستوى الذي ميكن فيه إعتبارها تقنية قانونية متطورة للتجارة وبذلك يضل االقتصاد اجلزائري ناقصا لعدم 

 إعتمادها.
تقدمه التجارة اإللكرتونية من إمتيازات وما تركز عليه من تكنولوجيات جيعلنا نفكر فيما إن ما 

 تستطيع أن تضيفه لإلقتصاد اجلزائري مستقبال مع ضرورة قيام الدولة بإختاذ إجراءات حتفز على جتاوز العقبات
 .أمنةوالصعوبا اليت يواجهها القطاع وأيضا إتباع املقرتحات اهلادفة إلنشاء جتارة 

 المقترحات
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 توفري بنية أساسية لإلتصاالت ونشر خدمات االنرتنت وختفيض تكلفة االتصاالت؛ -
وضع برامج تدريبية ملساعدة املؤسسات واألفراد لإلشرتاك بفاعلية يف نشاطات التجارة اإللكرتونية  -

 ؛
 شبكات واإلتصال؛والزيادة االستثمار يف جمال تأهيل املوارد البشرية يف جمال تكنولوجيا املعلومات  -
سن قوانني وأنظمة وتشريعات تسهل إنتشار التجارة اإللكرتونية، وذلك بإجياد البيئة التشريعية  -

وتطوير االطر القانونية، فالتشريعات والقوانني اليت سنتها اجلزائر التزال غري منسجمة مع متطلبات 
 التجارة اإللكرتونية.

لكرتونية وإختاذ اخلطوات الالزمة ملواكبة هذه التطورات متابعة التطورات يف ميدان التجارة اال -
 واالستفادة من التجارب العاملية يف اجملال؛

تطبيقاهتا العملية لكرتونية و حتديد االحتياجات واملتطلبات الالزمة لإلستفادة من تقنيات التجارة اإل -
صوص واالسراع ية هبذا اخليف الوطن وتسخريها خلدمة االقتصاد الوطين، والتنسيق مع اجلهات املعن

 يف إختاذ اخلطوات العملية املطلوبة.
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 ملخص:
جعل التطور السريع يف جمال تكنولوجيا االعالم واالتصال الدول تسعى لتبين نظام التجارة االلكرتونية وتطبيقه        

العامل العريب  ، إال أن نصيبللدخول يف عامل االقتصاد الرقمي وبالرغم من هذا النمو الذي تعرفه التجارة اإللكرتونية
 منه مازال يف مراحله األوىل يف جمال الصناعة الربجميات واستخدام االنرتنت.

 كعائق لتطوير  وأهم التحديات اليت تقف اجلزائرمن خالل دراستنا نتطرق لواقع تطبيق التجارة االلكرتونية يف و        
يف هد تأخرا كبريا مازالت تش اليتعامالت االلكرتونية ورفع التحدي الذي تفرضه تكنولوجيا املعلومات واالتصال، امل

دام شبكات األنرتنت من خالل تشجيع ودعم استخللتجارة االلكرتونية  لتنمية لبنية التحتيةاجلزائر  تسعى ممارساهتا، لذا
تلف املالئم والبيئة القانونية والنقدية املناسبة واجراء إصالحات على خم توفري املناخبوتنشيط الصناعة املعلوماتية، 

 املستويات، لتقليص الفجوة الرقمية بني اجلزائر وبني دول العامل يف تطبيق نظام التجارة االلكرتونية.
 : جتارة الكرتونية، االنرتنت، تكنولوجيا االتصال واملعلومات.الكلمات المفتاحية
 واقع وآفاق تطبيق نظام التجارة االلكرتونية يف اجلزائرمحور المداخلة: 

Abstract: 

       The rapid development in the field of information and communication 

technology has made countries seek to adopt the e-commerce system and its 

application to enter the word of the digital economy. Despite this growth in e-

commerce, the share of the Arab world in it is still in its early stages in the field of 

software and Internet use. 

        And through our study, we address the reality of the application of electronic 

commerce in Algeria and the most important challenges that stand as an obstacle to 

the development of electronic transactions and lift the challenge posed by 

information and communication technology, which is still experiencing a significant 

delay in its practice, so Algeria seeks to develop the infrastructure for electronic 

commerce by encouraging and supporting the use of networks The Internet and the 

revitalization of the information industry by providing the appropriate climate, the 

appropriate legal and monetary environment, and undertaking reforms at various 

levels to reduce the digital divide between Algeria and the countries of the world in 

implementing the e-commerce system. 

 Keys words: e-commerce, internet, information and communication technology  
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 مقدمة -5
عرب  والتبادل والتجارة التسوقظاهرة  األسواق، وانفتاح واالتصاالت املعلومات ثورة مع تزامن        
ففي عصر االنفجار ، والتجارة األعمال جماالت غالبية يف اإللكرتونية الشبكات استخدام صورة يف االنرتنت

اعتبارها شكل بعلى دول العامل املتقدمة منها أو النامية رهان تبين اليات التجارة االلكرتونية فرض املعلومايت، 
  .من أشكال املعامالت التبادلية االلكرتونية، فهي تستخدم االنرتنت كوسيط يف معاجلة األنشطة التجارية

 ية لتبين نظام التجارة االلكرتونية وتطبيقها للدخول يف عامل االقتصاد الرقمي واقناعكما سعت الدول العرب
جمتمعاهتا بأمهية األنرتنت وتعويدهم على استخدامه، فكثريا من الدول العربية أصبحت متتلك الفرص يف 

ظمة للمعامالت ني منجمال الصناعة الربجميات ونظم املعلومات وابتكار الربامج وتطويرها من خالل إصدار قوان
 .االلكرتونية لتطوير بنيتها التحتية

 اتيجيات وننيةوضع اسرت و لالستفادة من الفرص اليت تؤمنها التجارة االلكرتونية تعمل اجلزائر جاهدة و       
وإقليمية لتطوير استخدام تقنيات هذا النظام الرقمي يف نطاق أوسع من خالل تشجيع ودعم استخدام 
 شبكات األنرتنت وتنشيط الصناعة املعلوماتية، من خالل توفري املناخ املالئم والبيئة القانونية والنقدية املناسبة

ربية ودول العامل ني اجلزائر وبني الدول العواجراء إصالحات على خمتلف املستويات، لتقليص الفجوة الرقمية ب
 االلكرتونية والقدرة على مواكبتها.يف تطبيق نظام التجارة 

تطبيق التجارة  مالمحأهم : ماهي من خالل ما سبق ميكننا نرح السؤال الرئيس ملوضوع حبثنا واملتعلق بـ      
 ة العاملية الرقمية الراهنة؟االلكرتونية يف اجلزائر ضمن التحديات اليت تواجهها يف البيئ

 إشكالية حبثنا وضعنا الفرضية التالية: ضعف البنية التحتية للتجارة االلكرتونية يقف حاجز ةوملعاجل      
 .أمام جاهزية اجلزائر للنهوض بالتجارة االلكرتونية

اقع استعماالت و وملعاجلة النقاط السابقة، سيتم االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي لتحليل       
 ، وذلك ضمن احملورين الرئيسني التاليني:باجلزائرالبطاقات والتجارة االلكرتونية 

 العناصر واملفاهيم املتعلقة بالتجارة االلكرتونية؛بعض مدخل حول  -
 إعطاء صورة خمتصرة عن واقع تطبيق التجارة االلكرتونية يف الونن العريب وأهم العراقيل اليت تواجهها؛ -
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أهم العراقيل يف اجلزائر ومدى جاهزية بنيتها التحتية للنهوض هبذا النظام و  ةتطبيق التجارة اإللكرتونيواقع  -

 اليت حتد من ذلك.
 كترونيةلاإل التجارة مدخل إلى -0

من  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا يف التطور استمرار مع اإللكرتونية التجارة مفهوم تطور لقد      
املعلومات  كثيفة واخلدمات السلع من أخرى أنواع وظهور ،واالقتصادية التجارية املعامالت ومنو جهة،
 كوسيلة االقتصادية بأمهيتها واإلميان. االنرتنت ثقافة انتشار مع الكرتونيا معها التعامل يسهل واليت واملعرفة

 .اإللكرتونية لتجارةامفهوم  عن أسفر هذا للتعامل،
 اإللكترونية التجارة تعريف-2-1

بعد الثورة املعلوماتية يف هناية العصر املاضي  (E-Commerce) ظهر مصطلح التجارة االلكرتونية      
وشهدت تطورا كبريا يف بداية القرن احلايل، ويرجع هذا التطور خلروج شبكة االنرتنت يف االحتكار على 

 1891.1سنة اجملال العسكري ودخوهلا اجملال املدين 

 للبيانات االلكرتوين التبادل أساس على تقوم ،إلكرتونيا األعمال أداء "هي اإللكرتونية التجارة 
 اخلاصة التجارية األنشطة من العديد تتضمن كما اهنا مسموعة، أم مرئية أو كانت مكتوبة

 الرقمية للمحتويات بالنسبة والتسليم والشراء البيع عمليات وإمتام واخلدمات بتبادل السلع
 التسوق وعمليات التجارية واملزادات اإللكرتونية والفواتري لألموال اإللكرتونية والتحويالت

 وغرب التقليدية األنشطة وكذلك واخلدمات السلع من كل تشمل وهي ،البعبعد  ما وخدمات
 2".التقليدية

 باستخدام والتوزيع والبيع التسويق االنتاج، عمليات من متكاملة جمموعة "هي اإللكرتونية التجارة 
 إليها ونرق الوصول اخلدمات لتقدمي العنكبوتية الشبكة عرب تتم األعمال وهذه اإللكرتونية الوسائل

 3باستخدام األنرتنت." للخدمات االلكرتوين والتسليم واملستهلكني العمالء من
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   وإجياد التجاري التبادل أداء يف اإلسراع أجل من واخلدمات التكنولوجيا من مزيج" اإللكرتونية التجارة 

 مؤسسات األعمال وبني األعمال، مؤسسات وبني األعمال مؤسسة داخل املعلومات لتبادل آلية
 4والشراء." البيع عمليات أي والعمالء،

يشري إىل عملية ممارسة البيع والشراء عرب اإلنرتنت، ودفع القيمة واستالمها  اإللكرتونية التجارة أن يتبني       
 بطريقة آلية.

 متثل التجارة االلكرتونية واحدا من موضوعي ما يعرف باالقتصاد الرقميDigital Econoy حيث ،
 Informationالتجارة االلكرتونية وتقنية املعلومات-يقوم االقتصاد الرقمي على حقيقتني: 

Technology-IT  قيقي للتجارة احلفصناعة املعلومات يف عصر احلوسبة واالتصال هي اليت خلقت الوجود
االلكرتونية، باعتبارها تنفيذ وإدارة األنشطة التجارية املتعلقة بالبضاعة واخلدمات بواسطة حتويل املعطيات 

  5عرب شبكة االنرتنت أو األنظمة التقنية الشبيهة.
إذن التجارة االلكرتونية هي شكل من أشكال املعامالت التبادلية االلكرتونية، فهي تستخدم االنرتنت         

كوسيط يف معاجلة األنشطة التجارية ويتيح احلركة االلكرتونية للمتعاملني واملستفيدين لشراء وبيع السلع 
 واخلدمات واملعلومات وإدارة تنظيمها بطريقة رقمية.

 ومتطلباتها اإللكترونية التجارة مزايا-2-2
 اليها واعتمادها اللجوء وأمهية اإللكرتونية التجارة مميزات تتناول اليت واملقاالت هي الدراسات كثرية      

 مميزات عرض أبرز بإجياز وميكننا السرعة، فائق املعلومات نريق عصر يف التجاري للنشاط رئيسيا منطا
 .اإللكرتونية التجارة

 اإللكترونية التجارة مزايا-2-2-1
 6:أمهها من التبادل عمليات تسهيل شأهنا من واليت املزايا من العديد اإللكرتونية التجارة تتيح   

  المعلومات عصر توافق اتجار وسائل ايجاد 
 االنرتنت، تعدو ومواقع الكمبيوترأجهزة  أمام نويلة ساعات قضاء حنو واالجتاه املعلومات عصر ففي     

 .وسلوكياهتم العصر هذا مسات مع التجارية األمناط توافق إىل ملحة احلاجة
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 التجاري، النشاط إدارة وسائل من مستحدثة أمناط خلق من اإللكرتونية التجارة مكنت هنا من      
 .األعمال قطاعات بني اإللكرتونية والتجارة االلكرتونية عرب الوسائل كالبيع
 التقليدية األنشطة من أعلى عائد وتحقيق العالمية األسواق إلى الدخول 

وبفضلها  ،التجارية األسواق دخول أمام والقيود احلدود ألغت اإللكرتونية للتجارة العاملية الصفة إن      
 .املشرتي أو للبائع اجلغرايف املوقع عن النظر بغض املستهلك أمام مفتوح سوق إىل العامل حتول

 وسهولة بيسر الزبون خيارات تلبية  
أمامهم  التسوق خيارات عمالئها وإتاحة احتياجات تفهم من الشركات اإللكرتونية التجارة متكن      

فالزبون  ،التقليدية التجارة وسائل تتيحه ال الزبائن لدى عالية رضاء نسبة حیقق بذاته وهذا واسع، بشكل
 الشراء من موضوع املنتج وتقييم واملفاضلة صنف كل ومميزات واألسعار واألشكال األصناف معرفة ميكنه
 .املشرتي وخيارات لرغبة تلبيته مدى حيث

 والخدمي التجاري األداء تطوير  
 عالقات واتصال وإدارة وتسويقية مالية تواسرتاتيجيا حتتية بىن من تتطلبه ومبا اإللكرتونية بالتجارة       

 يف كربى للمؤسسات خدمة تقدم وهي امليادين، خمتلف يف املؤسسات أداء لتطوير الفرصة تتيح ،باآلخرين
 .وبرامج التأهيل اإلداري التقنية التحتية بنيتها وفعالية وسالمة موظفيها وكفاءة واقعها تقييم ميدان

 اإللكترونية التجارة متطلبات 2-2-2
 7منها: الضرورية املتطلبات من عدد توافر يتطلب وازدهارها ومنوها اإللكرتونية التجارة انتشار إن      

هبا،  مرتبطة وجتهيزات تلفون وخطوط ،علمه حاسبات على تقوم ومتطورة حديثة اتصاالت شبكة وجود -
 .األساسية من هذه العناصر الكثري إىل تفتقر اليت النامية للدول بالنسبة   ما وهو اخلارجي بالعامل ربطها مع
الطلب  تلبية على قادرا ليكون وذلك ومرنا، ومتنوعا نسبيا متطورا اقتصادا اإللكرتونية التجارة تتطلب -

 أن  تستطيع سلع الدولة لدى يكون أن جيب أي الدويل، املستوى أو احمللي املستوى على سواء الفاعل،
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الوسائل  باستخدام وذلك صورها مبختلف خدمات أو صناعية أو زراعية سلعا كانت سواء تصدرها

 . اإللكرتونية
 هذا اجملال، يف تدخل اليت املادية املدخالت وكذلك احلاسبات صناعة جمال يف فاعل صناعي قطاع وجود -

 .هبا املرتبطة الصناعات بعض توافر يتعني كما
خالل  من وذلك ،الكمبيوترأجهزة  مع التعامل على قادرة لتصبح الفنية الكوادر وتدريبتأهيل  ضرورة -

 هبا على العاملني لتدريب والبنوك االقتصادية واملؤسسات والشركات املصانع مستوى على التدريبية الدورات
 .اإللكرتونية التجارة عمليات وتنفيذ معها والتعامل االنرتنت شبكة استخدام كيفية

 وتنظيمي قانوين مناخ بتهيئة وذلك اإللكرتونية التجارة جمال يف للدولة ومؤثر فاعل دور وجود أمهية -
 وعدم التمييز والوضوح بالشفافية واألنظمة القوانني هذه تتسم وأن العامة، املصاحل قيقحت يستهدف مناسب
 .التقين التقدم ومراعاة واملرونة

 .اإللكرتونية التجارة خالل من املتعاملة األنراف كل بني واملصداقية املتبادلة الثقة توافر ضرورة -
 اإللكرتونيةالرسائل  معاملة يكفل حيث اإللكرتونية للتجارة الضريبة للمعاملة قانوين تنظيم وضع ضرورة -

 .وعادلة حمايدة ضريبية معاملة اإللكرتونية بالتجارة اخلاصة والتحويالت

 التجارة االلكترونية تطبيقات-2-3
 ارةـإالّ أن التج، قع على الشبكةأن التجارة اإللكترونية هي مجرد امتالك مو الناس منالكثير  يعتقد      

ذه ـهـل وتمّث، ةـرة ومتنوعـات كثيـفللتجارة اإللكترونية تطبيق، بكثير من ذلككرب اإللكترونية هي أ
ة ـاالتصاالت اإللكترونيل وسائل الالتطبيقات المهام المختلفة واألنشطة التي تمارسها الشركات من خ

 اءرـوش، ةـإللكترونيايرفة ـالص :مثلبمعنى آخر هي المجاالت التي تستخدم فيها التجارة اإللكترونية  أو
 ،اجلرائدي "ـراإللكترونـالنش، ةـة والتجزئـع بالجملـالبي، األسهم والسندات واإلعالن والتسويق اإللكتروني

، زادات اإللكترونيةـء المـراءإجل، البحث عن فرص عم، اإلدارية، الطبية، القانونيةاالستشارات  "اجملالت
ديم الخدمة ـية وتقـميمات الهندسـالتص، (R&Dالبحث والتطوير )ل التعاون اإللكتروني في مجا

 9ل.للعمي
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متثل التجارة اإللكرتونية النشانات التجارية اليت يتم إجنازها من خالل شبكة اإلنرتنت. ففي أدىن     

مستوياهتا ميكن أن متارس الشركة التجارة اإللكرتونية باالتصال من خالل الشبكة )الربيد اإللكرتوين(. ويف 
(، الطلب )مبا يف ذلك قواعد البياناتأعلى مستوياهتا ميكن أن تستخدم الشركة اإلنرتنت إلدارة املعلومات 

مراقبة املخزون، إصدار الفواتري اإللكرتونية، الوصول إىل العمالء  (one-line) املباشر من خالل الشبكة
 8.احلاليني والعمالء احملتملني واملوردين وأنراف أخرى مثل املؤسسات املالية ووسائل اإلعالم وغريها

 11تطبيقات التجارة اإللكترونية ضمن ثالث فئات رئيسية:تصنيف مت وعلى هذا األساس      

  وهو ما يشار إليه باألسواق اإللكترونية.، بيع وشراء السلع والخدمات 
 المنظمة الواحدة ـل وداخات ـالمنظم ما بنيعملية تدفق المعلومات واالتصاالت والتعاون ل تسهي

 أخرى. من جهة
 .توفير خدمة الزبائن 
 ومعوقاتها الوطن العربيالتجارة االلكترونية في  -3
 تطبيق التجارة االلكترونية في الوطن العربي 3-1

 ةملتحدت الواليارت اصدأملتقدمة صناعيا فقد ول الدت ايادقتصاانية يف واللكرترة التجاانتيجة ألمهية       
هتم تضمن تعامالزات متياق وانية حقوواللكرترة اللمتعاملني بالتجاانارا قانونيا يتيح  1887 مألمريكية عاا

لتحتية البنية حتسني اىل ة إحباجة كبريال ال تزبالنسبة للدول العربية فاهنا ما ، أغريهاولفنية الناحية امن 
مستخدمي  عدد، وداحمدزال ما ي لذاالنرتنيت ل استعمااعنها من ول ما يؤونية واللكرترة اخلاصة بالتجاا

 متثل آسيا قرابة نصف مستخدمي اإلنرتنت يف العامل، 7102حىت ديسمرب 4,156,932,140 اإلنرتنت
من بقية قدما كثر تأمصر و والسعوديةة ملتحدالعربية رات اماوتعد اإل %6.4والشرق األوسط  4%..6

 من جمموع مستخدمي االنرتنت يف العامل. %01.7 متثل فريقيابالنسبة الو  ،ا اجملاللعربية يف هذول الدا
لعربية انية وإللكرترة امة للتجازلالاحلماية اجل تأمني أمن بالسعي ية دالقتصاة الوحداجملس م يقوو      

شركة عربية لتأمني ء أول نشال إمن خال، لعاملاملتعلقة باملعلوماتية يف ائم اجلروالقرصنة ت ايد عملياابعد تز
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جلديد العريب وع املشرا ايأيت هذة. ألخريالسنوات ايف اليت شهدت منو متزايد لعربية انية وإللكرترة التجاا
 على خلفية 

 
ت ملعامالا ما عرض اهذوإلنرتنت اخل شبكة ت داملعلومااق اخرتت امعدالوئم اجلرب اتكاارساحة ع تساا
ي لذاألمر ت املعلومات والبياناب اتسرة نتيجة تفاقم ظاهر، لسرقةوالعربية للقرصنة انية وإللكرترة التجاا

 مازالت يف نور الوالدة.رة العربية اليت لتجام اماأضع عائق حقيقي دي ويؤ
قانونية لتنظم ت تشريعاد جياورة إلعربية على ضرول الداية جلامعة دالقتصاة الوحداكد جملس أقد و     
سرقة ولقرصنة ت العربية للحد من عملياول الداحملافظة على مصاحل اجل أنية عربيا من وإللكرترة التجاا

نظم ت ولربجميااصناعة ل يف جماص لفرامتتلك صبح ألعربية ول الدامن ا كثريأن خاصة ت وللمعلوما
 11تطويرها.ومج الربر ابتكات واملعلوماا

مليارات شخص ال ميكنهم االتصال باألنرتنت عريضة النطاق، ويف  4وحالياً، ال يزال هناك حوايل       
بني كل سبعة أشخاص. وميكن أن تؤدي هذه  البلدان األقل منوا ال تتوفر هذه االمكانية سوى لواحد من

  12.جوة الرقمية إىل تفاقم التفاوتات احلالية وختلف أجزاء من العاملالف

، ذلك املؤشر الذي يقيس سرعة اإلنرتنت 2117نسخة جويلية ، املؤشر العاملي لسرعة اإلنرتنت حسب       
دولة عربية  16تضمن املؤشردولة حول العامل، بناًء على متوسط سرعة التحميل يف الثانية الواحدة،  133يف 

، وسيطرت دول جملس التعاون اخلليجي الست على مراكز أول ست دول عربية يف املؤشر 22من أصل 
عاملًيا، مبتوسط سرعة حتميل بلغت  48وتصدرت قطر ترتيب الدول العربية يف املؤشر، حبلوهلا يف املركز رقم 

عاملًيا، مبتوسط سرعة حتميل  55ميجابايت يف الثانية، تلتها اإلمارات اليت جاءت يف املركز رقم  27.79
 73ميجابايت يف الثانية، وجاءت السعودية يف املركز الثالث عربًيا، حبلوهلا يف املركز رقم  23.77بلغت 

 .ميجابايت يف الثانية 16.33ت عاملًيا، مبتوسط سرعة حتميل بلغ
عاملًيا  132ويف املقابل، تذيلت ليبيا ترتيب الدول العربية اليت تضمنها املؤشر، حبلوهلا يف املركز رقم       

 131ميجابايت يف الثانية، وتفوقت عليها لبنان، حبلوهلا يف املركز رقم  3.66مبتوسط سرعة حتميل بلغت 

https://www.speedtest.net/global-index
https://www.speedtest.net/global-index
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عاملًيا، مبتوسط  131الثانية، فيما جاءت اجلزائر يف املركز رقم  3.67بلغت عاملًيا، مبتوسط سرعة حتميل 
 13ميجابايت يف الثانية. 54.4سرعة حتميل بلغت 

 14وبالنسبة للنتائج اليت ختص التعامالت االلكرتونية يف الونن العريب خنتصرها كما يلي:         

 

 مليار مستخدم يف العامل(؛  3.2مليون مستخدم ) 157عدد مستخدمي االنرتنت يف الونن العريب  •
 من مستخدمي االنرتنت السعوديني يشرتون عرب االنرتنت؛ 61% •
 حتتل السعودية و مصر مقدمة الدول العربية يف جمال التجارة االلكرتونية تليهما االمارات؛ •
 السوق املصرية هبا اكرب عدد املتسوقني؛ •
 النرتنت من الونن العريب؛مليون متسوق على ا 31يوجد  •
 : كالتايلمليار دوالر موزعة   7حجم سوق التجارة االلكرتونية يف العامل العريب  •

 مليار 1.29لبنان ، مليار 1.56الكويت ، مليار 1.4مصر ، مليار 2.3االمارات ، مليار 1.5السعودية 
 مليار 1.21االردن 

 مليار دوالر؛13.4اىل  2121يتوقع اخلرباء وصول حجم سوق التجارة االلكرتونية يف العامل العريب يف عام  •
 اهلاتف احملمول أعلى منتج مبيعا يف الونن العريب حبسب مدير سوق كوم؛ •
، مليون 41.7مصر ، مليون 9.2االمارات ، مليون 17.4السعودية  : يفعدد مستخدمي االنرتنت  •

 .مليون 2.8االردن ، مليون 3.2لبنان ، مليون 2.6الكويت 
الكويت ، مليون 15.2مصر ، مليون 6.9االمارات ، مليون 11.6السعودية  : االنرتنتاملشرتون عرب  •

 .مليون 1.6االردن ، مليون 2.6لبنان ، مليون 2.4
 هم أكرب سوق للتجارة االلكرتونية يف العامل العريب؛ 35-25األفراد الذين ترتاوح اعمارهم بني  •
 أهم انواع املنتجات اليت يتم شراؤها على االنرتنت: تذاكر الطريان وحجوزات الفنادق. •

 لعربية: انية وإللكتررة التجااجه ولتي تقف في ائق العوا 3-0
 15لتايل:النحو العريب على الونن ايف رة لتجاامن ع لنوا ائق يف هذالعواجنمل مجلة أن ميكننا        
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على ن يقدموء لعمالاجتعل وبية ذجلااقع املواىل إليت تضفي فنية الاخلصائص اىل إلعربية اقع املور افتقاا -
 قعهم.امو
 
 

حلد من نقطة اعلى درة لقاالقوية البحث ت احمركاذات لعربية امج الربر افتقاوالعربية اللغة امشكلة  -
ت لشبكاى اعلى مستوت ملعلومادل املستخدمة يف تبااللغة اهي وخاصة وأن اللغة االجنليزية لضعف هذه. ا
 لعاملية.ا

 وهذاة لكرتونياإل لتجارةا في املتعاملة خرىاألباألنراف  الثقة ونقصواألمان:  السرية عنصري فرتو عدم -
 .شبكة االنرتنتوتصال اال تكنولوجيا تخدامـاس يف العامل العريب حتكم عدم إىل يرجع

لدفع عن نريق اد والسدت احل مشكالدرة لقاالعربية أغلب الدول املصرفية يف النظم اىل ر إالفتقاا -
لوسيلة ، هي انيةوإللكرتف الصرابطاقة ام ستخدامسألة ق لسياا ايف هذز تربن. والئتماقات ابطاوإلنرتنت ا
ت شهدة من عمليات التجارة االلكرتوني %41امريكي أن تقرير أورد حيث اء، لشروالبيع اىل يف وألا

 عة.وغري مشرام ستخدت احاال
حىت ولعربية. ول الدانية فيما بني وإللكرترة التجات الضبط عملياسب ملناالقانوين التشريع اىل ر إالفتقاا -

 ة. حدالوالعربية الة ولدى اعلى مستو
ع مثن تفاارخاصة ولعربية ول الداغلب انية يف وإللكرترة التقنية للتجااألساسية البنية اىل ر إالفتقاا -
 لعربية.بعض الدول اصعوبة توفرها يف ت والتصاالر اجوأمثن ع تفاوارنية وإللكرتات ايزلتجها

 التجارة االلكترونية في الجزائر -4
ال نستطيع التحدث عن التجارة االلكرتونية دون احلديث عن شبكة املعلومات واالتصاالت، فهي        

دارية، ولقد أدركت اجملاالت التعليمية واإلاملعلومات يف بلد ما يف خمتلف  خدمات تكنولوجيا تعرب عن مستوى
 تؤديليت ا اجلزائر أمهيتها يف سرعة نقل املعلومات ودور مؤشراهتا يف اعداد البنية التحتية للتجارة االلكرتونية

 االقتصادية.أو  السياسية وأ لقانونيةا اءو حي سوالنل افي ك لتغريات جذرية
 لكترونية في الجزائراإل للتجارة التحتية البنية واقع 4-1
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عاملية املتمثلة يف لا ملعلوماتيةا األساسية البنيةفي ل لهائا يرتبط بالتطور االلكرتونيةرة لتجاافي و لنما إن      
 طورمث ينعكس هذا التن مو احلياةر اهظمل كالبنية، ليشمل  كتلق اطنكل يوم  يتسع األنرتنت، حيث

  االلكرتونية. رةلتجال اشكاأعلى 

 أوال: األنترنت
 يف لالتصاوا مالعالا تكنولوجيا عقطا تنمية لجما يف لالتصاا اتلقنو ىلوألا تالستعماالا أتبد      

 باحاار تالتصاالا تشركا من خالل حتقيق ،النرتنتوا تلالتصاال لتحتيةا لبنيةا ءنشاا عرب ،جزائرلا
 الخطوات أولى كانتو ل،التحو هذا بضرورة الجزائرية الدولة وعي زاد ولقد ي.ئراجلزا قلسوايف  ضخمة

 وربطها وطنية شبكة إنشاء مهمة إسناد هيعميم تقنية االنرتنيت تو  الرغبة ذهـه قـلتحقي خدةالمت
 CERIST (centre de والتقني العلمي واإلعالم البحث لمركز .1883سنة  الدولية بالشبكات

recherche et d’information scientifique et technique .) العالي التعليم لوزارةالتابع 
عن نريق  1884مارس  شهر في العنكبوتية بالشبكة لالرتباط الفعلي االنطالق كانو العلمي. والبحث

كيلو بيت/ثا وسرعان ما تطورت هذه   8.6 تتعدى والجدا  ضعيفة آنذاك الخط سرعة كانت إيطاليا حيث
سنة  األمريكي الصناعي بالقمراجلزائر بواشنطن  ’’CERIST‘‘ميغا بيت/ثا بفضل ربط  1السرعة إىل 

 16ميغا بيت. 6531 لتبلغ ثا/بيت ميغا 211من  بأكثر رعةـالس ذهـه سنوات تضاعفت 11. وبعد 1889

 عدد في أساسا تتمثل والتي ،بيئتها إلى التطرق لاإللكترونية قب التجارة عن أن نتحدث لالمعقو غير من
   االلكرتونية، التجارة اتـعملي كل اـعليه تقوم التياألرضية  اليت تعترب ،شبكة االنرتنت مستخدمي

انتشر استخدام االنرتنت رغم العدد احملدود للمستعملني، وبالتعاون مع مصاحل الربيد  1885 يف عام        
، وال يزال تبذل جمهودات معتربة ونشر استخدام شبكة 1887-1886واملواصالت مت دعم ذلك الربط سنيت 

 يف األوساط العلمية واملهنية. 
حول سرعات تدفق األنرتنت  قريرا شهريات املختص يف تقييم سرعة األنرتنت سبيد تست نشر موقع      

متوسط سرعة النت عاملًيا يف ) 173ان اجلزائر حتتل املرتبة  2118 حسب املؤشر العاملي لسرعة اإلنرتنت
 ة)متوسط سرعة النت عاملًيا عرب اهلواتف احملمول 141( والرتبة  Fixed Broadbandض النطاق العري

https://www.speedtest.net/
https://www.speedtest.net/
https://www.speedtest.net/global-index
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G4LTE , )رعة يف اجلزائر إال اهنا مازالت يف ذيل القائمة العاملية يف تقييم س ، فرغم زيادة تدفق االنرتنت
 التدفق يف االنرتنت.

 االنرتنت يف اجلزائر يف السنوات األخرية كما هو موضح يف اجلدول التايل: مستخدميعدد  تطور ولقد     
 

 تطور الحظيرة االجمالية لمشتركي األنترنت(: 11الجدول رقم )

 التطور 2112 2112 السنوات
 ADSL 2193114 2246819 +2.62%مشرتكي 

 %16.11+ 821188 777282 مشرتكو االنرتنت الثابت للجيل الرابع/ومياكس
 %11.66- 21582963 24227895 مشرتكو االنرتنت النقال اجليل الثالث
 %123.23+ 8967671 1464634 مشرتكو االنرتنت النقال اجليل الرابع

 %21.26+ 34629551 29553125 األنرتنتجمموع مشرتكي 
 ARPCE ، سلطة ضبط الربيد واالتصاالت االلكرتونية2117مرصد سوق االنرتنت باجلزائر لسنة املصدر: 

.pdf2017/Observatoire_Internet_2017://www.arpce.dz/ar/doc/obs/etude/ https 
مليون، أي زيادة  6 175 526 رتنت بـاألنمجالية ملشرتكي االزادت احلظرية  ،2117ديسمرب  31يف        
رتنت النقال للجيل الرابع اليت االنزيادة حظرية مشرتكي  . كما جند2116سنة مع  مقارنة % 21قدره 

أي بزيادة نسبتها ، 2117مليون مشرتك يف سنة 8.97إىل  2116مشرتك سنة  نمليو  1.46انتقلت من 
 درت بـقنرتنت الثابت للجيل الرابع اليت االومن جهة أخرى إىل زيادة حظرية مشرتكي  %573.73تقدر بـ 
 .2116 بسنةمقارنة  2117يف سنة  19.51%

 فكانت ممثلة يف اجلدول التايل: 2117-2116وبالنسبة لتطور كثافة االنرتنت يف الفرتة املمتدة بني      
 ترنتألنتطور كثافة ا(: 12الجدول رقم )

 2112 2112 السنوات
 %92.16 %68.14 كثافة االنترنت

 42.2 41.3 السكان بالمليون
  ARPCE ، سلطة ضبط الربيد واالتصاالت االلكرتونية2117مرصد سوق االنرتنت باجلزائر لسنة  المصدر:

https://www.arpce.dz/ar/doc/obs/etude/2017/Observatoire_Internet_2017.pdf


 :الملتقى الوطني العلمي حول 
 االلكتروني التجارة االلكترونية وسبل حماية المستهلك 

13 

املطلق للمستخدمني مبعدالت أسية  العدد منو هي اجلزائر فياالنرتنت  ظاهرة مميزات إن من أبرز       
 فاقت كل التصورات. 

 ملحوظا يف قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية إال مع حلول سنة رامل تعرف تطو  جلزائرواحلال أن ا      
األنشطة  نالنسيب الذي عرفته العديد مرير املوعد الذي اقرتن باالنفتاح على القطاع اخلاص والتح، 2111

  17رزها:أبتعرتضه عقبات كثرية  اجلزائراالقتصادية غري أن تعميم تكنولوجيا املعلومات يف 
 
  يظل تطور قطاع صناعة تكنولوجيا املعلومات جد ضعيف، عالوة على أن غياب انتشار الثقافة العلمية

  املبذولة.الرمسية  جد قوية يف وجه اجلهود عراقيلوالتقنية مبثابة 
  حبيث  تيقة،عتظل املعدات املستعملة قدمية والبنيات التحتية يف جمال االتصاالت السلكية والالسلكية

كما أن   كثري،بحتت سقف املعايري الدولية  مثال،شريط مركز املعلومات واألحباث العلمية املوصل  مازال
ة اهلاتفية الصعوبات يف جمملها بقدم خيوط الشبكالربط ناقص وخمتل يف كثري من وجوهه إذ ترتبط هذه 

   وتآكلها.
  تستعمل  ازالتم اجلزائريةحيث يالحظ أن العديد من املدن  ضعيفة،تظل كثافة الشبكة اهلاتفية جد

 خطوط تناظرية 
  لشرائيةامثن الربط بشبكة االنرتنت وفاتورة املكاملة اهلاتفية واقتناء احلاسوب يظل مرتفعا، بل فوق القدرة 

  ة واملتوسطة.الصغري  اجلزائريةللموانن العادي، ما جيعل االنرتنت جمرد كمالية يف أعني كثري من األسر 
  تثماراالسليست هناك تشجيعات استثمارية كافية للخواص يف جمال تشجيع اإلقبال على. 
  من  %74.4 فإذا كانت نسبة املدرسي،يظل مستوى الكفاءات ضعيفا يف ظل ارتفاع نسبة الفشل

 طاملتوسمل يتعدى مستواهم التعليمي مليون 13 هناك يزالما ، قد تلقوا تعليماجزائري  مليون17.5أصل 
  اإلحصائية.حبسب آخر تقرير صادر عن املركز الونين للدارسات 

لذا  لعاملية،اتعاين من تأخري يف الربط بينها وبني الشبكة العنكبوتية  اجلزائريةأن العديد من الشركات       
يز دخلت ح اجلزائرية،جل إنشاء جممع تقين يف ضواحي العاصمة أمليون دوالر من 8   قدم البنك الدويل
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ونية ومساعدهتا على تصميم مواقع إلكرت  اجلزائريةتأهيل املقاولة ، بغاية إعادة 2116العمل منذ منتصف سنة 
  .خاصة هبا تعرض فيها أنشطتها ومنتجاهتا

 قع االلكترونيةثانيا: الموا
    19:دجنمن بني مناذج املتاجر االلكرتونية الناشطة يف سوق التجارة االلكرتونية يف اجلزائر       

 
 

   سوق واد كنيسOuedkniss.com : تسوق عرب اإلنرتنيت ، وهو أول موقع لل2116أسس سنة
فهو مبثابة وسيط جتاري بني أصحاب اإلعالنات الصغرية الراغبني يف بيع أو شراء ومبادلة يف اجلزائر، 

ألف  111، إذ تبلغ عدد زيارته اليومية من منذ تأسيسهخمتلف املنتجات. حقق هذا املوقع جناحا الفتا 
 مليون زائر شهريا. 3ألف زائر يوميا، وعلى األقل  121زائر إىل 
  موقع أشريلي-Echerily.com : متخصص يف بيع املنتجات ، 2112جويلية  15يف تأسس

الغذائية، ومواد التنظيف ومستلزمات التجميل مبختلف املاركات، يوجه مبيعاته إىل والية اجلزائر العاصمة 
ووسط والية بومرداس فقط، يشرتط أن يكون الدفع عند تسليم إما نقدا أو بشيك، أو بصيغة الدفع 

اليت يكون فيها الدفع مسبق قبل التسليم. يعتمد هذا املوقع لتوصيل  e-Payااللكرتوين عن نريق 
 .إىل منزل الزبونساعة  24البضاعة على وسائله اخلاصة، يلتزم هذا املتجر االفرتاضي بتسليم السلعة قبل 

ا، زائر يومي 111مسجلني يف شبكة التوزيع اخلاصة باملوقع، وأكثر من زبون  411ميلك املوقع أكثر من 
 .من اجلزائر العاصمة % 91
    موقع قيديين Guiddini.com يسوق جمموعة من األصناف كمستلزمات  2118: تأسس سنة

اآليل، األجهزة الكهرمنزلية، املواد اخلاصة باملرأة والطفل، حيث يوفر هذا املوقع واجهة  التجمل، عتاد اإلعالم
زائر يوميا  311مورد و 12ساعة، لديه  24/24يوم و 7/7مدار  مابني املوردين واملشرتين، يعمل على

املتجر نرق متعددة فإما أن تكون عن نريق احلوالة  بالنسبة لطرق الدفع فيعتمد منتج مباع، أما 213و
بنكية، فاز هذا نريق البطاقات ال الربيدية أو بشيك بنكي أو الدفع نقدا عن التسليم أو يف املستقبل عن

على  اليت تشتمل يتعلق جبانب اخلدمات اللوجستية ، وفيما2112وقع الكرتوين سنة جبائزة أحسن م املوقع
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 EMS :expresse mail service( ،)UPS United مع )عمليات الشحن والتوصيل فاملتجر متعاقد 

Parcel Service ،)فيوجه مبيعاته تقريبا إىل كل واليات الونن، ويضمن التسليم إىل منزل الزبون يف مدة 
 ساعة. 72ساعة إىل  24 اوح مابنيترت 
 
 
 
  موقع نشري يف النات Nechrifinet.com :يسوق جمموعة من  2111 تأسس هذا املوقع يف فيفري

كالكتب، معدات اإلعالم اآليل، معدات الطبخ واملنزل، لعب األنفال والصحة واأللعاب  املنتجات املتنوعة
مبختلف املاركات، يوجه مبيعاته إىل منتج  511 أكثر من التجميل، يعرض الرياضية والرتفيهية، ومستلزمات

نرق للدفع منها عن نريق شيك احلساب اجلاري الربيدي أو  يوفر هذا املوقع عدةوالية.  31أكثر من 
الدفع نقدا عند التسليم وهذا حصريا يف اجلزائر العاصمة وضواحيها، أو القيام بالتحويالت املالية إىل حسباهتا 

 ئة والتغليف والتخزين)يف النقل والشحن والتعب توفرة يف املوقع. بالنسبة جملال اخلدمات اللوجستيةالبنكية امل
نقطة موزعة يف  51فاملوقع يعتمد يف توزيع السلع على شبكة نقاط الرتحيل اليت يفوق عددها  (والتسليم

من  ربعض الواليات أكثعدد كبري من واليات الونن، وهذا حسب الكثافة السكانية، فيصل العدد يف 
. يتعهد هذا املوقع بالتوصيل إىل نقانه يف 4نقاط للرتحيل، وقسنطينة ووهران  8نقطتان، فالعاصمة مثال 

ساعة بالنسبة للمنانق البعيدة، عدا والية اجلزائر العاصمة اليت يتم فيها  72ساعة إىل  24مدة تصل من 
  التسليم إىل املنزل.

: ب الدارساتمكت: من أمثلة هذه املواقعواقع أيضا أكثر زيارة من نرف املستهلكني، وباإلضافة إىل م       
 صنع يف اجلزائروقع م  ،www.dzsoq.com واملوقع الواعد سوق اجلزائرموقع اجللفة أنفو، واب ديالنا، 

www.made-in Algeria.com  اجلزائرموقع بيت و www.dzmaison.com  وغريها
وحسب إحصائيات املركز الونين للسجل التجاري فعدد مواقع املخصصة للتجارة اإللكرتونية تشهد ارتفاعا 

لغ عدد ب ختطو خطوات إجيابية حنو إقامة جتارة إلكرتونية فقد اجلزائرمن سنة إىل أخرى وهذا ما يثبت أن 

http://www.dzsoq.com/
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. وبدو 2113موقع سنة  64و 2112موقع سنة  62، 2118 موقع سنة 14إىل  مواقع التجارة اإللكرتونية
 .املوض غمار التجارة اإللكرتونية مثله مثل باقي املستهلكني عرب أحناء العان املستهلك اجلزائري متحمس خل

 إنكن القول عرب املواقع الكرتونية: مي اجلزائريأما عن نوعية السلع واخلدمات اليت يقتنيها املستهلك       
السلع واخلدمات املتنوعة واملختلفة املوجودة يف السوق هي نفسها املعروضة على واجهة املتاجر االلكرتونية 

  ةزليكهرومنأو املواقع وهذا على شكل كتالوجات وصور كل يف صنف معني من مالبس وأحذية وأدوات  
 
 

دة أو سواء اجلدي للسياراتا وكتب وألعاب وسائل امليديا كاهلواتف وأجهزة احلاسوب بكل أنواعها، كم
 18.وحىت املنازل واحملالت لإلجيار أو البيع...إخل )موقع واد كنيس(. املستعملة نصيب

رتاضية اجلزائرية ن املواقع االفعض املتاجر االلكرتونية يف اجلزائر، ميكننا ان نستنتج ال عرضنامن خالل ما     
وصيل تتم ،كما ان مدة الشحن والتذلك ان اسعارها تنافسيةيادة على تتمتع بتنوع منتوجاهتا وبضائعها ز 

حتبذ الدفع نقدا  انيقا ملا هو معمول به دوليا، وبالنسبة لطرق الدفع املعتمدة لدى املتاجر االلكرتونية فجله
، كثر كثافة سكانيةيف بعض واليات الونن السيما األ  التغطية فيها حمدودةعند التسليم، وما يعاب عليها ان 

نية يف وهذا ما جيعل التجارة االلكرتو  ،لدفع االلكرتوينبالنسبة ل الونن يكاد أن يكون معدوما ويف خارج
 ،التعامل التجاري على العاملية يفاجلزائر حمدودة جعرافيا، وهو ما خيالف قاعدة التجارة االلكرتونية اليت حتث 

ريا بفضل ت والبلدان االوربية اليت عرفت رواجا كبعلى غرار البلدان العربية كتونس ومصر والسعودية واإلمارا
  21فيما خيص هذا اجملال.اإلمكانات املسخرة اليت بذهلا املسؤولني اجملهودات و 

 ثالثا: أنظمة الدفع االلكتروني
تتمحور حول وهي  2116أكتوبر  4رمسية بتاريخ  أنلقت خدمة الدفع االلكرتوين يف اجلزائر بصفة     

ع فبعد فتح خدمات الدف بنوك، بواسطة شبكة تتكون من مثان( CIB) بني البنك الدفع مااستعمال بطاقة 
 dans une enveloppe) االلكرتوين ميكن للوكاالت البنكية منح عمالئها كلمة سر يف رسالة مؤمنة

sécurisée)  ع التجارية،يسمح للعمالء لالتصال باملواقمبا أو عن نريق رسالة هاتفية أو الربيد ) االلكرتوين 
ايل خيصم مبلغ وبالت، واختيار إمكانية الدفع عن نريق البطاقة االلكرتونية بإدخال رقم احلساب وكلمة السر
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إن باستعمال هذه التقنيات ميكن البنوك من أن تدفع عمالءها . الشراء بصفة نظامية من حساب املتعامل
رب قنوات لنظام املصريف يف اجلزائر، واستعماهلا عمالية عن نريق استعمال الوسائل االلكرتونية يف امبالغ 

إىل ضرورة إنالق التجارة االلكرتونية. يتم الدفع االلكرتوين من  مفتوحة كاالنرتنت، والذي يؤدي بدوره
خالل منصات خمصصة هلذا الغرض منشأة ومستغلة حصريا من نرف البنوك املعتمدة من قبل بنك اجلزائر 

ي نوع من أنواع حمطات الدفع االلكرتوين عرب شبكة املتعامل العمومي للمواصالت وبريد اجلزائر وموصلة بأ
 21.السلكية والالسلكية

 

 واملتعلق بالتجارة االلكرتونية 2119ماي  11املؤرخ يف  5-19من القانون  27ما تنص عليه املادة هذا       
 ى االنرتنتلتبادل األموال واخلدمات علفالدفع االلكرتوين بصفة عامة هو وسيلة للقيام بعمليات جتارية 

احلافظة ، قد االلكرتوينالن، واخلواص بعدة كيفيات تتمثل يف: الدفع عن نريق األنرتنتتكون بني املهنيني 
القطاع  على الرغم من بعض التطور التقين للدفع االلكرتوين يف اجلزائر إال أن. البطاقات البنكية، االلكرتونية

 يعراقيل يف اجلانب التطبيق ض لعدةيتعر  النقدي
جلوي، للدفع االلكرتوين بالبطاقة فيما بني البنوك مبوقع الشركة الوننية للنقل ا وهناك مشروع استئناف       

للدفع  واالندماج التدرجيي يف املنظومة للباعة الكرتونيا سيسامهان يف التطور املتزايد ،اخلطوط اجلوية اجلزائرية
 .يف اجلزائر اآليل
مع لسيد جميد مسعودان، مدير جم) وخبصوص العمليات اليت متت والقطاعات املعنية، أشار املسؤول      

صفقة متت خالل االشهر اخلمسة االوىل من سنة  611.76اىل أن ( املنفعة االقتصادية خلدمات الدفع اآليل
 %71و 2119مايو -جانفيمقارنة بفرتة  %5ها مليون دج أي بزيادة نسبت 151.49 بقيمة 2118

 .2117مقارنة بنفس الفرتة من سنة 

ومت تسجيل هذه الزيادة اساسا يف الصفقات اليت متت يف جمال تقدمي اخلدمات )احلجز يف الفنادق        
صفقة اضافة اىل اخلدمات االدارية  1.321ت نلقت شهر فرباير املنصرم واليت بلغأوتكاليف الفيزا...( اليت 

)السجالت التجارية والصندوق الونين للضمان االجتماعي للعمال األجراء( اليت سجلت ارتفاعا بنسبة 
191 %22. 
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وبالنسبة للصرفة االلكرتونية قامت بعض املؤسسات املصرفية واملالية بتطوير شبكات الكرتونية للدفع       
كية البطاقات البن بطاقات السحب لربيد اجلزائر؛ والتسديد من خالل اصدار بطاقات السحب مثل:

 ماسرت كارد.و ة: فيزا يالبطاقات العامل البطاقة املصرفية للسحب والدفع للمصارف؛ )بطاقات السحب والدفع(
 التحديات التي تواجه تطبيق التجارة االلكترونية 4-2

تواجه اجلزائر كغريها من الدول العربية جمموعة من التحديات والعوائق اليت تقف أمام انشاء جتارة        
  23:الكرتونية تواجه متطلبات احلياة املعلوماتية يف الوقت املعاصر واهم هذه العراقيل تتمثل يف

 
   ما؛ نوعافعة اليت حتوي نسبة أمية مرتمن الدول  ائراجلز االنتشار الواسع لألمية يف بالدنا، حيث تعترب

ريق مارس جتارتك عن نأو  وهي نبقة ال تدركوجود ما يفوق سبعة ماليني أمي،  تثبت فاإلحصاءات
 ة؛اإللكرتوني انتشار التجارةيعترب عائقا حیول دون  وهذااألنرتنت 

   حیول دون انتشار هذه التجارة اليت تتطلب حاسوبا يفما وهذا تفاع تكلفة احلصول على حاسوب، إر 
لتحقيق  اى التجاري أيضستو على املو املستوى الشخصي إضافة إىل ارتفاع تكلفة احلصول عليه  ،املرتبة األوىل

 ؛على املواقع دون قيد زمين أو مادي االنالعيف  وراحةحرية 
   ظل  تفاع يفيف بالدنا مستمرة يف االر ارتفاع تكلفة استخدام األنرتنت، ذلك أن تكاليف االتصال العادي

اض الدولة حتتكر اجلانب األكرب منه، مما حیول دون اخنف تزالغياب املنافسة يف قطاع االتصاالت الذي ال 
 ؛تكلفة االتصال عن نريق االنرتنيت

  احلديثة اليت ه التقنية التجاريةيف البالد وعدم وعيهم مبا ميكن هبذ نقص اهتمام املؤسسات االقتصادية 
 ؛يكون منعدما قتصادية أوسع، مما جيعل انتشارهاتفتح هلم آفاقا ا

   اإلدارية العليا للبالد باملوضوع، فال يعقل أن وازرة التجارة يف بالدنا مل تفكر حىت يف اهتمام اهليآتعدم 
جتارب فادة من  سبيل تقنينها أو االستالناس هبذا النوع من التجارة، والتفكري يفاستقصاء ملدى اهتمام  إجراء

 ؛الدول الغربية يف هذا اجملال
  ؛قلة عدد االختصاصيني والكوادر الفنية والقانونية والتنظيمية العاملة يف هذا اجملال 
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   يةـاألساس البنية ضعف الجزائر في المتوفرة اإلحصائيات وتبينضعف البىن التحتية التكنولوجية 
 ،والسلكية سلكية اتصاالت شبكات من واسع نطاق على اإللكترونية ارةـالتج ةـلممارس روريةـالض

 24اص صلبة، هواتف.أقرو ،برجميات حاسبات
  بأي يمكن فال ،اإلنترنيت على لاإلقبا على مباشر لبشك تأثر التي الثابتة الهاتفية دماتـالخ حمدودية 
 الجزائر وتعاين. الكافية الهاتفية الخدمات توفر دون اإلنترنيت استخدام في التوسع لكاـاألش نـم لكـش

 الخطوط هذه من واسعة شبكات إلى وتفتقر ،الثابتة الهاتفية للشبكة التحتية للبنية نسبي تردي من
 .الهاتفية

 
 
  اـالتكنولوجي لتزا ال والتي الثابتة الهاتفية الشبكة تطور من من بني ما حید إن ،أخرى جهة ومن 

حیتكر  ثـبحي ،تـالثاب الخط أسواق في المنافسة انعدام هو-الجزائر في اإلنترنيت إلى للنفاذ السائدة
 "؛"اتصاالت اجلزائر التاريخي لالمتعام

   عالم في لسَِج ما فبعكس.  تـاإلنترني ىـعل واطنينـالم لإقبا وعدم الكبير الضعفمما سبق  لنايتضح 
 حيث من سواء ،الجزائر يـف نسبيا بطيء اإلنترنيت إلى النفاذ تطور لظ ،سليم نمو من لالنقا الهاتف

 خجولة اإلنترنيت اختراق أو لتغلغ معدالت لتزا ال؛ السكان إلى نسبتهم أو للمستخدمين المطلق العدد
 م؛العال في لاألق المستويات من المعدالت ذهـه دـتُع بحيث ،ومتدنية

   ل،االتصاو المـاإلعبتكنولوجيا  املتصلة دماتـوالخ السلع انتاجضعف كبري يف  من اجلزائر وتعاين 
 أولويات ودـلوج نظرا ،التكنولوجيا لهذه وطنية صناعة خلق لعملية الكافي االهتمام تولي ال فالجزائر

 باإلضافة ،اراتـوالعق ةـالطاق قطاعي في التقليدية االستثمارات إلى المنطقة هذه لولمي ،أخرى تنموية
 البحث نـم لاالنتقا عملية وصعوبة ،المعلومات صناعة إليها تستند التي البشرية القاعدة ضعف إلى

 ؛التكنولوجية لالبتكارات المتسارعة الوتيرة إطار في الصناعة نحو العلمي
   خوض  تخوف مناحلديثة باإلضافة إىل ال من حيث الوسائل وتقنيات الدفع اجلزائريختلف النظام املصريف

 ؛تغطيتها اجلزائرقد تلحق خسائر فادحة يصعب على دولة مثل  افرتاضيةغمار جتارة 
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  التي رائمـالج انتشار هو اإللكتروني الدفع نظام تطور ليعرق ما أهم بين من إن :اإللكترونية الجرائم 
 النظام ذاـه ويرـتط في البنوك قرار على مما سيؤثر ،اإلنترنيت وشبكات اآللي الحاسب بواسطة ترتكب

 ؛للدفع الحديثة الوسيلة هذه لاستعما في الزبائن ثقة وعلى ،للدفع
  من متوفر هو ما حسب ضافة، إنياولكرتا لتعاملا عند لتسديدا يفنية و لكرتا فعد نظمةأ دجوو معد 

 ردماسرتكا رد،كا اكفيز لعامليةا لدفعا تللبطاقا يوجد ال لكذ ىلا رةملصدا تللمؤسسا دعتماا تمعلوما
 25.ئراجلزا يف ردكا ماسرت رد،كا العاملية كفيزا ءةلكفاذات ا كلبنوا بني بطر شبكة دجوو معدو ئراجلزا يف

 
 
 
   رغم أن اجلزائر سنت قواعد قانونية متس بشكل أو أخر بعض اجلوانب يف التجارة االلكرتونية كقانون

التجارة باجلرمية االلكرتونية وبعض القوانني، إال أنه مل تسن اجلزائر حلد األن قواعد قانونية مباشرة خاصة 
 26االلكرتونية نفسها أو حىت قوانني تنظيم الدفع االلكرتوين ما حیول دون تطور وازدهار التجارة االلكرتونية.

 طرق توسيع نطاق استخدام التجارة االلكترونية في الجزائر 4-3

السلكية  و توفري بنية معلوماتية متينة من خالل تبين نظم وشبكات حديثة يف قطاع االتصاالت سلكية  -
كنظام عصيب قادر على توفري اتصاالت يف غاية السرعة والكفاءة وكذا العمل على نشر األنرتنت وتقوية 

ل سعة النفاذ اليها ومتكني النفاذ إليها ومتكني النفاذ إليها ألوسع شرحیة يف اجملتمع وبأسعار تنافسية والتعجي
اسة عالم واالتصال فتأجيل الربامج ال خيدم السيباإلصالحات واملشاريع الطموحة يف جمال تكنولوجيا اال

 التنموية للجزائر للنهوض هبذا القطاع؛

اصدار تشريعات وقواعد قانونية مالئمة هلذه التجارة لتوفري احلماية والثقة جلميع املتعاملني، االمر الذي  -
االلتزام  لفات وعدمسيساعد على تقليل عمليات النصب واالحتيال من خالل سن قواعد صارمة جراء املخا

 بالقوانني والشروط الالزمة؛
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تفعيل الشراكة مع املستثمرين األجانب خاصة الدول الرائدة يف جمال التجارة االلكرتونية من أجل تبادل  -
اخلربات وتكوين اإلنارات يف جمال تصميم الربجميات والنظم ومحاية وأمن املواقع من خالل الفرتات التدريبية 

وعصرنة وحتديث وسائل الدفع االلكرتونية من خالل اعتماد بطاقات االئتمان والبطاقات الذكية يف اخلارج، 
وتكييف اجملتمع اجلزائري بتلك الوسائل واعتباره كضرورة الزامية حتمية من أجل النهوض وتطوير القطاع 

االستثمارات  وتنشيطأجل جلب  املصريف من خالل الدفع االلكرتوين وهتيئة مناخ األعمال يف اجلزائر من
األجنبية املباشرة مما ينعكس سلبا على منو االقتصاد، فمناخ األعمال اجلزائري غري مستقر وهو حیتل املراتب 

 .2114( لسنة 144األخرية يف تقرير منتدى االقتصاد العاملي )

جارة االلكرتونية تنشر الوعي الثقايف والتكنولوجي بني االفراد يف اجملتمع من أجل إزالة الغموض حول ال -
 وتشجيع الشباب الطموح للعمل واخلوض يف هذا اجملال من خالل برامج التشغيل والدعم وتكثيف احلمالت 

 
التحسيسية والتوعوية من خالل امللتقيات وننية مع الفاعلني يف هذا اجملال من أجل شرح كل اخلطوات 

قدمها التجارة نات املتحدثة عن الفرص واملزايا اليت تواملسائل املتعلقة بالتجارة االلكرتونية وتكثيف اإلعال
 27االلكرتونية.

 ول يف هذابأن الدخ اإلدراكضرورة ، و الصادراتاالعتماد على التجارة اإللكرتونية كآلية فاعلة لتنمية  -
 اقتصاديا، بقدر ما أصبح ضرورة البد منها، وأن التأخر يف خيارااجملال اجلديد من التجارة مل يعد ترفا أو 

املي متكاملة للتجارة اإللكرتونية ال حیمل فقط خطر هتميش االقتصاد، يف ظل اقتصاد ع اسرتاتيجياتتطبيق 
تماالت منا أيضا املزيد من التدهور االقتصادي بسبب احوا ة االلكرتونيةفيه حجم املعامالت التجاري يتزايد
 التجاري. امليزانالعاملية؛ وتفاقم العجز يف  الصادراتنصيب االقتصاد الونين من  تراجع

 نصر من متطلباتت التشريعية أهم عفاملتطلبا جيب توفري إنار تشريعي لتنظيم العمل بتلك التجارة: -
 تعامله ماية يفحساس باحلوا ليكسب املستهلك ثقة التجارة اإللكرتونية حيث أهنا توفر اإلنار الشرعي هلا.

يف التجارة اإللكرتونية وتوفري املتطلبات التشريعية، يتطلب إعادة النظر يف قانون التجارة والقانون املدين 
ن وقواعد اإلثبات والقوانني املتصلة باإلشهار والتوثيق لتتالءم مع التعامالت اإللكرتونية وقوانني البنوك واالئتما
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شريعات اخلاصة الت ضافة إىل استحداثاواجلمارك  ائبة وقوانني الضر والقوانني املنظمة لسوق املال والبورص
 املتعلقة  اجلرائمحلماية املستهلك يف جمال التجارة اإللكرتونية، وردع 

واخلدمات غري  ربامجوالوامللكية الفكرية بالنسبة للكتب  املعلوماتية،بالغش والنصب واالحتيال والقرصنة 
 29امللموسة.

 خاتمة:

تعترب التجارة االلكرتونية حاليا احملرك األساسي للتعامالت االقتصادية يف العامل واملنشط احليوي للعمل     
التجاري لألفراد واملؤسسات لتحقيق األرباح والنجاح باستخدام الطرق الرقمية املعلوماتية لتسهيل ترويج وبيع 

 ال ،رــــئاجلزا يف اــــهتتطبيقاو ةــــنيواللكرتا رةاــــتجلا عوــــموضالسلع واخلدمات واملعلومات. وبالتحدث عن 
  نــــميك

 
اهم التحديات اليت تواجه ممارسة هذا النظام واليت تبقى دائما عائق يف تبين  يف ضوــــخلدون ا إليه نتطرقأن 

 ة بسبب ضعف القاعدة التحتية اليت يقوم عليها هذا النظام واليت حتتاج إىل إعادة هيكل ةالتجارة اإللكرتوني
وإصالح من خمتلف اجلوانب، السياسية، القانونية، االقتصادية واالجتماعية والثقافية. لتحقيق مستقبل أفضل 

 والقدرة على مواكبة التطورات املعلوماتية اليت يشهدها العامل الرقمي.
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 : ملخص
اصبح مفهوم محاية املستهلك االلكرتوين حيظى باهتمام متزايد سواء على املستوى الوطين او العاملي، 

االهتمام يعكس من جهة اخرى حجم التحديات الراهنة ملا ميثله هذا املوضوع من حساسية كما ان هذا 
 اليت تواجه هذا االخري وهذا يف ظل توفر االنرتنت فاصبح يفتين منتجاته من خالهلا وهو متواجد يف مكانه.
وسنعاجل يف هذه الورقة البحثية اسباب االهتمام هبذا املفهوم وعرض ابعاده مع التعرف على طبيعة 

ين وين ومستوى جتسيدها وتقدمي االليات اليت حتافظعلى محاية املستهلك االلكرتو حقوق املستهلك االلكرت 
 من خمتلف اساليب الغش واخلداع واملمارسات التسويقية واعطاء حملة عن محاية املستهلك اجلزائري.

ت االتسويق االلكرتوين، املستهلك االلكرتوين، محاية املستهلك االلكرتوين، االليالكلمات املفتاحية: 
 التسويقية والرقابية.

 التاسع المحور:
Abstract:  

The concept of consumer protection has become an increasing 

interest,both nationally and globally,because of the sensitivity of this subject 

and this interest reflects on the other hand the magnitude of the current 

challenges facing the latter and this in light of the availability of the internet 

has become its products through it and is in place. 

In this paper, we will deal with the reasons for this concept and present 

its dimensions with the definition of the nature of electronic consumer rights 

and the level of their embodiment and provide mechanisms that preserve the 

protection of the electronic consumer from various methods of fraud and 

deception and marketing practices and give a glimpse of Algerian consumer 

protection.  
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 مقدمة:  .1
ل السلع ويف أزمنة خمتلفة، وهذا من خالمتتد معاناة املستهلك من أساليب الغش واخلداع  لفرتات طويلة 

واخلدمات املقدمة له، واليت كانت تبدو يف ظاهرها السعي حنو خدمته وإشباع حاجاته ورغباته، ولكن يف حقيقتها  
كانت هتدف إىل استغالله وحتقيق أكرب قدر ممكن من األرباح؛ وازدادت اساليب الغش واخلداع مع ظهور التسويق 

ى اىل ضرورة تنبه الكثري من األفراد واجلماعات واهليئات الرمسية منها أو غري الرمسية إىل ما يعانيه االلكرتوين مما اد
املستهلك من استغالل فاحش وغش تسويقي كبري، وما يرتتب على ذلك من أضرار مادية ومعنوية؛ مما دفع ذلك 

ستهلك يهات وتوصيات تكفل محاية املاملهتمني بالتسويق إىل لعب دور هام يف هذا الشأن مبا يقدموه من توج
 االلكرتوين يف جممل تعامالته مع التسويق االلكرتوين.

 بناء على ما سبق ميكن طرح اشكاليتنا يف التساؤل الرئيسي التايل:

 ما مفهوم حماية المستهلك االلكتروني وماهي االليات التسويقية والرقابية لحمايته ؟

حناول من خالل هذا البحث ابراز مفهوم محاية املستهلك االلكرتوين والتطرق ملختلف االليات  هدف البحث:
 التسويقية والرقابية حلمايته، وكذلك اعطاء حملة عن محاية املستهلك يف اجلزائر.

 مت معاجلة هذه الدراسة يف احملاور التالية:محاور البحث: 

 ؛تحديد ماهية حماية المستهلك االلكتروني 

 ؛آليات حماية المستهلك من الغش والخداع التسويقي 

 .نظرة على واقع وآفاق حماية المستهلك في الجزائر 

 :تحديد ماهية حماية المستهلك االلكتروني .0
 مفهوم حماية المستهلك االلكتروني: 5.0
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قبل التطرق للحماية املستهلك االلكرتوين علينا توضيح التسويق االلكرتوين، الذي يعترب ذلك القسم من   
التسويق التقليدي الذي يعتمد يف اسرتاتيجياته على تطبيق تكنولوجيا املعلومات واالتصال، وقد قام العديد 

تصال املباشر "استخدام قوة شبكات اال من الباحثني بتحديد مفهوم التسويق االلكرتوين، حيث عرف على أنه
  (29، صفحة 9002)امحد،  واتصاالت احلاسب والوسائل التفاعلية الرقمية لتحقيق األهداف التسويقية"

عمليات لكما قدمت اجلمعية االمريكية للتسويق تعريفا له متمثل يف انه وظيفة تنظيمية ويتمثل مبجموعة من ا
اليت حتدد خللق االتصال وتسليم القيمة اىل الزبون وإدارة عالقة الزبون بالطرق اليت حتقق املنافع واالهداف 

ثمان، )الصميدعي و ردينة ع للمنظمة وأصحاب احلصص واليت تتم من خالل األدوات والوسائل االلكرتونية"
  (88، صفحة 9009

 وتوجد عدة إسهامات يف جمال تعريف مفهوم محاية املستهلك، من بينها:
يعرف على انه" عبارة عن خدمة توفرها احلكومة أو اجملتمع املدين حلماية املستهلك من الغش التجاري أو  -

 استغالله أو سوء تقدمي خدمة ما عن طريق االحتكار أو اخلضوع لظروف معينة".
يل محاية املستهلك مما يقدم له من سلع وخدمات قد تلحق به أضرارا صحية، أو فاملفهوم جيسد عملية تفع

 اقتصادية، أو اجتماعية سواء أكان على علم هبذا الضرر أو مل يكن مدركا له.
( على أهنا:"حركة  Kotlerويرتبط مبفهوم محاية املستهلك مفهوم أخر هو حركة املستهلكني، واليت يعرفها) 

 (philip, 1972, p. 48) اجتماعية تعمل على زيادة وتدعيم حقوق املشرتين يف عالقاهتم بالبائعني".
مبعىن أن هذه احلركة متثل ذلك الفعل االجتماعي املنظم من طرف املستهلكني، والذي يهدف إىل جتسيد حق 

املستهلكني، وضمان استعادة حقوقهم اليت مت اإلخالل هبا من قبل األطراف األخرى يف االستماع هلؤالء 
 التبادل، مما سبب هلم نقص يف اإلشباع. 

كما تتضمن محاية املستهلك كافة اإلجراءات اليت جيب إتباعها بواسطة األجهزة احلكومية، التطوعية واهليئات   
ح يف وسبل الدفاع عنها، وتزويدهم باملعلومات الدقيقة عن ما يطر التجارية لزيادة وعي املستهلكني حبقوقهم 

)منري و  .هذا ما جعل العديد من الباحثني مهتمني بدراسة موضوع محاية املستهلك األسواق من منتجات،
 (02قورين، صفحة 
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تهلك تبذهلا املنظمات املعنية هبدف تعريف املس ومن وجهة نظر منظمات محاية املستهلك هو:" اجلهود اليت  
سر، )صيام، الطيب، و ايحبقوقه عن طريق استصدار تشريعات حتمي حقوق املستهلك فردا أو مجاعة" 

0222) 
اما من وجهة النظر القانوين  يعين: "جمموعة القواعد والسياسات اليت هتدف اىل منع الضرر واألذى عن  

 (00، صفحة 0221)اهلادي،  املستهلك وكذلك ضمان حصوله على حقوقه"
لع أو تقدمي اخلدمات املؤسسات حنو توفري الساما املنظور االقتصادي يراه على انه "الفلسفة اليت تتبناها خمتلف 

 للمستهلك باقل تكلفة مادية وجسمانية ونفسية من خالل املتغريات البيئية السائدة ".
فمن خالل هذا التعاريف نستنتج أن املنظمات أمامها مسؤولية اجتاه املستهلكني قبل وبعد تقدميها للمنتج     

 ر به. مع حفظ حقوق املستهلك وضمان حصوله عليها.منفعة دون إحلاق الضر  موفرة له أكرب
فاملستهلك االلكرتوين هو ذلك الشخص الذي يربم العقود االلكرتونية املختلفة من شراء واجيار وقرض وانتفاع 
، وغريها من اجل توفري كل ما حيتاجه من سلع وخدمات، الشباع حاجاته الشخصية او العائلية دون ان 

، 9002خريي، ) سويقها ودون ان تتوافر له اخلربة الفنية ملعاجلة هذه االشياء واصالحهايقصد من ذلك اعادة ت
 .(25صفحة 

و ال ختتلف محاية املستهلك اإللكرتوين عن املستهلك العادي يقصد حبماية املستهلك اإللكرتوين " حفظ   
حقوق  تتضمن اإلقرار بوجود وله عليها" ذلك ان محاية املستهلكحقوق املستهلك اإللكرتوين وضمان حص

للمستهلك وجيب ان تبذل كل اجملهودات لتأمني االستفادة منها باعتبار  ان املستهلك هو الطرف الضعيف 
يف التعاقد، بينهما املهنيون يكونون يف مركز قوة يف مواجهة املستهلكني، كما انه يف املعامالت االلكرتونية 

 ون التعاقد عن بعد، إضافة اىل ان العقد االلكرتوين يعترب عقد بني غائبني. يك
 تحليل أهداف حماية المستهلك:  0.0

ميكن حصر جمموعة من األهداف تبنتها حركة محاية املستهلك، وتناضل من أجل الدفاع عنها، وهي مرتبطة مبا 
، صفحة 9002)البكري،  األهداف جند ما يلي:يتعرض له املستهلك من خداع وغش يف األسواق؛ من أهم هذه 

921) 
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  التكفل حبماية املستهلكني من أساليب الغش واخلداع املمارس عليهم من طرف املنتجني أو الوسطاء
 أثناء إمتام عمليات التبادل يف إطار العمليات البيعية.

 ستهلكني، ومحايتهم من خمتلف أشكال وصور التالعب املمكن االلتزام بضمان حقوق املختلفة امل
 حدوثه يف السلع واخلدمات اليت حيتاجوهنا ويرغبون فيها.

  تأمني وتقدمي املساعدة املمكنة لفئات الدخل احملدود، ومتكينهم من احلصول على السلع واخلدمات
 اليت حيتاجوهنا.

واليت  أجل متكينها من املعلومات اليت ختص املستهلكني،تفعيل التنسيق والتعاون مع منظمات األعمال من 

    . قد ال تتاح لتلك املنظمات، نظرا لضعف قدراهتا يف االتصال
 مبررات حماية المستهلك اإللكتروني:  2.0

بعد اتساع مستخدمي االنرتنت يف العامل، بدأ يتبلور مفهوم احلماية االلكرتونية للمستهلك، والذي يعين احلفاظ 
على حقوق املستهلك ومحايته من الغش أو االحتيال أو الشراء بضائع مغشوشة باستخدام أدوات شبكة االنرتنت 

 : (28-22، الصفحات 9002)البكري،  وعليه فمربرات محاية املستهلك تتلخص يف ما يلي
أيت كل ميثل التطور التقين الذي عرفته شبكات االنرتنت واقعا علميا ي ـ التطور الحديث في شبكة االنترنت:     

حلظة باجلديد مما يعين ان يقود اىل حتسني الروابط التجارية بني املزود واملستهلك هبدف احلصول على افضل أداء 
طريقة تبدو عدائية، ب للممارسات التجارية االلكرتونية، غري ان اجلانب السليب هلذا التطور يتجسد يف قهر املستهلك

مما ينبغي ان يؤثر على العقد التجاري االلكرتوين عرب شبكة االنرتنت مقارنة بالبيع الذي يتم يف موطن وحمل إقامة 
املستهلك، ويتمثل ذلك يف عدم قدرة املستهلك على معاينة املبيع بطريقة حقيقية، او االلتقاء مع املزود يف جملس 

 عقدي تقليدي.
 المستهلك الى الخدمات االلكترونية: ـ حاجة    

يؤدي افتقار املستهلك اىل اخلدمات االلكرتونية جعله عاجزا عن التفاعل مع املواقع التجارية عرب شبكة االنرتنت، 
واملقصود عدم اكرتاث املستهلك باملواقع التجارية عرب االنرتنت بسبب قلة احلاجة هلذه املواقع ،ولكن مع التطور 

ح هلذه املواقع امهية كبرية، حبيث اخذت حتتوي على العديد من االشكال منها اخلدمات العقارية احلاصل اصب
 والسياحية واملصرفية والتامني، زبيع تذاكر الطائرات والفنادق وغريها من اخلدمات املهمة.
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جودة عالية  اتفحاجة الضرورية للمستهلك اىل اخلدمات االلكرتونية تنبع من كوهنا توفر منتجات وخدمات ذ 
 بأسعار معقولة بسبب كثرة املواقع االلكرتونية التجارية، و بالتايل زيادة املنافسة بني تلك املواقع على تقدمي األفضل
للمستهلك باإلضافة  اىل اخلدمات املمتازة لعمليات ما بعد البيع، ومن هنا كانت احلاجة للبحث عن محاية 

 . للمستهلك بشكل ملح وواضح
ا : ويتمثل ذلك من خالل ما يواجه املستهلك من عدم معرفته ملفتقار المستهلك الى التنوير المعلوماتيـ ا    

حيصل امامه يف الشاشة الصغرية، وعدم معرفته بشبكة االنرتنت مما قد يؤدي اىل وقوع املستهلك حبيل وخداع قرصنة 
 االنرتنت من خالل املواقع الومهية او التعاقد الومهي.

 ألطراف المسؤولة عن حماية المستهلك من الخداع التسويقي:ا  2.0
تقع مسؤولية محاية املستهلك على احلكومة، األفراد، مجعيات محاية املستهلك، واملؤسسات املنتجة أو املوزعة، 

 (william, 1995, pp. 12-13) وميكن توضيح ذلك فيما يلي:
 الحكومات:ـ 

منذ أن تنامت احلركات اليت تتكفل مبهمة محاية املستهلك والدفاع عن مصاحله زاد دور احلكومات يف الدول املختلفة 
يف لعب أدوار هامة تصب يف جتسيد هذا اهلدف، وهذا انطالقا من مسؤوليتها عن محاية مواطنيها يف اجملاالت 

 املختلفة و دلك من خالل :
ياغة واليت تتوىل اإلشراف على وضع وص وهي ذات العالقة مبوضوع احلماية، ية في الوزارات:األجهزة القانون. 

القرارات اليت تكفل محاية املستهلك،  واليت تتوىل اإلشراف على وضع وصياغة القرارات اليت تكفل محاية املستهلك، 
 وإجراءاهتا اخلاصة يف حالة حدوث إخالل هبده احلماية.

وهي اليت يتجسد دورها يف عملية اإلشراف والرقابة جتاه موضوع اإلخالل حبماية  فية والرقابية:. األجهزة اإلشرا
املوزعني إلضافة إىل و  املستهلك؛ حيث ميتد جمال عملها إىل رقابة املمارسات التسويقية للمنتجني واملعلنني والبائعني

كني، ل االعالن و كدلك جملاالت: السوق، املستهلاالطالع بدور اإلشراف على إجراء حبوث التسويق واملتضمنة جملا
 األسعار، الرتويج، والتوزيع. 

كما ميتد الدور الرقايب هلذه األجهزة إىل كل ما يرتبط بعملية التبادل مثل: صدق الرسالة اإلعالنية، إعطاء معلومات  
 .ا لالستعمال....اخلكافية، كفاية الضمانات املمنوحة للمستهلك، وجودة املنتجات املباعة، وصالحيته
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ويتمثل دورها يف مسألة الفصل يف القضايا املتعلقة حبماية املستهلك غري أن ما يالحظ عند  .األجهزة القضائية:
تقييم فعالية األجهزة القضائية هو البطء يف الفصل يف مثل هذه القضايا باإلضافة إىل عدم وجود حماكم خاصة 

 تعاجل ضمن املخالفات التجارية. بقضايا  محاية املستهلك، فهي حاليا
 ـ األفراد:

يلعب األفراد دورا هاما يف تفعيل احلماية من منطلق اهنم أصحاب املصلحة األوىل؛ وميكن لعب هذا الدور الفعال 
يف احلماية من خالل التنظيمات املختلفة اليت يعملون ضمنها، مما يتيح كشف املمارسات اإلعالنية اخلادعة اليت 

 اإلخالل حبماية املستهلك. تقود إىل
 ـ جمعيات حماية المستهلك:

تلعب دورا هاما يف محاية املستهلك وهذا من خالل القيام مبجموعة من املهام مثل ربط قضايا املستهلك بظروف 
اجملتمع  حث ودفع املؤسسات الرمسية واهليئات املتخصصة إىل سن قوانني حتمي املستهلك، التوعية ونشر ثقافة 

 هالك، والرتكيز على القضايا اليت حتظى باهتمام كبري  وهي: الغذاء، تلوث اهلواء، االتصاالت، التدخني....اخل. االست
 ـ أجهزة اإلعالم:

تؤدي أجهزة اإلعالم مبختلف أنواعها دورا هاما يف تامني احلماية للمستهلك، وهذا من خالل توعيتهم فيما خيص 
عن هذه احلقوق من منطلق اهنا تقوم ضمن القضايا االجتماعية حيث جند  حقوقهم ومصاحلهم، إضافة إىل دفاعها

أن الربامج االعالمية هتدف  إىل املسامهة يف معاجلة مثل هذه القضايا عن طريق توعية املستهلكني مبا يتيح هلم إدراك 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   حقوقهم.

 آليات حماية المستهلك من الغش والخداع التسويقي. .2
توجد جمموعة من اآلليات تكفل توفري احلماية للمستهلك من الغش واخلداع التسويقي املمارس عليه من 
قبل األطراف اليت تتعامل معه يف إطار عملية التبادل، وهذا مبا تتضمنه هذه اآلليات من إجراءات تقود يف 

ا قدم له، أو عيوب يف تصميم م النهاية إىل حصول املستهلك على التعويض املناسب والكايف يف حالة وجود
يف حالة التضليل فيما يتعلق باملعلومات اخلاصة مبستوى جودة املنتجات موضوع التبادل، إىل غري ذلك من 
االنتهاكات اليت قد يذهب املستهلك ضحية هلا؛ ومن بني أهم هذه اآلليات اليت ميكن أن تكفل محاية 

 .جند ما يلي ابية املستهلك اآلليات التسويقية واآلليات الرق
 دور اآلليات التسويقية في حماية المستهلك: 5.2
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-pp. 66 ,2015 ,خريي) يتمثل دور اآلليات التسويقية بالنسبة حلماية املستهلك يف النقاط التالية:
67) 
  ه؛ ويف هذا اإلطار يكفل محايته، وصيانة حقوقتفعيل أساليب توعية املستهلك عن طريق اإلرشاد والتوجيه مبا

 يربز الرتويج كأحد أقوى هذه األساليب تأثريا يف حتقيق هدف نشر الوعي والثقافة بني املستهلكني) باعتباره
أداة اتصال مباشر وغري مباشر(؛ وعليه لكي نضمن حتقيق الفعالية يف أداء هذه الوسيلة من حيث التأثري 

 الرسالة الرتوجيية بصورة جيدة. ينبغي أن تصاغ وتصمم
ولكي يؤدي الرتويج دوره املخطط يف محاية املستهلك، جيب أن تتوفر جمموعة من العوامل، من بينها: أن 
تتضمن الرسالة الرتوجيية معلومات صحيحة وصادقة ودقيقة وذات جودة، مما يؤدي يف النهاية إىل حتقيق أهدافها 

لها التوفيق يف اختيار فكرة الرسالة الرتوجيية وما مدى وضوحها مبا يضمن تقبيف احلماية؛ باإلضافة إىل مدى 
 من طرف اجلمهور املوجه إليه...اخل.

  مدى التزام املنتجني أو البائعني بضرورة كتابة كل البيانات اخلاصة بالسلع على غالفها مما يتيح توفري احلماية
ات بكل حرية؛ حيث يكون املستهلك على دراية كافية مبحتويللمستهلك، ومن مث متكينه من اختاذ قرار الشراء 

وكمية وجماالت وطرق استعمال كل منتج من املنتجات، إىل غري ذلك من املعلومات الضرورية، على أن تصاغ  
 كل هذه األمور بلغة بسيطة وسهلة تتيح للمستهلك استيعاهبا وفهمها.

 تقدمي  صفات القياسية للمنتجات، وإقناع املنتجني مبدى أمهيةتويل املراكز واهليئات املختصة عملية وضع املوا
البيانات الكاملة والدقيقة والصادقة عن منتجاهتم يف محاية املستهلك من الغش واخلداع التسويقي، وكذلك محايته 

 من األخطار.
 سواء أكان هذا  هإلزام املنتجني أو البائعني بضرورة توفري الضمان للمستهلك عن السلع واخلدمات املقدمة ل

 الضمان صرحيا أو ضمنيا، مكتوبا أو شفهيا.  
  تفعيل الرقابة الدقيقة من طرف اهليئات املختصة فيما خيص خمالفات األسعار، مع تشديد العقوبات

 الرادعة حىت ال يتضرر املستهلك.
  لتغري يف األسعار احتديد األسعار بطريقة واقعية مبا يتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلك، مع متابعة

 مبا ال يضر مبصاحل املستهلك.
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 .توفري الشروط الصحية الستخدام املواد والعبوات مبا يف ذلك التعبئة والتغليف 
 .االلتزام بإيصال املنتجات إىل املستهلك يف املكان والزمان املناسبني، مع حتقيق العدالة يف التوزيع 

 مستهلك:في حماية ال دور الجودة ورقابة الجودة 0.2
تلعب اجلودة دورا هاما يف ضمان محاية املستهلك، كما ميكن أيضا حتقيق هدف احلماية من خالل تفعيل 

 نشاط الرقابة على اجلودة.
 أهمية الجودة في ضمان حماية المستهلك: -أ

الجتاه املتزايد اتعترب اجلودة والتقييس من اآلليات اهلامة اليت تعتمد يف ضمان محاية املستهلك خاصة بعد هيمنة  
إىل عوملة األسواق واشتداد املنافسة، تزايد ظاهرة الغش واخلداع التسويقي الذي يتعرض له املستهلك؛ فاعتماد 
اجلودة والتقييس يعين أن املؤسسات اجتهت للبحث عن ما مييزها يف األسواق عن منافسيها، كما أن ذلك يعين 

لك تسعى إىل كسب رضاه وضمان وفائه من منطلق أن هذا املستهيف الوقت نفسه أهنا تركز على املستهلك، و 
 هو املربر الرئيس لوجودها واستمرارها يف السوق.

ولكي يتحقق للمؤسسات هذا اهلدف وغريه من األهداف األخرى جلأت إىل بذل كل ما يف وسعها من أجل 
ت املقدمة ريق ضمان جودة املنتجامحاية املستهلك من الغش التسويقي باعتباره من أغلى أصوهلا، وهذا عن ط

(، واليت يعتربها املستهلك مبثابة ISOله من خالل التقيد مبتطلبات املنظمة الدولية للمواصفات واملقاييس)
 مرجع للتمييز بني املنتجات املعروضة يف األسواق. 

هة أخرى أن  من جكما أن عدم تقيد املؤسسات بعنصر اجلودة جيعلها ختل مببدأ محاية املستهلك، مما يعين
هذه املؤسسات سوف تفقد أجزاء هامة من أسواقها، ومن مث مستهلكيها نظرا للعالقة القوية املوجودة بني 
اجلودة والتسويق؛ فعندئذ سيتملك املستهلكون شعور بعدم الرضا نتيجة للنقص يف جودة السلع واخلدمات 

تلك املؤسسات، وسيضطره ذلك إىل البحث عن املقدمة، األمر الذي يكون لديه انطباعا سيئا عن صورة 
منتجات أخرى ملؤسسات أخرى؛ وتكون النتيجة يف األخري مكلفة للمؤسسات املتهاونة يف موضوع اجلودة 
ومن خالهلا محاية املستهلك؛ وسيقود ذلك يف الواقع إىل أن جتد تلك املؤسسات نفسها يف وضعيات تنافسية 

لعالوي، ) جمهودات كبرية لتصحيح صورهتا مرة أخرى يف ذهن املستهلكني.ضعيفة، وسيتطلب منها عندئذ بذل 
 (022، صفحة 9008

 في حماية المستهلك: دور رقابة الجودة -ب
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ية ذتلعب الرقابة على اجلودة دورا هاما يف محاية املستهلك من األضرار الصحية الناجتة عن استعمال مواد أو أغ
فاسدة، وفحص السلع املنتجة حمليا أو املستوردة، وحماربة االحتكار، ووضع مواصفات قياسية لإلنتاج واالسترياد 

 والتصدير.
وتوجد عدة تعريفات ملفهوم رقابة اجلودة من بينها أهنا:" جمموعة من األنشطة احملددة، واليت تستخدم هبدف 

، 9000الدين، ) تطابق مع تلك املواصفات اليت وضعت له سلفا".التأكد من اإلنتاج الذي مت حتقيقه يتفق وي
 (520صفحة 

وميكن للرقابة على اجلودة أن تؤدي دورها بفعالية يف محاية املستهلك من خالل قيام األشخاص املؤهلون قانونا 
 الوثائق، أجهزة املكاييل واملوازين واملقاييس، وبالتدقيق يفباملعاينة املباشرة، أو بالفحوص البصرية، وبواسطة 

واالستماع إىل األشخاص املسؤولني، أو بأخذ عينات من املنتج، باإلضافة إىل زيارة األماكن والتجهيزات ذات 
 العالقة باملنتجات املوجهة لالستهالك، وهذا يف كامل أوقات العمل.

 (22، صفحة 9002)كامل،  تتمثل يف:ك االلكتروني: اآلليات الرقابية لحماية المستهل 2.2
 :ج او اثناء عرض املنتوج سواء من طرف املنت آليات حماية المستهلك بالنظر الى الرقابة على الجودة

املوزع او البائع يكون حمل رقابة مستمرة وذلك عن طريق معاينات مفاجأة، اما من طرف ضباط الشرطة 
القضائية او من طرف االعوان اإلداريني، حيث يقوم مبمارسة نشاطهم يف أي مرحلة من مراحل عرض 

 املنتج لالستهالك.
 جارة ملا كانت الثقة هي األساس تطور الت توى المواقع التجارية االلكترونية:شهادات الثقة على مس

االلكرتونية والعنصر الوحيد لضمان االمن على مستوى شبكة االنرتنت، سعى الفاعلون على مستوى 
الشبكة اىل كسب ثقة مستعملي االنرتنت من خالل اعداد شهادات الثقة وتسمى كذلك شهادات 

بقة املواقع التجارية ملواصفات معينة، فوجود شهادة مسلمة من طرف شخص تالت املصادقة على مطا
واليت تثبت مطابقة املواقع جملموعة من املعايري يساهم يف طمأنة مستعملي االنرتنت ويوفر نوع من املصداقية 

 ملثل هذه املواقع.
 :نظرة على واقع وآفاق حماية المستهلك في الجزائر  2
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ام باملستهلك على املستوى الدويل نظرا لتعاظم الضغط الذي أصبحت متارسه مجعيات محاية بعد تزايد االهتم
املستهلك، وجدت اجلزائر نفسها مضطرة لالهتمام نسبيا باملستهلك، فعمدت إىل إنشاء هيئات وتعيني إدارات 

املنتجات املعروضة  ةتعىن مبوضوع محاية املستهلك، وسن القوانني والتشريعات اليت تكفل مراقبة مدى مطابق
لغرض االستهالك ملقاييس اجلودة، ومن مث حماربة الغش ومحاية املستهلك؛ إضافة إىل ذلك فقد تبنت اجلزائر 

 حقوق املستهلك اليت أقرهتا مواثيق منظمة األمم املتحدة.
تمع جملكما دعمت اجلزائر هذا التوجه الرمسي للحماية بتشجيع املنظمات غري احلكومية، أي مجعيات ا

 املدين يف لعب دور أساسي يف جمال محاية املستهلك.
 األطراف المسؤولة عن حماية المستهلك الجزائري من الغش والخداع التسويقي. 5 2

ترجع مهمة اإلشراف رمسيا على محاية املستهلك يف اجلزائر إىل وزارة التجارة، حيث تتوىل تنفيذ نظام مراقبة 
رتبطة هبا من زاوية مدى مطابقتها ملعايري اجلودة والصحة واألمان؛ كما يتم تنفيذ السلع الغذائية واخلدمات امل

 هذا الدور احلمائي للمستهلك إضافة للوزارة الوصية قطاعات وزارية أخرى تتمثل يف:
 وزارة السياحة، وذلك من خالل عمل مفتشي السياحة. -أ

 ريق مصاحل الوقاية، واملخابر الوالئية للصحة.وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات، وهذا عن ط -ب
 وزارة الفالحة والتنمية الريفية، وهذا بواسطة مصاحل الطب البيطري، مصاحل الصحة النباتية. -ج
 وزارة الدفاع الوطين، من خالل عناصر الدرك الوطين. -د
 األمن الوطين.وزارة الداخلية واجلماعات احمللية، وهذا عن طريق مكاتب النظافة، كذلك  -هـ

يضاف إىل هذه اهليئات الرمسية، هيئات أخرى غري رمسية تتمثل يف اجلمعيات املهنية وأرباب العمل، ومجعيات 
محاية املستهلك؛ وهذا من منطلق ضرورة مساعدة الدوائر احلكومية يف الوفاء هبذه املهمة النبيلة واألخالقية، 

 ستهلك نفسه.فليس أحرص على حتقيق مصلحة املستهلك من امل
 آليات حماية المستهلك الجزائري من الغش والخداع التسويقي. 0 2

بغية تفعيل محاية املستهلك يف اجلزائر متاشيا مع ما تشهده محاية املستهلك من تطور نوعي على املستوى 
املتعلق ، 0282فرباير  01( املؤرخ يف: 09-82القانون رقم)  0282الدويل، أصدرت اجلزائر يف أوائل سنة 

بالقواعد العامة حلماية املستهلك، حيث جيسد هذا القانون املبادئ األساسية ملراقبة السلع واخلدمات املعروضة 
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لالستهالك، وحماربة وقمع خمتلف أنواع الغش والتحايل املمارس على املستهلك، ومن املبادئ األساسية اليت 
 تضمنها هذا القانون جند:

نتج، سواء أكان سلعة أو خدمة على ضمانات ضد كل املخاطر اليت ميكن أن تتسبب إجبارية أن يتوفر امل -أ
 يف إحداث ضرر بصحة املستهلك، أو بأمنه، أو مبصاحله املادية.

 إجبارية مطابقة املنتج املعروض لالستهالك للمقاييس املعتمدة، واملواصفات القانونية والتنظيمية. -ب  
 ائص ومميزات املنتج املعروض من أجل االستهالك.إجبارية إعالم املستهلك خبص -ج
 إجبارية املراقبة الذاتية، باإلضافة إىل إجبارية الضمانات. -د

 حق املستهلك يف جتريب املنتجات املقدمة إليه يف إطار التبادل.  -هـ 
متعلقا بإجراءات نصا تنظيميا  10ومن أجل وضع القانون املشار إليه أعاله حيز التنفيذ، مت إصدار أكثر من 

 املراقبة واملواصفات التقنية لبعض املنتجات.
، الذي حيدد القواعد املطبقة على 9005جوان  92بتاريخ  05/09يضاف إىل ذلك صدور القانون رقم:    

املمارسات التجارية من أجل تدعيم املنظومة التشريعية املنظمة للمجال التجاري بصفة عامة ومحاية املستهلك 
اصة من األشكال اجلديدة للتحايل والغش والتالعب، ملا هلذه األشكال من قدرة على تضليل بصفة خ

املستهلك بشأن السلع واخلدمات اليت تقدم له؛ ويتضمن هذا القانون عدة جوانب تتمثل يف:األحكام العامة، 
ا األحكام عتها، وأخري شفافية ونزاهة املمارسات التجارية، املخالفات والعقوبات، معاينة املخالفات ومتاب

 اخلتامية. 

 خاتمة: .1
من خالل هذه الورقة البحثية تبني لنا انه موضوع محاية املستهلك االلكرتوين يف غاية االمهية يف الوقت 
الراهن، فيجب أن يكون هناك تعاون بني قوى اجملتمع الرمسية واملدنية، وعلى املستهلك فعليه مراقبة السلع 

ا ونوعيتها وإصراره على الشكوى لدى مجعيات محاية املستهلك وهيئات الرقابة هو الذي والتأكد من معلوماهت
التوازن ألنه  هو الذي حيدث -يف رأينا -سيضغط على اجلميع وسيحدد مصري تطوير االقتصاد؛ إذا املستهلك

تمرار الفساد سهو يف النهاية من خيتار ويدفع السعر، أما سكوته وال مباالته وضعف اطالعه سيؤدي إىل ا
 والغش وغالء األسعار. فعليا توعية املستهلك وخصوصا املستهلك االلكرتوين.
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 : ملخص
هتدف هذه الدراسة إىل إبراز واقع وأمهية التجارة اإللكرتونية يف الدول العربية، وكذلك حماولة التعرف 
على خصائصها ومقوماهتا، وحتديد املعوقات والتحديات األساسية اليت حتول دون تطبيقها. ويف ضوء النتائج 

أنه هناك تأثري مباشر لتطورات تكنولوجيا املعلومات واالتصال على التجارة بصفة عامة تؤكد الدراسة على 
والتجارة الدولية خاصة، كما أكدت على ضرورة تعزيز اجلهود الرامية إىل ترسيخ الثقافة الرقمية لدى املتعاملني 

لدفع االلكرتوين، مات ااالقتصاديني واحلرص على مواصلة تدعيم البنية التحتية لالتصاالت وتطوير منظو 
وأخريا تشري الدراسة إىل جمموعة من التوصيات اليت تستدعي ضرورة خلق فرص لالستثمار بتوجيه رؤوس 
األموال حنو تطوير وعصرنة البين التحتية االلكرتونية واالستثمار يف اخلدمات املصاحبة لقطاع تكنولوجيا 

 املعلومات واالتصاالت.
 ة الكرتونية، أنرتنت، تسويق، تكنولوجيا، دول عربية.جتار الكلمات المفتاحية: 

Abstract:  

This study aims to determine the reality and importance of e-commerce 

in Arab countries, as well as trying to identify its characteristics and 

components, and to identify the main obstacles and challenges that prevent 

their application. In light of the results, the study confirms that there is a 

direct impact of the developments of information and communication 

technology on trade in general and international trade in particular. It also 

stressed the need to enhance efforts to consolidate the digital culture among 

economic dealers and to strive to continue strengthening the communication 

infrastructure and developing electronic payment systems, and finally 

indicates. The study indicates a set of recommendations that call for the need 
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to create investment opportunities by directing capital towards developing 

and modernizing electronic infrastructure and investing in services 

accompanying the information and communications technology sector. 

Keywords: E-commerce; internet; marketing; technology; Arab 

countries. 
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 مقدمة:  .1
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العصر احلديث أهم أسس التقدم والتطور وتوسيع تعترب 

استعماهلا يف مجيع اجملاالت يعد مقياس واضح عن مدى التقدم والرقي الذي وصلته أي دولة، وعلى هذا 
و هو ماألساس كان اهلدف املنشود واملطلب امللح ملعظم الدول وعلى رأسها الدول السائرة يف طريق الن

اقتحام هذا اجملال، وتعد الدول العربية من بني الدول املصنفة ضمن جمموعة الدول اليت حققت تقدما 
ملحوظا يف جمال السعي حنو امتالك التكنولوجيا وتوظيفها يف خمتلف جماالت احلياة، اليت خطت خطوات 

 عديد ت احلديثة وتعميمها يفال يستهان هبا السيما يف جمال استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاال
امليادين، ولعل أمهها جمايل اإلدارة االلكرتونية وكذا التجارة االلكرتونية، حيث شهدت هذه األخرية تطورا 
ملحوظا جتلت معامله من خالل بداية التحول يف املمارسة التجارية من اإلطار التقليدي إىل اإلطار الرقمي 

ة من "بالتجارة االلكرتونية" اليت تعد آلية تسمح مبواكبة التطورات الدولي املعلومايت وذلك يف إطار ما يعرف
 أجل حتسني اجلودة وحتقيق التنافسية على الصعيد اإلقليمي والدويل.

وهذا االهتمام بالتجارة االلكرتونية والسعي إىل توسعها أعطى نتائج ملموسة وجد هامة يف الواقع 
جارة مالين شركة ومؤسسة تبيع منتجاهتا وتعرض خدماهتا بواسطة الت العملي فقد مت تسجيل قرابة مثانية

 5002اإللكرتونية عرب العامل، وما حققته من مداخيل معتربة مت حتصيلها من وراء هذه التجارة، ففي سنة 
تريليون دوالر وهو ما جعلها أحد أهم مصادر حتقيق األرباح وكذا فضاء  2مت تسجيل مداخيل قدرت حبوايل 

ا لالستثمار أمام اقتصاديات دول العامل املتقدمة والنامية على حد سواء. إن املقارنة بني الدول املتقدمة حبث

mailto:moncef.chorfi@univ-constantine2.dz


 

 :الملتقى الوطني العلمي حول 
 وسبل حماية املستهلك الالكتروني ةالتجارة الالكتروني 

3 

والنامية يف جمال استخدام التجارة االلكرتونية تثبت وجود فرق كبري، من حيث البنية التحتية واالفتقار إىل 
لدول العربية االت احلديثة، غري أن ذلك مل مينع اشبكات الربط املعتمدة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتص

يف التفكر والسعي حنو اعتماد هذه التجارة من خالل هتيئة املناخ املالئم إلجناحها وتطويرها خدمة لالقتصاد 
احمللي كمرحلة أوىل تعزيز هذه الدول لفرص تواجدها يف أكرب األسواق العاملية االفرتاضية على شبكة االنرتنت 

غمار املنافسة استعمال التكنولوجيا يف جمال عرض السلع واخلدمات لضمان فتح أسواق جديدة. ودخول 
 ومما سبق ميكننا طرح اإلشكالية التالية:

 ما هو واقع التجارة االلكترونية في العالم العربي وآفاق تطورها ؟

 انطالقا من هذا التساؤل ميكن طرح األسئلة الفرعية التالية:

 قومات التجارة االلكرتونية يف العامل العريب ؟ماهي خصائص وم -
 ما هي آفاق التجارة االلكرتونية العربية ؟ -
 ما هي التحديات األساسية اليت تواجهها التجارة االلكرتونية العربية ؟  -

تنطلق الدراسة من فرضية مفادها وجود إمكانية كبرية متاحة للدول العربية لالستفادة من التجارة 
دى مسات وتعد التجارة اإللكرتونية إح فيما لو توفرت املقومات األساسية الالزمة الستخدامها.اإللكرتونية 

االقتصاد القائم على املعرفة، ومن أهم التطبيقات األساسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت جيب أن 
اد االهتمام بالتجارة ثلة يف ازديهتتم هبا الدول العربية كي تواكب البيئة احلديثة، وما تفرضه من تطورات مم

اإللكرتونية، ونتيجة لذلك فإن أمهية البحث تتجسد يف حماولة التعرف على طبيعة التجارة اإللكرتونية 
 وخصائصها وإمكانية تطبيق الدول العربية هلا واالستفادة منها يف ظل توفر بنية حتتية قوية.

بارها أحد التجارة اإللكرتونية وطبيعتها باعت يتمثل اهلدف العام للبحث يف التعرف على مفهوم
املستجدات احلديثة يف عوملة االقتصاد، والتعرف على واقع حجم التجارة اإللكرتونية العربية وإمكانية 
االستفادة من مزاياها، إضافة إىل أهم التحديات واملشاكالت اليت حتول دون تطبيقها والعمل على معاجلتها. 

ساسي على املنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على وصف املفاهيم الواردة يف وقد اعتمدنا بشكل أ
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الدراسة وصفا علميا دقيقا، من أجل حتديد مالحمها وصفاهتا، حيث قمنا جبمع أكرب قدر من املعلومات 
 حول موضوع الدراسة وحتليلها حتليال دقيقا للخروج بنتائج علمية عن الظاهرة املدروسة.

 مية التجارة االلكترونية. مفهوم وأه0

متثل التجارة االلكرتونية واحدا من بني املواضيع اهلامة يف العصر احلديث اليت تعتمد أساسا على 
شبكات االتصال وكذا خمتلف الوسائل التقنية احلديثة املعتمدة لتنفيذ وإدارة النشاط التجاري، وعليه أصبحت 

ولوجيات ور احلاصل يف جمال تكنالتجارة االلكرتونية يف أيامنا هذه حبق ملموسا يعكس مدي مواكبة التط
املعلومات واالتصاالت اليت اخرتقت كل اجملاالت مبا فيها اجملال التجاري، فقد أتاحت للمتعاملني 
االقتصاديني سهولة كبرية يف جمال تطوير وتوسع نشاطهم التجاري من خالل استغالل االنرتنت باعتبارها 

اح يف جمال ة لتحقيق حجم كبري من التعامالت، وبالتايل أربمفتاح واالقتصاد الرقمي ما يتيحه من فرص كبري 
. وعليه سوف ندرس بنوع من التفصيل مفهوم التجارة (David, 1996, p526)األعمال والتجارة 

 االلكرتونية، أنواعها وكذا أبعادها وأمهيتها يف هذا احملور.

 . تعريف التجارة اإللكترونية5.0

وع جارة اإللكرتونية أمر تكتنفه بعض الصعوبات، ذلك لكثرة وتنإن وضع تعريف حمدد ملصطلح الت
وسائل التقنية املستخدمة فيها، وصعوبة حصر أشكاهلا وتطبيقاهتا، وقد تصدى البعض لتعريف التجارة 
اإللكرتونية فعرفها على أهنا: "أي شكل أو صورة املعاملة جتارية سواء كانت بني أشخاص أو مؤسسات، 

إلكرتونية اعتمدت على عملية إلكرتونية لنقل البيانات، وميكن أن تكون صورا مرئية أو أسست على عملية 
صوتية أو نصية، فإدارة األنشطة التجارية بواسطة التغيريات اإللكرتونية يطلق عليها التجارة اإللكرتونية". 

(Dickie, 2005. P2) 

كما تعرف على أهنا: " جمموعة عمليات البيع والشراء اليت تتم عرب األنرتنت، وتشمل هذه التجارة   
تبادل املعلومات، صفقات السلع االستهالكية والتجهيزات وكذا خدمات املعلومات املالية والقانونية، 
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الشبكات األنرتنت و  وتستعمل هذه التجارة جمموعة من الوسائل إلمتام الصفقات مثل الفاكس، اهلاتف،
 (52، ص 5022املعلوماتية")دميش، 

أما منظمة التعاون االقتصادي والتنمية فتشري إىل أن: "التجارة اإللكرتونية تشمل أشكال املعلومات 
التجارية مجيعها اليت تتم بني الشركات أو األفراد واليت تقوم على أساس التبادل اإللكرتوين للبيانات، سواء  

أم مرئية أم مسموعة فضال عن مشول اآلثار املرتتبة على عملية تبادل البيانات واملعلومات  كانت مكتوبة
 التجارية إلكرتونيا، ومدى تأثريها يف املؤسسات والعمليات اليت تدعم وحتكم األنشطة التجارية املختلفة."

 (242، ص 5002)بان، 

 : "أي شكل من أشكال صفقات التجارةكما عرفتها منظمة التعاون االقتصادي لدول آسيا على أهنا
اخلدمة والسلعية واليت يتعامل فيها األطراف بطريقة الكرتونية، سواء متت بني شخص وشخص أخر أو بني 

 (00، ص 5024شخص وكمبيوتر أو بني كمبيوتر وكمبيوتر" )صراع، 

هنا تدور حول ثالثة غري أ نستنتج من خالل التعارف السابقة أهنا ختتلف يف مفهومها للتجارة االلكرتونية،
 (53، ص 5022)دميش،  نقاط أساسية تتمثل فيما يلي:

 إن أساس التجارة االلكرتونية يتجسد يف فكرة النشاط التجاري؛ -
حتول الدعامات املستخدمة يف املعامالت التجارية من مراسالت ورقية بني طريف املعامالت  -

 تصال احلديثة )االنرتنت(؛التجارية إىل معلومات وبيانات تناسب شبكات اال
متاشي التجارة االلكرتونية مع فكرة العوملة املقرتنة بالتكنولوجيات احلديثة اليت ال تعرف حدود  -

 للدول.

فمن وجهة نظر عامل االتصاالت فهي وسيلة من أجل إيصال املعلومات أو اخلدمات أو املنتجات 
جعل  مال التجارية فهي عملية تطبيق التقنية من أجلعرب الوسائل التقنية احلديثة، أما من وجهة نظر األع

 (55، ص 5022املعامالت التجارية جتري بصورة تلقائية وسريعة. )أباضة، 

وعلى ضوء ما سبق نرى أن التجارة اإللكرتونية نوع من التعامل التجاري يتضمن شراء السلع وبيعها 
عنية، حيث سائل اإللكرتونية املتقدمة بني األطراف املواخلدمات وتبادل البيانات واملعلومات واخلربات عرب الو 
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أن حركات شراء السلع وبيعها واخلدمات واملعلومات تتيح الدعم وتوليد العوائد من خالل عمليات تعزيز 
الطلب على تلك السلع واخلدمات، أي أن التجارة اإللكرتونية تتيح عمليات دعم املبيعات وخدمة العمالء. 

ة( جارة اإللكرتونية بسوق إلكرتونية يتواصل فيها البائعون )موردون أو شركات، وسطاء، مساسر وميكن تشبيه الت
واملشرين، تقدم فيه املنتجات عرب شبكة األنرتنت، فاملشاركون يف األسواق اإللكرتونية من بائعني ومشرتين 

وإجراء البيع  رب األنرتنتومساسرة ليسوا فقط يف أماكن خمتلفة بل نادرا ما يعرفون البضائع واخلدمات ع
 بالوصف عرب مواقع الشبكة العاملية مع بعضهم البعض.

 . أنواع التجارة االلكترونية0.0

عادة ما يتم التبادل التجاري اإللكرتوين بني ثالثة أطراف هي: األفراد وقطاع األعمال )مؤسسات 
التعامل بني هذه األطراف فهو كما يأيت أو شركات( مبختلف أنواعها وأحجامها واألجهزة احلكومية. أما 

 (202، ص 5020( ؛ )يوسفي، 562، ص 5000)عبد العزيز،  تقسيمه إىل مخسة أنواع رئيسة وهي:

هنا يتم البيع  :Consumer (Business toالتجارة االلكترونية من الشركات إلى األفراد ) .أ
 بالتجزئة. السلع واخلدمات مباشرة إىل الزبائن وهو ما يطلق عليه البيع

التعامالت بني  :Business (Business toالتجارة االلكترونية من الشركات إلى الشركات ) .ب
 الشركات بعضها ببعض )جتار اجلملة، جتار التجزئة، املصدرين واملوردين(.

تعامل الزبائن : Consumer (Consumer toالتجارة االلكترونية من األفراد إلى األفراد ) .ج
 وبدون وسطاء حيث تتم عمليات الشراء والبيع مباشرة.مع بعضهم البعض 

العالقة بني : Business (Business toالتجارة االلكترونية من الشركات إلى الحكومة ) .د
 املشاريع اليت تنفيذها احلكومة واتفاقيات البيع بني مؤسسة جتارية واحلكومة نفسها.

ويكون : Government to Consumer)التجارة االلكترونية من الحكومة إلى األفراد ) .ه
هذا النوع بني األفراد واحلكومة وتستخدم يف دفع رسوم الضريبية والفواتري ورسوم البلدية، كما ميكن 

 للحكومة أن تدفع رواتب عامليها مباشرة الكرتونيا عند هناية كل شهر.
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األطراف تعامال  ها، أكثروتعترب العالقات التجارية بني الشركات واألفراد وبني الشركات فيما بين
بالتجارة اإللكرتونية ويتوقع أن التعامل التجاري إلكرتونيا ما بني األطراف األخرى سيزداد يف املستقبل. هذا 
 وميكن التمييز بن التجارة اإللكرتونية البحتة والتجارة اإللكرتونية اجلزئية اعتمادا على درجة تقنية املنتج وعلى

نية الوسيط أو الوكيل، فأي عملية إما أن تكون ملموسة وإما أن تكون رقمية وأي تقنية العملية وعلى تق
وكيل إما أن يكون ملموسا وإما أن يكون رقمّيا، وأي منتجات إما أن تكون ملموسة وإما أن تكون رقمية. 

 وبناء على ذلك فالتجارة تنقسم إىل ثالثة أقسام: 

 جتارة تقليدية حبتة. .أ
 .جتارة إلكرتونية حبتة .ب
 جتارة إلكرتونية جزئية. .ج

وعندما يكون الوكيل ملموًسا والسلعة ملموسة والعملية ملموسة فإن نوع التجارة سيكون جتارة 
تقليدية حبتة وعندما يكون الوكيل رقمي والسلعة رقمّيا والعملية رقمية فإن نوع التجارة سيكون جتارة إلكرتونية 

ليدية رقميًّا والباقيان ملموسني فإنه سيكون هناك مزيج ما بني التجارة التقحبتة، وإذا كان أحد العوامل الثالثة 
 (3، ص5006)ذيب،  والتجارة اإللكرتونية ويطلق على هذا املزيج بالتجارة اإللكرتونية اجلزئية.

 . مزايا وأهمية التجارة اإللكترونية2.0

الغة يف جمال ونية أصبحت هلا أمهية ببعد االنتشار الواسع والشعبية اليت حظيت هبا التجارة االلكرت 
 (25، ص 5024)صراع،  التعامالت التجارية يف كل أحناء العامل حيث:

أصبحت تسهل خمتلف املعامالت التجارية من خالل ربح الوقت وكذلك عرض املنتجات للزبائن  -
 وبتكلف مقبولة مما ينعكس إجيابا على جمال التجارة ككل؛

والعديد من املعامالت مع خمتلف األطراف ومن أي مكان من العامل وعلى ميكن إبرام الصفقات  -
 ساعة وعليه فهي تعكس حتول العامل إىل قرية صغرية يف زمن العوملة واالنرتنت؛ 54مدار 
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تسهيل احلياة التجارية وسرعة التواصل بني الشركات التجارية والزبائن من جهة وكذلك توسع جمال  -
معينة إىل كل دول العامل من خالل موقع الكرتوين يسهل إبرام املعامالت اخلدمات من نطاق دولة 
 بالسرعة والتكلفة املقبولة.

لونيس، ) وتقدم التجارة اإللكرتونية كثريا من املزايا اليت ميكن أن تستفيد منها الشركات، منها ما يلي:
 (22، ص 5022

دخول ملختلف ق نظرا لتوفري مواقع تتيح التساعد على توفري الوقت واجلهد وعناء التنقل إىل األسوا -
 األسواق االلكرتونية العاملية على شبكة االنرتنت حيث تتيح للزبائن فرصة التجول فيها؛

ميزة األسعار املخفضة اليت متيز السلع املعروضة يف األسواق االلكرتونية وتوفري اخلدمة على مدار  -
 الساعة؛

ملنتجة واملسوقة للسلع واملنتجات املعروضة وكذا متكن سهولة التواصل مع الشركات التجارية ا -
 املستهلك من زيارة خمتلف احملاالت التجارية عرب االنرتنت بكبسة زر؛

متكن املؤسسات التجارية من عرض منتجاهتا يف إطار التنافسية يف خمتلف األسواق العاملية مع  -
 ج يتم عرضه؛تزويد املستهلك بكل التفاصيل واملعلومات اخلاصة لكل منتو 

إن حرية الدخول والتجول يف األسواق االلكرتونية يعطي حرية أكثر للمستهلك لالطالع على  -
 خمتلف املنتجات املعروضة وحىت القدرة على جتريبها كربامج احلاسوب واأللعاب وغريها؛

 ضتسمح التجارة االلكرتونية ببيع املنتجات بكميات كبرية ينتج عنها أرباح وتؤدي إىل ختفي -
مصاريف املؤسسات يف نفس الوقت املوجهة لإلشهار والرتويج للمنتجات عرب وسائل أخرى مما 

 حيقق تواصل أفضل مع العمالء دون وسيط؛
من خالل تطور عمل الشركات التجارية وارتفاع مستوى التنافسية بني الشركات وتسجيل مداخل   -

وسيع للدولة بدون أي شك وتطوير وت كبرية سوف ينعكس هذا األمر على تطوير التجارة اخلارجية
 ئةاالستثمارات على املستوي احمللي ينعكس اجيابيا على مستوى يربز التنمية االقتصادية ملا حيقق تعب

 اخلزينة العمومية الناجتة عن الضرائب والرسوم املفروضة لتحقيق التقدم.
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 . خصائص ومقومات التجارة االلكترونية2

تكمن أمهية التجارة اإللكرتونية كوهنا مستقبل املعامالت التجارية بني األفراد والشركات حىت مع 
احلكومات حيث ميكن امضاء عقود الصفقات عن بعد، أما الفوائد فهي تسهيل وتبسيط االجراءات ربح 

عة من اخلصائص مو للوقت اكتشاف أسواق جديدة عرب التسويق االلكرتوين، وتشمل التجارة االلكرتونية جم
 واملقومات نتطرق إليهما فيما يلي: 

 . خصائص التجارة االلكترونية5.2

ميكن الوقوف على ستة خصائص رئيسية مميزة للتعامالت التجارية اإللكرتونية ختتلف فيها عن 
ملألوفة على االتعامالت التجارية التقليدية، األمر الذي جيعل من الصعوبة مبكان فرض القواعد الضريبية 

 (5020)رأفت وآخرون،  التجارة اإللكرتونية وهي على النحو التايل:

قية حيث ال ترتبط املعاملة اإللكرتونية بوجود أي وثائق ور  اختفاء الوثائق الورقية للمعامالت: .أ
متبادلة يف إجراء املعاملة، مما يشكل صعوبة يف إثبات العقود والتعامالت، ذلك أن كافة اإلجراءات 
واملراسالت بني طريف املعاملة تتم إلكرتونيا دون استخدام أي أوراق، وهكذا تصبح الرسالة 
اإللكرتونية هي السند القانوين الوحيد املتاح لكال الطرفني يف حالة نشوء أي نزاع بينهما، األمر 

 الذي يؤدي إىل فتح اجملال أمام قضية أدلة اإلثبات القانوين.
عرب عن ذلك بإشكالية إلغاء قيود الزمان واملكان، حيث تزايد يف اآلونة ي المبيعات عبر العالم: .ب

األخرية ظهور الشركات العمالقة اليت متارس أنشطتها التجارية عرب العامل وأصبحت متثل حتديا 
وعبئا على االقتصاديات الوطنية، ومع تزايد التجارة اإللكرتونية بدأ ظهور الشركات صغرية احلجم 

 تفاقم أن متارس أنشطتها عرب العامل، وهذا يؤدي إىل -باستخدام شبكة اإلنرتنت  - واليت تستطيع
شكل التعارض بني املصاحل االقتصادية القومية ومصاحل هذه الشركات وانفتاح الباب على مصراعيه 

 ملشاكل السيادة القانونية واختالف النظم الضريبية وسبل اإلثبات.
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اءة إلنرتنت للمؤسسات القدرة على إدارة تعامالهتا التجارية بكفتتيح شبكة ا االنفصال المكاني: .ج
من أي موقع جغرايف يف العامل، ذلك أن مقر املعلومات اخلاص بالشركة ميكن أن يتواجد يف أي 

 مكان دون أن يؤثر ذلك على األداء.
آلخر، وقد اال يرى يف العادة طريف التعامل التجاري اإللكرتوين كل منهما  صعوبة تحديد الهوية: .د

ال يعرفان كافة املعلومات األساسية عن بعضهما البعض كما هو احلال يف التعامالت التجارية 
التقليدية، ونتيجة لذلك قد جيد البائعون عرب اإلنرتنت صعوبة يف استكمال امللفات الضريبية اليت 

من الضريبة بعدم  هربتقيد السلطات التشريعية االلتزام هبا، وقد يستغل هؤالء البائعون ذلك للت
 تسجيل هذه التعامالت يف الدفاتر احملاسبية الرمسية.

أتاحت شبكة اإلنرتنت إمكانية تسليم بعض املنتجات إلكرتونيا، مثل برامج  المنتجات الرقمية: .ه
الكمبيوتر، التسجيالت املوسيقية، أفالم الفيديو، الكتب، إىل جانب بعض اخلدمات مثل 
االستشارات. ويشكل ذلك حتديا أمام السلطات، حيث ال يوجد حىت اآلن آليات متفق عليها 

 املنظورة للضريبة.إلخضاع املنتجات الرقمية غري 
 . مقومات التجارة االلكترونية0.2

كي ميكن للتجارة اإللكرتونية أن تنمو وتتطور ينبغي توفر عدة مقومات أساسية تسهم مجيعها يف 
، 5022أباضة، ) خلق بيئة مناسبة، وتساعد على حتقيق الفوائد املرجوة منها. ومن تلك املقومات ما يلي:

 (54ص 

لنفاذ مثل يف االتصاالت ونشر شبكة اإلنرتنت على نطاق واسع حبيث ميكنها اتوفر بنية حتتية تت .أ
 ألوسع شرحية من اجملتمع وبأسعار تنافسية.

نشر الوعي العلمي والثقايف والقضاء على األمية املعلوماتية لدى أفراد اجملتمع يسهم يف إصدار  .ب
احلقل، األمر الذي  ثقة للمتعاملني يف هذاالتشريعات املناسبة واملعاجلات القانونية لتوفري احلماية وال

سيساعد على تقليل عمليات النصب واالحتيال وكذلك يسهم يف ثقة املواطن يف عمليات البيع 
 والشراء.
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وجود بنية حتتية كافية للخدمات املالية السيما يف جمال التعامل املايل املصريف ومتكينه من دعم  .ج
الئتمان وتيسر ا يف نظم الدفع اإللكرتوين السيما بطاقات عمليات التجارة اإللكرتونية والتوسع

 إبرام معامالت مالية، مأمونة على الشبكة.

 . آفاق التجارة العربية االلكترونية4

حتاول كثري من الدول العربية متابعة املستجدات العاملية يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
 ل تطوير وحتديث اقتصاداهتا لتواكب التطورات السريعة واملتالحقةوما تعززه من متغريات جديدة من خال

من تكنولوجيا املعلومات، وبدأت هذه الدول يف االعتماد على األعمال اإللكرتونية والتجارة اإللكرتونية 
باعتبارها منطلًقا للتعامل يف األسواق اليت تتعامل فيها شركات هذه الدول ومن بني هذه الدول: اإلمارات 

 والسعودية ومصر واألردن. 

وتواجه الدول العربية حتديات واسعة يف هذا اجملال أمهها الفجوة الرقمية املتسعة يف اقتصاداهتا، تلك 
اهلوة الفاصلة اليت خلقتها ثورة املعلومات واالتصاالت يف جمال النفاذ إىل مصادر املعلومات واملعرفة والقدرة 

ها وبني وهي آخذة يف االتساع بين« واقعا»تعددة اجلوانب وباتت أمرا على استغالهلا وهي فجوة واسعة وم
 الدول املتقدمة إضافة لوجودها بني الدول العربية ذاهتا ويف داخل كل دولة على حدة.

إىل أن حجم صادرات الدول العربية التقنية العاملية بلغت  5020ويشر تقرير البنك الدويل لعام 
 % 2وأمريكا الالتينية  % 52ودول شرق آسيا  % 40الدول املتقدمة فقط يف حني بلغت يف  2%

مليون متسوق على االنرتنت من الوطن العريب، نسبة املتسوقني  50(. ويوجد 54، ص 5002)املهدي، 
هم أكرب  52-52نساء، أما من ناحية السن األفراد الذين ترتاوح أعمارهم بني  %52ذكور  %02فيهم 

مليار  0ونية يف العامل العريب، وقد بل  حجم سوق التجارة االلكرتونية يف العامل العريب سوق للتجارة االلكرت 
متجر عريب الكرتونية.  606دوالر، إمجايل عدد املتاجر العربية يف الشرق األوسط واملغرب العريب تقريبا 

مليار  25.4إىل  5050ويتوقع اخلرباء وصول حجم سوق التجارة االلكرتونية يف العامل العريب يف عام 
دوالر. والشكل التايل يوضح لنا ترتيب الدول العربية من حيث استخدامها لألنرتنت ونسبة الوصول إليها 

 .5020لسنة 
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 0251: عدد مستخدمي األنترنت في العالم العربي سنة 25الجدول 

 الترتيب األنترنت عدد مستخدمي الدولة
نسبة الوصول إلى األنترنت 

 من عدد السكان
 الترتيب

 10 % 91..0 1 33.333..00 مصر

 13 % 72.90 9 10.003.333 المغرب

 0 % 00.07 0 10.092.333 السعودية

 17 % 92 0 0.120.333 السودان

 19 % 7..09 7 7.0.3.333 الجزائر

 10 % 01.20 0 7.007.333 سوريا

 0 % 3.03. 0 0.710.333 اإلمارات

 11 % 73.22 2 0.000.333 تونس

 10 %90.72 . 0.099.333 اليمن

 2 % 09.03 13 9.002.033 األردن

 7 % 00.11 11 33..9.707 لبنان

 10 % 91.90 19 9.913.333 العراق

 0 %02.00 10 9.3.7.033 الكويت

 0 % 29..0 10 1.270.333 ُعمان

 . % 01.12 17 33...1.00 فلسطين

 9 % .0.9. 10 033..1.01 قطر

 12 % 93.90 10 1.117.333 ليبيا

 1 % 2. 12 1.3.2.733 البحرين

 .1 %12 .1 123.333 موريتانيا

 93 %1.22 93 102.233 الصومال

Source: (ITU, 2017, p3) 
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إن من أهم مؤشرات قياس الوصول لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مؤشر عدد مستخدمي 
إىل  اإللكرتونية وآفاقها، وتشري أحدث اإلحصائياتاإلنرتنت الذي يعكس بشكل غري مباشر واقع التجارة 

، 5020مليار مستخدم من تعداد سكان العامل لعام  5٫5أن عدد مستخدمي األنرتنت يف العامل يبل  حنو 
يف حني مل يكن عدد مستخدمي األنرتنت  % 45٫66مليار نسمة أي بنسبة  0٫2البال  عددهم حنو 

دم، أي تضاعفوا حنو ثالث مرات على مدى عشر سنوات، أما مليار مستخ 2٫5يتجاوز  5003يف عام 
مليون مستخدم  220حنو  5020على املستوى العريب فيبل  عدد مستخدمي األنرتنت يف العامل العريب لعام 

مليون أي أن نسبة مستخدمي األنرتنت العريب لعدد  522من إمجايل سكان الوطن العريب البال  عددهم 
 5003، يف حني مل يكن إمجايل عدد مستخدمي األنرتنت العريب يف عام % 45٫05السكان تبل  حنو 

مليون مستخدم، وهو ما يعين زيادة تبل  حنو أربع أضعاف يف مدى عشر سنوات )أباضة،  53يتجاوز 
(. أي أن الزيادة اليت يشهدها انتشار اإلنرتنت يف الوطن العريب تعد أعلى النسب يف العامل، 52، ص5022
هذه الزيادة اهلائلة يف عدد مستخدمي األنرتنت عما ميكن أن يشهده املستقبل من توسع يف هذه وتنبئ 

 الزيادة استنادا إىل التطور التكنولوجي الذي بدأ يأخذ اللغة العربية يف االعتبار.

ويعتمد عدد مستخدمي األنرتنت على عوامل عديدة تؤثر بشكل مباشر عليه وعلى انتشار تكنولوجيا 
لومات واالتصاالت منها مدى توفر تكنولوجيا االعالم واالتصال. إن النظر إىل واقع استخدام تكنولوجيا املع

االتصاالت يف العامل العريب يكشف وجود هوة رقمية بني بلدان طورت نسيج تكنولوجيا االتصاالت فيها 
صاحل منتدى وفقا لدراسة أعدت لوأغلبها يف منطقة اخلليج العريب وبلدان ما زالت متعثرة يف هذا اجملال، و 

دافوس االقتصادي الدويل حول حتديات تطور تكنولوجيا االتصاالت واإلعالم يف العامل العريب، مت تصنيف 
 (52، ص 5005)فرجاين،  الدول العربية إىل ثالث جمموعات:

 وتشمل: اإلمارات، الكويت، البحرين.مجموعة التطور السريع:  .أ
 صر، األردن، لبنان، السعودية.ممجموعة الدول الصاعدة:  .ب
 .املغرب، عمان، سوريامجموعة الدول السائرة في طريق النمو:  .ج
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مث  % 23وتتصدر البحرين من حيث نسبة مستخدمي األنرتنت من إمجايل سكاهنا حيث بلغت 
على حني تقف الصومال  % 03.50ويف الكويت  % 20.6مث اإلمارات الدول العربية  % 24.52قطر 

القائمة. وعلى الرغم من ارتفاع مستوى املعيشة يف السعودية فإننا جند أهنا تأيت يف املرتبة السادسة يف آخر 
من جمموع السكان، أما املغرب  % 05.02بعد لبنان وقبل سلطنة عمان حيث ال تتجاوز النسبة لديها 

 وتونس واجلزائر ومصر فهي متتابعة يف التصنيف انطالقا من املرتبة العاشرة.

على الرغم من صعوبة حتديد حجم التجارة اإللكرتونية عربيًّا، فإن بعض الدراسات البحثية و 
واإلحصائية أظهرت تواضع حجم التجارة اإللكرتونية وإمكاناهتا يف العامل العريب، فقد حققت التجارة 

 % 500ها حيث بل  منو  2220اإللكرتونية على املستوى العاملي معدالت منو مرتفعة نسبيا منذ عام 
وارتفعت  5002مليار دوالر لعام  550إىل  2220مليار دوالر لعام  56سنويّا وارتفعت عائداهتا من 

. يف حني أن حجم التعامالت يف التجارة اإللكرتونية العربية مل 5005مليار دوالر لعام  2000لتصل 
( b2bامالت الشركات )من حجم التعامالت على املستوى العاملي على صعيد تع % 0.5يتجاوز نسبة 

 .% 0.0أما الشراء اإللكرتوين عرب اإلنرتنت فلم يتجاوز عربيا 

إن تدين مسامهة التجارة اإللكرتونية العربية على املستوى العاملي يعود إىل عدة أسباب منها أن املواقع 
نرتنت، وهذا من مساحة االستخدام على شبكة اإل % 0.2اليت تستخدم اللغة العربية ال متثل أكثر من 

يعد عائقا رئيسيا أمام جناح جتارة التسوق اإللكرتوين يف الدول العربية، فمشكلة اللغة متثل عامال مهما يقيد 
نشاط التجارة اإللكرتونية العربية، كما أن عدم الوعي بوسائل التجارة اإللكرتونية وحتديًدا وسائل الوفاء 

ت مثلت ئتمان وضعف الثقة باجلوانب األمنية حلماية املعلومابالثمن عرب تقنيات الدفع النقدي وبطاقات اال
 (65، ص 5022)أباضة،  عوامل حامسة يف ضعف استخدام هذا النمط املستحدث لألنشطة التجارية.

 . التحديات األساسية للتجارة اإللكترونية العربية1

 هناك أن إال التسعينات، بداية منذ اإلنرتنت استخدام يف بادرت كثرية عربية دول هناك أن من برغم
 للخصائص تفتقر العربية املواقع وما زلت الدول هذه يف االتصاالت سوق تواجه اليت التحديات من العديد
 بالنظم املتصلة املشكالت من العديد أيضاً  وهناك االستخدام، يف وسهولة جاذبية أكثر جتعلها اليت الفنية
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 النقاط يف ذكرها وميكن آمن، بأسلوب اإلنرتنت طريق عن تستخدم اليت االئتمانية والبطاقات املصرفية
 (203-200، ص ص 5024)املطاع وآخرون،  التالية:
ال تزال معظم الدول العربية تفتقر لثقافة البطاقات االئتمانية، اليت تعد أحد  المعوقات المالية: .أ

العناصر األساسية يف انتشار التجارة اإللكرتونية ويرجع ذلك إىل عدة أسباب من أمهها القواعد 
 املتشددة واجلو املليء بعدم الثقة احمليط باستخراج البطاقات االئتمانية.

مثل هذه املعوقات بصفة أساسية يف غياب الوعي لدى معظم الزبائن تتالمعوقات االجتماعية:  .ب
املستهلكني بفوائد ومزايا استخدام شبكات االتصاالت اإللكرتونية باإلضافة إىل العامل النفسي 
هلم، حيث مازال هؤالء يفضلون التعامل النقدي املباشر، وقد يكون ذلك راجع إىل غياب الوعي 

 نرتنت، فضال عن تفشي األمية بني هؤالء الزبائن.بالقواعد األمنية على اإل
ن ال تزال البنية التحتية يف معظم الدول العربية تواجه العديد من املشاكل، الثمالمعوقات التقنية:  .ج

املرتفع ملوجات الرتدد بشكل ميثل مشكلة رئيسية ألن معظم الشركات ال متلك اإلمكانيات املادية 
 ملوجات، مما يزيد من بطء اإلنرتنت وجيعله غري عملي.لشراء مساحة كبرية من هذه ا

تظهر هذه التحديات بصفة أساسية يف وجود العديد من اللغات العاملية اليت المعوقات اللغوية:  .د
ميكن كتابتها على املواقع اإللكرتونية، األمر الذي يؤدي إىل احلرية عند استخدام اللغة اليت سوف 

 معامالت التجارة اإللكرتونية.يتم من خالهلا إجناز أعمال و 
وجود تتمثل هذه املعوقات على القصور يف التفافة املصرفية عن واقع مصريف م المعوقات الثقافية: .ه

 يف دول معينة ختتلف عن دول أخرى.
ال تزال الدول تسيطر على نسبة كبرية من االقتصاد وعواقب هذه احلالة المعوقات الحكومية:  .و

تجارة اإللكرتونية اجلديدة وحرمان القطاع اخلاص من التقدير على نطاق خطرية وهتدد إمكانات ال
واسع، وأصحاب رؤوس األموال الذين يدخلون يف املشاريع قلة نادرة حيث ميكن القول إن غياب 
اسرتاتيجية قومية ال تتعامل تكنولوجيا االتصاالت يعد عقبة رئيسية أمام التقدم يف هذا اجملال 

اد احلكومة على العمل اليدوي والبريوقراطية وغياب التنسيق بني اجلهات باإلضافة إىل اعتم
 احلكومية املختلفة وعدم وجود قوانني جتارية واضحة.
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هناك حاجة ماسة إلصدار التشريعات املناسبة واملتخصصة لتنظيم عمل  المعوقات القانونية: .ز
ع الكثري القضاء واحملاميني للتعامل مالتجارة اإللكرتونية إضافة إىل احلاجة املاسة لتدريب عدد من 

 من القضايا اليت تتعلق بالتجارة اإللكرتونية.
حيث إنه من الصعب حتقيق احلماية التامة والكاملة للبيانات واملعلومات  المعوقات األمنية: .ح

املتداولة واملستخدمة يف التجارة اإللكرتونية، وذلك لقيام بعض األشخاص احملرتفني باخرتاق نظم 
ألمن للشبكات وخاصة شبكة اإلنرتنت وذلك هبدف احلصول على بيانات تساعدهم يف سرقة ا

األموال، على الرغم من تطور وسائل األمن اخلاصة بالبيانات إال أن هؤالء دائما ينجحون يف 
 ةاخرتاق هذه األنظمة والوسائل األمنية. أيضاً عدم وجود أدلة مادية تثبت املعامالت التجارية واملالي

اليت حدثت من خالل شبكة اإلنرتنت مما يؤدي إىل عدم اطمئنان العمالء حيث قد يرتدد البعض 
 منهم يف إعطاء رقم بطاقة االئتمان اخلاص به.

تتخذ بعض الدول واملنظمات وخاصة يف الدول النامية بعض األساليب  المعوقات اإلدارية: .ط
اإلدارية التقليدية كاألسلوب البريوقراطي منوذجا للعمل به، وإدارة أعماهلا ومعاملتها، ومما ال شك 
فيه أن هذه األساليب التقليدية العقيمة تعترب غري متفاعلة مع مقتضيات ومتطلبات أعمال التجارة 

ة واليت تعتمد أساساً على ردود األفعال وسرعة االستجابة احلقيقية وذلك دون وجود أي اإللكرتوني
 قيود بريوقراطية.

 . خاتمة1

 ومتثل له، األساسي واحملرك املعرفة اقتصاد يف احلديثة املظاهر أهم إحدى هي اإللكرتونية التجارة
 أن املتوقع ومن احلالية، البيئة ظل يف ملموسا واقعا أصبحت وقد .العاملي االقتصاد منوا يف األسرع القطاع
 اإللكرتونية التجارة لواقع بالنسبة أما .األعمال بيئة على الفعال نظرا لتأثريها القريب املستقبل يف دورها يتعاظم
 وتطور منو من رافقها وما العريب العامل يف اإلنرتنت مستخدمي عدد يف املطلقة الزيادة من الرغم فعلى العربية
. وعليه العاملي النطاق على متواضعة مستويات حتتل التزال فإهناالويب،  شبكة العاملة على املواقع حمتوى

ميكن القول يف األخري أن التجارة االلكرتونية تفتح أبوابا للوطن العريب على األسواق العاملية حيث ال يتطلب 
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، وأن تدين حجم وإمكانات التجارة منها سوى اعتماد واستغالل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 اإللكرتونية يف الوطن العريب يعود إىل وجود عقبات وحتديات حتول دون ازدهارها وهتيئة الظروف املناسبة. 

 النتائج

غياب نصوص قانونية صرحية تنظم وتضبط املعامالت التجارية يف إطار التجارة االلكرتونية بشكل  -
 من الدول على غرار تونس ومصر وغريها؛مباشر كما هو احلال يف العديد 

ارتفاع تكاليف استخدام االنرتنت يف بعض الدول العربية بالنظر إىل تكلفة أجهزة احلاسوب مقابل  -
 تقدمي خدمة االنرتنت تشكل عائقا أمام استخدام االنرتنت فيها؛

دم إتقان أن ع انتشار األمية يف أوساط اجملتمعات العربية وغياب ثقافة استخدام احلاسوب كما -
اللغات األكثر تداوال على شبكة االنرتنت كاللغة االجنليزية مثال أدى إىل تأخري استخدام التجارة 

 االلكرتونية بالشكل املطلوب؛
هناك تأثري مباشر لتطورات تكنولوجيا املعلومات واالتصال على التجارة بصفة عامة والتجارة الدولية  -

 خاصة؛
ة العديد من املزايا االقتصادية إىل التجارة الدولية كتخفيض تكاليف أضفت التجارة اإللكرتوني -

املخاطبات وإجراءات إبرام العقود بني املتعاقدين والسرعة يف تنفيذ العقود التجارية واجلودة يف إجناز 
 املعامالت التجارية بني أطراف العقد؛

ا، واستخدام أدوات يفية فهم تطبيقاهتترافق التجارة اإللكرتونية العديد من الصعوبات املتمثلة يف ك -
 التجارة اإللكرتونية اإلجراء املعامالت بني املتعاقدين وضمان تأمني تلك املعامالت.

 االقتراحات

إحداث عدة مواقع جديدة للتسوق والعمل على تعميم مواقع الواب التجارية يف الفضاءات  -
 التجارية؛

من ؤسسات املنخرطة يف التجارة االلكرتونية يتضوضع برنامج يرمي إىل متابعة وتنمية عدد امل -
باخلصوص بعث حمضنة ملشاريع اخلدمات االلكرتونية وإحداث وحدة إرشاد وتوجيه ملشاريع التجارة 

 االلكرتونية؛
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 تكوين اخلرباء مؤهلني السيما يف جماالت اإلمضاء واملصادقة االلكرتونية والتوثيق االلكرتوين؛ -
ة إىل ترسيخ الثقافة الرقمية لدى املتعاملني االقتصاديني واحلرص على مواصلتعزيز اجلهود الرامية  -

 تدعيم البنية التحتية لالتصاالت وتطوير منظومات الدفع االلكرتوين؛
تشجيع وتوسيع فرص االستثمار يف جمال تكنولوجيا املعلومات عامة والتجارة االلكرتونية خاصة  -

 لعربية على ولوج هذا اجملال؛من خالل تشجيع املؤسسات االقتصادية ا
خلق فرص لالستثمار بتوجيه رؤوس األموال حنو تطوير وعصرنة البين التحتية االلكرتونية واالستثمار  -

 يف اخلدمات املصاحبة لقطاع تقنية املعلومات واالتصاالت.
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إىل توضيح جتربة إحدى املؤسسات الناشئة يف جمال التجارة اإللكرتونية وهي هدفت هذه الدراسة : ملخص
تحقيق ل اليت تعد مثاال ناجحا حيتذى به يف هذا اجملال لغريها من الشركات ورواد األعمال. ،trivago شركة

م العوامل حللت واستنتجت أهلإلطار املفاهيمي للتجارة اإللكرتونية، مث  اهلدف املرجو تطرقت الدراسة
من النجاح يف جمال التجارة اإللكرتونية، اضافة لألسباب اليت  trivago واملقومات اليت مكنت شركة

  جعلت املستهلك اإللكرتوين يقبل عليها.
جتربة مميزة، ميكن للعديد من الراغبني العمل يف  trivago يف األخري توصلت الدراسة إىل أن جتربة شركة

جمال التجارة اإللكرتونية اإلستفادة منها، والسري على طريقها مع مراعاة العوامل املساعدة يف حتقيق النجاح 
 املرغوب. 

     .trivago، جناح جتارة الكرتونية، الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

This study aims to clarify the experience of one of the emerging 

companies in the field of e-commerce, i.e. Trivago Company, which is a 

successful example to be imitated in this field by other companies and 

business men.  

To achieve the targeted goal, the study dealt with the conceptual context 

of the e-commerce and it has analyzed and concluded the most important 

factors that enabled Trivago company to succeed in the field of e-
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commerce as well as the reasons for which the electronic customer chose 

it. 

Finally, the study concluded that the experience of Trivago company is 

a distinctive experience of which many of those who want to work in the 

field of electronic trade can be benefit and to follow her path by 

respecting the factors that help to reach the needed success. 

Keywords: Electronic trade, success, Trivago. 
_________________________________________ 

                                                                                       khadidjaarkoub@gmail.com، خدجية عرقوب: المؤلف المرسل

 مقدمة:  .1
 نشاطات إىل ممارسة التجارة اإللكرتونية يف يف السنوات األخرية اجتهت العديد من املؤسسات الناشئة

حيث القت هذه النشاطات اقباال كبريا من قبل املستهلكني اإللكرتونيني، نظرا ملا توفره اقتصادية عديدة. 
 التجارة اإللكرتونية من مميزات كالسرعة يف تنفيذ املعامالت واختصار املسافات وربح الوقت. 

االت واألجهزة اإلتصنولوجيا فة يف تكاإلبتكارات املتعددة واملختللقد مكنت التطورات اهلائلة و 
قيام  ىت أهنا أضحت من الركائز املهمة يفمن اتساع وانتشار التجارة اإللكرتونية، ح اإللكرتونيةوالوسائط 

  اقتصاد بعض الدول.
اآلن هناك العديد من املنصات الرقمية واملواقع اإللكرتونية اليت تقدم عروض بيع وشراء منتجات 

ة ياحلكوم املؤسساتاألفراد و ما بني أو  أنفسهم ألفرادما بني ا ، سواءةوبأسعار تنافسيوخدمات متنوعة،  
 . فقط أو ما بني املؤسسات اخلاصة وأ

 التميزاليت ختوض جمال التجارة اإللكرتونية النجاح و خصوصا الناشئة منها حىت تستطيع املؤسسات 
ني اإلعتبار، بأخذ العديد من األمور بعا مطالبة ، فإهنيف السوق اإللكرتوين والتغلب على املنافسة الشديدة

رتوين مع واكتساب ثقة املستهلك اإللك السوقية مسعتها ومكانتهااحلفاظ على عليها ألنه ليس من السهل 
 انتشار بعض عمليات الغش واإلحتيال. 
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ترك كنت من لشركة متحاولنا من خالل هذه الدراسة أن نقدم جتربة مميزة يف جمال التجارة اإللكرتونية 
واد بعدما بدأت عملها من مرآب، لتصبح اليوم من الر ، اخلدمات اإللكرتونية تسويق يف عاملفريدة بصمة 

 اليت تعد اليوم أهم منصة للبحث الفندقي. trivago شركةيف جمال عملها. هذه الشركة هي 
  :اشكالية الدراسة 

 جمال التجارة اإللكرتونية؟يف  trivagoشركة  كيف جنحتمما سبق ميكن طرح التساؤل التايل:  
  :فرضية الدراسة 

 دماتخبفضل حرصها الشديد على تقدمي  يف جمال التجارة اإللكرتونية trivagoشركة  جنحت
  باستخدام تكنولوجيا متطورة. أصيلة  الكرتونية

  :منهجية الدراسة 
الذي  ليعلى املنهج الوصفي التحلي مت اإلعتماد لإلجابة عن اشكالية الدراسة املطروحة وفرضيتها

 لوصف وتشخيص حمددة، مشكلة أو ظاهرة العلمي املنظم لوصف التحليل والتفسري أشكال يعترب أحد
النظري، وللدراسة امليدانية مت استخدام أداة دراسة حالة للوصول للنتائج  اإلطار بغرض فهم البحث ظاهرة
 .املرجوة
  :أهمية الدراسة 

ارة اإللكرتونية، يف جمال التجناجحة يف كوهنا تعرض لنا جتربة شركة مميزة تتمثل أمهية هذه الدراسة 
ث ميكن اإلستفادة من هذه التجرية يف جماالت مشاهبة خصوصا بالنسبة للمؤسسات الناشئة واليت تبحث حي

  . ا يف عامل التجارة اإللكرتونيةعن مكانة هل
 :النقاط التاليةهتدف هذه الدراسة إىل حتقيق  أهداف الدراسة : 

 التعرف على ماهية التجارة اإللكرتونية؛ 
  الناجحة والرائدة يف جمال التجارة اإللكرتونية؛القاء الضوء على إحدى التجارب 
  التجربة املعروضة للسري يف خطاها وتقدمي ما ينفع املستهلك اإللكرتوين.عوامل جناح اإلستفادة من 
 مت تقسيم هذه الدراسة للمحاور التالية: الدراسة: تقسيمات 
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 اإلطار املفاهيمي للتجارة اإللكرتونية؛ 
  شركةدراسة حالة trivago؛ 

 

 : مدخل مفاهيمي للتجارة اإللكترونية .0

  التجارة اإللكترونية: نشأة. 5.0
يكن فجأة، بل كان نتيجة تعدد املراحل اليت مرت هبا ثورة إن ظهور التجارة اإللكرتونية مل 

اإلتصاالت واملعلومات، وخاصة بعد منو إستخدام شبكة األنرتنت وتكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت يف 
من خالل عمليات التحويل النقدي  5512العامل. فأول تطبيق ملفهوم التجارة اإللكرتونية كان يف بداية عام 

لألموال بطريقة إلكرتونية من منظمة ألخرى، ولكن هذه الطريقة كانت حمصورة ضمن املؤسسات والشركات 
 5551املالية الكبرية، إىل أن توسع هذا املفهوم ليشمل عمليات نقل وإرسال الوثائق إلكرتونيا. ومنذ عام 

إمتدت التجارة اإللكرتونية  5555هلا موقع إلكرتوين، ويف عام  أصبحت معظم الشركات الكبرية واملتوسطة
إمتدت  0225من منظمات األعمال للمستهلك لتشمل منظمات األعمال ملنظمات األعمال، ويف عام 

لتشمل منظمات األعمال ملوظفي هذه الشركات وظهرت مفاهيم جديدة مثل احلكومة اإللكرتونية والتعليم 
 (21، ص:0225)مداحي،  اإللكرتوين.

 مفهوم التجارة اإللكترونية: .0.0
دد له حىت ليس هناك تعريف حممصطلحا متعدد التعاريف، ف اإللكرتونيةيعترب مصطلح التجارة 

 اآلن، وذلك راجع لتعدد اجلهات واملنظمات العاملية املعرفة له، وهلذا سنحاول إدراج بعض منها:
  تعرف املنظمة العاملية للتجارة العاملية التجارة اإللكرتونية على أهنا: أنشطة إنتاج السلع واخلدمات

وتوزيعها وتسويقها وبيعها وتسليمها للمشرتي من خالل الوسائط اإللكرتونية. وحسب هذا التعريف 
ملنتج اإلعالن عن اأنواع من العمليات، وهي عمليات  اإللكرتونية ثالثةتشمل املعامالت التجارية 
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 وعمليات البحث عنه، وعمليات تقدمي طلب الشراء وسداد مثن املشرتيات، وعمليات تسليم املشرتيات.
 (20، ص: 0221)بلفاطمي، 

 حتاد األورويب فقد عرفها بأهنا: األنشطة اليت تتم بوسائل إلكرتونية، سواء متت بني املشروعات أما اإل
ل منهما على حده وبني اإلدارات احلكومية. وحسب هذا التعريف فإن التجارية واملستهلكني أو بني ك

، ص: 0251)زروقي،  التجارة اإللكرتونية تتم على حنوين إما بشكل غري مباشر أو بشكل مباشر.
001) 

 شكلها يف اإللكرتونية التجارةالتجارة اإللكرتونية كما يلي:  الفكرية للملكية العاملية املنظمة تعرف 
 الفكرية للملكية العاملية املنظمة إن. التجارة لغرض اإللكرتونية املستخدمة الوسائل كل ل تشم الواسع

 االخرتاع وبراءات التأليف وحقوق التجارية للعالمات القانونية احلماية مبوضوع اهتمامها من الرغم على
ا إالا  اإللكرتونية، التجارة جمال يف  املستخدمة بالوسائل اهتمت بل اإللكرتونية، للتجارة تعريفا تقدم مل أهنا
 .(15، ص:0252)عجيلة وغزيل،  .التجارية الصفقات إبرام يف

 إىل نقسمه أن ميكن تعبري اإللكرتونية التجارة أن على تتفق التعاريف كافة نأب القول نستطيع لكن
 تداول خالل من يتم اقتصادي نشاط إىل ومضموهنا مفهومها يف تشري واليت ،التجارة األول املقطع، مقطعني

 املقطع أما .وأنظمة قواعد عدة وحتكمه واألفراد واملؤسسات احلكومات بني واملعلومات واخلدمات السلع
 باستخدام التجاري النشاط أداء به ويقصد التجارة، أداء جملال وصف إىل يشري فهو ،اإللكرتونية الثاين

، وبذلك ميكن تعريف الوسائط هذه أهم من كواحدة اإلنرتنت تدخل واليت اإللكرتونية واألساليب الوسائط
 املعلومات تبادل أو اإلداري أو التجاري التبادل أشكال من شكل أي: بأهنا عام بشكل اإللكرتونية التجارة

 والشبكة تنرتناأل استخدام" عن عبارة وهي تصاالت،واإل املعلومات تقنيات باستخدام أكثر أو طرفني بني
 استخدام على الرتكيز مع املختلفة، األعمال بني أشكاهلا بشىت العمليات لتبادل العاملية العنكبوتية

 (.580، ص: 0251)يحياوي ويوسف،  .واألفراد الشركات بني التجارية  العمليات يف الرقمية التكنولوجيا

كن إبرازها  اخلصائص، ميإن التجارة اإللكرتونية متتاز مبجموعة من  خصائص التجارة اإللكترونية:. 0.0
 (.502، ص: 0252بوعافية، ) كما يلي:
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 تتميز التجارة اإللكرتونية بالطابع العاملي، فهي ال تعرف احلدود املكانية أو اجلغرافية؛ -
للتجارة اإللكرتونية طابع متداخل، حيث أصبح تسليم السلع واخلدمات بطريقتني تقليدية وطريقة  -

 ؛األنرتنت مثل املوسيقى، مما يلخص صعوبة يف فرض الضريبة على املنتجإلكرتونية مباشرة على 
 غياب التعامل الورقي يف معامالت التجارة اإللكرتونية؛ -
عدم الكشف عن هوية املتعاملني يف التجارة اإللكرتونية، األمر الذي قد خيلق سلبيات، كتقدمي  -

 مل؛معلومات زائفة أو إساءة استخدام املعلومات أثناء التعا
 سرعة تغري املفاهيم واألنشطة يف التجارة اإللكرتونية. -

 : أنماط التجارة اإللكترونية. 2.0
يف التجدددارة اإللكرتونيدددة بثالثدددة أطراف هم:  املسددددددددددددددتهلكون،  لدددةميكن حتدددديدددد األطراف املتعدددام 

 ما يلي:كاملؤسدددددددسدددددددات واإلدارات احلكومية وبناء على ذلك ميكن حتديد األمناط التالية للتجارة اإللكرتونية  
 (21، ص: 0221)بلفاطمي، 

: حسدددب هذا النمط تتم (Business to Business) مؤسسسسسسات –تعامالت بين مؤسسسسسسات  .أ
ام وفيها تقوم الشدددددركة بتقدمي طلبات الشدددددراء إىل املوردين وتسدددددلم الفواتري والقي تالشدددددركا التجارة بني

 .إخل… التسديد والتعهدات املالية بعمليات الدفع و 
يعترب هذا النمط األكثر  :(Business to Consumer)مستهلكين  –تعامالت بين شركات  .ب

 ،(Males Shopping)رب األنرتنت حيث أصدددددبح هناك ما يسدددددمى باملراكز التجارية  ع شددددديوعا،
فمن خالهلا يسدتطيع أي شدخص فحص منتجات الشدركات وعقد صدفقات للشدراء والقيام بعمليات 

  .ئتمانالدفع خاصة عن طريق الشبكات اإللكرتونية وبطاقات اإل
: يسددددتخدم هذا (Business to Government) إدارات حكومية –تعامالت بين شسسسركات  .ج

 الشدددركات، إىل...اجلمارك، اجلوانب النقدية بالضدددرائب،النمط يف إرسدددال احلكومة املعلومات املتعلقة 
 وكذلك تستخدمه هذه األخرية يف التعرف على شروط الرتاخيص إلقامة مشاريع تنموية.  
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ثقيفية تيسدددددددتخدم هذا النمط لتقدمي خدمات تعليمية و  إدارات حكومية: –تعامالت مسسسسسسستهلكين  .د
 إضافة إىل دفع الضرائب إلكرتونيا. ونشري أن النوعان اآلخران ال يزاالن حتت التطوير. ،للمواطنني

: يسددددددددتخدم هذا النمط لتبادل املعلومات والتنسدددددددديق إدارات حكومية –إدارات حكومية تعامالت  .ه
 .والتعاون بني خمتلف اهليئات احلكومية

 التجارة تعتمده الذي العمل نظام يتطلب :اإللكترونية التجارة لتطبيق توفرها الواجب الشروط .2.5

 (.082، ص: 5102)يحياوي ويوسف،  :اآلتية الشروط توفر اإللكرتونية

 أو وتطبيقاهتا اإللكرتونية باحلاسبات األمر تعلق سواء املعلومات تكنولوجيا على الكبري عتماداإل -
 .أنواعها خمتلف على تصاالتباإل

 يف األخذ مع فيها، الوظائف توزيع وإعادة التجارية للمؤسسات الكاملة اهليكلة إعادة األمر يتطلب -
 .املعلومات تكنولوجيا استخدام مهارات على الشديد والرتكيز املتميزة والكفاءة املهارة عوامل عتباراإل

 .املضافة القيمة عناصر ومجيع املؤسسة بني أو املؤسسة داخل اإلدارية العمليات جلميع الكاملة األمتتة -
 األغلب جتاهاإل أن بل تنفيذها يتم اليت العمليات حجم مع مقارنة العمالة حجم يف الكبري خنفاضاإل -

 .العمالة من آخر نوع إىل التحول هو
 .اإلنتاجية بالكفاءة العمليات هذه متتاز لذلك الطلب، حسب منتجات هي تداوهلا يتم اليت املنتجات -
 الورقي التعامل الحنصار نظرا التجارية العمليات إلدارة للمكاتب املخصصة املساحات اخنفاض -

 .البيانات وتبادل ختزين يف والضوئية واملغناطيسية اإللكرتونية الوسائط على عتمادواإل
 تقنيات استخدام وضرورة التجارية، املؤسسة جتريها اليت املعامالت كافة يف والوضوح الشفافية -

 .البحث عملية أثناء للغري وتعريفها وتقدميها تطلبها اليت املستويات لكافة وإيصاهلا املعلومات
 الذكي التعامل تكفل منظومة بناء خالل من العميل كسب حول التجارية الشركة عمليات تتمحور -

 .عليه احملافظة أجل من رغباته وإشباع متطلباته لتلبية معه

 مزايا ومخاطر التجارة اإللكترونية:. 1.0
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 بالنسبة أو املؤسسات أو ألفرادل بالنسبة مجة فوائد لكرتونيةإلا للتجارة التجارة اإللكترونية: مزايا. 5.1.0
 .(00، ص: 0252)صراع،  :عام بشكل قتصادإلل

 مزايا التجارة اإللكترونية لألفراد:  .أ
 والتسوق احلاسوب شبكة عرب اإلحبار من املستهلك اإللكرتونية التجارة مكنت: مستمر خدمة -

 ؛مكان أي ومن العام مدار على يوميا ساعة 24 مدى على األخرى التعامالت وإجراء
 بكل العميل يدي بني العامل أسواق أصبحت اإللكرتونية والتجارة ورطالت عصر يف اإلختيار: حرية -

 ،حرية بكل بينها خيتار أن وللعميل ومواصفاهتا، تفاصيلها كامل مع املعروضة وخدماهتا منتجاهتا
 حمتكرة تصبح أن شركة ألي ميكن ال حبيث واخلدمات، السلع هذه بني للمفاضلة فرصة يعطيه مما
 ؛العاملية املنافسة مراعاة دون أسعار مستويات أو جودة مستويات فرض ميكنها وال العصر هذا يف

 على احلصول يف املستهلكني فرصة زادت اإللكرتونية التجارة ظل يف: المنتجات أسعار انخفاض -
 مقارنات وإجراء عديدة أماكن من قبالتسو  هلم تسمح التجارة فهذه مثنا، أقل وخدمات منتجات

 فروق من ستفادةاإل من العمالء ميكن مما املعروضة، واخلدمات السلع بني ومفاضالت سريعة
 ؛األسعار

 العمالء بني التفاعل إحداث هي اإللكرتونية للتجارة اهلامة اآلثار بني من ء:العمال رضا تحقيق -
 تفصيلية معلومات تلقي يستطيع شركة أي موقع على بدخوله اآلن العميل أصبح فقد، والشركات

اذ على يساعده امم وأسابيع، أيام من بدال معدودة ثواين يف ما سلعة أو منتج بشأن  القرار اختا
 املنتجات هذه لبعض السريع بالتسليم اإللكرتونية التجارة تسمح كما ج،املنت هذا بشأن الصائب
 املزادات يف شرتاكباإل السلع من نادرة أنواع على احلصول العميل يستطيع كما منها، الرقمية خاصة

 ؛فرتاضيةاإل
 :المؤسسات مستوى على مزايا التجارة اإللكترونية .ب
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 نرتنتاأل شبكة على ما ملؤسسة افرتاضي موقع تأسيس عملية أن فيه الشك مما :التكلفة تخفيض -
 مضطرة ليست املؤسسات األول اخليار حالة ففي، فعلي موقع تأسيس من اقتصادية أكثر ستكون
 ؛البيع برجال ستعانةواإل معارض وإقامة ملنتجاهتا للرتويج ضخمة مبالغ إلنفاق

 لتتجاوز للشركات هامة فرصا لكرتونيةاإل التجارة تكنولوجيا تقدم :وفعال ناجح تسويقي برنامج -
 منتجاهتا وعرض جديدة أسواق إىل النفاذ على الشركات هذه تساعد فهي والزمان، املكان حدود
 الشركات هلذه يتيح مما اليوم، يف سا 24 طوال العامل أحناء خمتلف يف الزبائن من كبرية لشرحية
 ؛وتكلفة جهد بأقل التنافسية املزايا من العديد هلا وحيقق ، عديدة تسويقية فرص

 احلجم، ومتوسطة الصغرية للشركات املتاحة املالية املوارد ةللق نظرا :الشركات بين الفرص تعادل -
 واحد وقت يف العامل أسواق إىل للوصول متميزة وسيلة اإللكرتونية التجارة تعترب األخرية هذه فإن
 أحجامها اختالف على للشركات متساوية فرصا متنح اإللكرتونية التجارة أن أي ،التكاليف بأقل

 وسرعة بسهولة الشركات هذه تستطيع املال رأس من قليل فبقدر فيها، واملنافسة األسواق إىل للنفاذ
 ؛العامل يف الشركاء وأفضل املوردين وأفضل العمالء من املزيد على تعثر أن

 ستئجارهإل حمل عن البحث عليه فيجب التقليدية بالطرق ستثماراإل يف ما فرد رغب إذا :السرعة -
 كل ،الزبائن قدوم وانتظار احملل هذا افتتاح عن اإلعالن مث جذابة، بطريقة املنتجات وعرض وهتيئته

 نرتنت،األ عهد يف ولكن اجلهد، من الكثري وتتطلب الوقت من الكثري تستغرق سوف األعمال هذه
 ؛واملال واجلهد الوقت وتوفري الدورة هذه اختصار املستثمر باستطاعة للشركة موقع إنشاء مبجرد

 مع ممكن، حد أقصى إىل املخزون بتقليل اإللكرتونية التجارة تسمح :المخزون في التحكم -
 مفهوم تطبيق عند صفر السلعي املخزون وجعل ،املناسب الوقت يف التصنيع أسلوب تطبيق إمكانية
 فيهكم والتح والسيطرة املخزون ملراقبة اكرب فرصة هناك يكون حيث بنجاح، اإللكرتونية التجارة
 ؛إلكرتونية بطريقة
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 على يقتصر البيانات تبادل كان نرتنتاأل انتشار قبل :المتعاملين جميع مع مستمر تواصل -
 نرتنتاأل هاتأحدث اليت الثورة مع لكن النظام، هلذا املرتفعة التكلفة بسبب فقط الكبرية الشركات

 عرب األنرتنت؛ العمالء مع تصالاإل فكرة ظهرت
 يف ملحوظ حتسن إىل يؤدي الشركة طرف من اإللكرتونية التجارة تبين إن :المعلومات وفرة -

 على احلصول الشركة تستطيع حيث اإلسرتاتيجي، والتخطيط السوقية ستخباراتاإل عمليات
 األعمال وصفقات األسعار حتركات وكذلك منافس أو حمتمل شريك أو بسوق قةلاملتع املعلومات

 .للمعلومات متطور نظام على عتمادباإل هذا كل متناهية، ةقوبد كبرية بسرعة

 اليت املخاطر، من العديد على اإللكرتونية التجارة تطبيق ينطوي :اإللكترونية التجارة مخاطر  .0.1.0
 .(10، ص: 0225)ديمش،  ، نذكر أهم هذه املخاطر كما يلي:لتذليلها اجلهود تكثيف من البد
 اقتصاد وقدرات تكتيكات تستخدم اإللكرتونية الشركات إن :الفكرية الملكية حقوق مشكلة -

 املعلومايت املنتج إنتاج إعادة يف ذلك إىل أقرب أو الصفرية التكلفة على القائمة الرقمية املعلومات
 األعمال نشر فيؤدي الزبون، مةخلد والتغلغل الرتويج يف كوسيلة النسخ يف التوسع وبالتايل الرقمي
 أو باستخدامها الرتخيص بدون بسرعة انتقاهلا إىل تنرتناأل شبكة على الفنية واإلبداعات اجملانية
 ؛والقرصنة نتهاكاتاإل خلطر والتعرض النشر وحق الرباءة يف امللكية حقوق على القفز ذلك ويعين بيعها

 املخرتقني حماولة هي الشركة تواجه اليت اخلطرية التهديدات بني من :الشركة أمان أنظمة تهديد -
 ؛واملصارف األموال شركة يف كما مبواردها والعبث الشركة هذه معلومات قواعد إىل التسلسل

 البعض، بعضهم يعرفون ال أطراف بني اإللكرتونية التجارة يف التعامالت تتم :التمالتعا جدية عدم -
 حيث من التعامالت هذه جدية عدم احتمال خيلق ما وهو بينهم، مباشر اتصال إىل احلاجة دون
 ؛الزبون أو البائع طرف من صحيحة غري معلومات بث

 قةلاملتع املشكلة هي اإللكرتونية التجارة يف العمالء تؤرق اليت املواضيع بني من :والخصوصية األمن -
 ؛الصناعي والتجسس القرصنة خلطر التعرض من واخلوف املعطيات حتويل بأمن
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 اجلغرافية والقيود احلدود اإللكرتونية التجارة أزالت لقد :المحلي السوق في العالمية المنافسة خطر -
 حتديات أمام الشركات ووضعت العاملي املستوى إىل املنافسة حتولت وبالتايل األعمال، خمتلف أمام

 احنياز أي املقدمة العروض خمتلف بني املقارنة يستطيع فاملستهلك املنافس، والسعر العاملية اجلودة
 على القدرة عدم مشكلة من تعاين الشركات جيعل مما البائع، حساب على املشرتي لصاحل التبادالت

 بسبب التقليديني املستهلكني من للكثري فقداهنا إمكانية مع فعلية، ورحبية حقيقية عوائد حتقيق
 ؛الشرسة املنافسة

 : trivago شركةدراسة حالة  .0

لب هذه أغشاطها، رغم أن انطالقات ناشئة لتكون يوما ما رائدة يف جمال نال ؤسساتاملكل  تسعى
أو  مةالتكنولوجيا املستخد ،عدد العمالبسيطة من حيث رأس املال،  املؤسسات الناشئة تكون انطالقات

ا سحب لعدم قدرهتنبعضها وتفشل فقد ت إن املؤسسات الناشئة ال حتقق كلها النجاح املرغوب،حىت املوقع. 
 تتحدى وتستمر حىت تصل لتحقيق أهدافها. فإهنا اآلخر  هابعضأما على املنافسة، 

لقد اخرتنا منوذج عن مؤسسة ناشئة ناجحة ثابرت وبذلت الكثري من اجلهد لتصبح اآلن من 
اهلدف هو  .trivago شركة وهي املؤسسات الرائدة يف جمال التجارة اإللكرتونية املتعلق بالبحث الفندقي

 استخالص أهم العوامل اليت سامهت يف جناحها مقارنة مبثيالهتا. 

 :. التعريف بالشركة5.0
يف  5112 سنةها ولدت فكرة تأسيسعاملية جمانية، الكرتونية هي منصة تسويق  trivago شركة

 Rolf) رولف شروجمنز أصدقاء جامعيني هم: ةبأملانيا من قبل ثالث( Düsseldorf) مدينة دوسلدورف

Schrömgens) ،بيرت فينيمري (Peter Vinnemeier)  ستيفان ستوبنرو (Stephan 

Stubner). (موقع شركة trivago)قصتنا ، 
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كغريها من الشركات الناشئة كان انطالقها بسيطا من مرآب للسيارات، أين مت نشر أول تكرار 
 Stephan) وهي سنة التأسيس. يف نفس السنة قرر ستيفان ستوبنر 0221ملوقعها اإللكرتوين يف عام 

Stubner) الت م أن يصبح أستاذا وانسحب من املشروع، لذا انضم عضو جديد إىل الفريق املؤسس وهو
 . (Malte Siewert)سيورث 

 Rolf)الرئيس التنفيذي رولف شروجمنز من  trivagoشركة يف  جملس اإلدارة اليوم يتكون

Schrömgens) املدير املايل أكسل هيفر ،(Axel Hefer،)  مدير العمليات التنفيذية يوهانس توماس
(Johannes Thomas.) 

مليون يورو فقط، مث منت وتوسعت  5.2العمل باستثمار مبدئي قيمته  trivagoبدأت شركة 
، كما أهنا يف السنوات األخرية مليارات يورو 8لتصبح من أهم الشركات يف أوروبا حيث مت تقييمها حبوايل 

بأكثر من  اعامليسوقا  11بعد أن كانت متواجدة فقط يف أملانيا بثالث موظفني، أصبحت اآلن تعمل يف 
 ، قصتنا(trivago موقع شركة) عامل. 5022

 شركة: وقيم ال ثقافة. 0.0
خاطئة لفعل األشياء، ال توجد طريقة صحيحة أو  trivagoبالنسبة لثقافة عمل شركة  ثقافة الشركة: .أ

وهلذا  ،ولكن عادة ما تكون هناك طرق أفضل ال ميكن الوصول إليها إال عن طريق التجربة واخلطأ
هم  إنتاجية راألكث األشخاص أن كما أهنا تدركتعمل يف بيئة عمل مرنة قابلة للتكيف.  شركة فإن ال

 ذلك، من دالببل  ،به القيام جيب مبا أحدا ربخت ال لذلك اخلاصة، بطريقتهم األشياء يفعلون من
 . تقدمهم بعتتو  ،اوشغف فضوال الناس أكثر ظفتو 

التنوع واألصالة ألهنا تؤمن أنه من املمكن احلصول على وجهات نظر أكثر  trivagoشركة تقدر 
  استقاللية حول موضوع ما وبالتايل تكون النتيجة أكثر دقة.
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إنه نوع من  ،تفشل، تتعلم، وحتاول بشكل أفضل ختترب، تتتبع،، trivagoشركة بشكل مجاعي 
 هذه الثقافة املميزة والفريدة من نوعها املبنية على التعلم البشري والذكاء العاطفي هي ما .التعلم اآليل

 (ثقافتنا وقيمنا، trivago موقع شركة) مييزها حقا، فهي تعيشها وتصوغها كل يوم بأفعاهلا وقراراهتا.
تواصل مع يف حتديد كيفية عملها والتفاعل والتبادل وال ثقافتهاتكمن قيم الشركة يف صميم  :هاقيم .ب

 موقع شركة) أنواع هي: 1قيمها إىل ، trivago تقسم شركة البعض بشكل يومي. همبعضأفرادها 

trivago ،ثقافتنا وقيمنا) 
 الثقة (Trustتريد :) شركة trivago أين ميكن أن تتطور فيها الثقة املتبادلة، اليت عمل بيئة بناء 

تسمح مبناقشة األمور بصراحة. حيث الثقة تعطيها اإلميان يف تبين التغريات بشكل اجيايب والشجاعة 
 وهي من حتول األفراد األذكياء إىل فرق عمل قوية. ،لتحمل املخاطر

 األصالة (Authenticity)شركة : ترحب trivago  باملناقشة واجلدل واختالف الرأي ألهنا
تؤمن بأنه ال يوجد تقدم دون احتكاك واختالف. لذا ختلق بيئة تشعر فيها مواهبها بالراحة ويتم 

 متكينهم من اإلختالف وتقدمي كل شيء أصيل. 
  المبادرةأو شغف روح (Entrepreneurial Passion :) إن الدوافع الذاتية والشغف هي

ألهنا حتب أن تعرب عن أفكار جديدة وتنوي اختبار قدراهتا ، trivagoمن تقود النجاح يف شركة 
على نطاق صغري أوال. هي ال ختاف من تنفيذ مبادرات جمنونة أو من دفن حماوالت وجتارب فاشلة 

 )غري مثمرة(.
  قوة الدليل أو اإلثبات(Power of Proof) : تعلم شركةtrivago  أن اإلثبات دائما هو

وحده، وبالتايل فهو أكثر أمهية من املوقف أو التجربة. تريد الشركة اإلدعاء واإلفرتاض  أقوى من
 الوصول إىل عمق األشياء واستكشاف القوى الدافعة وراء جناحها أو فشلها. 

  التركيز الثابت(Unwavering Focus):  تضع شركةtrivago  أولوياهتا على أساس ما ختلقه
من قيمة مضافة هلا. حيث اذا اعتربت الشركة نفسها شرارة تأثري فإهنا تركز كل طاقتها على ذلك 
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وحتاول أن تصبح أفضل قليال كل يوم. تستخدم تركيزها للغوص يف عمق موضوع ما، حيث يساعدها 
 ذلك يف السعي لتحقيق الكمال.

  التعلم(Fanatic Learning): رى شركة تtrivago حيث  أن التغيري هو فرصة للتحسني ،
كثريا ما تدفعها بيئة العمل الديناميكية إىل اخلروج من منطقة الراحة لديها. إن منطق التعلم لديها 

 يضمن هلا التفكري والتعلم من التجارب اليت تواجهها للتكيف بسرعة مع املستجدات.

"التكلفة  مبدأ عمل على ايراداهتا من خالل trivagoحتصل شركة : trivago. مبدأ عمل شركة 3.3
على فرض رسوم على الفندق الذي حيث تقوم هذه الفكرة  ,”CPC "“click-per-cost بالنقرة

على موقعها، عندما ينقر املستخدم على سعر هذا الفندق املختار، بعد ذلك يتم حتويل  trivagoتروج له 
وبني  trivagoشركة الفرق الرئيسي بني  ستكمال اجراءات احلجز.إلتخدم إىل املوقع اخلاص بالفندق املس

ال تستكمل اجراءات احلجز وإمنا توجه املستخدمني إىل مواقع  trivago أن وكالة سفر عرب األنرتنت،
 (منتجاتنا، trivagoموقع شركة ) متام العملية.إل الفنادق اليت وقع اختيارهم عليها

منها ما يف اطار التجارة اإللكرتونية العديد من اخلدمات  trivago شركةتقدم  منتجات الشركة:. 02.
دق مكاناهتم ورغباهتم، ومنها ما هو موجه ألصحاب الفناالباحثني عن الفنادق املناسبة إل هو موجه لألفراد

 trivago ركةشالذين يرغبون يف اإلستفادة من خدمات الشركة يف الرتويج ملنتجاهتم. تتمثل خدمات 
 :مايليفي

الباحثني عن للمستخدمني  تتيح هذه اخلدمة: (Hotel Search)خدمة البحث عن الفنادق  .أ
موقع حجز ألكثر  222مقارنة أسعار الفنادق ببضع نقرات فقط على أكثر من الفندق املناسب، 

 شركة مليار زيارة سنوية ملوقع 5.2حيث من خالل  دولة. 552مليون فندق يف أكثر من  5.8من 
trivago يستخدم املسافرون بانتظام املقارنة بني الفنادق من ناحية العروض املقدمة يف نفس ،

ويستطيعون احلصول على معلومات حول الرحالت إىل العديد من املدن والعثور على الفندق  ،املدينة
 املناسب بسرعة وسهولة. 
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مليون تقييم للفنادق وأكثر من  511للباحثني عن الفنادق أكثر من  trivago موقع شركة وفري
مليون صورة تسمح مبعرفة املزيد عن املكان الذي يريدون الذهاب إليه. اضافة لذلك ومن أجل  55

الشاملة  متوسط التقييمات والتعليقاتاملوقع أيضا أخذ نظرة عامة موسعة حول نوعية الفنادق، يعرض 
 Hotels.com ،Expedia ،Agoda ،leadingيف مواقع احلجز األخرى مثل موقع؛ 

hotels .اخل... 
بتوجيههم إىل موقع  trivago موقع شركة بعد أن يتم حتديد الفندق املناسب من قبل الباحثني، يقوم

 من أجل اكمال العملية، حيث على الرغم من أن املستخدمني يقررون على يف هذا الفندق احلجز
أي الفندق يناسب احتياجاهتم، إال أن عملية احلجز نفسها تتم عرب مواقع  trivago موقع شركة

 متام عملية احلجز. إل (عرض الصفقة) "view deal"احلجز )املرتبطة مبوقعه( وذلك بالضغط على زر 
، هذه اخلدمة مقدمة ألصحاب الفنادق :(trivago Hotel Manager) خدمة إدارة الفنادق .ب

نشاء إلمساحة  هلم وفرت اليت trivagoبشركة  يثقون العامل حولهم من 122222حيث أكثر من 
يف دقائق  %522، وذلك عن طريق احلجز والتسجيل جمانا اعلى موقعه لفنادقهمملف تعريفي 

 (ادارة الفنادق، trivago موقع شركة) .%18حيث جتاوزت احلجوزات  ،قليلة فقط
تطوير أعماهلا بتوفري نسبة معتربة من احلجوزات من العديد من الفنادق على  trivago شركة ساعدت

، عن طريق متكني هذه الفنادق من انشاء ملف تعريفي يربز تصنيفها املرتفع وكل الصور موقعها خالل
واملعلومات املتعلقة هبا جلذب أكرب عدد ممكن من العمالء. حيث كلما زادت املعلومات اليت تقدمها 

ل، والصور اجلذابة والراحة ونوع اخلدمات، كلما ساهم ذلك يف جعل كتفاصيل اإلتصا  ؛هذه الفنادق
 من الرتويج هلا. trivago شركة ملفها الشخصي أكثر جاذبية بالنسبة للمستخدمني وكلما مكن

الفنادق املسجلة على موقعها من خالل صفحة  trivagoعن طريق هذه اخلدمة املقدمة متكن شركة 
التصنيفات الشاملة اخلاصة باملوقع من مراقبة هذه الفنادق لسمعتها ومكانتها عرب األنرتنت مقارنة 

 جيب مراجعتها جلوانب الفندق اليت مفصل وحتديدببقية الفنادق، حيث من املهم هلا معرفة رأي الزوار، 
 . لكسب املزيد من العمالء
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أن تعرض يف ملفها الشخصي أسعار موقع  trivago شركة على الفنادق املسجلة على موقعجيب 
الويب اخلاص هبا ليتم دفع احلجوزات مباشرة هلا. وجيب أن تكون هذه األسعار جذابة، وتنافسية، 

 حىت تتمكن من املنافسة قدر اإلمكان. 
 من اإلستفادةالفنادق املسجلة  متكن Rate Connectضمن هذه اخلدمة هناك خدمة فرعية امسها 

املسافرين  يامقبعد كما سبق الذكر يف ترويج أسعارها ملاليني املسافرين. حيث   trivagoشركة من قوة 
 ذا الفندقتوجيههم إىل موقع الويب اخلاص هب النقر فوق السعر اخلاص بالفندق املختار، تتم إعادةب

 موقع شركة) :مايليتتمثل فياملختارة تعود هذه العملية بالفائدة على الفنادق  إلكمال احلجز.

trivago ،ادارة الفنادق/ معدل اإلتصال) 
 :رة،  حيث كلما زاد عدد املسافرين الذين حيجزون مباش تخفيض تكاليف التوزيع الخاصة بها

 كلما أدى ذلك إىل ختفيض العموالت املقدمة جلهة وسيطة )خارجية( من أجل احلجز. 
 :كل حجز مباشر ميثل فرصة لتسويق الفنادق ملمتلكاهتا  تملك عالقات العمالء الخاصة بها 

 مستقبال مع الضيوف والعمالء.  وخدماهتا، بناء عالمتها التجارية وتوليد أعمال متكررة
 :شركة وقع متستفيد الفنادق من تزكية وترويج  التحكم في نفقات اإلعالن الخاص بها

trivago  هلا يف حتديد ميزانية مثالية والتحكم يف تكاليف اإلعالنات، وضبط هذه امليزانية يف
 أي وقت والقضاء على خطر اإلنفاق الزائد.

  من خالل ضمان أقصى العوائد على اإلستثمارات اخلاصة  دق:الفناهذه تحسين أداء عمل
 . trivago ركةش هبا، جتربة كفاءة ادارة النقرة اآللية، واحلصول على استشارات جمانية من خرباء

 :متكن شركة  استهداف العمالء الدوليينtrivago  12الفنادق من الوصول إىل أكثر من 
 الدوليني. سوق عاملي واستهداف العديد من العمالء

ا بني باملقارنة فور  trivago يسمح تطبيق شركةtrivago (the trivago app :) خدمة تطبيق .ج
 فقط عن طريق ،بنقرة واحدة العامل حول فندق مليون 5.8 من أكثرو حجز  موقع 582أكثر من 

 أفضل لىع حلصولوا املثايل فندقال على للعثور هتمام،اإل نقطة أو العنوان أو املدينة عن البحث
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فهو تطبيق مثايل للحجز ، trivago. ميكن هذا التطبيق من استكشاف املواقع عن طريق خريطة سعر
موقع ) .، يوفر الوقت واملال وسهولة املقارنة بني خمتلف العروض املقدمةيف اللحظة األخرية أثناء السفر

 .(trivago ، تطبيقtrivagoشركة 

 سامهتهناك العديد من العوامل في مجال التجارة اإللكترونية:   trivago. عوامل نجاح شركة 1.0
 يف جمال التجارة اإللكرتونية نذكر منها: trivagoيف جناح شركة 

املتميز ال يعزى فقط إىل  trivago شركة السر وراء جناح :الداعمة لألصالة والتميز ثقافة الشركة .أ
تركيزها على التعلم اآليل والذكاء اإلصطناعي، ولكن أيضا على ثقافة الشركة املبنية على التعلم البشري 

 ركن من أركان العامل هلذهوالذكاء العاطفي. يستمر هذا التوازن يف جذب أفضل املواهب من كل 
فكارهم ودعم كل ما هو جمدي وبناء. إن شركة ، واعطائهم احلرية يف ابداء آرائهم وتقدمي أالشركة

trivago   شعر لذا ختلق بيئة ت ،بأنه ال يوجد تقدم دون احتكاك واختالفكما سبق الذكر تؤمن
 . تمكينهم من اإلختالف وتقدمي كل شيء أصيللفيها مواهبها بالراحة 

متخصص يف  122أكثر من   trivagoتضم شركة  :في الشركة المستخدمةالتكنولوجيا تطوير  .ب
جمال التكنولوجيا )مهندسني( من مجيع أحناء العامل، الذين يعملون كل يوم لبناء حبث فندقي بسيط، 
 سهل اإلستخدام، عادل وغري متحيز، وذلك على نطاق واسع ومتطور وسريع لتكنولوجيا املعلومات.

 (، تكنولوجيتناtrivago موقع شركة)
تعد قابلية التوسع، السرعة والكفاءة العوامل الثالث اليت تؤثر على هندسة الربجميات يف شركة 

trivago . 

جمال تركيز خاص به ميكن أن يشمل تطوير تطبيقات الويب عالية احلركة، انشاء كل مهندس له 
  .قاعدة بيانات عالية األداء وحتسني شفرة أو رمز خمتلف املتصفحات وسرعات اإلتصال

التحديات اليت يقدمها عملهم هلم يوميا، والنجاح يف بيئتها الذكية   trivagoب مهندسوا شركة حي
 حيث ميكنهم تشارك معارفهم والعمل معا حلل أي مشكل ميكن أن حيدث.
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ا بتبادل املعرفة ليس فقط داخليا ولكن أيضا مع جمتمع التكنولوجيا اميانا راسخ  trivagoتؤمن شركة 
موقع )حول العامل. هذا هو أحد أسباب دعمها لربجميات املصدر املفتوح من خالل التطوير والرعاية. 

 (، تكنولوجيتناtrivago شركة
مستخدميها يف مركزا ملساعدة  على موقعها  trivago توفر شركة: التواصل المستمر مع عمالئها .ج

 حول احلجوزات، مشاكل الدفع، كيف تعمل الشركة، أمور أخرى. سئلتهمأل أجوبة احلصول على

لشك د كل جمال ل، ويبدهذا املركز يرفع من مستوى ثقة عمالءها هبا (الدعم ،trivago موقع شركة)
نه جيعل الشركة اضافة إىل أ اإللكرتوين الذي تتبناه العديد من املؤسسات املخادعة.بالغش أو اإلحتيال 

يف تواصل مستمر مع عمالئها، مما ميكنهم أكثر من معرفة احتياجاهتم املعلنة ورمبا الضمنية كذلك 
  .لتقدمي املزيد من اخلدمات املميزة

 شركةللزيادة وعي املستهلكني اإللكرتونيني بالعالمة التجارية  تبني العديد من قنوات التسويق: .د

trivago ،  ز على التسويق كالرتكي  العديد من قنوات التسويق على مستوى العاملتستثمر يف فإهنا
أصبحت  0228عرب األنرتنت، حيث ابتداءا من عام التلفزيوين وإعالنات الفيديو على اليوتيوب 

واليت سامهت بدرجة    trivagoاملواقع التلفزيونية واحدة من العوامل الرئيسية جلذب املسافرين لشركة
 ، منتجاتنا(trivago)موقع شركة  كبرية يف جناحها يف جمال التجارة اإللكرتونية.

 خاتمة: .2
 ملا منتشرة يف كل بقاع العامل، وتستقطب اليوم العديد من املتعاملنيالتجارة اإللكرتونية لقد أضحت 

ها العديد من املؤسسات الناشئة خاضت هذا اجملال وبعضتقدمه من اجيابيات مقارنة بالتجارة الكالسيكية. 
واليت مكنتنا من الوصول للنتائج النموذج املختار يف هذه الدراسة   trivagoكشركة حقق جناحا باهرا  

 التالية:
 ؛اعمةوالد النجاح يف جمال التجارة اإللكرتونية يتطلب توفر جمموعة من العوامل املساعدة 

 نجاح املرغوب؛ال يضمنات أصيلة ومتفردة مقارنة بالشركات املنافسة تبين ثقافة تقدمي منتج 
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  لضمان  ونينيالعمالء اإللكرت العمل على تطوير تكنولوجيا املعلومات وخمتلف برجميات التعامل مع
 ونية؛التجارة اإللكرت يف نجاح ال، من أهم ركائز سرعة تقدمي اخلدمات، وسهولة احلصول عليها

 انطالقا من النتائج السابقة الذكر ميكن تقدمي مجلة من التوصيات تتمثل يف مايلي: 
 لضمان ألصيلة األفكار ا ال التجارة اإللكرتونية أن تتبىجيب دائما على املؤسسات الناشئة يف جم

 مكانتها يف السوق اإللكرتوين؛

  التغريات احلاصلة عامليا؛جيب عليها دائما تطوير التكنولوجيا املستخدمة ومواكبة 

  جيب التنويع يف وسائل التسويق اإللكرتوين ملنتجاهتا للوصول ألكرب فئة ممكنة من املستهلكني
 اإللكرتونيني.

 . قائمة المراجع:1
 : مذكراتال .أ
   ،زائر.اجل، مذكرة ماجستري، جامعة قسنطينة، التجارة اإللكترونية حتميتها وواقعها في الجزائر(، 0225)دميش مسية 
   ،اجلزائر.، مذكرة ماجستري، جامعة وهرانواقع وآفاق التجارة اإللكترونية في الجزائر(، 0252)صراع كرمية ، 
 المقاالت العلمية: .ب
 الية، اجمللد اجمللة اجلزائرية لالقتصاد واملدور النقود اإللكترونية في تطوير التجارة اإللكترونية، (، 0252)وعافية الرشيد، ب

 .اجلزائر –، جامعة املدية 20العدد -20
  ،قتصاد جملة اإل ،اإللكترونيةاإلدارة اإللكترونية كأحد إفرازات عالم تكنولوجيا االنترنت والتجارة (، 0252)زروقي نسرين

 .اجلزائر -جامعة مخيس مليانة، 21العدد  -20اجلديد، اجمللد 
 ( ،0252عجيلة حممد، غزيل حممد مولود ،) ،مالمح التجارة اإللكترونية واعتماد أنظمة الدفع اإللكترونية في الجزائر

 .اجلزائر -جامعة مخيس مليانة، 20، العدد اجلديد قتصادجملة اإل
 ( ،7112حيياوي نعيمة، يوسف مرمي ،)اجمللة اجلزائرية ، العربية األعمال اقتصاديات على وآثارها اإللكترونية التجارة

 اجلزائر. –، جامعة ورقلة 22للتنمية اإلقتصادية، العدد 
 المداخالت:  .ج

  ،المتطلبات الالزمة إلقامة وسائل الدفع اإللكتروني على مستوى  (، 0221جوان  20 – 22)يومي  بلفاطمي عباس
 .ة جيجلمنافسة، خماطر وتقنيات، جامع، امللتقى الوطين حول املنظومة املصرفية يف األلفية الثالثة: القطاع المصرفي
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   التجارة اإللكترونية وواقع استخدامها على المستوى الدولي والعربي(، 0225أفريل  00و 02يومي )، حممدمداحي، 
 ،امللتقى العلمي الدويل الرابع حول عصرنة نظام الدفع يف البنوك اجلزائرية وإشكالية اعتماد التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر، 

 .اجلزائر -جامعة مخيس مليانة
 مواقع األنترنت:  .د

  موقع شركةtrivago، قصتنا، على الرابط :story/-https://company.trivago.com/our ، تاريخ
 .50:72، على الساعة: 20/55/0255اإلطالع: 

  موقع شركةtrivagoقافتنا وقيمنا، على الرابط: ، ث-culture-https://company.trivago.com/our
values/-and :50:21، على الساعة: 20/55/0255، تاريخ اإلطالع. 

  موقع شركةtrivago،  
  موقع شركةtrivago ،بط:، على الراإدارة الفنادقhttps://www.trivago.com/hotelmanager/  ،

 .50:12، على الساعة: 20/55/0255تاريخ اإلطالع: 
  موقع شركةtrivago ، ،على الرابطإدارة الفنادق/ معدل اإلتصال :

https://www.trivago.com/hotelmanager/rateconnect ، :تاريخ اإلطالع
 .50:12، على الساعة: 20/55/0255

  موقع شركةtrivago تطبيق ،trivago :على الرابط ،/www.trivago.com/apphttps:/ :تاريخ اإلطالع ،
 .50:11، على الساعة: 20/55/0255

  موقع شركةtrivago :تكنولوجيتنا، على الرابط ،tech/-https://company.trivago.com/our تاريخ ،
 .50:11، على الساعة: 20/55/0255اإلطالع: 

  موقع شركةtrivago،  :الدعم، على الرابطus-https://support.trivago.com/hc/en :تاريخ اإلطالع ،
 .50:22، على الساعة: 20/55/0255

  موقع شركةtrivago :منتجاتنا، على الرابط ،product/-https://company.trivago.com/our تاريخ ،
 .50:22، على الساعة: 20/55/0255اإلطالع: 
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 التوقيع اإللكتروني في عقود التجارة اإللكترونية:
Electronic signature in e-commerce contracts: 

 ، جامعة العربي التبسي_ تبسة:مؤسسة االنتماء ،: موسى لسودسم الكامل للباحث األولاإل
 lassmous@gmail.com/tebessa.dz-moussa.lasouad@univ: لباحث األولا إيميل

 : جامعة العربي التبسي_ تبسة،مؤسسة االنتماء،: خلف اهلل شمس الدينالكامل للباحث الثاني االسم
 tebessa.dz-chemseddine.khalfallah@univ: لباحث الثانيا إيميل

 

 

 : ملخص
كان التوقيع، ومنذ اكتشاف الكتابة، وال زال حىت اآلن هو الوسيلة الوحيدة اليت تدعم  الثقة يف 

كن  أن يتبادر إىل ذهن القارئ سوى التوقيع التقليدي، والذي ال ميالتعامل بني الناس، ويف البداية ال ميكن 
لكورويية، إىل الدعامة اإل املادية أن يكون إال خبط اليد، غري أن التحول من احملسوس إىل الرقمي، ومن الدعامة

إللكوروين، افرض ضرورة إعادة النظر يف املبادئ والقواعد التقليدية لقايون اإلثبات، وخاصة بالنسبة للتوقيع 
فسارعت العديد من الدول ومن بينها اجلزائر إىل إدخال تعديالت يف تشريعاهتا، مبا جعلها تتبناه كدعامة يف 

 اإلثبات احلديث.
 الكلمات المفتاحية: التوقيع اإللكتروني، العقد اإللكتروني، التزوير، الحماية الجزائية.

 لحماية المستهلك اإللكتروني:(: اآلليات القانونية 52)رقم المحور المحور:
Abstract: 

Signature, since the discovery of writing, and is still the only way to support 

confidence in dealing between people, and at the beginning can not come to 

the mind of the reader only the traditional signature, which can only be 

handwritten, but the transition from concrete to Many countries, including 

Algeria, have quickly introduced amendments to their legislation, making 

them adopt them as a pillar of modern proof. 

Keywords: electronic signature, electronic contract, forgery, penal 

protection.__________________________________________ 
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 مقدمة: .5
  إذا إالرفية، بوج  عام ال تقبل املستندات الع اإلثباتقواعد  أنحيث  اإلثباتان للتوقيع امهية كبرية يف 

ن قبول أخرى، فا بينة ت بالكتابة، يستلزمكمبدأ ثبو   إالكايت موقعة، وال تقبل املستندات غري املوقعة 
 .حجية التوقيع االلكوروين وموثوقيت  كبينة يف املنازعات إقرارالقضاء للتعاقد االلكوروين يتطلب 

يت ث كاشروطا شكلية، حي -الشروط املوضوعية إىل باإلضافة- تستوجب اإلثباتولقد كايت قوايني  
شكل أخر ال  يأ، مما يعين أن اإلصبعبصمة أو اخلتم أو  باإلمضاءتقتصر التوقيع يف املستندات الورقية 

 يكون ل  أي أثر قايوين.
ما ع خاص هبأن يكويا لكل منهما توقي -البائع واملستهلك–ويتعني على طريف عقود التجارة االلكورويية 

وعادة  ،مبناسبة دفع قيمة البضاعة أو اخلدمة، وذلك يف حالة السداد عن طريق الوسائل االلكورويية
ات هذا التوقيع تقنيات غري ثابتة، تكون قابلة للتغيري يف كل يوم، هبدف االستجابة للمتغري  يستخدم يف

 الناشئة عن التطورات املذهلة يف جمال يظم املعلومات.
املعامالت االلكورويية يف وقتنا املعاصر ولتنامي التجارة االلكورويية، وظهور مفاهيم جديدة  ألمهيةولكن 

ع الدول على غرار اجلزائر لتبين تشريعات قايويية من أجل تنظيم التوقي أجربتيية، مثل احلكومة االلكورو 
حيث أدرج التوقيع ، 81/50االلكوروين، وهو ما جسده املشرع يف قايون التجارة االلكورويية اجلزائري 

والتصديق املتعلق بالتوقيع  80/50كوروين يف املعامالت التجارية االلكورويية بناءا على القايون لاال
 .محاية جنائية للتوقيع االلكوروين إضفاءااللكوروييني، من خالل 

كيف عالج المشرع الجزائري التوقيع االلكتروني في القانون التايل:  اإلشكالوهذا ما جعلنا يطرح 
 المتعلق بالتجارة االلكترونية؟ 51/21

الدراسة املطروحة، اعتمد الباحث على املنهج الوصفي والتحليلي، وذلك  إشكاليةعلى  اإلجابةمن اجل 
من خالل دراسة و حتليل املواد القايويية املتعلقة بالتجارة االلكورويية، سواء يف قايون التجارة االلكورويية، 

ألقرب ااملنظمة للمبادالت التجارية، وذلك  لكون أسلوب الوصف والتحليل هو  األخرىيف القوايني  أو
 واأليسب لتحديد معامل  وأجبديات موضوع  دراستنا  بدقة.

 :إىل تقسيم الدراسة خالل حمورين يتضمن على النحو التايل اهتدينامن خالل اإلشكاالت السالفة الذكر 
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 مفهوم التوقيع اإللكوروين: :اوال
 احلماية اجلزائية للتوقيع اإللكوروين: :ثاييا

 
 مفهوم التوقيع اإللكتروني: العنوان الرئيسي األول:_ 0

سوف يتطرق من خالل هذا العنصر إىل بيان تعريف التوقيع اإللكوروين يف الفق ، والتشريع، وأيضا 
  ، مث بيان صوره.تلف وجهات النظر بشأيالتعرف على خم

 لتوقيع االلكتروني:االتعريف العنوان الفرعي األول:
وقيع ايقسم الفق  يف تعريف  للتوقيع االلكوروين إىل اجتاهني، األول يركز على الوسيلة   اليت يتم هبا إيشاء الت  

ارة االلكوروين والثاين يركز على إبراز وظائف التوقيع االلكوروين، فريى بعض الفقهاء أن التوقيع االلكوروين عب
مها هو قايوين معني عن طريق تكوين  لرموز سرية يعلعن تعبري شخص عن إرادت  يف االلتزام   بتصرف 

 وحده، تسمح بتحديد هويت .
وهناك من الفق  من عرف التوقيع االلكوروين بأي  عبارة عن توقيع رقمي يرتبط باملعلومات، اليت  

يرغب املرسل يف إرساهلا إىل الطرف اآلخر ويتضمن التوقيع املعطيات، اليت تدل على ارتباط صاحب ، واعوراف  
 . 1مبا ورد على الوثيقة االلكورويية املرسلة

ريفني قصورمها لكوهنما حصرا التوقيع اإللكوروين يف البعض من صوره، ويعاب على هذين التع    
 دون الصور األخرى خاصة منها اليت تعتمد على اخلواص الذاتية )التوقيع البيوموري(. 

وهناك أيضا تعريف أخر للتوقيع اإللكوروين يف الفق  الفريسي الذي يرى أن التوقيع اإللكوروين هو   
التقنية، اليت تسمح بتحديد شخصية من تصدر عن  هذه اإلجراءات، وقبول  مبضمون جمموعة من اإلجراءات 

 . 2التصرف الذي يصدر التوقيع مبناسبت 
وهذا التعريف يتبني من مضموي  أي  جامع مايع تضمن مفهوم واسع للوسيلة اليت يتم هبا إيشاء    

إللكوروين، من حتديد رز بوضوح وظائف التوقيع االتوقيع، معورفا بذلك جبميع صور التوقيع اإللكوروين، كما أب
 هوية املوقع والتعبري عن إرادت  باملوافقة على مضمون السند املوقع علي .

قيع : تصدت أكثر من منظمة لتعريف التو _ تعريف التوقيع اإللكتروني من قبل المنظمات الدولية
سنقتصر ل قوايني خاصة بالتوقيع اإللكوروين، و اإللكوروين من خالل قوايني التجارة اإللكورويية، أو من خال
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منظمة األمم املتحدة عن طريق جلنتها للتجارة الدولية املعروفة بـ )األوييسورال(، واإلحتاد األوريب  على تعريف 
 كمثال ملنظمة إقليمية.

رفت  املادة ع _  تعريف التوقيع اإللكتروني في قواعد األونيسترال الموحدة بشأن التوقيعات اإللكترونية:
الثايية من القايون النموذجي للتوقيع اإللكوروين الذي وضعت  منظمة األمم املتحدة جلنة القايون التجاري 
الدويل، األوييسورال  بصدد تعريف املصطلحات بأي  "بيايات يف شكل إلكوروين مدرجة يف رسالة بيايات 

لبيايات وبيان لتعيني هوية املوقع بالنسبة إىل رسالة اأو مضافة إليها أو مرتبطة هبا منطقيا، جيوز أن تستخدم 
موافقة املوقع على املعلومات الواردة يف رسالة البيايات"، ويقصد بالرسالة اإللكورويية يف هذا القايون معلومات 

 .3إلكورويية، ترسل وتستلم بوسائل أيا كايت وسيلة استخراجها يف املكان املستلمة في 
قايون النموذجي توفري يقني قايوين إضايف بشأن استخدام التوقيعات ويستهدف هذا ال    

اإللكورويية، وهذا القايون الذي يستند إىل مبدأ مرن يرسي افوراضا بأن التوقيعات اإللكورويية، جيب أن تعامل 
 .4على أهنا مناظرة للتوقيعات خبط اليد عندما تستويف معايري معينة بشأن املوثوقية

 ظ على تعريف األوييسورال للتوقيع اإللكوروين ما يلي:هذا ويالح    
_ عدم حتديد يوع الطريقة اليت يتم هبا استخدام التوقيع اإللكوروين فاحتا اجملال إليراد أية طريقة تراها 

 الدول مالئمة.
_ أن التعريف ركز على أن أية طريقة للتوقيع جيب أن حتقق وظائف التوقيع اإللكوروين، من حتديد 

 .5هوية الشخص املوقع والتعبري عن إرادت  باملوافقة على مضمون رسالة البيايات
إىل تعريف  سعى اإلحتاد األوريب ف التوقيع اإللكتروني في توجيهات اإلتحاد األوربي:ي_ تعر 

، 8333لسنة  39التوقيع اإللكوروين الذي ورد يف توجيه  الصادر من جملس اإلحتاد األوريب حتت رقم 
حث دول اإلحتاد على إعداد تشريعاهتا الداخلية وفقا ل ، ومبا حيقق األغراض املستهدفة، ب  من إشاعة والذي 

الثقة واألمان داخل السوق األوربية، وقد عرفت املادة الثايية من  التوقيع اإللكوروين على أي  "بيان أو معلومة 
وسيلة لتمييز  )كرسالة أو حمرر(، و ليت تصلح إلكورويية ترتبط منطقيا مبعلومات أو بيايات إلكورويية أخرى

 .6الشخص وحتديد هويت 
كما جاء يف يفس املادة أن التوقيع اإللكوروين املتقدم أو املؤمن هو عبارة عن توقيع إلكوروين،      

يشورط في  أن يكون مرتبط ارتباط فريدا من يوع  مع صاحب التوقيع قادر على حتقيق )حتديد( صاحب 
والتعرف علي  باستخدام ، مث إجياده بإستخدام وسائل يضمن فيها صاحب  السرية التامة، ومرتبط التوقيع، 

 مع املعلومات احملتواة يف الرسالة حيث أي  يكشف أي تغيري يف املعلومات.
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وين ويالحظ على هذا التعريف أي  مييز بني التعريف العام للتوقيع اإللكوروين، وتعريف التوقيع اإللكور    
 ملتقدم أو املؤمن، وهذا املنهج استثنت  تشريعات دول من اإلحتاد األوريب.ا

فالتوقيع اإللكوروين العادي مل يشورط في  سوى أن يكون مميزا، وقادرا على حتديد شخص املوقع،   
 نأما التوقيع اإللكوروين املتقدم اشورط في  أن تكون التقنية املستعملة جديرة حبماية صاحب التوقيع، وأ

يضمن مع ما هو مرتبط ب  رابطة متكن من اكتشاف أي تعديالت الحقة على احملرر، وقد أعطت املادة 
 . 7" من التوجي  احلجية الكاملة للتوقيع اإللكوروين املتقدم مثل  مثل التوقيع اخلطي50"

عرف التوقيع  ياملشرع اجلزائري مل _ موقف المشرع الجزائري فيما يتعلق بتعريف التوقيع اإللكتروني:
املعدلة مبوجب  923اإللكوروين، وإمنا استعمل عبارة " يعتد بالتوقيع اإللكوروين" يف الفقرة الثايية من املادة 

 املعدل واملتمم للقايون املدين. 2550جوان  25املؤرخ يف  50/85القايون 
من يفس  8مكرر 929وربط شروط االعتداد بالتوقيع اإللكوروين وفق الشروط الواردة يف املادة  

القايون، وذلك مىت تأكد من هوية الشخص الذي صدر من ، وأن يكون حمفوظا وفق شروط األمان 
 والسالمة، ومل حيدد تلك الشروط.

 فيالحظ على املشرع اجلزائري، أي  مل خيص التوقيع اإللكوروين بشروط منفردة واكتفى بربطها بالشروط 
 ن التوقيع والكتابة هلما يفس الوظيفة.املتعلقة بالكتابة اإللكورويية، كأ

املتعلق بالتجارة اإللكورويية على أي :" جيب  50/ 81من القايون رقم 83كما يص يف املادة      
على املورد اإللكوروين أن يطلب من املستهلك اإللكوروين توقيع وصل استالم عند التسليم الفعلي للمنتوج 

 ين.أو تأدية خدمة موضوع العقد اإللكورو 
شرع مل ، ومن خالل يص املادة امل"ين أن يرفض توقيع وصل االستالم..ال ميكن للمستهلك اإللكورو 

حيدد طبيعة التوقيع لكن يفهم من حرفية النص أن التوقيع عادي ال إلكوروين طاملا أي  عند التسليم الفعلي 
 للمنتج حمل العقد.

 صور التوقيع اإللكتروني: العنوان الفرعي الثاني:
إذا كان التوقيع التقليدي، وعلى ما حددت  معظم التشريعات يتمثل يف التوقيع باإلمضاء أو باخلتم  

أو ببصمة األصبع، فإن التوقيع بالطريق اإللكوروين يأخذ صور عدة، وأهم ما توصلت إلي  التكنولوجيا يف 
 سبيل تنويعها، تتمثل يف التايل:
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اإلطالق  قمي من أهم صور التوقيع اإللكوروين، لكوهنا األفضل علىيعترب التوقيع الر  _ التوقيع الرقمي:58
 ملا يتمتع ب  من درجة عالية من الثقة واألمان يف استخدام .

وهو عبارة عن رقم سري أو رمز سري ينشئ  صاحب ، بإستخدام بريامج حاســب آيل ينشأ دالة   
 .8اخلاص ى خوارزميات املفتاح العام واملفتاحرقمية مرمزة )مشفرة( لرسالة إلكورويية، جيري تشفريه بإحد

ينشأ التوقيع الرقمي، ويتحقق من صحت  بإستخدام التشفري )الورميز(، وبناءا على ذلك إذا أراد  
املوقع إرسال رسالة بيايات عرب الربيد اإللكوروين مثال، فإي  يقوم بإعداد ملخص الرسالة بإستخدام بريامج 

للتحقق من صحة  املفتاح العامتشفري، وباستخدام املفتاح اخلاص وإرساهلا للشخص املستلم، الذي يستخدم 
التوقيع، مث ينشئ املرسل إلي  ملخص رسالة بإستخدام يفس بريامج التشفري، ويقارن بني ملخص الرسالتني 
فإذا كايتا متطابقتان فهذا دليل على أن الرسالة وصلت سليمة كما هي، ومل حيدث هبا أي تغيري أو حتريف، 

الة سيكون ملخص الرسالة اليت أيشأها املستلم، خمتلفة عن ملخص الرسأما إذا مت إحداث تغيري يف الرسالة، ف
، فالتوقيع اإللكوروين يتم من خالل معادالت رياضية، بإستخدام اللوغاريتمات يتحول 9اليت أيشأها املوقع

الصيغة  هبا التوقيع أو احملرر املكتوب من منط الكتابة العادية إىل معادلة رياضية،ال ميكن ألحد أن يعيدها إىل
 .10املقروءة، إال الشخص الذي لدي  املعادلة اخلاصة بذلك أي املفتاح العام واخلاص

درجت البنوك على منح عمالئها بطاقات  :Pin_ التوقيع بإستخدام بطاقات االئتمان بالرقم السري 52
جتارية بشكل  قاتاإلئتمان املمغنطة، وهلا رقم سري ال يعلم  إال صاحب البطاقة، وذلك تسهيال إلبرام صف

عام، واحلصول على يقود يف أي وقت على وج  اخلصوص، وتستخدم هذه البطاقات إما يف سحب مبالغ 
يقدية يف احلدود املتفق عليها بني العميل والبنك، مبوجب عقد إصدار البطاقة واحلساب اخلاص بالعميل أو 

 قبل الدفع هبذه البطاقة.يف دفع قيمة املشوريات اليت يقوم العميل بشرائها من أماكن ت
ولكي يقوم العميل بإمتام أية عملية منهما، علي  أن يدخل البطاقة بالوضع الصحيح داخل اجلهاز     

املخصص لتنفيذ العملية، مث بعدها يقوم بإدخال رقم  السري اخلاص، مث يقوم بالضغط على اإلختيار اخلاص 
 .11بإمتام العملية

أي  يشتمل على رقم سري مميز وفريد بصاحب ، وبالتايل لو عثر على إن دقة هذا النظام تكمن يف  
البطاقة فال يستطيع أي شخص استخدمها، ما مل يكن على علم بالرقم السري، وهذا يادرا ما حيدث إال 
بإمهال من قبل حامل البطاقة، الذي ميكن  تفادي ذلك عن طريق خماطبة البنك بوقف العمل هبذه البطاقة، 

 .12هذه البطاقة والرقم السري قد حيقق وظائف التوقيع بكفاءة عاليةوإال فإن 
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الطبيعية،   إن التوقيع البيوموري بإستخدام اخلواص الذاتية أو _ التوقيع بالخواص الذاتية )البيومتري(:59
كن أن ، واليت ال مي13كإجراء للتوثيق يقوم بصفة أساسية على اخلواص الفيزيائية والطبيعية والسلوكية لإليسان

تتشاب  من الناحية اإلكلينيكية، بدال من اإليتقادات اليت وجهت لنظام التعامل بالبطاقات املمغنطة املقورية 
 بالرقم السري، فالبديل اآلن هو البصمة الصوتية للشخص أو بصمة إصبع  أو بصمات الشفاه.

ي يتم التعامل ية للجهاز، الذووفقا هلذه الطريقة يتم ختزين بصمة الشخص داخل الدائرة اإللكوروي    
مع  أو من خالل ، حبيث ال يتم الدخول إال عندما ينطق الشخص كلمات معينة أو يضع بصمة األصبع 

 املتفق علي ، أو بصمة شفاه حبيث يتم التعامل عندما يتأكد اجلهاز من عملية املطابقة الكاملة.
قصى زه عن غريه بشكل موثوق ب  إىل أوارتباط هذه اخلواص الذاتية باإليسان، تسمح بتميي    

احلدود، وهو ما يتيح استخدامها يف التوقيع على العقود اإللكورويية، وهذا النوع من التوقيع كشأن كل أيواع 
درة التوقيع اإللكوروين، يرتبط استخدام  والوثوق في  مبدى درجة تقدم التكنولوجيا اليت تؤمن ايتقال ، بدون الق

 .14على التالعب ب 
مبيوتر وهذه الطريقة عبارة عن قلم إلكوروين، ميكن  الكتابة على شاشة الك_ التوقيع بالقلم اإللكتروني:50

عن طريق بريامج هو املسيطر واحملرك لكل هذه العملية، ويقوم هذا الربيامج بوظيفتني أساسيتني، هلذا النوع 
مثل هذه تمن التوقيعات األوىل، وهي خدمة التقاط التوقيع والثايية هي خدمة التحقق من صحة التوقيع، وت

مث تنقل هذه  ،scannerالطريقة يف يقل التوقيع احملرر خبط اليد عن طريق التصوير باملاسح الضوئي 
 .15الصورة إىل الرسالة اإللكورويية املراد منها، إضافة هذا التوقيع إليها احلجية عليها

للمستقبل أن  نغري أن هذه الطريقة تواج  الكثري من املعوقات، تتمثل يف عدم الثقة، حيث ميك 
، scannerحيتفظ هبذا التوقيع املوجود على احملرر الذي استقبل ، عن طريق شبكة اإليورييت عرب جهاز 

ووضع  على أي مستند أخر لدي  دون وجود أي طريقة ميكن من خالهلا التأكد من أن صاحب هذا التوقيع 
ثقة يف علي  فإن هذه الطريقة تضعف  الهو الذي وضع  على هذا املستند وقام بإرسال  إىل هذا الشخص، و 

وأيا كايت الصورة اليت يتخذها ، 16احملررات املوقع عليها إلكوروييا، وبالتايل تقلل من حجية التوقيع اإللكوروين
،  Algorithme التوقيع، فإي  لضمان صحت  ويسبت  إيل املوقع يلجأإيل التشفري عن طريق استخدام

لة ملستخدمة فيهولكل من املتخصصني في  طريقت ، وهو يتم مبرحلتني: مرحاألمر الذي تتعدد التقنيات ا
التشفري ومرحلة فكـ ، وقدسبق وقد أحملنا بأن التشريعات قد تقف موقفا حياديا بالنسبة للتقنيات 
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منها  توالتكنولوجياتاملتوافرة لتحقيق التشفري، وتأمني التعامل بالرسائل والتوقيع اإللكوروين، وقد تذهـبتشريعا
 إيل تبين صراحة أسلوب تكنولوجيا التوقيع اإللكوروين الرقمي.

 الحماية الجزائية للتوقيع اإللكتروني:العنوان الرئيسي الثاني: _3
بالرجوع إىل أحكام القايون املدين بعد تعديلها ، 81/50قبل صدور قايون التجارة اإللكورويية رقم 

والذي تناول يف باب اإلثبات احلديث عن  2550ييويو  25الصادر بتاريخ  85-50مبوجب القايون رقم 
 من . 923مكرر إىل  929الكتابة اإللكورويية والتوقيع اإللكوروين، من خالل املواد من 

غري أن املشرع اجلزائري مل يعقب هذا التعديل، بقايون أو مرسوم يفسر كيفية العمل هبذه التقنية، 
بب يف عرقلة ولعل أن هذا الفراغ القايوين، يتس ،التشريعات العربيةوكيفية احلصول علي ، على خالف معظم 

وقتية للعمل هبذه التقنية، واملشرع بإدخال  للتعديالت الواردة يف القايون املدين دون ضبط تقنيات العمل هبا، 
 ءأراد من ورائ  التصدي إىل بعض احلاالت اليت عرضت على القضاء بشأن املعامالت اإللكورويية، فجا

موقوفا إىل حني صدور  التقنية يبقىالقضايا، أما التعامل مبقتضى هذه التعديل كخطوة أولية للتصرف يف هذه 
التنظيمات واللوائح املتعلقة ب ، ويف ايتظار ذلك، يتصفح النصوص والقوايني املتفرقة واليت كرست احلماية 

 اجلزائية يف جمال املعلوماتية:
والمتعلق بحق المؤلف  21-23المعدل والمتمم باألمر  51/52ر رقم األم العنوان الفرعي األول:

من خالل هاذين األمرين جند أن املشرع قد وسع قائمة املؤلفات احملمية، حيث أدمج  والحقوق المجاورة:
تطبيقات اإلعالم اآليل ضمن املصنفات األصلية، وعرب عنها مبصنفات قواعد البيايات وبرامج اإلعالم 

 .17اآليل
وجتدر اإلشارة إىل أن هذه املستجدات اليت اعتمدها املشرع اجلزائري تعود ألسباب أمهها أن من 
شروط االيضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة هو املصادقة على اتفاقية )بارن( وهو ما قامت ب  اجلزائر مبوجب 

 .33/90818املرسوم الرئاسي 
 ن:ع نصهان جنحة التقليد هلذه املصنفات بعاقبت ع 50-59من األمر  808كما أن املادة 

 الكشف غري املشروع عن مصنف أو أداء فين. -
 املساس بسالمة مصنف أو أداء فين. -
 استنساخ مصنف أو أداء بأي أسلوب من األساليب يف شكل يسخ مقلدة أو مزورة. -
 استرياد يسخ مقلدة أو تصديرها. -
 بيع يسخ مزورة من مصنف أو أداء فين. -
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 أو أداء فين أو عرض  للتداول.تأجري مصنف  -
سنوات  9أشهر إىل  6وهي احلبس من  59/50ثر ذلك جاءت العقوبات مبقتضى األمر إوعلى 

 دج. 8.555.555إلىل  055.555وغرامة من 
ورغم اعوراف املشرع اجلزائري لربامج اإلعالم اآليل وقواعد البيايات بصفة املصنف احملمي، إال أي  ال 

ماية اجلزائية للربامج من خالل حق املؤلف تنصب بصفة أساسية على شكل الربيامج أو خيفى علينا أن احل
مضموي  االبتكاري فقط، دون أن تغطي تلك احلماية كل مضمون الربيامج، وهلذا السبب كان من الضروري 

 مثل هذه يف اجلزائية هلذه الربامج ينضم إىل احلماية السابقة من احلماية البحث على يوع آخر من احلماية
 .19احلاالت، ولذلك فال مفر من ضرورة اللجوء إىل استحداث يصوص جتريبية خاصة باملعلوماتية

در اإلشارة جت :بالتوقيع والتوثيق االلكترونيين المتعلق  20-51القانون رقم  العنوان الفرعي الثاني:
أوال إىل أن هذا القايون جاء سابقا على التعديل الوارد يف القايون املدين واملتضمن احلديث عن احملررات 

 اإللكورويية والتوقيع اإللكوروين.
وقد اكتفى هذا القايون بالعقاب على املساس بأيظمة املعاجلة اآللية للمعطيات، والذي عرف  الفق  

يتكون من وحدة أو جمموعة وحدات معاجلة اليت تتكون كل منها من الذاكرة والربامج  الفريسي أي  كل مركب
واملعطيات وأجهزة اإلدخال واإلخراج وأجهزة الربط اليت يربط بينها جمموعة من العالقات اليت عن طريقها 

وبالتايل  ،20يةنحتقق يتيجة معينة وهي معاجلة املعطيات على أن يكون هذا املركب خاضع لنظام احلماية الف
ذا النظام يف لالعتداء على يظام املعاجلة اآللية للمعطيات هي ه  فاملصلحة اليت يريد محايتها املشرع من جترمي

حد ذات  وعلي  ال ميكن هلذه النصوص لتتسع لتشمل ما ورد يف القايون املدين من تعديالت، أو باألحرى 
 لردعية لكل معتٍد على هذه التقنية.ال ميكن هلا أن حتقق هلا احلماية اجلزائية وا

مكرر من قايون  930ولكن ال بأس أن يشري إىل ما أورده املشرع يف هذا الباب، فبمقتضى املادة 
العقوبات عاقب املشرع على الدخول والبقاء عن طريق الغش يف كل جزء من منظومة املعاجلة اآللية للمعطيات 

دج،  855.555دج إىل  05.555 سنة وغرامة من أشهر إىل 9أو حاول ذلك، وذلك باحلبس من 
وضاعف العقوبة إذا ترتب عن ذلك حذف أو تغيري ملعطيات املنظومة وإذا مت ختريبها تكون العقوبة احلبس 

 دج. 805.555دج إىل  05.555أشهر إىل سنتني وغرامة من  6من 
ية  يظام املعاجلة اآللعاقبت على كل من أدخل بطريق الغش معطيات يف 8مكرر 930أما املادة  -

 على: 2مكرر 930ل بطريق الغش املعطيات اليت يتضمنها وقد عاقبت املادة دأو زال أو ع
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كل تصميم أو حبث أو جتميع أو توفري أو يشر أو االجتار يف معطيات خمزية أو معاجلة أو مرسلة  -8
 قسم.هذا ال عن طريق منظومة معلوماتية ميكن أن ترتكب هبا اجلرائم املنصوص عليها يف

حيازة أو إفشاء أو يشر أو استعمال ألي غرض كان املعطيات املتحصل عليها يف إحدى اجلرائم  -2
 املنصوص عليها يف هذا القسم.

يصوص  نييوأمام هذا القصور النسيب لنصوص القايون يف جمال املعلوماتية، وجب على املشرع حت
تحدث أن يصوص امللكية الفكرية ويظام املعاجلة اآللية مل يقايون العقوبات مبا يتوافق مع القايون املدين إذ 

 اليت ميكن أن تقع على التوقيع االلكوروين واحملررات االلكورويية كوسيلة لإلثبات. اتعن االيتهاك
دية والتزوير ة بني يصوص التزوير يف احملررات التقليبويف ايتظار ذلك، حناول من خالل حبثنا هذا املقار 

 االلكورويية.يف احملررات 
_ يصوص التزوير يف قايون العقوبات: إن التشكيك يف مصداقية احملررات يف اإلثبات ال تكون إال بالطعن 
فيها بالتزوير، وإذا كان قايون العقوبات قد حتدث عن جرائم التزوير يف احملررات التقليدية عرفية كايت أو 

 االلكورويية منها.رمسية، فما مدى اتساع هذه النصوص لتشمل احلديث عن 
وقد ايقسم الفقهاء يف هذا الطرح: فذهب رأي إىل أي  من الشروط األولية لقيام جرمية التزوير، أن 
تتم على حمرر مكتوب وهو ما ال ينطبق على معطيات النظام املعلومايت قبل أن يأخذ شكل احملرر أو املستند 

 .21االلكوروين واليت متثل أحد مستخرجات احلاسب اآليل
وبالتايل ال ميكن تصور التزوير إال يف احملررات االلكورويية املستخرجة من احلاسب اآليل، وعلي  يكون 
مشموال بالنص اجلنائي، أما الدعامات واألشرطة املمغنطة فتفتقر إىل صفة احملرر، وبالتايل فإن النصوص ال 

 تشملها.
تشمل ويد يف احملررات التقليدية ليف حني يرى جايب آخر إىل إمكايية تصور اتساع يصوص التز 

قة مستندين يف ذلك إىل عدة أدلة أمهها أن كثري من التشريعات عرفت التزوير أي  تغيري احلقي،االلكورويية منها
بأي وسيلة كايت سواء كان ذلك يف حمرر أو دعامة أو سند طاملا أن هذه الدعامة ذات أثر يف إيشاء حق 

 ينة.أو هلا شأن يف إحداث يتائج مع
وقد ذهب هذا الرأي إىل املساواة بني املستند الورقي واملستند االلكوروين، وقرروا أن سجالت   

 احلاسب اآليل وخمرجات ، وما يسجل يف ذاكرت  واألسطوايات والشرائط املمغنطة تعترب من قبيل املستندات 
والذي دخل حيز  8332سنة ويف هذا اإلطار جند املشرع الفريسي، ومنذ تعديل  لقايون العقوبات 

، يص على أن التزوير يكون بأي وسيلة مهما كايت يف حمرر أو أي سند للتعبري عن 8330التطبيق سنة 
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الرأي والذي يكون أو من املمكن أن يكون ل  أثر يف إيشاء دليل على حق أو فعل تكون ل  يتائج قايويية، 
لة يية بالنص على لفظ أي سند أو دعامة أو بأي وسيولذا جاء النص الفريسي مستوعبا للمحررات االلكورو 

 .22مثل الشرائط املمغنطة واملسجلة
وإذا كايت النصوص الفريسية تستوعب احملررات االلكورويية فإن النصوص اجلزائرية يف هذا الشأن ما 

كورويية ررات االليف باب اإلثبات واملتعلقة باحمل85-50تزال قاصرة وأن التعديالت املقررة مبوجب القايون رقم 
والتوقيع االلكوروين، حتتاج إىل محاية خاصة مبقتضى يصوص خاصة تنظم أوال تقنية العمل هبا، وتنص فيما 
بعد عن جزاء االعتداءات على هذه التقنية، وهذا لن يكون إال بإصدار املشرع لقايون خاص بالتوقيع 

عات زاءات املقررة لذلك، مسايرا يف ذلك التشريوحاالت االعتداء علي  واجل ،االلكوروين، وينظم اشوراطات
 املقارية، ال سيما العربية منها.

 نطاق حجية التوقيع االلكتروني:العنوان الفرعي الثالث: 
معظم الدول اليت أصدرت تشريعات خاصة باملعامالت اإللكورويية قامت بإدراج شروط خاصة 

كافة التوقيع اإللكوروين حتــى ولو كايت مستوفية لأخرجت من يطاقها بعض املعامالت، ومل تقبل فيها 
 الشروط، واقتصرت على البعض األخر.

_ املعامالت اليت يقبل فيها التوقيع االلكوروين: إن قايون األوييسورال قد أقر أن قواعده تطبق عندما 
ري فقط، أخذا ايستخدم التوقيع االلكوروين يف سياق األيشطة التجارية، أي جعل  حجة يف اإلثبات التج

، يف حني أن القايون املصري اخلاص بالتوقيع االلكوروين، قد 23بذلك باملفهوم الواسع للمصطلح "جتاري"
على أن التوقيع االلكوروين ل  احلجية يف اإلثبات املنصوص عليها يف قايون اإلثبات  80، 80يص يف املواد 

إذا  واإلدارية فقط، ومل ينص على حجيت  يف اإلثبات إذا ما مت استخدام  يف املعامالت التجارية و املديية
 .24استخدم يف املعامالت األخرى اليت خترج عن يطاق املعامالت املديية والتجارية واإلدارية

 لذا يرى أن املشرع املصري حدد يطاق استخدام التوقيع االلكوروين.
امالت دون كوروين من تعكما اختلفت معظم التشريعات فيما يصلح في  استخدام التوقيع االل

األخرى، إذ منها من أقر استخدام  يف املعامالت املديية والتجارية فقط، ومنها من أقر استخدام  يف 
املعامالت مع اجلهات احلكومية، ومنها من مجع بني االثنني، فالتشريع  األمريكي واإلمارايت عمدا إىل فتح 

فة مسية، الستخدام الوسائل االلكورويية يف اجناز املعامالت املختلاجملال أمام الدوائر احلكومية واملؤسسات الر 
اليت تدخل ضمن يشاطاها، وذلك بصورة كلية أو جزئية، وهو ما يعرف مبصطلح احلكومة االلكورويية حيث 
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ميكن اجناز معظم اخلدمات اليت تقدمها عن طريق الوسائل االلكورويية، وهو ما جيعلها تستخدم التوقيع 
 وين يف أداء اخلدمة االلكورويية، حىت تكون هذه املعامالت كاملة من الناحية القايويية. االلكور 

يتفق فيها األطراف  يتلفضال على اعوراف معظم التشريعات بسريان التوقيع االلكوروين يف املعامالت ا
يستثنيها  التجارية يف غياب ما ةعلى إجرائها بالوسائل االلكورويية، وهو ما يشمل مجيع املعامالت املدييـ

 .25بنص قايوين، وذلك مىت استوىف التوقيع االلكوروين جلميع الشروط واألوضاع اليت اشورطها القايون
كما أن املشرع اجلزائري قد أعطى احملررات النامجة عن التلكس القيمة ذاهتا للمحررات الورقية،      

صدير التصدير حىت يقوم العكس، وميكن الرجوع ملكاتب التوافورض أهنا مطابقة ألصلها املودع يف مكتب 
 للتحقق من قيام املرسل واملرسل إلي  بالعملية موضوع النزاع، وال بد أن يكون األصل موقع علي  حتت طائلة

 .عدم اعتباره دليال كتابيا كامال
ن كان ممهورا إكس حىت و أما إن مل يكن أصل الربقية موجودا لدى مكتب التصدير فإن مستخرج التل

 .احملددة فإي  يكفي إيكار التوقيع ليفقد قيمت  كمحرر مكتوبومجيع البيايات الضرورية بالتوقيع، 
وعلى شاكلة اعتماد التوقيعات االلكورويية على األوراق البالستيكية والتلكس القول أهنوميكن    

كل مينع من وقوع ا الواسع وتنظيمها بشوتنظيمها بشكل جيد، ميكن تنظيم مسألة التوقيع االلكوروين من باهب
 الفوضى يف التطبيق، وكذا التالعبات احملتملة يف حال ترك الباب مفتوح مبصراعي .

 خاتمة:_ 0
نوع تبعا للتقنية تتعدد وتت وإمناالتقنية املتبعة يف التوقيع االلكوروين ليست واحدة،  اإلجراءاتان 

على املفاتيح  االلكوروين، كالتوقيع البيوموري ومنها ما يعتمد للتوقيعالتكنولوجية، مما يفرز أشكاال خمتلفة 
 إلشكاالتاالتماثلية كالتوقيع الرقمي، ومنها ما يستخدم مفتاح التشفري ويسمى التوقيع بالتشفري، وغريها من 

زائري جلاليت ختتلف حجيتها حسب ما يصت علي  القواعد القايويية املنظمة ل ، ولقد وضع املشرع ا األخرى
وكذلك من خالل قايون العقوبات وكذلك من  80/50زائية للتوقيع االلكوروين من خالل القايون محاية ج

 املتعلق حبماية املعطيات ذات الطابع الشخصي، وبالتايل يقورح التوصيات التالية: 81/83خالل القايون 
 التوصيات:
هبا التوقيع  االلكوروين احلجية اليت يتمتعيف القوايني اخلاصة على منح التوقيع  التأكيدضرورة  _
 التقليدي.
العمل على وضع قواعد قايويية لتحديد مكان ايعقاد التصرفات القايويية االلكورويية، لتفادي  _

 مشاكل النزاعات وحتديد االختصاص القضائي.
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املتعلق بالتوقيع والتصديق االلكوروييني خاصة يف اجلايب اجلزائي  80/50ضرورة تعديل القايون  _
املتعلق  81/53القايون تون العقوبااملاسة بالتوقيع االلكوروين واليت جندها يف قاي األخرىوجترمي السلوكات 
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املتعلق بالتجارة اإللكرتونية،  18/21 هتدف هذه الورقة البحثية إىل إبراز أهم ما جاء به القانونالملخص:

خاصة فيما يتعلق باملستهلك اإللكرتوين الذي يعد أساس املعاملة التجارية اإللكرتونية. ولقد استخدمنا 
املنهج الوصفي للتعرض أكثر للتجارة اإللكرتونية وخمتلف أطرافها، واملبادئ واملفاهيم اجلديدة اليت جاء هبا 

ة املستهلك من بعض املعامالت التجارية غري املشروعة. وقد خلصت الدراسة هذا القانون من أجل محاي
إىل أن هذا القانون جاء باجلديد فيما خيص محاية املستهلك اإللكرتوين، كما أنه يعد امتدادا للقوانني 

 املنظمة للتجارة التقليدية يف اجلزائر.
 نية، املستهلك اإللكرتوين، املورد اإللكرتوين.اآلليات القانونية، التجارة اإللكرتو  الكلمات المفتاحية:

 اآلليات القانونية حلماية املستهلك اإللكرتوين المحــور: 
 

Abstract: 
This paper aims to highlight the most important provisions of Act 18/05 on 

Electronic Commerce, particularly with regard to the electronic consumer, 

which is the basis for electronic commercial transaction. We have used the 

descriptive approach to exposure to e-commerce and its various parties, and 

the new principles and concepts set out in this law to protect consumers 

from certain illicit transactions. The study concluded that this law was new 

in relation to electronic consumer protection, and it is an extension of the 

laws governing traditional trade in Algeria. 

Keywords: Legal mechanisms, e-commerce, e-consumer, e-supplier. 
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 مقدمة:  .1
ظلت التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر لفرتة معتربة دون تأطري قانوين، حيمي طريف العقد من كل جتاوز 

رة يف اجلزائر، خاصة بعد ظهور أفكار التسويق حيتمل وقوعه. وبازدياد انتشار هذا النوع من التجا
الشبكي، فأصبح الرتويج االلكرتوين أهم السمات اليت متيز عامل التجارة اآلن، فقد أصبح ال يكاد خيلو 
حساب على أي موقع من مواقع التواصل االجتماعي من إعالن أو إشهار لسلعة أو خدمة ما يسعى 

د أياا مواقع خاصة لعرض ادخدمات املتعلقة بالتسويق عن بعد أصحاهبا للوصول إىل أكرب فئة، كما جن
مستخدمني يف ذلك وسائط ووسائل إلكرتونية، أمهها: اإلنرتنيت. فمثلها ومثل التجارة العادية، ال خيلو 
هذا النوع من املخاطر والعراقيل اليت من شأهنا أن تؤثر سلبا يف املستهلك النهائي؛ الذي أصبح يعرف يف 

 لقة باملستهلك اإللكرتوين.هذه احل
 20/20املتعلق باملنافسة والقانون  20/20وبصدور الكثري من القوانني اليت تنظم التجارة كاألمر        

املتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجارية  20/28احملدد للشروط املطبقة على األنشطة التجارية أو القانون 
هلك وقمع الغش، وأخرى تنظم العمل وفق التكنولوجيا احلديثة،  املتعلق حبماية املست 20/25والقانون 

 18/20احملدد للقواعد العامة املتعلقة بالتوقيع والتصديق اإللكرتوين، وكذا القانون  11/20كالقانون 
احملدد للقواعد العامة املتعلقة بالربيد واالتصاالت اإللكرتونية. هدا ما مهد للمشرع القيام بسن مجلة من 

املتعلق  0218ماي  12املؤرخ يف: 18/21انني اليت تابط العمل التجاري االلكرتوين منها القانون القو 
 بالتجارة االلكرتونية.   

 من ذلك ميكن معاجلة اإلشكالية التالية: اإلشكالية:
 كفيلة  حلماية املستهلك اإللكرتوين 18/21اليت جاء هبا املشرع يف ظل القانون  اآلليات القانونية له

 اإللكرتونية؟.حبمايته من كل التجاوزات يف املعامالت التجارية 
 وينبثق عن هذا التساؤل بعض التساؤالت الفرعية:

  بشكل سهل؟ لكرتونيةالتجارة اإلهل ميكن مراقبة 

 يف ضبط املعامالت التجارية اإللكرتونية  تساهم التشريعات ادخاصة بالتجارة اإللكرتونيةهل س
 لكرتوين؟ومحاية املستهلك اإل

  اكاة التشريعات ادخاصة بالتجارة التقليدية يف حملالقانون املتعلق بالتجارة اإللكرتونية هل جاء
 .ام هو قانون جديد خيتلف جوهريا عن هذه القوانني؟ اجلزائر



 

 :الملتقى الوطني العلمي حول 
 وسبل حماية املستهلك الالكتروني ةالتجارة الالكتروني

3 

 فرضيات الدراسة:
 التجارة اإللكرتونية جمال واسع يصعب مراقبته بشكل سهل؛ 

  ؛يف ضبط املعامالت التجارية اإللكرتونية بالتجارة اإللكرتونيةتساهم التشريعات ادخاصة ميكن أن 

  حماكاة التشريعات ادخاصة بالتجارة املتعلق بالتجارة اإللكرتونية هو قانون حاول فيه املشرع القانون
 .قليدية يف اجلزائرالت

 تكمن أمهية هذه الورقة البحثية يف : أهمية الدراسة:
 اإللكرتونية  واملفاهيم املرتبطة هبا كاملورد واملستهلك  التعرف أكثر على مصطلح التجارة

 اإللكرتونيني؛

  معرفة اآلليات القانونية اليت جاء هبا املشرع اجلزائري حلماية املستهلك اإللكرتوين بالدرجة األوىل
 يف جمال التجارة اإللكرتونية.

 كان اهلدف من هذه الدراسة: أهداف الدراسة:
 اية املستهلك اإللكرتوين يف جمال التجارة اإللكرتونية يف ظل القوانني تسليط الاوء على سبل مح

 اجلزائرية املنظمة للتجارة.

  حماولة تشخيص ظاهرة التجارة اإللكرتونية و سبل احلماية القانونية للمستهلك اإللكرتوين من
 التجاوزات اليت ميكن أن تعرتضه.

 المنهج المتبع:

الئق مبثل هذه الدراسات، لذلك اعتمدنا على هذا املنهج من أجل دراسة يعد املنهج الوصفي هو املنهج ال
التجارة اإللكرتونية وعالقة املستهلك اإللكرتوين باملورد اإللكرتوين وما ميكن أن ينجر عن هذه العالقة، 

من سبل حلماية املستهلك اإللكرتوين من التجاوزات املمكن حدوثها  18/21ودراسة ما جاء به القانون 
  أثناء عالقته اإللكرتونية مع موردي السلع وادخدمات.

رغم انتشار التجارة االلكرتونية لفرتة تزيد عن ثالثة عقود، إال أن هذا املصطلح يف اجلزائر يعد من 
املصطلحات التجارية، وينعكس ذلك من خالل القوانني املنظمة هلذا النوع من التجارة، حيث تعد 

 .منعدمة أقلها، إن مل نقل أهنا تكاد تكون ارة اإللكرتونيةالتشريعات املتعلقة بالتج
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 المتعلقة بها: صطلحاتممفاهيم حول التجارة اإللكترونية وال .8
، يعد مصطلح التجارة اإللكرتونية من بني أهم املصطلحات التجارية املتداولة يف اآلونة األخرية

إىل جانب االتصاالت اإللكرتونية. تشارها احمللي، خاصة يف ظل انالصعيد  وأعلى الصعيد الدويل  سواء
 وقد وضعت هلا عدة تعاريف من بينها:

فقد عرفتها املنظمة العاملية للتجارة على أهنا:" جمموعة متكاملة من عمليات عقد الصفقات وتأسيس 
 الروابط التجارية وتوزيع وتسويق وبيع املنتجات بوسائل إلكرتونية".)حممد، خثريي و حممد، فرحي(.

ما مت تعريفها على أهنا:"شكل من أشكال االتصال، يستهدف صورة مباشرة أغري مباشرة باائع أو ك
خدمات أوصورة مشروع أو منظمة أو شخص يباشر نشاطا جتاريا أو صناعيا أو حرفيا أو يقوم مبهنة 

 (.161منظمة")العوضي، أمحد عبد اهلل، ص 
"النشاط الذي يقوم مبوجبه مورد إلكرتوين باقرتاح أو على أهنا:  18/21من القانون  20وعرفتها املادة 

ضمان توفري سلع وخدمات عن بعد ملستهلك إلكرتوين، خن طريق االتصاالت اإللكرتونية")القانون 
 (.20، املادة 18/21
"كل  :فقد عرف ضمن القانون اجلزائري املتعلق بالتجارة اإللكرتونية بأنه، المستهلك اإللكترونيأما 

ي أو معنوي يقتين بعوض أو بصفة جمانية سلعة أو خدمة عن طريق االتصاالت اإللكرتونية شخص طبيع
"كل شخص طبيعي أو  :فهو المورد اإللكترونيمن املورد اإللكرتوين بغرض االستخدام النهائي". أما 

نون معنوي يقوم بتسويق أو اقرتاح توفري السلع أو ادخدمات عن طريق االتصاالت اإللكرتونية")القا
 (.20، املادة 18/21
 التجارة اإللكترونية في ظل القوانين الجزائرية المتعلقة بالتجارة:  .2

مل يتم التطرق وإعطاء مفهوم أمهية ملصطلح التجارة اإللكرتونية يف النصوص القانونية والتنظيمية 
ذلك يف املرسوم التنفيذي املتعلقة بابط التجارة يف اجلزائر، باستثناء ما جاء حول الفاتورة اإللكرتونية، و 

، احملدد لشروط حترير الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم  12/10/0221املؤرخ يف  21/068
من هذا املرسوم لكيفية حترير وإرسال  11والفاتورة اإلمجالية وكيفيات ذلك. حيث تطرق من خالل املادة 

ه يسمح بتحرير الفاتورة اإللكرتونية وإرساهلا بالطريقة الفاتورة عرب الوسائط اإللكرتونية، فأشار املشرع إىل أن
اإللكرتونية، على أن يتم ذلك بعد إصدار قرار وزاري مشرتك بني كل من وزارة التجارة، وزارة املالية ووزارة 
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، وظل التعامل 18/21الربيد وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال، وهذا ما تأخر إصداره حىت صدور القانون 
 السابقة لصدور القانون املتعلق بالتجارة اإللكرتونية، العمل بالقوانني املنظمة للتجارة التقليدية.يف الفرتة 

أما جمال الرقابة ومحاية املستهلك، فلم يتم التطرق لرقابة املعامالت التجارية اإللكرتونية يف ظل 
ة، أي حىت دخوهلا احلدود الربية أو القوانني املتعلقة حبماية املستهلك وقمع الغش، وإمنا كانت الرقابة بعدي

 البحرية. وهبذا كان املورد اإللكرتوين معفيا من كل االلتزامات     

 :81/50تنظيم التجارة االلكترونية وفق القانون  .3
أول قانون يف اجلزائر يتامن صراحة التجارة اإللكرتونية، حيث جاء مبفاهيم  18/21يعد القانون 

نية، منها التجارة اإللكرتونية واملستهلك واملورد اإللكرتونيني، اإلشهار والعقد متعلقة بالتجارة اإللكرتو 
اإللكرتونيني واسم النطاق، وهي مصطلحات مهمة ميكن من خالهلا ضبط املفاهيم املتعلقة بالنص 

ءت القانوين. كما حدد هذا القانون املبادئ األساسية والقواعد اليت حتكم التجارة اإللكرتونية، حيث جا
 املواد األوىل من القانون )من املادة األوىل إىل املادة ادخامسة( جمال تطبيق هذا القانون. 

فنطاق التطبيق يام كل مبعاملة جتارية إلكرتونية يقوم هبا أي شخص تتوفر فيها الشروط التالية 
 (:  20، املادة 18/21)القانون 

رتونية باجلنسية اجلزائرية، أو اإلقامة الشرعية على متتع أحد أطراف العقد أو املعاملة التجارية اإللك -
 الرتاب اجلزائري؛

 شخصا معنويا، جيب أن يكون خاضعا للقانون اجلزائري؛أما إذا كان أحد الطرفني  -

 العقد حمل إبرام أو تنفيذ يف اجلزائر. كونأن ي -

ونية مشروعا وغري كما اشرتط املشرع على املتعاقدين أن يكون موضوع املعاملة التجارية اإللكرت 
ممنوع يف ظل خمتلف القوانني والتشريعات وحىت األعراف والعادات والتقليد الوطنية.حيث متنع كل معاملة 

 (: 20، املادة 18/21جتارية إذا أخلت هبذا الشرط، كأن تكون يف شكل)القانون
 لعب القمار والرهان أو اليانصيب؛ -

 بالصحة العمومية؛جتارة املشروبات الكحولية والتبغ، املارة  -

جتارة املنتجات الصيدالنية كوهنا ختاع إلجراءات خاصة ملا هلا من تأثري على الصحة العمومية وعلى  -
 القوانني املنظمة ملهنة الصيدلة؛
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املنتجات اليت متس حبقوق امللكية الفكرية أو الصناعية أو التجارية، فهي تعد تعديا على حقوق  -
 املؤلفني؛

 قانون خاص؛ ظورة مبوجبكل سلعة أو خدمة حم -

 كل سلعة أو خدمة تستوجب إعداد عقد رمسي. -

كما متنع أياا كل معاملة جتارية إلكرتونية يف العتاد والتجهيزات واملنتجات احلساسة احملددة عن طريق 
 أو ادخدمات األخرى اليت من شأهنا املساس مبصاحل/التنظيم املعمول به يف هذا اجملال، وكذا كل املنتجات و

 (.21، املادة 18/21الدفاع الوطين والنظام العام واألمن العمومي)القانون 
إضافة لذلك، وحفاظا على حق الدولة ممثلة يف احلقوق والرسوم املمكن حتصيلها من هذا العمل 
التجاري، فاملعامالت التجارية اإللكرتونية ختاع للقوانني املنظمة واملطبقة على باقي املعامالت التجارية 

 األخرى، يف جمال الوعاء والتحصيل.
 

حدد املشرع بعض الشروط اليت جيب توافرها يف كل ممارس شروط ممارسة التجارة اإللكترونية:  .4
للتجارة اإللكرتونية )خاصة املورد إذا تعلق بالتعامل مع املستهلك(، حيث جعل من السجل التجاري 

فة ستها مثلها مثل باقي أنواع التجارة العادية، إضاأو بطاقة احلريف، حسب احلالة، شرطا أساسيا يف ممار 
"،  com.dzالصفحة اإللكرتونية على األنرتنيت يف اجلزائر متبوعة بامتداد"إىل نشر املوقع اإللكرتوين أو 

شريطة أن يتوفر يف هذا املوقع اإللكرتوين للمورد وسائل تسمح بالتأكد من صحته وصحة املعلومات 
 .(28، املادة 18/21باملورد )القانون  الواردة فيه واملتعلقة

 تام اإللكرتونيني لدى املركز الوطين للسجل التجاري، بطاقية وطنية للموردين باملقابل، يتم إنشاء
يف سجل الصناعات التقليدية واحلرفية، وهذا  املوردين اإللكرتونيني املسجلني يف السجل التجاري، أو

 .عامل معهلتسهيل املتابعة ومعرفة املورد املت
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لدى مصاحل املركز  (1)إيداع اسم النطاق يسمح مبمارسة نشاط التجارة اإللكرتونية إال بعد الف
طريق االتصاالت  تنشر البطاقية الوطنية للموردين اإللكرتونيني عن التجاري، حيث الوطين للسجل

 .اإللكرتوين اإللكرتونية، وتكون يف متناول املستهلك

 
 تجارية اإللكترونية:متطلبات المعامالت ال .0

إلكرتونية مسبوقة بعرض جتاري  جيب أن تكون كل معاملة جتارية العرض التجاري اإللكتروني: .أ
مبوجب عقد إلكرتوين، يصادق عليه املستهلك اإللكرتوين إذا هذا العرض  إلكرتوين، كما جيب أن يوثق

مصلحة املستهلك ومن أجل احلفاظ على  (.12املادة 18/21ما قبل هبذا العرض)القانون 
التجاري اإللكرتوين بطريقة  اإللكرتوين، فرض املشرع يف هذا القانون على املورد اإللكرتوين تقدمي العرض

  مرئية ومقروءة ومفهومة.
احلصر، لبعض املعلومات  كما جيب أن يتامن العرض اإللكرتوين على األقل، وليس على سبيل

 (:11، املادة 18/21منها)القانون 

 اإللكرتوين؛ للمورد اهلاتف ورقم واإللكرتوين، تعريف اجلبائي، والعنوان املاديرقم ال -

 للحريف، حسب احلالة؛ رقم السجل التجاري أو رقم البطاقة املهنية -

 املقرتحة باحتساب كل الرسوم؛ طبيعة، وخصائص وأسعار السلع أو ادخدمات -

 ليم؛كيفيات ومصاريف وآجال التسو  حالة توفر السلعة أو ادخدمة، -

 حبماية املعطيات ذات الطابع الشخصي؛ الشروط العامة للبيع، السيما البنود املتعلقة -

 ؛شروط الامان التجاري وخدمة ما بعد البيع -

األسعار املطبقة بالنسبة للسلع أو ادخدمات املتعاقد عليها بشكل واضح ومقروء، أو طريقة حساب  -
 ديده مسبقا؛ميكن حت السعر، عندما يتعذر حتديد السعر أو ال

 كيفيات وإجراءات الدفع؛ -

                                           
عبارة عن سلسلة أحرف و/أو أرقام مقيسة ومسجلة لدى السجل الوطين ألمساء النطاق، تسمح  اسم النطاق: 1

 بالتعرف على  والولوج إىل املوقع اإللكرتوين.
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 شروط فسخ العقد عند االقتااء؛ -

 وصف كامل ملختلف مراحل تنفيذ املعاملة اإللكرتونية؛ -

 مدة صالحية العرض، عند االقتااء؛ -

 طريقة تأكيد الطلبية، شروط وآجال العدول، عند االقتااء؛ -

 عند االقتااء؛ إلغاء الطلبية املسبقة،موعد التسليم وسعر املنتوج موضوع الطلبية املسبقة وكيفيات  -

 طريقة إرجاع املنتوج أو استبداله أو تعوياه؛ -

تكلفة استخدام وسائل االتصاالت اإللكرتونية عندما حتتسب على أساس آخر غري التعريفات  -
 املعمول هبا.

 العقد اإللكتروني: .ب
تهلك( موضوعه معاملة جتارية، يتم العقد اإللكرتوين هو كل عقد يكون بني طرفني أساسيني )املورد و املس

إبرامه عن بعد، دون احلاور الفعلي واملتزامن ألطرافه باللجوء حصريا لتقنية االتصال اإللكرتوين)القانون 
 (.26، املادة 18/21

 (:10، املادة 18/21املعلومات اآلتية)القانون  جيب أن يتامن العقد اإللكرتوين على حيث

 أو ادخدمات؛ادخصائص التفصيلية للسلع  -

 شروط وكيفيات التسليم؛ -

 شروط الامان وخدمات ما بعد البيع؛ -

 شروط فسخ العقد اإللكرتوين؛ -

 شروط وكيفيات الدفع؛ -

 شروط وكيفيات إعادة املنتوج؛ -

 كيفيات معاجلة الشكاوى؛ -

 شروط وكيفيات الطلبية املسبقة عند االقتااء؛ -

 عند االقتااء؛ بالتجريب الشروط والكيفيات ادخاصة املتعلقة بالبيع -
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 أعاله؛2 ألحكام املادة  طبقا اجلهة القاائية املختصة يف حالة النزاع، -

 مدة العقد حسب احلالة. -
مراحل إلزامية )القانون  متر طلبية منتوج أو خدمة عرب ثالثمراحل إعداد العقد اإللكتروني:  .ت

 (:01، املادة 18/21

اإللكرتوين، حبيث يتم متكينه من التعاقد  املستهلكوضع الشروط التعاقدية يف متناول  المرحلة األولى:
 تامة عن املنتجات اليت يرغب يف اقتنائها؛ بعلم ودراية

اإللكرتوين، السيما يف ما خيص ماهية  التحقق من تفاصيل الطلبية من طرف املستهلك المرحلة الثانية:
املطلوبة بغرض متكينه من تعديل  توالكميا ادخدمات املطلوبة، السعر الوحدوي واإلمجايل، املنتوجات أو

 تصحيح األخطاء احملتملة حسب احلاجة والظروف احمليطة باملستهلك االلكرتوين؛ الطلبية، وإلغائها أو

الطلبية من طرف املستهلك اإللكرتوين، حيث يؤدي هذا التأكيد إىل تكوين العقد  تأكيدالمرحلة الثالثة: 
وحلماية مصاحل املوردين اشرتط املشرع على املستهلك  لكرتونيني.اإللكرتوين بني املورد واملستهلك اإل

اختياره للمنتوجات أن يكون معربا عنه بصراحة. ولتحقق هذه األخرية، فقد منع املشرع  االلكرتوين أثناء 
كل عمل يقوم به املورد اإللكرتوين من شأنه توجيه اختيار املستهلك اإللكرتوين، خاصة أثناء إعداد وتوزيع 

 ستمارات الشراء.ا

خلال ما يف بنود العقد، أوتعرض للخداع  إذا الحظ املستهلك اإللكرتوين تنفيذ العقد اإللكتروني: .ث
من القانون  10و 12أوالغش، أو الحظ عدم امتثال املورد اإللكرتوين ملا جاءت به املادتني 

تيجة عدم احرتام املورد الارر الذي حلق به، ن أن يطلب إبطال العقد والتعويض عن ، فيمكنه18/26
 (.10، املادة 18/21اإللكرتوين)القانون 

ال ميكن أن يتم دفع  أما فيما خيص تسديد املستحقات املرتتبة على العقد االلكرتوين، فإنه
 توفر حالة يف مستحقات الطلبية املرتتبة على املستهلك اإللكرتوين لصاحل حساب املورد االلكرتوين، إال

 ضمنية. إىل طلبية مؤكدة بصفة 2مبجرد توفر املنتوج يف املخازن تتحول الطلبية املسبقةو  .زوناملخ يف املنتوج
                                           

بالبيع ميكن أن يقرتحه املورد اإللكرتوين على املستهلك اإللكرتوين يف حالة عدم هو تعهد  الطلبية المسبقة:  2 
 توفر املنتوج يف املخازن.
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وعلى هذا األساس، جيب على املورد اإللكرتوين إرجاع مثن املشرتيات املدفوع قبل توفر السلع يف املخزن، 
توفر السلع يف الوقت  التعويض عن الارر الذي حلق به جراء التعطل يف وللمستهلك اإللكرتوين احلق يف

 :(.11، املادة 18/21احملدد)القانون 

I. حماية المستهلك في ظل التجارة اإللكترونية 
لقد أصبح املستهلك يف ظل االقتصاد احلر وحتكم آليات السوق فيه عرضة للتالعب مبصاحله وحماولة غشه 

ه مبزايا غري حقيقية يف إنتاجه، بإيهام ،وخداعه، فقد يلجأ املنتج إىل التغاضي عن سالمة وأمن املستهلك
 ولذلك وجب محاية املستهلك والبحث عن الوسائل الالزمة لذلك.

فادخطر الذي يتعرض له املستهلك يف ظل التجارة اإللكرتونية أكرب من ادخطر يف ظل التجارة التقليدية، 
م لتمكن املستهلك من وهذا ألن نطاق التجارة اإللكرتونية أوسع وأمشل. وهلذا جب مراعاة جانب اإلعال

معرفة نوعية املنتج ومزاياه احلقيقية، وحىت مساوئه أو بعض عيوبه. فحق املستهلك يف اإلعالم ضروري 
 حلمايته ومساعدته يف اختاذ القرار بالتعاقد من عدمه، وهو شرط ندرج ضمن عقود التجارة اإللكرتونية

 (.110)العوضي، أمحد عبد اهلل، ص 
 

 ومسؤولياته في حماية المستهلك اإللكتروني: لكترونياإل المورد واجبات .8
اإللكرتوين مسؤوال  بعد إبرام العقد اإللكرتوين، يصبح املورد من هذا القانون 18حسب نص املادة 

العقد، سواء مت  اإللكرتوين عن حسن تنفيذ االلتزامات املرتتبة على هذا بقوة القانون أمام املستهلك
 آخرين، يقومون بالتوصيل مبقابل لصاحل هذا املورد اإللكرتوين. بل مؤديي خدماتق تنفيذها من قبله أو من

مسؤولياته أو جزء منها إذا أثبت أن عدم التنفيذ أو سوء  غري أنه ميكن للمورد اإللكرتوين التحلل من كامل
تب عليه جتاه يعود للمستهلك اإللكرتوين أو إىل قوة قاهرة متنعه من تنفيذ االلتزام املرت  هذا التنفيذ

 .املستهلك
 (:00إىل 15: من ، املواد18/21أنه يرتتب على املورد اإللكرتوين، ومبجرد إبرام العقد )القانون  كما
 اإللكرتوين، كحق من احلقوق لصاحل املستهلك؛ إرسال نسخة إلكرتونية من العقد إىل املستهلك .1

اإللكرتوين، عن كل عملية بيع ملنتوج أو  املورد اإللكرتوين، تسلم للمستهلك إعداد فاتورة من قبل .0
املعمول  عن طريق االتصاالت اإللكرتونية، شرط أن تعد الفاتورة طبقا للتشريع والتنظيم تأدية خدمة
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شكلها  ميكن أن يطلب املستهلك اإللكرتوين الفاتورة يفكما   هبما يف جمال املعامالت التقليدية،
 الورقي؛

من طرف املورد اإللكرتوين، فإن املنتوجات أوادخدمات اليت مل يتم  دماتادخعند تسليم املنتوجات أو  .0
طلبها من طرف املستهلك اإللكرتوين ال ميكن أن تكون موضع دفع سواء للثمن أو ملصاريف 

 التسليم ادخاصة بتلك املنتجات؛

ام املورد احرتام مواعيد التسلم املتفق عليها يف العقد، ويف حالة عدم احرت  على املورد اإللكرتوين .0
املنتوج على حالته يف  لآلجال املتفق عليها، للمستهلك اإللكرتوين احلق يف إعادة إرسال اإللكرتوين

مع إمكانية مطالبته  من تاريخ التسليم الفعلي للمنتوج، ( أيام عمل ابتداء20أجل أقصاه أربعة )
ويف هذه احلالة،  تفق عليه.التعويض عن الارر الناتج عن التأخر يف التسلم يف الوقت امل حبقه يف

يرجع للمستهلك اإللكرتوين املبلغ املدفوع وكذا النفقات املتعلقة  جيب على املورد اإللكرتوين أن
 ( يوما ابتداء من تاريخ استالمه للمنتوج.11بإعادة إرسال املنتوج خالل أجل مخسة عشر)

حالة ما  غري مطابق للطلبية أو يف سلعته، يف حالة تسليم غرض جيب على املورد اإللكرتوين استعادة .1
جيب على املستهلك اإللكرتوين إعادة إرسال السلعة يف غالفها األصلي،  إذا كان املنتوج معيبا.

سبب  ابتداء من تاريخ التسليم الفعلي للمنتوج، مع اإلشارة إىل عمل. أربعة أيامخالل مدة أقصاها 
 اإللكرتوين و بذلك فإن املورد ملورد اإللكرتوين.ا الرفض، وتكون تكاليف إعادة اإلرسال على عاتق

 : بأحد ادخيارات التالية يكون ملزما
 تسليم جديد موافق للطلبية؛إما القيام ب -

 أو إصالح املنتوج املعيب؛ -

 أو استبدال املنتوج بآخر مماثل؛ -

تهلك اإللكرتوين بإمكانية مطالبة املس أو إلغاء الطلبية متاما وإرجاع املبالغ املدفوعة، دون اإلخالل -
وقوع ضرر مادي أو معنوي باملستهلك اإللكرتوين. ويف هذه احلالة، جيب أن  بالتعويض يف حالة

 ( يوما من تاريخ استالم املورد للمنتوج.11عشر ) يتم إرجاع املبالغ املدفوعة خالل أجل مخسة
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 نه.طلبية منتوج غري متوفر يف خمزو  على املورد اإللكرتوين عدم املوافقة على .6

  التزامات المستهلك اإللكتروني: .2
مل يستثن املشرع املستهلك من إلزامه ببعض األمور اليت تدخل ضمن جمال تطبيق هذا القانون، 
فقد ألزمه هوأياا ببعض األعمال اليت من شأهنا أن تساهم يف محايته من خمتلف مظاهر الغش وادخداع يف 

من هذا القانون، فإن املستهلك أياا  11و 16ادتني حسب ما جاء يف املجمال التجارة اإللكرتوين. ف
 املستهلك فإن ذلك، خالف على اإللكرتوين العقد ينص جمرب على القيام بالتزاماته، حيث أنه إذا مل

يف العقد اإللكرتوين مبجرد إبرامه. حيث تسلم نسخة من وصل  الثمن املتفق عليه يلتزم بدفع اإللكرتوين
 اإللكرتوين. كاالستالم وجوبا للمستهل

الفعلي  املستهلك اإللكرتوين توقيع وصل استالم عند التسليم اإللكرتوين أن يطلب من املورد على كما أنه
 ال ميكن املستهلك اإللكرتوين أن يرفض توقيع وصلو للمنتوج أو تأدية ادخدمة موضوع العقد اإللكرتوين.

 االستالم.
 الدفع في المعامالت اإللكترونية حماية المستهلك اإللكتروني عند التسديد أو .3

يتم الدفع  لقد تناول املشرع يف هذا النص القانوين لطريقة الدفع يف مثل هذه املعامالت، حيث أنه
وسائل الدفع املرخص هبا،  اإللكرتونية إما عن بعد أوعند تسليم املنتوج، عن طريق يف املعامالت التجارية

 ل الدفع اإللكرتوين.وهذا وفقا للتشريع املعمول به يف جما

 نصات دفع خمصصة هلذا الغرض، منشأةم فعندما يكون الدفع إلكرتونيا، فإنه يتم من خالل

وبريد اجلزائر، وموصولة بأي نوع من أنواع  حصريا من طرف البنوك املعتمدة من قبل بنك اجلزائر ومستغلة
والالسلكية )القانون  لسلكيةا اإللكرتوين عرب شبكة املتعامل العمومي للمواصالت حمطات الدفع

 (.01، املادة 18/21
 وحلماية املستهلك من خماطر الدفع اإللكرتوين احملتملة، فقد اشرتط املشرع أن يكون وصل موقع اإلنرتنت

مؤمنا بواسطة نظام تصديق إلكرتوين، وهذا حىت تتم  ادخاص باملورد اإللكرتوين مبنصة الدفع اإللكرتونية
عمال غري املرغوبة املمكن أن تلحق ضررا باملوقع وبالتايل حبقوق املستهلك اإللكرتوين محاية املوقع من األ

 .( 08، املادة 18/21)القانون 



 

 :الملتقى الوطني العلمي حول 
 وسبل حماية املستهلك الالكتروني ةالتجارة الالكتروني

13 

 من  هذا القانون، لرقابة بنك اجلزائر 20واملستغلة طبقا للمادة  ختاع منصات الدفع اإللكرتوين املنشأة
، املادة 18/21تبادهلا)القانون  بيانات وسالمتها وأمنال لامان استجابتها ملتطلبات التشغيل البيين وسرية

05.) 
 حماية المستهلك في مجال اإلشهار اإللكتروني .4

باوابط لعملية اإلشهار التجاري  احملدد للقواعد املطبقة على املمارسات التجارية 20/20جاء القانون 
لك وقمع الغش. وسعيا من املشرع املتعلق حبماية املسته 25/20القانوين، ونفس الشيء بالنسبة للقانون 

حلماية املستهلك من اإلشهار التجاري غري القانوين الذي ميكن أن يعرض للمستهلك اإللكرتوين بطرق 
غري مشروعة قانونا ألهنا تار باملصاحل املادية واملعنوية للمستهلك، فالتجارة اإللكرتونية مثلها مثل التجارة 

والرتويج، حيث جيب أن ختاع لبعض الشروط اإلضافية املتعلقة  التقليدية جيب ضبط عملية اإلشهار
فكل إشهار أوترويج أو رسالة ذات طبيعة أوهدف  ،جبانب اإلشهار عن بعد أو بالوسائط اإللكرتونية

، املادة 18/21يليب املقتايات اآلتية)القانون  االتصاالت اإللكرتونية جيب أن جتاري تتم عن طريق
02:) 

 ة اإلشهارية حمددة بوضوح كرسالة جتارية أوإشهارية؛تكون العملي أن -

 حلسابه؛ أن تسمح بتحديد الشخص الذي مت تصميم الرسالة -

 أال متس باآلداب والنظام العامني؛ -

يشمل ختفياا أو مكافآت أو هدايا، يف حالة ما  أن حتدد بوضوح ما إذا كان هذا العرض التجاري -
 و تروجييا؛العرض جتاريا أو تنافسيا أ إذا كان هذا

ماللة  لالستفادة من العرض التجاري، ليست التأكد من أن مجيع الشروط الواجب استيفاؤها -
  وليست غاماة.

 منظومة إلكرتونية يسمح من خالهلا لكل شخص على املورد اإللكرتوين وضع كما اشرتط املشرع
 مصاريف أو ونية، دوناالتصاالت اإللكرت  بالتعبري عن رغبته يف عدم تلقي أي إشهار منه عن طريق

 (:00، املادة 18/21)القانون   ويف هذه احلالة، يلزم املورد اإللكرتوين مبا يأيت .مربرات

 تسجيل طلبه؛ اإللكرتونية يؤكد من خالله للشخص املعين تسليم وصل استالم عن طريق االتصاالت -

 ساعة. 00اختاذ التدابري الالزمة لتلبية رغبته يف غاون  -
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ينبغي  وع نزاع بني املورد واملستهلك اإللكرتونيني بسبب عملية اإلشهار اإللكرتونية،في حالة وقف
املسبقة واحلرة  أن يثبت أن إرسال اإلشهارات اإللكرتونية خاع للموافقة على للمورد اإللكرتوين
 .استيفاؤها قد مت  02وأن شروط املادة  للمستهلك اإللكرتوين،

لكل منتوج أو خدمة ممنوعة  اإللكرتونية االتصاالت يج عن طريقمينع نشر أي إشهار أوترو  أياا،
التسويق يف اجلزاءر، سواء يف زل التجارة التقليدية أو يف ظل التجارة اإللكرتونية، عن طريق االتصاالت  من

 والتنظيم املعمول هبما. التشريع اإللكرتونية مبوجب
I. والعقوبات الجرائم: 
II. لتجارية اإللكترونية:التحقيق في مخالفات المعامالت ا 

سعيا من املشرع للحفاظ على املصاحل املادية واملعنوية للمستهلك، وعلى احلقوق احملصلة لصاحل 
الدولة جراء املعامالت التجارية اإللكرتونية، فقد شرع جمموعة من العقوبات ملن خالف النصوص التنظيمية 

شكل خاص. كما حدد املشرع ضمن هذا النص للتجارة بشكل عام، وللمتعلقة بالتجارة اإللكرتونية ب
األعوان املكلفون بالرقابة على املعامالت التجارية اإللكرتونية، فنجد أنه أبقى على نفس األعوان املذكورين 

املتعلقني  20/28والقانون  20/20ضمن القوانني املتعلقة بالتجارة التقليدية، كما جاء يف القانون 
 ضباطاملتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش، ويتعلق األمر بـ:  25/20القانون باملمارسات التجارية وكذا 

 لألسالك املنتمون األعوان اجلزائية، عليهم مبوجب قانون اإلجراءات املنصوص القاائية الشرطة وأعوان

 .بالتجارة املكلفة لإلدارات التابعون بالرقابة ادخاصة

عليها يف هذا القانون حسب نفس  ت املنصوصحيث تتم عمليات الرقابة ومعاينة املخالفا
التجارية وعلى  على املمارسات السيما تلك املطبقة التشريع والتنظيم املعمول هبما، األشكال احملددة يف

 التجارية وعلى محاية املستهلك وقمع الغش. شروط ممارسة األنشطة

ني ملعاينة املخالفات بالولوج حبرية املؤهل كما اشرتط املشرع على املورد اإللكرتوين السماح لألعوان
املعامالت التجارية، املدونة على السجالت ادخاصة بالعمليات التجارية اإللكرتونية املنصوص  إىل تواريخ

 .3من هذا القانون 01عليه يف نص املادة 

                                           

 املنجزة التجارية املعامالت سجالت حيفظ أن إلكرتوين كل مود على جيبعلى ما يلي:"  52نصت املادة  3 

 " التجاري للسجل الوطين املركز إىل إلكرتونيا وإرساهلا وتوارخيها
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 :في ظل التجارة اإللكترونية الجرائم والعقوبات المطبقة .8
املتعلق بالتجارة اإللكرتونية هي امتداد للعقوبات املقررة يف ظل القوانني إن العقوبات اليت جاء هبا القانون 

املنظمة للممارسات التجارية وحلماية املستهلك وقمع الغش. حيث أنه أتبع العقوبات اجلديدة بالعقوبات 
مع املقررة من قبل، على أن تكون العقوبة األعلى هي العقوبة املعتمدة. وقد جاءت العقوبات متوافقة 

املخالفات واملمارسات اليت من شأهنا املساس باملصاحل االقتصادية واملالية واملادية للمستهلك، وذلك كما 
 يلي: 

 المتاجرة واإلشهار بالمواد الممنوعة والحساسة: .أ

 املنصوص عليها يف التشريع دون املساس بتطبيق العقوبات األشدأنه و  01جاء يف نص املادة 

( دج كل من 1.222.222( دج إىل مليون )022.222من مائيت ألف )مالية  رامةاملعمول به، يعاقب بغ
من هذا   املذكورة يف املادة يبيع عن طريق االتصال اإللكرتوين، املنتجات أو ادخدمات يعرض للبيع، أو

 القانون املتعلقة باإلجتار إلكرتونيا ببعض املواد أو عرضها أو عرض للخدمات املمنوعة.

ترتاوح  القاضي املختص إمكانية األمر بغلق املوقع اإللكرتوين للمورد اإللكرتوين املخالف ملدة كما أنه منح
 ( أشهر.26شهر واحد إىل ستة ) من

 دج إىل (122.222من مخسمائة ألف )مالية  بغرامة فقد نصت على العقوبة 08أما املادة 

ية ختص املنتجات احلساسة اليت تشكل ( دج لكل من عام مبعاملة جتارية إلكرتون0.222.222مليونني )
 من هذا القانون. 5 املادة خطرا على أمن الدولة ومواطنيها، واليت ذكرت يف نص

من السجل التجاري للمورد اإللكرتوين  والشطب كما ميكن للقاضي أن يأمر بغلق املوقع اإللكرتوين
 املخالف، وهذا حسب درجة ادخطورة املمكن حتققها

 العقد التجاري اإللكتروني:مخالفات تتعلق ب .ب
 (12.222يعاقب بغرامة مالية من مخسون ألف ) من هذا القانون فإنه 05طبقا ألحكام املادة 

الواقعة على عاتقه  دج، لكل مورد إلكرتوين خالف أحد اإللتزامات( 122.222مخسمائة ألف ) إىل دج
 منح املشرع من هذا القانون. كما 12 و 11 املادتني يف عليها املنصوصواملتعلقة بالعقد اإللكرتوين وا

بتعليق نفاذ املورد اإللكرتوين املخالف إىل مجيع  للجهة القاائية اليت رفعت أمامها الدعوى احلق بأن تأمر
 ( أشهر.6)  ال تتجاوز الستة منصات الدفع اإللكرتوين، وهذا ملدة
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 مخالفات تتعلق باإلشهار اإللكتروني: .ت
فيما يتعلق باإلشهار والرتويج، فإنه يعاقب بنص  ورد اإللكرتوين ملا جاء به القانونيف حالة ما إذا خالف امل

( دج إىل مخسمائة ألف 12.222من هذا القانون، وذلك بغرامة مالية من مخسون ألف ) 02املادة 
 القانون. من هذا 00و  00، 01، 02: املواد ( دج، خاصة ما تعلق بأحكام122.222)

 ظ ملفات ووثائق وبيانات العمليات التجارية اإللكترونية المنجزة:مخالفات تتعلق بحف .ث
قد يكون املورد حمل حتقيق من طرف أعوان الرقابة املنصوص عليهم سابقا، لذلك أوجب عليه 
املشرع مبسك الوثائق املتعلقة بالعمليات التجارية املنجزة مع املختلف الزبائن مبا فيهم املستهلكني واليت 

من القانون املتعلق بالتجارة اإللكرتونية، وهذا ما يثبت املعاملة يف حالة اإلخالل،  01ملادة نصت عليها ا
لذلك إذا مل حيتفظ املورد اإللكرتوين هبذه الوثائق، أو منعهم من احلصول على هذه الوثائق، فإنه يعاقب 

 خيالف لكرتوينإ مورد كل ( دج،022.222مائيت ألف ) ( دج إىل02.222بغرامة من  عشرون ألف )

 .القانون هذا من 25 املادة أحكام

 عقوبات تكميلية: .ج
فيمكن أن تتبع هذه العقوبات عقوبات إدارية مكملة،  تبعا للعقوبات املالية املتمثلة يف الغرامة،

اهليئة  حيث ميكن أن تقوم املتعلق بالتجارة اإللكرتونية. 18/21من القانون  00و 00جاءت هبا املادتني 
الفوري لتسجيل أمساء  يف اجلزائر، بناء على مقرر من وزارة التجارة، بالتعليق ملنح أمساء النطاق املؤهلة

عن طريق االتصاالت  النطاق ألي شخص طبيعي أومعنوي متواجد يف اجلزائر، يقرتح توفري سلع وخدمات
 كرتوين ساري املفعوليبقى تعليق هذا املوقع اإللو  يف السجل التجاري. اإللكرتونية من دون تسجيل مسبق

 إىل غاية تسوية املخالف لوضعيته، واملتمثل يف تسجيل املورد اإللكرتوين يف السجل التجاري.
غلق احملل مبفهوم  أثناء ممارسة نشاطه، خمالفات تكون حتت طائلة عقوبة أما إذا ارتكب املورد اإللكرتوين

لتجارية، فإن العقوبة املقابلة هلا يف طل القانون ا املتعلقني مبمارسة األنشطة 20/28أو  20/20القانونني 
اإللكرتوين بشكل حتفظي من  املتعلق بالتجارة اإللكرتونية تتم من خالل تعليق تسجيل أمساء نطاق املورد

 ال التجارة. على أن أمساء النطاق يف اجلزائر، وهذا بناء على مقرر من وزارة طرف اهليئة املكلفة مبنح
 يوما.  النطاق ثالثني يق التحفظي السمتتجاوز مدة التعل
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 وهي غرامة يقرتحها األعوان أو مدير التجارة الوالئي أو الوزير املكلف بالتجارةغرامة المصالحة:  .ح
تقرتح على املورد املخالف لتجنيبه املتابعة القاائية،  06، 01حسب قيمة املخالفة. وحسب املادتني: 

 .الغرامة املالية املنصوص عليها يف أحكام هذا القانون األدىن منحيث ميثل مبلغ غرامة املصاحلة احلد 
من هذا القانون املتعلقتني  08و  01هذه الغرامة متعلقة مبخالفات لنص املادتني  على أن ال تكون

بالعقوبات املتعلقة مبخالفة املتاجرة باملمنوعات من التجارة يف اجلزائر أو جتارة املواد احلساسة اليت 
العود، أي تكرار املخالفة يف مدة  طرا على أمن الدولة أو املستهلك، كما ال تطبق يف حالةتشكل خ

 ختفيض بإقرار املؤهلة اإلدارة تقوم الصلح، لغرامة اإللكرتوين املورد قبول حالة ال تتجاوز السنة. ويف

ملتاررة من املعاملة كما أن هذه الغرامة ال تنفي التعويض لألطراف ا من الغرامة املقرتحة. % 12 قدره
 التجارية اإللكرتونية، خاصة املستهلكني منهم.

 (21سبعة ) تتجاوز ال مدة خالل املخالف اإللكرتوين املوردبتبليغ  التجارة إلدارة التابعة وتقوم املصاحل
 بإشعار مصحوبا املناسبة الوسائل مجيع طريق عن بالدفع األمر احملار، حترير تاريخ من ابتداء أيام

 ومراجع املخالفة، وسبب وتاريخ اإللكرتوين، بريده عنوان اإللكرتوين، املورد هوية يتامن االستالم،ب

 .الدفع وكيفيات مواعيد إىل باإلضافة املفروضة الغرامة ومبلغ املطبقة النصوص

 أجل يف هبا املعمول والتنظيمية التشريعية لألحكام املخالف ميتثل مل أو الغرامة دفع يتم مل إذا

 .املختصة القاائية اجلهة إىل احملار يرسل ( يوما،01وأربعني ) مخسة

 املتعلقة العقوبة تاريخ من ( شهرا10)  عشر اثىن تتجاوز ال مدة خالل اجلرمية نفس تكرار حالة يفو 

 .الغرامة يااعف، وال يستفيد املورد املخالف من غرامة الصلح السابقة، فإن مبلغ باجلرمية
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 الخاتمة:
تعترب لتجارة اإللكرتونية امليزة احلالية للتجارة الدولية، وقد تعدت النطاق احمللي، وقد تطورت نتيجة 
التطورات اليت حصلت على صعيد تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال، فأصبحت متس كل اجملالت التجارية، 

ة، فصار حتما على الدول سن السلعية منها وادخدماتية، واجتازت كل احلدود الربية منها والبحرية واجلوي
القوانني والتشريعات من أجل ضبطها ومحاية األطراف فيها. وهذا ما قامت به الدولة اجلزائرية يف ظل 

، حيث تامن أسسا ومبادئ مل تعتمد 0218القانون املتعلق بالتجارة اإللكرتونية، الذي صدر يف سنة 
 .من قبل يف ظل القوانني املنظمة للتجارة التقليدية

لتحديد خمتلف املفاهيم واملصطلحات اليت ختص التجارة اإللكرتونية، كما جاء  18/21جاء القانون  
بالعديد من التنظيمات ادخاصة واليت تصب يف جمملها يف جانب محاية املستهلك االلكرتوين بالدرجة 

إللكرتوين من بعض األوىل، مث االقتصاد الوطين بالدرجة الثانية، دون أن يهمل محاية حىت املورد ا
الصعوبات والتجاوزات املمكن حصوهلا أثناء ممارسته هلذه التجارة. فقد تطرق هذا القانون إىل خمتلف 
املراحل اليت متر هبا املمارسات التجارية اإللكرتونية، مث اىل املخالفات املمكن حدوثها وارتكاهبا من طرف 

يلة ردعية ومحائية يف حالة ارتكاب املخالفات املنصوص املوردين، إىل الوصول إىل العقوبات املطبقة كوس
 عليها يف هذا القانون.

ومن خالل دراستنا هلذا اجملال وهو محاية املستهلك اإللكرتوين يف ظل القانون املتعلق بالتجارة اإللكرتونية، 
 ميكن التوصل إىل ما يلي:

 التجارة اإللكرتونية جمال واسع يصعب مراقبته بشكل سهل؛ 

 يف ضبط  18/21اهم التشريعات ادخاصة بالتجارة اإللكرتونية، خاصة ما جاء به القانون ستس
 بعض املمارسات التجارية اإللكرتونية، خاصة تلك اليت يكون املورد فيها من جنسية جزائرية؛

  حاول املشرع من خالل هذا القانون حماكاة التشريعات ادخاصة بالتجارة التقليدية يف اجلزائر
 مكملة هلا وخاصة بنوع التجارة اإللكرتونية.لتكون 
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 : ملخص
تهدف هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على وضعية التجارة إلالكترونية في الجزائر، من 

خالل عرض لواقع البنية التحتية الرقمية واملعلوماتية في الجزائر، أهم أسباب ومعوقات عدم إعتماد 

خالل  م الجمركي منالتجارة إلالكترونية في الجزائر، باإلضافة إلى تبيان أهمية إدماج الرقمنة في النظا

 .في تنظيم التجارة الخارجية SIGADنظام التسيير آلالي للعملية الجمركية 

وكنتيجة لهذه الورقة البحثية توصلنا إلى أن الجزائر بدأت تخطو خطوات مهمة رغم تواضعها في 

ت عبر حيث لم تظهر مالمح هذه ألاخيرة جليا في تبادل السلع والخدما مجال التجارة إلالكترونية،

الوسائط إلالكترونية، بل أنها تظهر فقط في إستخدام تكنولوجيا املعلومات وإلاتصاالت في تسيير 

تظهر في الخدمات أو  ،SIGADاملعامالت التجارة الخارجية كنظام التسيير آلالي للعملية الجمركية 

زائر إلى إلالكترونية في الجإعتماد التجارة  إلالكترونية التي تقدمها بعض البنوك، ويرجع هذا التخلف في

 التجارة. العديد من ألاسباب أهمها عدم توفر البنية ألاساسية لقيام هذا النوع من

 .SIGAD، الجزائرالانترنت، التجارة إلالكترونية،  الكلمات المفتاحية:
 21رقم  المحور:

 
Abstract: 

This paper aims to shed light on the situation of e-commerce in Algeria, 

through the presentation of the reality of digital infrastructure and 

information in Algeria, the main reasons and obstacles to the adoption of e-

commerce in Algeria, in addition to showing the importance of the 

integration of digitization in the customs system through the automated 

process management system SIGAD customs in the regulation of foreign 

trade. 

mailto:amroun.wissame@univ-guelma.dz
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As a result of this research paper, we found that Algeria has begun to take 

important steps despite its modesty in the field of e-commerce, The features 

of the latter were not evident in the exchange of goods and services via 

electronic media, Rather, they appear only in the use of information and 

communications technology in the conduct of foreign trade transactions such 

as the automated system of customs processing SIGAD, or appear in the 

electronic services provided by some banks. 

Keywords: Internet, e-commerce, Algeria, SIGAD. 
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 wissameamroun@yahoo.comيميل: ، اإلوسام عمرون: المؤلف المرسل

 مقدمة:  .1
يوفر النوع احلديث من املبادالت التجارية عدة مميزات واليت تتم عرب وسيط إلكرتوين يساهم يف زيادة 

ارة مل يعد من التج إدراك العديد من الدول ألمهية تبين التجارة اإللكرتونية، فاحلاجة إىل إدراك هذا النوع
خيارا بل أصبح ضرورة حتمية تفرض وجودها على مجيع الدول، ولكن درجة تطور هذه التجارة ختتلف من 
بلد آلخر، فقد إستجابت العديد من الدول هلذا النمط من املبادالت حسب أوضاعها وخصوصياهتا، حيث 

ا وثقافة لية وهذا راجع إلحتكارها للتكنولوجيجند أن التجارة اإللكرتونية يف الدول املتقدمة بلغت حدود عا
شعوهبا يف جمال تكنولوجيا املعلومات، أما بالنسبة للدول النامية فقد بدأت ختطو خطوات مهمة ومن بينها 

 جتربة اجلزائر.
 وبالتايل ومما سبق ميكن طرح اإلشكالية التالية: 

 إلى أي مدى تعتمد الجزائر على التجارة اإللكترونية في معامالتها التجارية؟ 
 التالية:  الفرضياتمن خالل اإلشكالية السابقة ميكن طرح 

 التجارة  لتعامالت التكنولوجية والقاعدة األساسية البنية واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا تشكل
 اإللكرتونية.

 بأمهيتها الوعي ولغياب األساسية مقوماهتا توفر لعدم اجلزائر عن غائبة شبه اإللكرتونية التجارة تزال ال. 
 يلي: فيما نوجزها أمهها النقاط من مجلة توضيح إىل هذه الورقة البحثية هندف من دراسة

 اإللكرتونية التجارة وهي بأسره العامل يف بسرعة انتشرت اليت احلديثة الظاهرة على التعرف. 

mailto:wissameamroun@yahoo.com


 

 :الملتقى الوطني العلمي حول 
 وسبل حماية املستهلك الالكتروني ةالالكترونيالتجارة 

3 

 تطورها. دون حتول اليت والعوائق اجلزائر يف اإللكرتونية التجارة واقع على التعرف 
اجلوانب  خمتلف تطرقنا عندما وصفيا فكان، التحليلي الوصفي المنهج استخدمنا عام وبشكل

 املتعلقة اإلحصائيات من خالل ترمجة يف اجلزائر، وحتليليا مكانتها وكذا اإللكرتونية التجارة املتعلقة النظرية
 بالدراسة.

 اإلطار المفاهيمي للتجارة اإللكترونية.0
 مفهوم التجارة اإللكترونية  5.0

ها تعترب التجارة اإللكرتونية من التعابري احلديثة واليت سارعت بالدخول إىل حياتنا اليومية نظرا إلرتباط 
حيث أهنا إكتسبت العديد من خصائص هذه التكنولوجيات،  ،بثورة تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت

 وباإلضافة فإن التطور السريع الذي طرأ على على مفهومها أدى إىل ظهور العديد من التعريفات.  
  تعريف التجارة اإللكترونية 1.1.1

لقد تعددت تعاريف التجارة اإللكرتونية، حيث يتكون هذا املصطلح من كلمتني مها التجارة 
 اإللكرتونية:و 

: يف السابق نوع العمل الذي يزاوله اإلنسان، مث أصبح حاليا يعين حرفة أو "التجارة" وتعين كلمة
 .(110، صفحة 1002)فهمي،  عمال يتطلب مهارة أو تدريب وممارسة وليس تعلم أكادمييا

فهي تعرف على أن معظم الصفقات يتم إجنازها من خالل وسائل إلكرتونية  "اإللكترونية": أما كلمة
 .(36، صفحة 1002)أبو زلطة و زياد،  عادة عرب شبكة اإلنرتنت

تعرف التجارة اإللكرتونية بأهنا:" نشاط إقتصادي يتم من خالله تداول السلع واخلدمات  وبالتايل
 ".(8، صفحة 1002)فرج يوسف،  إستخدام وسائط وأساليب إلكرتونيةعن طريق 

على أهنا: "جمموعة متكاملة من عمليات إنتاج وتوزيع  OMC منظمة التجارة العالميةكما تعرفها 
 ".(160، صفحة 1002)مسري أمحد،  وتسويق وبيع املنتجات، بوسائل إلكرتونية

التجارة اإللكرتونية بأهنا: "كل األنشطة اليت تتم بوسائل  اإلتحاد األوروبيمن جهة أخرى عّرف 
إلكرتونية سواء متت بني املشروعات التجارية واملستهلكني أو بني كل منهما على حدى وبني اإلدارات 

 ".(4، صفحة 1011)عالوي و موالي،  احلكومية
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هو على ا و جيمع بينه تعريف شاملمن خالل إطالعنا على خمتلف التعاريف السابقة خنلص إىل 
النحو التايل : "هي نشاط جتاري يتم بفضل إجراءات تكنولوجية متقدمة، متعلق بتنفيذ كل ما يتصل 

 ن طريق بيانات ومعلومات تنساب عرب شبكاتبعمليات شراء وبيع البضائع واخلدمات واملعلومات، ع
اإلتصال والشبكات التجارية العاملية األخرى منها شبكة اإلنرتنت اليت تعدت حدود الدول وحولت الركائز 
الورقية املستخدمة يف املعامالت التجارية كالفواتري والعقود وقبض الثمن إىل ركائز إلكرتونية تتم كلها عرب 

 "عامالته التجاريةستهل  لتحقيق ميتقابل بواسطته كل من البائع واملشرتي واملنتج واملاجلهاز اآليل، الذي 
  خصائص التجارة اإللكترونية 1.1.1

 :(11،13، صفحة 1222)رضوان،  سنورد فيما يلي أهم خصائص التجارة اإللكرتونية

  ،عدم وجود مكان جغرايف حمدد يلتقي فيه البائعون واملشرتون، وإمنا يتم التالقي عرب شبكة اإلنرتنت 
  أداء العمليات التجارية بني الشركات، والشركات وعمالئها، الشركات واحلكومات من خالل إستخدام

 ،اإلتصاالت يف أداء تل  العمليات تكنولوجيا املعلومات وشبكة
 ل التجاري اإللكرتوين، تتم بأعلى درجة من الكفاءة وبأكثر فعالية وبأقل تكلفة ممكنة، أن عملية التباد 
  أن التجارة اإللكرتونية تساعد على إجناز العديد من الصفقات واملعامالت بسهولة ويسر، ودون أن

 ،يثما تعرض هذه املنتجات واخلدماتيتطلب ذل  إنتقال البائع أو املشرتي إىل ح
  املستهلكني علىة اإللكرتونية بإمكانية مطلقة يف عرض منتجاهتا من السلع واخلدمات متتاز التجار، 
 أن تكون يف وقت واحد، وعلى مدار الساعة يف اليوم الواحد، مما يساهم يف حتقيق أقصى فائدة ممكنة 

 ،لكل من املنتجني أو املستهلكني
  شكل معها، كي تطور خدماهتا التجارية بتشكل التجارة اإللكرتونية عامال حمفزا للشركات املتعاملة

مستمر، فاملنافسة هنا تتخذ أعلى أشكاهلا، ذل  أن املنظمة مع زيادة األسواق املتاحة أمامها يزداد 
عد على اعدد منافسيها يف الوقت نفسه، وهي مضطرة ملواجهة املنافسة يف األسواق العظيمة من يس

 ،تطوير القدرات التنافسية
  لسوق من خالل التفاعل مع العمالءيعة لطلبات اتتيح إستجابة سر، 
  ،إن السلع واخلدمات تتفاوت أمهيتها النسبية يف التجارة اإللكرتونية حسب درجة تفضيالت املستهلكني 
  ولعل من اخلصائص اليت تستحق الذكر ملا هلا من دالالت مستقبلية، ما كشفت عنه الدراسات حول

اإللكرتونية يف الدول املتقدمة، أن أكثر الفئات العمرية إستخداما هم إستخدام اإلنرتنت يف التجارة 
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 .%14سنة بنسبة  41-64، ومن %61سنة، بنسبة  61-11أولئ  الذين ترتاوح أعمارهم بني 
 أهمية التجارة اإللكترونية 0.0

قيق أرباح ميكن القول أن التجارة اإللكرتونية تعد من أهم إخرتاعات العصر واليت ميكن من خالهلا حت
مل يكن من املمكن حتقيقها سابقا بالطرق التقليدية، والسبب يعود ألمهيتها على املستوى القومي وداخل 

 املنظمات. 
 أهمية التجارة اإللكترونية على المستوى القومي 5.0.0

، الصفحات 1014)عبد املطلب،  سنورد فيما يلي أمهية التجارة اإللكرتونية على املستوى القومي
11-11) : 
 :إن خلق طلب فعال )داخلي/خارجي( على املنتجات املختلفة من  دوران عجلة التنمية اإلقتصادية

شأنه زيادة اإلنتاج وبالتايل زيادة اإلستثمارات من خالل إنشاء وحدات إنتاجية جديدة والتوسع يف 
ة الصادرات تؤدي بدورها إىل زيادة النقد األجنيب املوجه مما يساعد الوحدات القائمة، وكذل  فإن زياد

على دعم اإلستثمارات يف اجملاالت املختلفة، باإلضافة إىل توفري املواد الالزمة من التكنولوجيات 
 ،ير وزيادة جودة املنتجات املصدرةواملستلزمات األخرى اليت تعمل على تطو 

 :تساهم التجارة اإللكرتونية يف توفري العديد من فرص العمل اجلديدة يف  توفير فرص عمل جديدة
اجملاالت املختلفة، حيث أن خلق الطلب على املنتجات وما يتطلبه ذل  من زيادة اإلستثمارات من 

 ،اهتا املختلفةيخالل إقامة وحدات جديدة أو التوسع يف الوحدات القائمة يتطلب املزيد من العمالة مبستو 
 تعد امليزة الرئيسية للتجارة اإللكرتونية هي  دة وحدات األعمال الصغيرة ومتوسطة الحجم:مساع

توفري مناخ مالئم لوحدات األعمال صغرية ومتوسطة احلجم اجلديدة للبدء يف ممارسة نشاطها، بل إن 
قليدية مل تهذه امليزة هي املضمون الرئيسي الذي قامت عليه التجارة اإللكرتونية، ففي ظل التجارة ال

تتمكن وحدات األعمال الصغرية واملتوسطة احلجم من الصمود ومواجهة وحدات األعمال القائمة اليت 
 تبسط نفوذها وسيطرهتا على السوق احمللية املستغلة يف ذل  حجمها الكبري ونفقاهتا املنخفضة، وبالتايل

واجد يف من فرصتها يف الت تعجز هذه الوحدات على أن يصبح هلا كيان إقتصادي مستقل مما يقلل
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األسواق، ومن مث تعد التجارة اإللكرتونية هي الطريق هلذه الوحدات للتواجد املادي حبيث تصبح على 
 ،وحدات األعمال القائمة والكبرية قدم املساواة مع

 :ملشرتي اتؤدي التجارة اإللكرتونية وما توفره من شفافية وتوافر املعلومات لكل من البائع و  منع اإلحتكار
 حتديد السعر والطلب يف إىل تقليل اإلحتكار وإجتاه السوق إىل سوق تنافسية، ختضع آلليات العرض

 ،التوازين
 :تستطيع التجارة اإللكرتونية أن تساهم يف حل بعض املشاكل اليت  تنشيط الصادرات والواردات

ية بعيدا عن الفوارق الزمنتعرتض الصادرات وذل  من خالل إمكانية الوصول إىل األسواق اخلارجية 
واملكانية وتوافر كافة املعلومات املتعلقة بالسلع واخلدمات، وكيفية احلصول عليها، خاصة يف ظل التنافس 
يف األسواق العاملية، وجند أن بعض الدول خاصة الدول النامية سوف جتد صعوبة يف احلصول على 

ئة تنافسية ارة اإللكرتونية لتفعيل هذا الدور وفرض بينصيب من األسواق العاملية ولكن يأيت هنا دور التج
على املستوى احمللي أو الدويل وذل  من خالل احلصول على معلومات عن السلع واخلدمات بشكل 
أفضل واملعلومات عن األسعار يف األسواق العاملية اليت تسمح بتحليل األسواق واإلستجابة لتغري 

ية اإللكرتونية متثل ميدان فعال لتنشيط الصادرات بشرط تلب متطلبات املستهلكني، لذا فالتجارة
 إحتياجات السوق من حيث السعر املنافس واجلودة العالية والوقت املناسب.

 أهمية التجارة اإللكترونية داخل المنظمات 0.0.0
، صفحة 1002)خليل ناصر،  من بني األمهية للتجارة اإللكرتونية داخل املنظمات نذكر مايلي

40،41): 
  تسمح التجارة اإللكرتونية بالتسوق عرب شبكة اإلنرتنت عن طريق اإلتصال اإللكرتوين املباشر بني

املتعاملني، وبذل  فهي تستغين عن املستندات الورقية وما تستلزمه من نفقات، كما تساهم يف تبسيط 
 ،رارات اإلداريةأخري يف إصدار القوحتقيق أهدافها عن طريق القضاء على التوتنظيم عمليات املشروعات 

  توفر يف النفقات اإلدارية ونفقات اإلتصال وغريها، حيث تعترب بديال عن ختصيص جزء كبري من الرأس
 ،ت مستمرة بني البائعني واملشرتيناملال يف إقامة عالقا
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  ينهم يف الوقت املشرتين مبا يتميز به من تدفق املعلومات بترشيد النفقات اليت يتخذها كل من البائعني و
سعار أو ألاملناسب وبطريقة منسقة ودقيقة، مما يسمح بسهولة املقارنة بني املنتجات سواء من ناحية ا

 ،اجلودة أو طريقة الدفع
 ع يتعترب ذات أمهية خاصة لكل من املنتجني واملستهلكني خاصة يف الدول النامية، حيث أهنا تستط

 التغلب على احلوافز التقليدية للمسافة ونقص املعلومات عن الفرص التصديرية.

 متطلبات التجارة اإللكترونية 6.1
، 1010ضني، )املبي للتجارة اإللكرتونية عدة متطلبات وسوف نتناوهلا وفق التقسيمات التالية

 :(20-88الصفحات 
  التجارية  وتشمل البىن التحتية الداعمة للتجارة اإللكرتونية وعقد التعامالت التحتية اإللكترونية:البنية

( وتشمل ICTعرب شبكة اإلنرتنت، ومن أبرز مكونات هذه البنية قطاع تقنية املعلومات واإلتصاالت )
ة، وكذل  ومتنقلشبكات اإلتصال السلكي والالسلكي وأجهزة اإلتصاالت من فاكس وهواتف ثابتة 

احلواسيب اآللية وبرامج التطبيقات والتشغيل، وخدمات الدعم الفنية، ورأس املال البشري املستخدم يف 
األعمال والتجارة اإللكرتونية، إضافة إىل توفر القطاعات املنتجة لتقنية املعلومات، فهذه املكونات توفر 

ناسبة للتجارة إستخدام اإلنرتنت وهتيئ البيئة امل البيئة التحتية اإللكرتونية اليت تساعد على إنتشار
اإللكرتونية، ويعترب إنتشار اإلنرتنت عامال رئيسيا يف الدخول للتجارة اإللكرتونية، ألهنا مبثابة القناة 
اإللكرتونية أو السوق اإللكرتوين الذي تتم من خالله املعامالت والتبادالت التجارية، كما أن إنتشار 

د على توفر العناصر أساسية منها توفر أجهزة احلاسب اآليل الشخصية واهلواتف اإلنرتنت يعتم
 واحلاسبات املضيفة، إمكانية دخول إىل اإلنرتنت من خالل معرفة عدد املستخدمني واملشرتكني

 ،واملستخدمني احملتملني لإلنرتنت
 :تتالءم مع طبيعة القواعد اليتوتشمل التشريعات والقوانني و  التشريعات واألنظمة للتجارة اإللكترونية 

التجارة عرب شبكة اإلنرتنت، ومتثل هذه التشريعات اإلطار القانوين والتنظيمي الذي يضمن إستمرار 
التجارة اإللكرتونية ومحاية حقوق األطراف املتعاملة فيها، كما يتكفل هذا اإلطار القانوين بإجياد األدوات 
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لربيد لكرتونية مثل وسائل التعاقد عرب شبكة اإلنرتنت أو عرب االقانونية اليت تتناسب والتعامالت اإل
اإللكرتوين، والشروط الالزمة لذل ، وفض النزاعات التجارية اإللكرتونية سواء كانت يف داخل اجملتمع 
أم كانت بني أطراف يف دول خمتلفة، وكذل  التعامل مع وسائل اإلثبات لألطراف املتنازعة جتاريا عرب 

رتنت، وتشمل أيضا هذه التشريعات القضايا املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية، واجلرائم شبكة اإلن
اإللكرتونية وحتديد مفهوم الضرر واإلتالف الناجم عن تل  اجلرائم، والتعامل مع التوقيعات اإللكرتونية 

 ،صيغة اإلجياب والقبول إلكرتونيا وماهي
 :حد مقومات جناح التجارة اإللكرتونية يف أي جمتمع، وميثل هذا اجلانب أ توافر الكوادر البشرية

وتشمل هذه الكوادر البشرية املتخصصني يف قطاع تقنية املعلومات وشبكات اإلتصال واإلنرتنت 
والربامج التطبيقية ذات العالقة بالتجارة عرب اإلنرتنت، ومن ناحية أخرى تتطلب التجارة اإللكرتونية ما 

( أي اجملتمع القادر والذي لديه الرغبة يف إستخدام E-Readiness )يسمى باإلستعداد اإللكرتوين
وممارسة التجارة عرب شبكة اإلنرتنت، ويرتفع معدل اإلستعداد اإللكرتوين ألي جمتمع من خالل تطوير 
نوعية األنظمة التعليمية وتوسيع دائرة الفرص ألفراد اجملتمع لإلستفادة منها حىت يصبح جمتمعا ذا معرفة 

 .افة تكنولوجيةوثق

 وضعية التجارة اإللكترونية في الجزائر.3
 الرقمية التحتية البنية على أوال اإلطالع من البد اجلزائر يف اإللكرتونية التجارة عن للحديث

 إتصاالت اإلنرتنت شبكة من التحتية البنية هو اإللكرتونية التجارة يهم عنصر أهم وأن البلد، هلذا واملعلوماتية
  ذل . وحلول وسبل إعتمادها عدم ومعوقات وأسبابهتا إلدار  الالزمة البشرية واملوارد متطورة ومعلومات

 الجزائر في والمعلوماتية الرقمية التحتية البنية واقع 5.3
 مستخدميها وعدد اإلنترنت شبكة 5.5.3

 1014مستخدم، ويف سنة  10000إىل  1000بلغ عدد مستخدمي اإلنرتنت يف اجلزائر سنة 
املرتبة اخلامسة بالنسبة لعدد مستخدمي اإلنرتنت يف الوطن العريب بعدد مستخدمني بلغ   إحتلت اجلزائر
من إمجايل الوطن العريب، وقد إرتفع عدد مستخدمني اإلنرتنت يف اجلزائر  %1.14أي بنسبة  6669927
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 %63.8 مستخدم بنسبة 11101000حوايل  1012مارس  61مع مرور الوقت حيث بلغ إىل غاية 
 . (Miniwatts Marketing, 2017) من إمجايل السكان يف اجلزائر

 0251-0225التطور السكاني وعدد مستخدمي اإلنترنت في الجزائر للفترة : 5جدول
 

 0259 0253 0250 0252 0225 2000 السنوات
35/23/02

51 
عدد 

 المستخدمين
50000 4100000 4700000 5230000 6404264 6669927 

1110100
0 

 41036216 38813722 38813721 37367226 34586184 34178188 31795500 عدد السكان
من عدد  %

 السكان
%0.2 11% 16.3% 14% 13.1% 12.1% 63.1% 

Algérie Statistiques d'utilisation et de marché d'Internet enInternet world stats ,املصدر: 

http://www.internetworldstats.com/af/dz.htm:39 on  consulté le 17 mai 2017 16 

  1012-1000نالحظ من اجلدول أن نسبة زيادة مستخدمي اإلنرتنت يف اجلزائر خالل الفرتة 
 %63.1كانت نسبة ضئيلة جدا باملقارنة بعدد السكان وباجلهوذ املبذولة يف هذا اجملال حيث مل تتجاوز 

 .1012يف بداية سنة 
 الشبكات الهاتفية والنقالة 1.1.6
 اإلتصاالت شبكات توفر هو اإللكرتونية التجارة حنو جمتمع أي توجه زيادة على الدالئل أهم من إن
 هذه فضعف اإللكرتونية، التجارة وممارسة اإلنرتنت إىل النفاد خالهلا من يتم واليت والنقالة، الثابتة اهلاتفية

 ميكن حيث اإللكرتونية األعمال متطلبات يليب وال األعمال لشبكات فعال دعم أي يقدم ال الشبكات
 اهلواتف من كل يف خيتص الذي واملعلومات اإلتصاالت تكنولوجيا جمال يف متأخرة عموما اجلزائر أن القول
 .املبذولة اجلهود رغم والثابتة النقالة

 0259-0252تطور عدد الخطوط الهاتف الثابت والنقال في الجزائر خالل الفترة  :0جدول 
 0259 0255 0252 السنوات

 1510273 3153500 1657832 الثابت الهاتف الخطوط عدد تطور
 8231905 35711159 32780165 النقال الهاتف الخطوط عدد تطور

 معطيات: على بناء الطالبة إعداد من :المصدر
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تاريخ  العريب، العامل يف اإلجتماعي التواصل وشبكات واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيا مشهد تقرير
 11:71على الساعة  7111ماي  11اإلطالع 

 http: //www.omano.net/showthread.php?t=761 :املوقع على
 :الجزائر في اإللكترونية التجارة إعتماد عدم ومعوقات أسباب 0.3

رغم األمهية الكبرية لضرورة إعتماد التجارة اإللكرتونية كأداة متطورة يف اإلقتصاد اجلزائري إال أن هذا 
ادها يبقى كحلما ينتظر حتقيقه حبيث أنه مل يتم حتقيقه حبيث أنه مل يتم حىت اآلن التفكري يف ضرورة إعتم

إطار ذل ، بل أن اإلحصائيات  من طرف وزارة التجارة، حبيث تؤكد على أنه ليس هناك أي جهود يف
املتعلقة هبذا النوع من التجارة غري متوفرة لدى الوزارة الوصية، أي ال يوجد حىت التفكري يف البحث والتقصي 
عن وضعية التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر، حيث جند إستخدام اإلنرتنت يف اجلزائر يكاد يتوقف عند املراسالت 

 دى األكادمييني الذين يبحثون عن املادة العلمية إلثراء حبوثهم، أما التجارة عربالشخصية، وبعض اإلهتمام ل
 اإلنرتنت، فتقف جمموعة من العوائق حائال أمام إمكانيات تطورها وإعتمادها يف بالدنا. 

 الجزائر في اإللكترونية التجارة إعتماد عدم أسباب 5.0.3
  :(11، صفحة 1011)بن بوزيان،  دجن األسباب هذه بني ومن

 يقصد هبا اجلهل بأساليب ووسائل التعامل بأجهزة احلاسب اآليل والربجميات( المعلوماتية: ) األمية
 فئة فإن وبالتايل احلاسوب، إستخدام حيسن ال يعين احلديثة التعريفات يف حيث أن مصطلح األمية

 يستطيعون  مهنأ نتخيل فال وبالتايل ،معه وتعاملوا احلاسوب أمام جلسوا هلممل يسبق  املتعاملني من كبرية
 ،احلاسوب هذا إستخدام على يرتكز الذي اإلنرتنت جتارهتم عرب ممارسة

 اإلجنليزية بالغة اإللكرتونية التجارة التعامالت معظم حيث :اللغة حاجز، 
 يف حاسوبا تتطلب اليت التجارة هذه إنتشار دون حيول وهذاحاسوب:  على الحصول تكلفة إرتفاع 

 على ال عليه احلصول تكلفة يف التفكري بضرورة أيضا مرتبط احلواسيب فإنتشار وبالتايل األوىل املرتبة
 ،أيضا التجاري املستوى على وإمنا فقط الشخص مستوى

 غياب ظل يف اإلرتفاع يف مستمر بالدنا يف العادي اإلتصال تكاليف أناإلنترنت:  إستخدام تكلفة إرتفاع 
 تكلفة إخنفاض دون حيول مما منه، األكرب اجلانب حتتكر الدولة تزال ال الذي اإلتصاالت قطاع يف املنافسة
 ،اإلنرتنت طريق عن اإلتصال
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 يواجهوهنم وجها  ال ناس مع التعامل على الكثري يشجع ال حيثللتعامل:  ملموس غير الالمادي الطابع
 الوساطة هذه يف الثقة إنعدام الثقة، عامل يف العصر هذا ويدخل ورقية، غري إلكرتونية وسائط وعلى لوجه

 ،هلا األمن وعدم اإللكرتونية
 حىت تفكر مل بالدنا يف التجارة وزارة أن يعقل ال إذ :بالموضوع للبالد العليا اإلدارية الهيأت إهتمام عدم 

 جتارب من إستفادة أو تقنينها سبيل يف والتفكري التجارة، من النوع الناس هبذا إهتمام ملدى إستقصاء يف إجراء
 ،هذا اجملال يف الغربية الدول

 قيم اجملتمع  سيطرة عن هذا نتج حيث احلديثة الدفع وتقنيات وسائل حيث من اجلزائري املصريف نظام ختلف
 ،احلديثة املايل التعامل بأداة وليس التقليدية بالنقد معظمها يف تتم التعامالت أن النقدي )الكاش( حيث

 أفاق هلم تفتح أن ميكن اليت احلديثة التجارية التقنية البالد هبذه يف اإلقتصادية املؤسسات إهتمام نقص 
 ،بالدنا يف منعدما يكون يكاد إنتشارها جيعل مما أوسع، إقتصادية

 بعد عن اإلتصاالت وسائل يف النسيب اإلنتشار عدم. 
 الجزائر في اإللكترونية التجارة نمو معوقات 0.0.3

 منو سبل يف فعثرة كحجرة تقف اليت العقبات من العديد النامية الدول من كغريها اجلزائر الدول تواجه
 : يف التحديات هذه أبرز عرض وميكن اإللكرتونية التجارة

  :(11، صفحة 1011)عالوي و موالي،  يف بدورها التحديات هذه وتتمثل : وتكنولوجية تقنية عقبات .أ
 متطورة  تكنولوجية حتتية بنية إنشاء اإللكرتونية التجارة جناح يتطلب حيث اإللكرتونية التحتية البنية ضعف

 حتمل على والقادرة اإللكرتونية لتجارة والداعمة املناسبة البيئة وتوفر اإلنرتنت إستخدام إنتشار على تساعد
 البنية ضعف اجلزائر يف املتوفرة اإلحصائيات تبني حيث التجارية املبادالت من احلديث النوع هذا وخماطر أعباء

 والسلكية، سلكية إتصاالت شبكات من واسع نطاق على اإللكرتونية التجارة ملمارسة الضرورية األساسية
 ،اهلواتف وأجهزة ومرنة صلبة أقراص برجميات،

 والقياسات  اإلعتماد جماالت يف القصور بعض هناك يزال ال حيث اإللكرتوين والوعي التقنية ضعف
 ،اإلتصال وبروتوكوالت

 األعمال احلالية بعض بيانات وقواعد التطبيقات بعض مع اإللكرتونية التجارة تكامل صعوبة، 
 اإلنرتنت شبكة وبطء اإلتصال خطوط كفاية دعم. 
 التبادالت خالهلا من تتم اإللكرتونية، التجارة أمناط إىل التقليدية التجارة بيئة من التحول إنتجارية: عقبات .ب

 التجارية، واملشروعات املؤسسات أمام حقيقيا حتديا ميثل رقمية، بيانات عرب التجارية واألنشطة واألعمال
 إسرتاتيجيات ووضع سياسات تبين مث ومن اإلنرتنت عرب التجارة وفائدة بأمهية قناعتها أوال يتطلب حيث
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، 1011)رايس و مسعودي،  يف العقبات هذه أهم تلخيص وميكن اإللكرتونية التجارة إىل للتحول مرحلية
 :(11،16صفحة 

 إلكرتونية أعمال إىل التجارية األعمال لتحويل الالزمة الفنية واملساعدات التجارية اخلربات ضعف، 
 رؤوس  غياب ظل يف ألنه اإللكرتونية، التجارة مشروعات لدعم الدول معظم يف املال رأس أسواق قصور

 يف لإلنطالق الفرص على احلصول من واإلبداعات األفكار لديهم الذين األفراد على يصعب األموال
 ،اإللكرتونية التجارية مشروعاهتم 

 االنرتنت. شبكة وبطء االتصال خطوط كفاية دعم 
  : القانونية و التشريعية عقبات .ت

 التجارة لقيام املؤسساتية البىن أهم أحد اإللكرتونية التجارة تنظيم بكيفية املتعلقة القوانني و التشريعات متثل
 تتالئم اليت القانونية وضوابط تشريعات وضع يف حقيقيا حتديا أمجع العامل ودول العربية الدول وتواجد اإللكرتونية
 ما يف املعامالت اإللكرتونية يف التشريعية القانونية التحديات أهم عرض وميكن احلديثة اإللكرتونية التجارة وأمناط
 : (11، صفحة 1011)عالوي و موالي،  يلي
 األدوية مثل السلع بعض حبضر واخلاصة اإللكرتونية التجارة املعامالت من لكثري القانونية املالحقة صعوبة 

  ،اإللكرتونية والتجارة التقليدية التجارة قوانني بني فجوة وجود مث االلكرتونية( ومن )الصيدلة املخدرة
 ومستحدثات التقليدية التجارة املعامالت لطبيعة وفقا صياغته متت الذي الضرييب التشريع يف فجوة وجود 

 عندما إخضاعه وعدم التقليدية للتجارة وفقا للضريبة املستهل  خيضع الذي األمر املعلومات، تكنولوجيا
 إلكرتونيا، اخلدمة أو السلعة نفس يشرتي

 بالتنقل عرب املمول قيام سهولة ظل يف وذل  القانوين كيانه و منشأته عنوان ومعرفة املمول هوية حتديد صعوبة 
 .املستهل  بلد إىل اإلنتقال إىل حاجة دون االلكرتونية التجارية العمليات ملمارسة الواب

 خبصائص اإللكرتونية للتجارة املعرقلة والنفسية االجتماعية األسباب تتعلق والنفسية: اجتماعية عقبات .ث
 املعلومات جمتمع إىل اإلنضمام من يتمكن حىت األشياء من الكثري ينتظره يزال ال والذي اجلزائري اجملتمع
  :(186،184، صفحة 1011)دميش،  منها ونذكر

 وتطبيق املعريف اإلقتصاد إىل بسهولة تتحول أن األمية من تعاين اليت اجلزائر على الصعب من األمية: .أ
 والتجارة، االقتصاد من النوع هذا طبيعة مع كثريا األمية لتناقض نظرا اإلنرتنت عرب التجارة أسلوب
 عمره من العاشر السن جتاوز وقد الكتابة وال القراءة يعرف ال من هو اجلزائر يف األمي أن القول وميكن
، 
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 يف احلامسة القضايا بني من يعترب والذي اللغة، عامل االلكرتونية التجارة حتديات بني من :اللغة .ب
باللغة  تتم اإللكرتونية التجارية التعامالت معظم حيث التجارية، لألغراض الشبكات شبكة إستخدام
 ،اإلجنليزية

 هو واقعيا، غري بديال وجيعلها اإللكرتونية التجارة إىل التحول يعرقل ما بني من إن :النفسي العائق .ت
 اليت التجارية الصفقات من حديث نوع وإبرام اخلارجي العامل على اإلنفتاح إزاء اجلزائري اجملتمع سلوك

 وسيط عرب والتسوق املبادالت من احلديث النوع تتعدى احلدود، فلقد فوجئ املستهلكني اجلزائريون هبذا
 املستهل  سلوك ويتميز هلا، ومقاومتهم اإللكرتونية التجارة فكرة تقبلهم عدم إىل أدى إلكرتوين، مما

 :يلي مبا
  لني الذين ال يراهم أمامه مباشرةإنعدام ثقة املستهل  يف الباعة اجملهو، 
 ع واخلدمات عن قرب ضائعدم إنغراس التجارة اإللكرتونية يف عادات اجملتمع، فالكثري يفضلون معاينة الب

 ،الصفقة إمتام قبل تذوقا ورمبا وحتسسها وملسها
 غري معلومات بث إحتمال فهناك اإللكرتونية، التجارة مييز الذي املخاطرة عنصر من املستهل  ختوف 

 ،إستالمها هنائيا خطر هناك وبالتايل وأسعارها، السلعة مواصفات حول التاجر طرف صادقة من
 البنكية. البطاقات بأرقام املتعلقة خاصة واملعلومات البيانات سرقة عملية من التخوف 

 الجزائر في اإللكترونية التجارة إعتماد ومتطلبات سبل 3.3
 إىل اإلنتقال يفرضه حمتوم واقع هو بل طرفا يعد مل اجلزائر يف اإللكرتونية التجارة تفعيل على العمل

 اخلطوات إختاذ جيب وعليه واإلتصاالت، املعلومات تكنولوجيا إلستعمال السريع واإلنتشار السوق إقتصاد
 :(161)بلقيدوم، صفحة  ومنها لذل  الالزمة
 اإللكرتونية التجارة ميدان يف احلاصلة التطورات تتبع، 
 اجملال هذا يف الدول جتارب من اإلستفادة، 
 اإللكرتونية التعامالت وسالمة أمن تضمن اليت التحتية البنية توفري، 
 املصرفية العمليات جبميع للقيام اآليل الدفع نظم تطوير، 
 لإلتصاالت التحتية البىن توفري، 
 اإللكرتونية التعامالت يف: الالزم والتشريعي القانوين التنظيم إجياد، 
 خدماهتا إلكرتونيا لتقدمي اإللكرتونية احلكومة تفعيل تسريع، 
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 اإلنرتنت شبكة على تسويقية مواقع إنشاء، 
 اإللكرتونية التجارة بأمهية الوعي نشر، 
 اإللكرتونية التجارة التقنيات إلستخدام الوطنية البشرية الكفاءات وتدريب تأهيل. 
 دور اإلعالم اآللي في تسهيل عملية الجمركة 9.3

لورق يف به إزاحة ا شرع يف إدماج اإلعالم اآليل يف إدارة اجلمركة منذ سنوات السبعينات وكان يراد
 إطار اجلمركة ووضع نظام إلكرتوين متطور لتحويل املعطيات اجلمركية وهو ما دعت إليه إتفاقية كيوتو.

إقتصر  bourroughs 5900فوضعت نظام  1891من جهتها قامت إدارة اجلمارك بذل  يف سنة 
 دوره على إعداد ونشر اجلداول اإلحصائية.

ي فإقتصر األمر على إصدار التصريح املفصل يف حدود مكاتب اجلمارك أما يف جمال التصريح اجلمرك
  .للميناء واملطار مما أثبت حمدودية ذل  النظام بعد سنتني من تشغيله

بدأت إدارة اجلمارك العمل بنظام جديد يدعى "نظام التسيري اآليل لعملية اجلمركية"  1887منذ سنة 
SIGAD ، مات اخلاصة بالبضائع و كل املراحل اليت مرت هبا من التصريحهذا النظام حيتوي على كل املعلو 

 ،باحلمولة إىل التصريح املفصل إىل عملية مراقبة الوثائق حىت دفع احلقوق و الرسوم ومن مث رفع البضاعة
 وبعدما جتلت على سابقه الكثري من العيوب منها ما يلي: 

 صيانة مما يسبب يف ضياع املعطياتكثرة التوقيف للنظام ألسباب عدة أو عدم توفر ال، 
  التعريفة والتصريح املوجز املفصلحمدودية طاقات النظام حبيث يقتصر على، 
 .فقدان لظروف التهوية يف الكاتب وكذا نظام كهربائي آمن 

 عدة أهذاف منها: SIGADوبالتايل أوكلت لنظام 
  نظام التجارة احلرة قصد الشفافيةمسايرة، 
  يف كافة مراحل اجلمركة مبنح رقابة فعالة، موحدة، سريعة وشفافة يف إطار ربط الفعالية والتحكم

 ،نظام بكافة نقاط اإلقليم اجلمركيال
 حكم يف حركة تنقل البضائعالت، 
 ائيات آنية حول التجارة اخلارجيةتوفري إحص، 
   كفيلة مبواصلة مهمة املرفق العامتعميم إستعمال اإلعالم وإعداد برامج للتكوين، 
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 ان تكفل إدارة اجلمارك مبهامها كسلطة عامة يف جمال رقابة التجارة اخلارجية.ضم 

 ، على إستعمال اإلعالم اآليل يف مجركة البضائع.1889وتأكد بعد تعديل قانون اجلمارك سنة 
فرغم النص الصريح على تسهيل اإلجراءات وإستعمال اإلعالم اآليل، مازالت اإلجراءات رهينة التصريح 

 الواجب إيداعه لدى مكاتب اجلمارك وإنتظار إىل حني الرتخيص برفع البضاعة. الكتايب
نظرا ألمهية العمليات التجارية منذ حترير التجارة اخلارجية، أصبح إستعمال اإلعالم اآليل ال مفر منه، 
وهو ال يعد وسيلة لتجميع معطيات وإعداد إحصائيات التجارة الدولية فحسب، بل يهدف أساسا إىل 

سهيل إجراءات اجلمركة وذل  عن طريق توجيه الرقابة إىل العمليات اليت هتدد مبخاطر عالية للغش اجلمركي ت
 وهذا ما يدعى تسيري املخاطر.
"تطبيق منهجي لإلجراءات املمارسة اإلدارية للحصول  gestion de risqueيعد تسيري املخاطر 

 .على املعلومات الالزمة للتعامل مع اخلطر"
ت منظمة اجلمارك العاملية اللجوء إىل إستخدام اإلعالم اآليل يف إطار العمليات اجلمركية لقد دع

 ( إىل تقليل الرقابة اجلمركية عرب إستخدام نظام تسيري املخاطر.3ونصت إتفاقية "كيوتو" )البند 
ها، شهذا النظام يسمح بإستهداف األشخاص والبضائع أو وسائل النقل اليت يتم مراقبتها أو تفتي

 بناء على تسيري املخاطر الذي يؤهلها ألن تكون موضوعا للرقابة.
كذل  تعرض تصريح املنظمة العاملية للجمارك حول التسيري الرشيد لألخالقيات يف اجملال اجلمركي 
ة ملوضوع اإلعالم اآليل والتسيري اآليل ملصاحل اجلمارك، فإعتبارمها كفيلني بتحقيق الفعالية للقضاء على الرشو 

 املفتشية يف صفوف اجلمارك.
ومنه فإستعمال اإلعالم اآليل وتسيري املخاطر من شأنه أن يسهل اإلجراءات اجلمركية مبا يعود 

 بالفائدة على مصاحل اجلمارك من خالل إقتصاد الوقت والتكاليف الغري ضرورية.
اطر قد حتدق على خمتتكفل إدارة اجلمارك بإعداد إسرتاتيجية تستهدف فيها العمليات اليت تدل 

 حبقوق اخلزينة أو متس مبصلحة من املصاحل العامة اليت ترعاها إدارة اجلمارك.
يعود هذا النظام كذل  بالفائدة على املتعاملني من تسهيل للعمليات وختفيض للتكاليف واملدة 

 الضرورية لرفع اليد عن البضائع ويتشكل هذا النظام من العناصر التالية:
  ات واجلباية املطبقة على البضائعالتعريفة اجلمركية مرفقة بالتنظيمنظام، 
 حني رفعها نظام جلمركة البضاعة، ميتد من إيداع التصريح املوجز إىل، 
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  مت إعداد ملف منازعات فيها خيصهانظام منازعات يقوم مبتابعة التصرحيات حمل الغش واليت، 
 اليت تسمح بإعداد إحصائيات التجارة اخلارجية  نظام لإلحصاء يتضمن كافة البيانات واملعطيات

 وتقدميها للسلطات اليت يعنيها األمر.

خصيصا ليسمح بتسهيل اإلجراءات عرب  SIGADأنشأ هذا نظام نظام للتسيري اآليل للجمركة 
 تقليص حجم العمليات اجلمركية أو التصرحيات اخلاضعة للرقابة، كفيلة بأن تتمكن إدارة اجلمارك من تسيري

 فعال للمهام املختلفة املسندة هلا مبا يف ذل  حتصيل موارد اخلزينة العمومية.
على مجركة البضائع بواسطة نظام اإلعالم اآليل للجمارك ومت إيضاح   81نص قانون اجلمارك يف املادة 
 كيفية ذل  عن طريق التنظيم.

 رواق الرقابة قوم بتوجيهها إىليقوم نظام اإلعالم اآليل باملعاجلة األوتوماتيكية للتصريح حبيث ي
)التفتيش( أو رواق القبول باملوافقة عن طريق معطيات تتوفر على معايري حمددة على املستوى الوطين أو 

 احمللي.
ال ش  يف أن هذا النظام من شأنه أن حيدث تغيريا جذريا يف جمال مراقبة البضائع، بالعدول عن 

، الصفحات 1016)طاشت،  د الرقابة من أجل تسهيل اجلمركةالتسيري اليدوي للجمركة بإستهداف ترشي
112-110) . 
  : تقييم نظام التسيير اآللي لعملية الجمركة 

التسيري اآليل لعملية اجلمركة يف الشبكة املعلوماتية إتضح  بعد مرور مخس سنوات من وضع نظام
 جليا مدى أمهيتها يف تسهيل أداء دور اجلمارك ملهامهم خصوصا تل  املتعلقة باجلمركة.  

من أحد املظاهر العصرنة و العوملة إستعمال اإلعالم اآليل بشكل أو بأخر و مل تأيت الشبكة املعلوماتية 
وعصرنة النظام اجلمركي بصورة فعالة، فعدم اللجوء إىل الوثائق الورقية )كتعريفة إال لتحقيق هذا الغرض 

اإلستعمال، قانون اجلمارك، قوانني املالية( يف كل مرة يسهل إىل حد كبري إقتناء املعلومات التعريفية والتشريعية 
كل مرة، كما   ا يفبشكل سريع، و تطبيق قوانينها بدقة وصرامة خاصة وأن كل التعديالت جتري بداخله

تضفي هذه الشبكة نوع من الشفافية يف مراقبة عمليات التجارة اخلارجية ورفع من مردودية اخلدمات اجلمركية 
 بشكل أوسع.
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بالرغم من املزايا اليت تتمتع هبا هذه الشبكة، إال أهنا ال ختلو من مساوئ ومصاعب يف تنفيذ املهام 
ومات صحيحة أو بصورة خاطئة ستؤدي ال حمالة إىل عواقب وخيمة اليت أنشئت من أجلها، فعدم إدراج معل

قد تضر خبزينة الدولة العامة، و كذا كثرة عمليات التصريح بداخلها أصبح يعيق نوعا ما هدف السرعة يف 
تنفيذ عمليات اجلمركة إىل جانب عدم تعميم هذه الشبكة عرب كافة مكاتب اجلمركية ينقص من فعالية 

يق نظام التعريفي عرب قطر الوطين هلذا فعلى إرادة اجلمارك أن تويل نوع من اإلهتمام يف وعدم توحيد تطب
تعاون و من أجل توحيد جمال العمل والتغطية املكاتب اجلمركية بكافة املعلومات الالزمة عرب هذه الشبكة 

 .(111، صفحة 1001)بوطمني،  تبادل املعلومات عرب كافة الرتاب الوطين

 خاتمة: .9

 العاملي، وأضحى لإلقتصاد الرئيسي احملرك هو التكنولوجي التقدم أصبح املعرفة، لغة فيه طغت عامل يف
 أمهية تدرك العامل دول من العديد جعل ما وهو التكنولوجيا، هلذه تبنيها مبدى يقاس وإزدهارها األمم تطور
 اإلهتمام وإن منه، التجاري اجلانب السيما بأسره، اإلقتصاد خلدمة لتسخريها وتسعى التكنولوجيا، هذه

 جمرد كانت اليت التجارة هذه  ناضج، إقتصادي وعي على دليل إلكرتوين وسيط على املعتمدة بالتجارة
 يأخذ طابع الرقمنة.الذي  للدول اإلقتصادي املستقبل حتديد يف نفسها اليوم فرضت حلم،

وعلى الرغم من هذا الزالت اجلزائر تعاين صعوبة يف التكيف مع التجارة اإللكرتونية وإعتمادها كثقافة 
أسلوب حياة للمواطن اجلزائري فرغم اخلطابات الرمسية واجلهود املبذولة إلطالق هذه التجارة يف اجلزائر 

حلاصلة يف العامل دها ملواكبة التطورات االزالت تعاين تأخرا كبريا لذل  على اجلزائر اإلسراع بالنهوض بإقتصا
وحىت مقارنة مع دول اجلوار، وفتح اجملال على مصراعيه للتجارة اإللكرتونية وأن ختطو خطوات مدروسة 
لألمام لتساهم يف فتح اآلفاق الواسعة أمام املؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية إلخرتاق األسواق العاملية، وكذا 

 كرتونية من خالل تبين خطط وإسرتاتيجيات من أجل تعميم إستعماهلا.عصرنة أنظمة دفعها اإلل

 اآلتية:  النتائجومن خالل هذه الورقة البحثية متكنا من الوصول إىل 
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 لتقنية املعلومات التكنولوجية القاعدة وتوفر اإللكرتونية التجارة ومنو إنتشار بني الوثيق اإلرتباط 
 ،هلا لالزمةالتحتية ا البنية واإلتصاالت بصفتها

 يف واملتمثلة اإللكرتونية التحتية البنية :وأمهها اإللكرتونية التجارة لقيام األساس املتطلبات توفر أمهية 
 والنقالة الثابتة واهلواتف اإلتصاالت وأجهزة اإلتصال شبكات من واإلتصاالت املعلومات تقنية قطاع

 خدمات ومزودي املضيفة واحلاسبات اإلنرتنت إستخدام وإنتشار التطبيقات، وبرامج اآللية واحلواسب
وحقوق  اإلنرتنت شبكة عرب للتعامالت املناسبة واألنظمة التشريعات سن ضرورة إىل اإلنرتنت، إضافة

 ،املعلومات تقنية مع للتعامل املؤهلة البشرية الكوادر توفر أمهية الفكرية، وكذل  امللكية
 التقنية بالبنية أساسا واملتعلقة اجلزائر، يف اإللكرتونية للتجارة املباشرة غري املؤشرات يف واضح ضعف 

 مازالت لكنها األخرية، الفرتة خالل كبرية تطورات شهدت البنية هذه أن فرغم واملعلومات، لإلتصاالت
 اجلودة أو اإلنتشار معدالت حيث من سواء اإللكرتونية، التجارة لتطبيق والكايف املطلوب املستوى دون
 اليف.والتك

 كاآليت:   التوصياتويف األخري ميكن تقدمي بعض 
  جيب على اجلزائر تطوير الواقع االقتصادي ببذل مزيد من اجلهد واملشاريع التنموية وتشجيع االستثمار

ر خواستغالل الفرص اجلديدة اليت تتيحها التجارة االلكرتونية من خالل دراسة األسباب اليت أدت إىل تأ
 ،والتكنولوجيامؤشرات االبتكار 

  تطوير طرق الدفع االلكرتونية يف اجلزائر وإجياد منظومة الكرتونية متكاملة تبدأ من تطوير العمل املصريف
 ،إرساء دعائم احلكومة االلكرتونيةوتنتهي ب

 .دعم املؤسسات صغرية واملتوسطة لتبين التجارة االلكرتونية يف اجلزائر 

 . قائمة المراجع:1
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 قائمة المراجع العربية 
 :لمؤلفاتا

 ( .7118أمري فرج يوسف .). التجارة اإللكرتونية وعقودها وأساليب مكافحة الغش التجاري اإللكرتوين 
 اإلسكندرية : املكتب اجلامعي احلديث.

 ( .7111باسم أمحد املبيضني .)اإلصدار الطبعة األوىل (. عمان:  التجارة اإللكرتونية وأثرها على األداء(
 دار جليس الزمان للنشر والتوزيع.

 ( .1888رأفت رضوان .).القاهرة: املنظمة العربية للتنمية اإلدارية. عامل التجارة اإللكرتونية 
 ( .7111مسية دميش .)كلية 791،792(. التجارة اإللكرتونية وحقيقة واقعها يف اجلزائر)مذكرة ماجيسرت .

 إلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، قسنطينة: جامعة منتوري.العلوم ا
 ( .7118شكري فهمي .).عمان: دار أسامة للنشر. املعجم التجاري واإلقتصادي 
 ( .7118حممد خليل أبو زلطة، و عبد الكرمي زياد .).عمان: مكتبة اجملتمع  مدخل إىل التجارة اإللكرتونية

 العريب للنشر والتوزيع.
 عمان: دار امليسرة للنشر والتوزيع والطباعة. التسويق اإللكرتوين.(. 7118أمحد. ) حممد مسري 
 ( .7118وسام خليل ناصر .)اإلصدار الطبعة األوىل(. عمان: دار أسامة  التجارة والتسويق اإللكرتوين(
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 ( .التجارة اإللكرتونية وحقيقة واقعها يف7111مسية دميش .) صادية اجلزائر)مذكرة ماجيسرت(. كلية العلوم اإلقت

 والتجارية وعلوم التسيري، قسنطينة: جامعة منتوري.
 ( أثر تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت احلديثة .)بال تاريخ( .صباح بلقيدومNTIC على التسيري )

وم التسيري، ة والتجارية وعلاإلسرتاتيجي للمؤسسات اإلقتصادية )أطروحة دكتوراه(. كلية العلوم اإلقتصادي
 .7قسنطينة: جامعة قسنطينة 

 ( .7111سامية بوطمني .)كلية العلوم 777(. إنظمام اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارة )مذكرة ماجيسرت .
 .1اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، اجلزائر العاصمة: جامعة اجلزائر 

 ( .إنعكاسات 7111طاهر طاشت .) إنظمام اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارة على اجلمارك اجلزائرية
 )مذكرة ماجيسرت(. فرع قانون أعمال، تيزي وزو: جامعة مولود معمري.
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 ( .التجارة اإللكرتونية فرص وحتديات. 7117مارس ,  11،12حممد بن بوزيان .) اإلقتصاد اإلفرتاضي
 الدولية. اجلزائر. وإنعكاساته على اإلقتصاديات

 ( .عوائق إعتماد التجارة اإللكرتونية يف 7117مارس ,  11،12مراد رايس، و عبد اهلادي مسعودي .)
 اإلقتصاد اإلفرتاضي وإنعكاساته على اإلقتصاديات الدولية. اجلزائر.الوطن العريب واإلسالمي . 

 ( .آليات التجارة اإللكرتونية  7111أفريل,  71-72حممد حلسن عالوي، و خلضر عبد الرزاق موالي .)
.  اجلزائرنظام الدفع يف البنوك اجلزائرية وإشكالية التجارة اإللكرتونية يفكأداة لتفعيل التجارة العربية البينية. 

 اجلزائر.
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 : ملخص
باإلضافة  ريبالوطن العيف واقعها هتدف هذه الدراسة إىل التعّرف على مفهوم التجارة اإللكرتونية و 

املتطلبات  نم جمموعة الدراسة عنكشفت ، وقد  إىل اإلشارة إىل خمتلف املشاكل والتحديات اليت تواجهها
جلمركية اخلاصة باملنتجات لتقليل من التعريفة اكااليت جيب توفرها لنجاح التجارة اإللكرتونية يف املنطقة العربية  

مت الرتكيز يف هذه و يتم شرائها إلكرتونيا باإلضافة إىل توفري بنية حتتية قوية لإلنرتنت تتسم بسرعة اخلدمة؛  اليت
ال التجارة مبا أهنا تعترب من أكثر الدول منوا يف جمالدراسة على دولة اإلمارات العربية املتحدة ومصر والسعودية 

 بالتجارة اهتماما كبريا اإلمارات تويل دولة حكومة اإللكرتونية يف املنطقة العربية، فتم التوصل إىل أنّ 
مصر فهي السياق؛ أما عن  هذا يف دولة اإلمارات وجهود مبادرات من وذلك من خالل العديد اإللكرتونية

تشجع تطوير التجارة اإللكرتونية حيث مت إنشاء عدة شركات مصرية وبشراكات أجنبية تعمل يف هذا اجملال؛ 
مليات الشراء عوفيما يتعلق بالسعودية فقد قامت بإقرار نظام التجارة اإللكرتونية والذي يعمل على ضبط 

 .الطرفني لبيع عرب اإلنرتنت مبا يضمن حقوقوا
 العامل العريب. التجارة اإللكرتونية، متطلبات التجارة اإللكرتونية، الكلمات المفتاحية:

 االلكرتونية؛ التجارة جمال يف ناجحة وحملية دولية جتارب المحور:
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Abstract: 

This study aims to identify the concept of e-commerce and its reality in the 

Arab world, in addition to highlighting the various problems and challenges 

it faces, and to highlight a set of criteria to be fulfilled for e-commerce 

succeed in the Arab region. The study focuses on the United Arab Emirates, 

Egypt and Saudi Arabia, one of the fastest growing countries in the region. 

In the Arab region, it was concluded that the UAE government attached great 

importance to electronic commerce through many UAE initiatives and efforts 

in this context, while Egypt promotes the development of electronic 

commerce where many Egyptian enterprises and foreign partnerships have 

been established In Saudi Arabia, Saudi Arabia has adopted an e-commerce 

system to control online purchases and sales in order to guarantee the rights 

of both parties; 

Keywords: Electronic Commerce, Requirements for Electronic Commerce, 

Arab World 
__________________________________________ 

 touilyassemina@yahoo.com، يامسينة طويل
 مقدمة:  .1

يف هذا العصر الرقمي الذي ينتشر فيه اإلنرتنت انتشارا هائال، شاع مفهوم التجارة اإللكرتونية اليت 
تتيح العديد من املزايا واليت غريت حياة التجارة العادية وأتاحت عملية تبادل السلع واخلدمات والبيانات بني 

ثورة  فيما بينها مؤدية بذلك إىل ظهورالعديد من اجلهات عرب شبكة املعلومات دون أن حيدث لقاء مباشر 
جديدة يف شكل التجارة العاملية سوف تؤثر على أسلوب احلياة يف العامل بأكمله، حيث أصبح حيظى 
موضوع التجارة اإللكرتونية باهتمام بالغ على الصعيد الدويل ملا هلا من أمهية بالغة فهي تعد وسيلة متميزة 

  وقت واحد بأقل النفقات. للوصول إىل أسواق العامل مجيعا يف
انتشرت التجارة اإللكرتونية أيضا داخل العامل العريب بشكل كبري مع التطور الذي شهدته العديد من 

 وذلك رغم وجود العديد من املشاكل والتحديات اليت تواجه جناح هذا املفهوم احلديث. الدول العربية،

mailto:touilyassemina@yahoo.com
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يس االحتاد مي يتمتع خبدمات ذكية ومتطورة مت تأسوكتمهيد للطريق واملضي قدما حنو جمتمع عريب رق 
ية حيث اتبع هذا األخري العديد من اإلسرتاتيجيات لتطوير التجارة اإللكرتون العريب للتجارة اإللكرتونية،

 باملنطقة العربية.
 ميكن طرح التساؤل الرئيسي التايل: . إشكالية الدراسة:5.5

 العالم العربي؟ وما هي متطلبات نجاحها؟ما هو واقع التجارة اإللكترونية في 
 يتفرع عن هذا التساؤل األسئلة الفرعية التالية:

 ماذا نقصد بالتجارة اإللكرتونية؟ -1
 فيما تتمثل معوقات التجارة اإللكرتونية يف الوطن العريب؟ -2
كثر الدول أن تصبح أ كيف استطاعت دول عربية مثل اإلمارات العربية املتحدة ومصر والسعودية -3

 ؟ منوا يف جمال التجارة اإللكرتونية يف املنطقة العربية
 لإلجابة على اإلشكالية الرئيسية نقوم بوضع الفرضية التالية:فرضيات الدراسة:  0.5

ا غياب القوانين أهمهالعديد من الصعوبات تعاني التجارة اإللكترونية في العالم العربي  بالرغم من أن
من الدول العربية التي استطاعت اتخاذ مبادرات تقلل من تلك التي تضبطها، إال أن هناك بعض 

 الصعوبات.
  هتدف الدراسة إىل:أهداف الدراسة:  1.5

 تسليط الضوء على خمتلف املفاهيم املتعلقة بالتجارة اإللكرتونية؛ -

 التعرف على خمتلف حتديات التجارة اإللكرتونية يف العامل العريب ومتطلبات جناحها؛ -

 التجارة اإللكرتونية يف كل من اإلمارات والسعودية ومصر؛إبراز مالمح  -
 يكتسي موضوع التجارة اإللكرتونية أمهية بالغة لدى الباحثني واملفكرين، نظرا حلداثتهأهمية الدراسة:  1.5

ويعترب توجها جديدا إلحداث التميز، وحتقيق مكانة تنافسية بني الدول، ومواكبة التغيريات احلاصلة يف 
كما أّن أمهّية الدراسة تأيت نظرا لقلة الدراسات حول هذا املوضوع، مما يكسبه الغموض والفضول   العامل،

 لدى العديد من الباحثني ملعرفته أكثر وأكثر.
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لتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن اإلشكالية سيتم استخدام املنهج الوصفي القائم منهج الدراسة:  1.5
ل الدراسة الستخال  النتائج، وذلك مجمع أكرب قدر ممكن من املعلومات على وصف الظاهرة أو املوضوع حم

 اليت تساعد على معرفة خمتلف مفاهيم التجارة اإللكرتونية.
 تتضمن الدراسة ثالث حماور أساسية:هيكل الدراسة:  1.5
تبع، وأمهيتها، يتمثل احملور األول يف اجلزء املنهجي للدراسة حيث يوضح اإلشكالية املطروحة واملنهج امل -

 وأهدافها، والفرضيات اليت مت وضعها؛
 اجلزء الثاين وخصص لإلطار املفاهيمي للتجارة اإللكرتونية؛ -
 اجلزء الثالث خصص لواقع التجارة اإللكرتونية يف العامل العريب؛  -
 . اإلطار المفاهيمي للتجارة اإللكترونية0

 سنحاول من خالل هذا اإلطار التعّرف على خمتلف املفاهيم املقدمة للتجارة اإللكرتونية. 
م حيث متت 1791ظهر أّول مفهوم للتجارة اإللكرتونية يف بداية عام مفهوم التجارة اإللكترونية:  5.0

 عملية التحويل النقدي لألموال بطريقة إلكرتونية من منظمة ألخرى.
انت حمصورة ضمن املؤسسات والشركات الكبرية إىل أّن توسع هذا املفهوم ولكن هذه الطريقة ك

 ليشمل عمليات نقل وإرسال الوثائق إلكرتونيا.
بعد التطور السريع واهلائل يف الشبكات احلاسوبية وبرجميات التجارة اإللكرتونية والربوتوكوالت تظهر 

منذ عام ظام حجز تذاكر السفر والسوق املايل، و التطبيقات األخرى للتجارة اإللكرتونية مثل التطور يف ن
أصبحت معظم الشركات الكبرية واملتوسطة هلا موقع إلكرتوين وظهرت تطبيقات جديدة للتجارة  1771

 (22، صفحة 2112)خلف م.،  اإللكرتونية.
نية عاملية، اإللكرتونية وأصبحت بنية أساسية تقوقد لعبت اإلنرتنت دورا رئيسيا يف تطور التجارة 

فاإلنرتنيت تبين مكانا افرتاضيا عامليا حيث ميكن لكل مؤسسة وكل شخص مهتم مبمارسة األعمال أن 
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جيتمعوا دون قيود جغرافية أو زمنية، وتسمح الشبكات العاملية بتبادل املعلومات دون أي قيود يف الوقت 
 (KÜTZ, 2016, p. 19)  غرافية.وبشكل مستقل عن أي مسافات ج

 ويتكون مفهوم التجارة اإللكرتونية من مقطعني مها:
وهذا املقطع يعرب عن نشاط جتاري اقتصادي معروف لدينا ويتم من   commerceاألّول التجارة

 خالله تداول السلع واخلدمات وفقا لقواعد ونظم متبعة ومتفق عليها.
" واملقصود به أداء النشاط اإلقتصادي التجاري باستخدام electronicالثاين " اإللكرتونية 

، 2117كايف، ) لشبكات واألساليب اإللكرتونية.تكنولوجيا اإلتصاالت احلديثة مثل شبكة اإلنرتنيت وا
 (9صفحة 

وميكن تعريف التجارة اإللكرتونية على أهّنا: " اخلطوات اليت تتم هبا عمليات البيع والشراء واملبادلة 
 (22، صفحة 2112)خلف م.، للسلع واخلدمات واملعلومات عرب شبكات احلاسوب". 

وحسب وزارة التجارة واالستثمار يف اململكة العربية السعودية، فإّن تعريفها للتجارة اإللكرتونية هو  
إلكرتوين  كالتايل: "نشاط اقتصادي يتم كليا أو جزئيا من خالل تقنية االتصال عن بعد باستخدام وسيط

 (2117)زايد،  لتوفري سلعة أو خدمة".
   (Nanehkaran, 2013, p. 190)والتجارة اإللكرتونية الناجحة حتتاج إىل ما يلي:

 يشمل األجهزة والربجميات وقواعد البيانات واالتصاالت وشبكة اإلنرتنيت.: البنية التحتية .1
اخلدمات اليت توفر القدرة على العثور على املعلومات وتقدميها وتشمل البحث جمموعة واسعة من  .2

 عن شركاء جتاريني والتفاوض واالتفاقيات.
املنتجات واهلياكل ويشمل توفري للسلع واخلدمات واملعلومات املتعلقة بالتجارة للعمالء والشركاء   .3

ية وسلسلة وتنظيم بيئة السوق اإللكرتون التجاريني والتعاون وتبادل املعلومات داخل وخارج املنظمة
 التوريد والدعم.

، 2111)الصبور،  للتجارة اإللكرتونية عدة مزايا ميكن ذكر منها ما يلي:مزايا التجارة اإللكترونية:  0.0 
 (12-19الصفحات 



 

 ياسمينة طويل                  ميادة بلعايش
 لمحة عن واقع التجارة اإللكترونية في كل من اإلمارات -واقع التجارة اإللكترونية في العالم العربي ومتطلبات نجاحها

 -العربية المتحدة، مصر والسعودية
 

6 

يدية اليت التقلتساعد على سرعة اإلستجابة لطلبات العمالء إذا ما قورنت باملعامالت الورقية  .1
 ؛تستغرق وقتا أطول

 ؛لالزم لإلنتقال للشراء أو التسوقتوفري النفقات والوقت ا .2
 ؛عاية واإلعالن والتوزيع والتصميمتعمل على ختفيض تكاليف املراسالت الربيدية والد .3
 ؛النقل والتوزيع إىل أقل حد ممكن خفض تكاليف .2
لة متوفر التجارة اإللكرتونية الكثري من عموالت الوسطاء من املصدرين واملستوردين وجتار اجل .1

 ؛والتجزئة والوكالء التجاريني
  ؛يف اإلتصاالت السلكية والالسلكيةالتجارة اإللكرتونية ختفض تكال .2
  التجارة اإللكرتونية ينطوي على عدة مشكالت أمهها:نظام . مشكالت التجارة اإللكترونية: 1.0

 (22، صفحة 2112)مصري، 
 ؛عد على جرمية غسيل األموال دولياعمليات الدفع اإللكرتوين تسا .1
مشكالت تؤثر على املشرتي من الغش واإلحتيال واملعلومات املضللة عن السلع واخلدمات وكذا  .2

 ؛يف حالة تسلم اخلدمات إلكرتونيا حق الرجوع يف الصفقة خاصة مشكلة
مشكالت تؤثر على البائع واملشرتي معا، مثل ما يقوم به قراصنة اإلنرتنيت بنشر الفريوسات اليت  .3

 ة؛شركة البائععلومات مبا يضر التدمر وتغري املعلومات املتبادلة إلجراء الصفقات والتالعب يف امل
وأمهها عدم وجود إطار تشريعي مناسب هلذا النظام من التجارة، وكذا مشكلة مشكالت قانونية  .2

  ؛جارية من خالل التوقيعات والعقودتوثيق العمليات الت
اليت  والقواعد والقوانني التشريعات وتشمل اإللكترونية: لتجارةالخاصة با واألنظمة التشريعات 1.0
 يضمن والتنظيمي الذي القانوين اإلطار التشريعات هذه ومتثلاإلنرتنت،  شبكة عرب التجارة طبيعة مع تتالءم
 بإجياد القانوين هذا اإلطار يتكفل فيها، كما املتعاملة األطراف حقوق ومحاية اإللكرتونية التجارة استمرار
 يدالرب  عرب أو اإلنرتنت شبكة التعاقد عرب وسائل مثل اإللكرتونية والتعامالت تتناسب اليت القانونية األدوات
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 لألطراف اإلثبات مع وسائل التعامل وكذلك التجارية، النزاعات وفض لذلك، الالزمة والشروط اإللكرتوين،
  اإلنرتنت. شبكة عرب جتاريا املتنازعة

 وحتديد اإللكرتونية واجلرائم الفكرية، امللكية حبقوق املتعلقة التشريعات القضايا هذه أيضا وتشمل
 اإلجياب صيغة هي وما اإللكرتونية التوقيعات مع والتعامل اجلرائم، تلك الناجم عن واإلتالف الضرر مفهوم
 (13، صفحة 2111)العبديل،  الكرتونيا. والقبول

 والضوابط وضع التشريعات يف حقيقيا حتديا العربية أو النامية أو منها املتقدمة سواء العامل دول وتواجه
 ظاهرة التجارة حداثة ظل يف سيما احلديثة، اإللكرتونية التجارية العمليات وأمناط تتالءم اليت القانونية
القانوين  التشريع إىل العربية الدول وتفتقر العامل. لدول احمللية التشريعية األنظمة أطر وتباين اإللكرتونية
)يوسف،  الواحدة. العربية الدولة مستوى على ىتوح بينها فيما اإللكرتونية التجارة عمليات لضبط املناسب
 (127، صفحة 2119

 . واقع التجارة اإللكترونية في العالم العربي1
انتشرت التجارة اإللكرتونية داخل العامل العريب بشكل كبري مع التطور الذي شهدته العديد من الدول 

قط االلكرتونية يف العامل العريب اآلن مل تعد كما كانت يف املاضي مقتصرة على فئة حمددة فالعربية، فالتجارة 
 .بل أصبح اآلن هناك مشاركة من مجيع الفئات يف تلك التجارة

 (2112)نون،  وفيما يلي بعض األرقام اليت تشري إىل تطور التجارة اإللكرتونية يف العامل العريب:
  ؛مليون مستهلك يف الوطن العريب والشرق األوسط يف قطاع التجارة االلكرتونية 71هناك 
  ؛ماليني زائر ملوقع سوق دوت كوم الشهري يوميا من العامل العريب 2هناك حوايل 
  ؛2111منذ العام  % 311ارتفعت التجارة االلكرتونية يف الشرق األوسط بنسبة 
  ؛نسمة 311مليون مستخدم من أصل  121العرب إىل وصل عدد مستخدمي االنرتنت 
  الرقم  ، وصل 2112مليار دوالر، ومع العام  1.1يبلغ االنفاق على التجارة اإللكرتونية يف املنطقة

   ؛ مليار 2.2إىل 
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وكتمهيد للطريق للمضي قدما حنو جمتمع عريب رقمي يتمتع خبدمات ذكية ومتطورة مت تأسيس االحتاد 
اء ية ليكون شريكا مؤثرا يف بنبعضوية جمموعة من الدول العرب 2112ة اإللكرتونية بشهر ماي العريب للتجار 

، ويسعى املنطقة وتطوير قطاع التجارة اإللكرتونية يف ات الرقمية املزدهرة واملستدامة يف العامل العريبيقتصاداإل
 تطبيق حلول ية واالبتكار واإلبداع يفلتطبيق جمموعة من املبادرات التشريعية واألطر التنظيمية دعما للتنم

 التجارة اإللكرتونية بني الدول العربية وفقا ألفضل املعايري واملمارسات الدولية.
حكومة من منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا، وقام  12االحتاد العريب للتجارة اإللكرتونية  ويضم

 21ة من النمو بقطاع التجارة اإللكرتونية يف املنطقاالحتاد بإطالق إسرتاتيجية من مخس سنوات تركز على 
)اإللكرتونية،  .2121مليار دوالر يف بدايات األعوام بعد  211إىل أكثر من  2119مليار دوالر يف العام 

2117) 
ى كربى وهلا فوائد تعود عللتجارة اإللكرتونية أمهية  ل :معوقات التجارة اإللكترونية في الوطن العربي 5.1

الفرد واجملتمع ولكن الزالت توجد بعض املعوقات اليت تقف أمام التجارة اإللكرتونية داخل الوطن العريب 
 : واليت نذكر منها ما يلي

 ؛شريعات والنظام الواضح بشكل كبرييف الدول العربية تتغيب الت -

 ؛خالل عملية الشراء من خالل اإلنرتنتال يوجد سرية يف نقل املعلومات اخلاصة باملواطنني  -

املستهلك العريب ليس لديه الكثري من الوعي الكامل عن تلك التجارة اليت أصبح هلا أمهية كبرية،  -
 ؛فية يف التعامل من خالل اإلنرتنتوال ميلك الثقة الكا

 ؛ال يوجد ثقة كافية أيضا يف الوثائق الرقمية عرب اإلنرتنت -

واصفات القياسية اخلاصة بالتجارة اإللكرتونية على مستوى العديد من         ال تتوفر العديد من امل -
 ؛البالد العربية

من  لتسوقاال يتوفر العديد من املوظفني الذين لديهم اخلربة الكاملة يف التعامل على اإلنرتنت أو  -
 (2119)املنعم، ؛لبضائعخالل اإلنرتنت والرتويج ل

https://www.almrsal.com/post/126938


 

 :الملتقى الوطني العلمي حول 
 وسبل حماية املستهلك الالكتروني ةالتجارة الالكتروني

9 

 وبطاقات اإلنرتنت طريق عن والدفع السداد مشكالت حل على القادرة املصرفية النظم إىل االفتقار -
 يف األوىل الوسيلة وهي اإللكرتونية الصرف بطاقة استخدام مسألة السياق هذا االئتمان، وتربز يف

 م؛عا بشكل االئتمان بطاقات إصدار ختوفا من جند حيث والشراء، البيع

 اإلنرتنت؛ وسائل وسرعة نوعية مثل اإللكرتونية، التحتية البىن ضعف -

 األموال رؤوس غياب ظل يف ألنه اإللكرتونية، التجارة مشروعات لدعم املال رأس أسواق قصور -
 يف لالنطالق الفر  على احلصول من واإلبداعات األفكار لديهم الذين على األفراد يصعب

 ؛اإللكرتونية التجارية مشروعاهتم

 العمليات وختليص إمتام فرتات وطول واالسترياد إجراءات التصدير يف البريوقراطية األنظمة وجود -
 واليت احلصص ونظام الرتاخيص مثل الصادرات والواردات على املفروضة القيود مجانب اجلمركية
، 2119)يوسف،  ؛بالكفاءة والسرعة تتصف اليت اإللكرتونية التجارة أنشطة أمام حتديا متثل

 (127-122الصفحات 
يما يلي جمموعة من ف المتطلبات التي يجب توافرها لنجاح التجارة اإللكترونية في الوطن العربي: 0.1

جناح التجارة اإللكرتونية  )متطلبات املتطلبات اليت جيب توفرها لنجاح التجارة اإللكرتوية يف املنطقة العربية:
 يف الوطن العريب (

يف روح  ياةبدون إنرتنت ال ميكن أن تنبض احلبنية تحتية قوية لإلنترنت تتسم بسرعة الخدمة:  5.0.1
التجارة اإللكرتونية، لذلك فوجود شبكة إنرتنت قوية يف الوطن العريب وسريعة كذلك ضرورة ملحة إذا ما 

  رغبنا يف تطوير التجارة اإللكرتونية يف املنطقة العربية.
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اإللكرتوين  يغيب على وطننا العريب ثقافة التعامل التجاري: نشر ثقافة التعامل التجاري اإللكتروني 0.0.1
هلون فهناك نسبة كبرية من العرب مازالوا جي –وإن ظهرت بعض البوادر اإلجيابية يف األجيال الصاعدة  –

الثقافة اإللكرتونية من األساس، وجزء كبري أيضا مازال خيشى املخاطرة مباله يف مشاريع إلكرتونية عرب 
 .اإلنرتنت

ني، حبيث ومبادرات لزيادة الثقافة اإللكرتونية بني املواطناحلل هنا أن تتبىن احلكومات محالت توعوية 
تساعدهم يف معرفة اجملال التجاري اإللكرتوين وما فيه من فر  وما فيه من حتديات، وتثقفهم كذلك مبجمل 

 .حقوقهم وواجباهتم اليت جيب أن يكونوا على علم هبا عند التعامل اإللكرتوين
ريب إىل الدفع اإللكرتوين حىت ال يضطر املواطن الع توفري بواباتجيب  وسائل دفع عربية آمنة: 1.0.1

 .التعامل مع البوابات األجنبية اليت تكلفه رسوم مالية باهظة
التجارة اإللكرتونية مثلها مثل أي جمال اقتصادي آخر، جيب أن يدور يف دور تشريعي وقانوني:  1.0.1

اجر جود تشريعات وقوانني تنظم العالقة بني التفلك تشريعي ينظمه، وإطار قانوين حيكمه، فبدون و 
واملستهلك، وحتدد حقوق وواجبات كال منهما، وترسم طريقة تسجيل املعامالت وتضع العواقب الناجتة عن 

  .خرق االتفاقات، ألصبحت التجارة اإللكرتونية جماال يعمه الفوضى ويكثر فيه اخلداع
اآلن، يعد خطأ  لكرتونية فيها حىت منظمة للتجارة اإللذلك فبطء بعض الدول العربية يف نشر قوانني

 .ا جيب اإلسراع يف معاجلته على الفورفادح
 للدولة دور كبري يف تشجيع التجارة اإللكرتونية أو إعاقتها، فكلما قللتتخفيض أسعار الجمارك:  1.0.1

فراد على إجراء ، كلما تشجع األالدولة من التعريفة اجلمركية اخلاصة باملنتجات اليت يتم شرائها إلكرتونيا
املعامالت الشرائية أكثر. فالكثري من املواطنني العرب يرغبون يف شراء منتجات من اخلارج، لكن زيادة أسعار 

 .اجلمارك على الطلبيات هو ما مينعهم
املنافسة هي شيء صحي للغاية يف جمال التجارة اإللكرتونية، فكلما زاد عدد وجود منافسين:  1.0.1

التجار واملواقع التجارية على اإلنرتنت، كلما زادت اخليارات املتاحة أمام املستهلكني، فاملنافسة تعمل على 
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خلق روح التحدي بني التجار، مما يعمل على ظهور العديد من املنتجات اجلديدة يف السوق، وتوفري العديد 
 .من العروض املغرية اليت حترك حركة البيع والشراء اإللكرتوين

لمحة عن واقع التجارة اإللكترونية في بعض الدول العربية )اإلمارات العربية المتحدة، مصر،  1.1
 السعودية(

مبا أّن مصر والسعودية واإلمارات تعترب من أكثر الدول منوا يف جمال التجارة اإللكرتونية يف املنطقة 
 العربية، ركزنا يف هذا البحث على إعطاء حملة عن واقع التجارة اإللكرتونية هبذه الدول. 

ية املتحدة ارات العربلطاملا كانت اإلمواقع التجارة اإللكترونية في اإلمارات العربية المتحدة:  5.1.1
االقتصادية يف منطقة دول جملس التعاون اخلليجي والشرق  أحدث التوجهاتهي الدولة املبادرة يف تبين 

وعند انتشار  .األوسط ومشال أفريقيا بشكل عام، وحتديدا ينطبق هذا األمر على األمور املتعلقة بالتقنية
كان   2111 هرة ويف العامالتجارة اإللكرتونية يف منتصف األلفينات، سارعت اإلمارات إىل دراسة هذه الظا

هناك العديد من الشركات اليت دخلت هذا القطاع يف سوق اإلمارات. هذا النمو السريع نسبيا كان ورائه 
عدة عوامل ولكن العامل األساسي هو أن اإلمارات حتوي عدد من املستهلكني سريعا ما تقبل فكرة الدفع 

مال املنطقة اإللكرتونية احمللية اليت مت تطويرها لتغطي أع عرب االنرتنت، إىل جانب العديد من شركات التجارة
 .أو احليز الصغري الذي تشغله

وأحد أهم األسباب يف جناح التجارة اإللكرتونية يف اإلمارات هو التزام اجلهات احلكومية بدعم هذا 
 القطاع العاملي يف السوق احمللي.

يف  لوصولاملنتشرة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة با اهلواتف الذكيةوساعد استخدام االنرتنت و 
قطاع التجارة اإللكرتونية إىل أفاق جديدة؛ وأظهرت نتائج أحباث جديدة من جوجل أن اإلمارات تقود 

، وأّن استخدام االنرتنت بني سكان %93.2قطاع استخدام اهلواتف الذكية حول العامل وذلك بنسبة 
 ،.%71.7الدولة تصل نسبته إىل 

وقني نرتنت متت ترمجتها يف اإلمارات إىل عدد هائل من املتسإّن هذه النسبة العالية من الوصول إىل اال
مقيمني يف اإلمارات  3من كل  1عرب االنرتنت. وحبسب إحدى اجلهات املالية يف اإلمارات، على األقل 

https://www.payfort.com/blog/ar/2018/02/13/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5/
https://www.payfort.com/blog/ar/2018/02/13/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5/
https://www.payfort.com/blog/ar/2018/03/12/%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9/
https://www.payfort.com/blog/ar/2018/03/12/%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9/
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عندما يتعلق األمر  2من كل  1يقومون بعملية شراء واحدة على األقل كل أسبوع، وهذا الرقم يرتفع إىل 
 .بديب

التجارة السماح للشركات بالعمل بقطاع  التطورات يف تشريعات العمل يف هذا القطاع مثل ومع بعض
يف املناطق احلرة، وحتسني عمليات وتسعريات التصدير والتوريد، فإّن اإلمارات تقف يف مكان  اإللكرتونية

مناسب لالستفادة من هذا القطاع بشكل أكرب لتحقق املزيد من النمو وتستمر يف قيادة املنطقة بقطاع 
 .التجارة اإللكرتونية

ومع استمرار احلكومات احمللية بتطوير ودعم كل ما يتعلق باالستثمار يف اإلبداع واالبتكار، فإن 
التجارة اإللكرتونية ستستمر يف النمو، ومع وجود اإلمارات العربية يف صدارة هذا النمو، فإن مستقبل التجارة 

 (2112)اجلمال،  اإللكرتونية يبدو مشرقا أكثر من أي وقت مضى. 
مواقع التجارة اإللكرتونية األكثر شعبية يف اإلمارات العربية املتحدة وفقا ألحدث األرقام،  عن أما 

موقع للتجارة اإللكرتونية تعمل يف اإلمارات العربية املتحدة؛ ويعترب سوق.كوم هو  131هناك ما يقرب من 
 املوقع اإللكرتوين األول األكثر زيارة يف اإلمارات العربية املتحدة. 

منتجات التجارة اإللكرتونية األكثر شعبية يف اإلمارات العربية املتحدة على غرار االجتاهات ن أما ع
العاملية، يبدو أن اإللكرتونيات والربامج والكمبيوترات، هي أكثر أنواع املنتجات اليت يتم شراؤها عرب اإلنرتنت 

 عرب اإلنرتنت يف البالد، يلي ذلك املالبس من إمجايل املشرتيات ٪27يف اإلمارات العربية املتحدة، فهي متثل 
 على التوايل مبا فيها من اجملوهرات )من ضمنها الساعات(. ٪12و  ٪19وامللحقات بنسبة 

جتدر اإلشارة إىل أّن منو التجارة اإللكرتونية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة هو جزء من سلسلة من 
اهم نطقة ككل، على الرغم من ذلك، باملقارنة مع الدول األخرى، تسالتغيريات الكبرية اليت تشكل البلد وامل

مشرتيات التجارة اإللكرتونية يف اإلمارات بأقل نسبة من الناتج احمللي اإلمجايل. وهذا يعين أنه ال يزال هناك 
حصائيات التجارية )اإل  .الكثري من اإلمكانات غري املستغلة للتجارة اإللكرتونية يف اإلمارات العربية املتحدة

 (2112لدولة اإلمارات العربية املتحدة عرب اإلنرتنت لعام 

https://www.payfort.com/blog/ar/2018/01/09/%D8%AA%D8%AC%D9%87%D9%8A%D8%B2-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A/
https://www.payfort.com/blog/ar/2018/01/09/%D8%AA%D8%AC%D9%87%D9%8A%D8%B2-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A/
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 دولة حكومة أظهرتاإللكرتونية فقد  التجارة جمال يف اإلمارات دولة وجهود مبادرات أما عن أهم
 املقدمة يف السياق هذا يف اإلماراتدولة  وجهود مبادرات وتعد اإللكرتونية بالتجارة اهتماما كبريا اإلمارات
 مثل دول يف اإللكرتونية التجارة هبا مرت اليت املتطورة مقارنة باملراحل بدايتها يف اجلهود هذه كانت وإن

 يف تنفيذها مت اليت املميزة املشروعات يف اجلهود هذه وتتمثل الصناعية األخرى والدول املتحدة الواليات
 (21-21، الصفحات 2119)النونو،  :كاآليت وهي اإللكرتونية التجارة جمال

 يتوفر اليت األوسط الشرق يف الوحيدة التوثيق سلطة كومرتست تعد(: Comtrustكومترست )  -
 األمان لضمان مستوى أعلى تعد واليت اآلمنة، االتصالية التجارية لضمان التعامالت شاملة حلول لديها
 من أنواع عدة كومرتست توفر ذلك إىل باإلضافة واملنتج، العميل اإللكرتونية حاليا بني التعامالت يف

 على حمل واجهة إلنشاء الالزمة واألدوات الربامج توفري مثالا  منها لألفراد واملؤسسات األمنية اخلدمات
 من أو منفرد متجر خالل من لديه املتوفرة واخلدمات كتالوج )دليل إلكرتوين( باملنتجات وإعداد اإلنرتنت
 .تسوق مركز خالل

 واليت اجلمركية املنافذ جمال يف التجارب أجنح من مرسال مشروع يعترب: e-mirsal مرسال  مشروع -
 من درجة أعلى ويتيح 1779ماي يف التطبيق حيز مرسال خدمة دخلت ديب، حيث مجارك به قامت

 هذه وسداد آلياا  اجلمركية للرسوم الفعلي التقدير مرحلة إىل تصل واليت اجلمركيةاحلركة  إدارة يف الديناميكية
 باإلفراج اخلاصة املعامالت إهناء حتقق وبذلك النظام يف املتاحة الدفع وسائل خالل استخدام من الرسوم
 .أزمنة قياسية يف اجلمركي

 اتصاالت بنية توفري 2111 أكتوبر يف دشنت واليت لإلنرتنت ديب مدينة تستهدفلإلنترنت:  دبي مدينة -
 إليه وحتتاج فيه ترغب خدمة مستوى أي لدعم فيها العاملة للشركات عالية سعة ذات فائقة التطور حتتية
 الراغبة والعاملية احمللية خيارا للشركات لإلنرتنت ديب مدينة تصبح حبيث به، عمالئها لتزويد عملياهتا أو يف

  .ألعماهلا كقاعدة اإلنرتنت وقطاع اإللكرتونية التجارة يف تطوير
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املنطقة  هيئة ديب، يف اإللكرتونية احلكومة مثل تنفيذها مت اليت املشاريع من العديد إىل إضافة      
 بنك مثل املصرفية اإللكرتونية املعامالت بإجراء الدولة يف الوطنية املصارف من العديد قيام احلرة، كذلك
 .اإلنرتنت عرب التسوق بطاقة مؤخرا أصدر الذي الدويل اإلمارات
مصر،  هناك حتديات تواجه التوسع يف التجارة اإللكرتونية يفواقع التجارة اإللكترونية في مصر:  0.1.1

على رأسها عمليات الدفع اإللكرتوين وصعوبة شحن املنتجات، عالوة على اخنفاض ثقة املستهلك يف 
 كافة املؤشرات استعداد وجاهزية مصر لتجاوز هذه العوائق.   التجارة اإللكرتونية، ولكن تعكس

مليار دوالر حبلول  219وهناك توقعات بأن حجم التجارة اإللكرتونية يف مصر سوف يصل إىل 
، وفقا لتقرير بيفورت عن حالة املدفوعات يف العامل العريب، خاصة أّن التجارة اإللكرتونية يف 2121العام 
 (2117)إبراهيم،  مليار دوالر فقط. 112سجلت  2112العام 

وأكد الدكتور مسري اجلمال مستشار وزير التجارة والصناعة للمعلومات يف مصر، أّن التجارة 
 اإللكرتونية أصبحت منافسا قويا للتجارة التقليدية، الفتا إىل أّن مصر تتمتع مبزايا فريدة يف هذا اجملال حيث

من تعداد  %21مليون مستخدم والفئة العمرية اليت متثل الشباب  22مستخدمي اإلنرتنت ألكثر من يصل 
 .مصر هي املستخدم األّول هلا

وأوضح اجلمال، أّن مصر تشجع تطوير التجارة اإللكرتونية حيث مت إنشاء عدة شركات مصرية 
أنّه جارى  ري هلذه الشركات، مشريا إىلوبشراكات أجنبية تعمل يف هذا اجملال وتدعم أيضا التوجه التصدي

حاليا إعداد قانون خا  لتنمية وتطوير التجارة اإللكرتونية هبدف تشجيع وتنظيم عمل املعامالت التجارية 
 .)الصناعة( اليت تتم عرب شبكة املعلومات أو اإلنرتنت
لتجارة استطاعت التغلب على التحديات والعقبات اليت تواجه اوهناك بعض املواقع اإللكرتونية اليت 

اإللكرتونية يف مصر، وذلك من خالل العمل خبدمة مهمة للغاية وهى " الدفع عند االستالم " حماولة لكسب 
يما ف            الثقة وتشجيع عملية الشراء عرب االنرتنت للمواطن العريب، وميكن إعطاء حملة عن هذه املواقع

 لي:ي
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هو أول موقع من نوعه للتجارة االلكرتونية يف مصر، بدأ : nefsak.comنفسك دوت كوم 
ودفعت ماليني اجلنيهات لبناء موقع قادر على بيع  Ideavelopers حيث استثمرت 2111يف عام 

 .السلع املختلفة اليت يبحث عنها املستهلكني احملليني ىف مصر
من ضمن املواقع اليت تعمل يف مصر هو موقع جوميا.كوم وظهر يف  :joumia.comجوميا
 "من إحدى الشركات األملانية املتخصصة يف عمل مواقع التجارة االلكرتونية وهى  2112منتصف عام 

Rocket Internet "  ولكنها ليست مقتصرة على دولة واحدة فقط، ففي وقت واحد ظهرت جوميا
  وبدأت التوسعات يف عدة بلدان.ىف مصر، و املغرب، ونيجرييا 

هذا املوقع يوجد يف عدة بلدان عربية أيضا وليست مصر فقط  : souq.comسوق دوت كوم
وهى الكويت، اململكة العربية السعودية، اإلمارات، مصر وتتوافر فيه مجيع السلع بكافة أنواعها وميكن لكافة 

 )حجازي(   ع اإللكرتوين أو الدفع عند االستالم.املستخدمني اختيار آليه الدفع اخلاصة هبم سواء الدف
بري حسب الدكتور حسام الغايش، خواقع التجارة اإللكترونية في المملكة العربية السعودية:  1.1.1

وشهدت نسبة تريليون دوالر،  31أسواق املال، إّن التجارة اإللكرتونية " سوق واعدة عامليا بقيمة تزيد على 
، وذلك حبسب تقارير وزارة 2112بنهاية العام  %27.7التسوق عرب اإلنرتنت يف اململكة ارتفاعا إىل 

باال  وهذا النمط العاملي اجلديد من التجارة يشهد إق اإلتصاالت وتقنية املعلومات واهليئة العامة لإلحصاء"،
منوا ضمن جمال هذه التجارة يف العامل بنسبة  دول 11كبريا من قبل السعوديني حيث تعد اململكة من أعلى 

مليار لاير، خالل  21، وقد وصل حجم تداوالهتا ضمن اململكة إىل ما يقارب على الـ %32منو تتجاوز 
. هذا ويعد السوق السعودي أكرب سوق اقتصادي يف املنطقة، وأكرب األسواق الشرائية 2112العام 

)انبيعة،  .%31ية قّلصت مبيعات سوق التجزئة التقليدي إىل واإلستهالكية، حيث التجارة اإللكرتون
2117) 

إحدى شركات أمازون، فإّن حجم التجارة اإللكرتونية يف اململكة قد  Payfort وحسب تقرير
، وأوضح التقرير يف أّن سوق التجارة 2020مليار لاير سعودي( يف عام  22.1مليار دوالر ) 22يصل إىل 

مليار  13.2مليار لاير سعودي( إىل  32مليار دوالر ) 7.1من  2112اإللكرتونية منى من عام 
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، وهذا يعطي دليل يف أّن العميل بدأ يتحول بشكل %21مليار لاير سعودي( بنسبة منو  11.21) دوالر
ت عام ذكور أعاله يف أّن عدد املشرتين عرب االنرتنقوي للشراء من االنرتنت، حيث أوضح نفس التقرير امل

، وصدر يف عام 2112عن عام  %13.2مليون مستخدم، بنمو يقارب  12يف اململكة بلغ  2111
تقرير من هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات يتناول به وضع التجارة اإللكرتونية يف اململكة، يشري  2119

، وتأيت هذه الدراسة من مؤمتر األمم %27جارة اإللكرتونية يف اململكة هو التقرير إىل أّن معدل جاهزية الت
 (2117)زايد،  .UNCTADاملتحدة للتجارة والتنمية 

بات من الضروري تنظيم عمليات التجارة اإللكرتونية يف اململكة، من هنا أصدر جملس الوزراء 
 .2117يف مطلع أكتوبر فقة على نظام التجارة اإللكرتونية السعودي مرسوما باملوا

وقد حقق النظام اجلديد قفزة نوعية يف تنظيم التجارة اإللكرتونية حيث أبرزت الصحف السعودية 
فوائد توفري ضوابط لعمليات الشراء والبيع عرب اإلنرتنت ضمن اسرتاتيجية التحول الرقمي، واليت تضمن                      

  احلقوق للطرفني.
فاعترب وزير التجارة واالستثمار السعودي ماجد بن عبد اهلل القصيب، أّن نظام التجارة اإللكرتونية 
يعكس مرحلة تارخيية جديدة يف مسرية االقتصاد السعودي تعزز مكانته وقدرته على مواكبة كافة املتغريات 

هلكني من الغش التجارة اإللكرتونية وتطويرها، ومحاية املستواألمناط التجارية احلديثة يف العامل، وحتفيز أنشطة 
  (2117)إدريس،  .أو اخلداع أو التضليل وحفظ مجيع احلقوق

مادة توفّر احلماية الالزمة لتعامالت التجارة اإللكرتونية من الغش واخلداع  22يشمل النظام على 
  حيفظ حقوق التاجر واملتسوق اإللكرتوين معا.والتضليل واالحتيال مبا 

 خاتمة: .1
 مت التطرق يف هذا البحث ألهم املفاهيم املتعلقة بالتجارة اإللكرتونية، ومت الرتكيز على واقع تطبيقها

دية واإلمارات يف كل من السعو  هااإلشارة إىل مالحمو يف العامل العريب واملتطلبات الواجب توفرها لنجاحها، 
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ه واملبادرات اليت قامت هبا هذه الدول يف جمال التجارة اإللكرتونية، وقد توصلنا يف هذ العربية املتحدة ومصر
 الورقة البحثية إىل جمموعة من النتائج والتوصيات ميكن ذكرها فيما يلي:

 لتالية:توصلنا يف هذه الورقة البحثية إىل النتائج ا. النتائج: 5.1
 ساعدت على سرعة اإلستجابة لطلباتكشفت الدراسة أّن ظهور التجارة اإللكرتونية والرقمنة  -

حول من مفهوم ، وبالتايل مت التالعمالء إذا ما قورنت بالتجارة التقليدية واليت تستغرق وقتا أطول
صر وتأثريها اجليد على العالتجارة التقليدية إىل مفهوم التجارة اإللكرتونية واليت تتماشى مع تغريات 

 أمناط احلياة اليومية؛

كشفت الدراسة أّن يف الدول العربية تغيب التشريعات والنظم الواضحة بشكل كبري مما يعيق تقدم  -
 وسائل وسرعة نوعية مثل اإللكرتونية، التحتية البىن التجارة اإللكرتونية، باإلضافة إىل ضعف

 لكرتوين؛اال والربط املعلومات ونقل االتصاالت

جمموعة من املتطلبات اليت جيب توفرها لنجاح التجارة اإللكرتونية يف الوطن  كشفت الدراسة عن -
ة باملنتجات والتقليل من التعريفة اجلمركية اخلاص كنشر ثقافة التعامل التجاري اإللكرتوين العريب

 تتسم بسرعة اخلدمة؛ نتاليت يتم شرائها إلكرتونيا باإلضافة إىل توفري بنية حتتية قوية لإلنرت 

وذلك من خالل  اإللكرتونية بالتجارة اهتماما كبريا اإلمارات تويل دولة حكومة أظهرت الدراسة أن -
 السياق؛ هذا يف دولة اإلمارات وجهود مبادرات العديد من

تشجع تطوير التجارة اإللكرتونية حيث مت إنشاء عدة توصلت الدراسة أيضا إىل أّن دولة مصر  -
مصرية وبشراكات أجنبية تعمل يف هذا اجملال، فهي تعمل حاليا على إعداد قانون خا  شركات 

لتنمية وتطوير التجارة اإللكرتونية هبدف تشجيع وتنظيم عمل املعامالت التجارية اليت تتم عرب 
 شبكة املعلومات أو اإلنرتنت؛

ة والذي التجارة اإللكرتونيمت التوصل أيضا يف هذه الدراسة إىل أن السعودية قامت بإقرار نظام  -
 عمليات الشراء والبيع عرب اإلنرتنت مبا يضمن حقوق الطرفني؛يعمل على ضبط 

 . التوصيات:0.1 
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توصي الدراسة بإعطاء الدول العربية االهتمام األكرب بالتجارة اإللكرتونية ملا هلا من أمهية وذلك  -
 نرتنت؛تطلبات املادية لتوفري االعن طريق توفري البىن التحتية من رقمنة وتكنولوجيا وامل

ضرورة القيام حبمالت توعية للمستهلك العريب حىت يصبح له الوعي الكامل عن التجارة  -
اإللكرتونية، ورمبا يكون للجامعات أيضا دور يف ذلك من خالل إدراج هذا املفهوم اجلديد يف 

 الربامج اليت تدرس للطلبة لكي تصبح هلم ثقافة عن املوضوع؛
 لتسوقاتوفري العديد من املوظفني الذين لديهم اخلربة الكاملة يف التعامل على اإلنرتنت أو جيب  -

من خالل اإلنرتنت والرتويج للبضائع، ورمبا يكون ذلك من خالل القيام بدورات تدريبية مكثفة 
 االنرتنت؛على استخدام الربجميات وشبكات 

 مع اليت تتالءم والقواعد التشريعات والقوانني ضرورة قيام الدول وخاصة الدول العربية على سن -
 التجارة استمرار يضمن والتنظيمي الذي القانوين اإلطار اإلنرتنت ووضع شبكة عرب التجارة طبيعة

 ؛فيها املتعاملة األطراف حقوق ومحاية اإللكرتونية
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دور التسويق اإللكتروني في تطوير استراتيجيات الترويج والتوزيع المنتهجة من طرف الشركات 
 الكبرى الجزائرية

The role of e-marketing in the development of promotion and 

distribution strategies pursued by the major Algerian companies 

 amir.yozmane@gmail.com يوزمان محمد أمير، المدرسة العليا للتجارة )الجزائر(، 
 Benaouag.larbi@gmail.com، )الجزائر(لتجارة ، المدرسة العليا ل1بن عواق العربي

 

 :ملخص
عرف على التوزيع باعتباره من بني أهم عناصر املزيج التسويقي حاولنا من خالل هذه الدراسة الت

تسويق اإللكرتوين تطرقنا إىل الخاصة وباعتباره أهم وظيفة منتجة للثروة يف حياة املؤسسة االقتصادية، مث 
وأهم فوائده ومزاياه يف ظل تطورات التجارة االلكرتونية، مث ختمنا الدراسة مبدى استفادة شركة اتصاالت 
اجلزائر وباعتبارها من أهم الشركات اجلزائرية الكربى من خدمة التجارة اإللكرتونية والتوزيع اإللكرتوين يف 

 يج منتجاهتا.تطوير اسرتاتيجية توزيع وترو 
 املزيج التسويقي، التوزيع، الرتويج، التسويق اإللكرتوين.الكلمات املفتاحية: 

 ؛دور التسويق اإللكتروني في تطوير التجارة اإللكترونية المحور:
Abstract:  

Through this study, we tried to identify the distribution as one of the 

most important elements of the marketing mix, and as the most important 

function of producing wealth in the life of the economic institution, and then 

touched on e-marketing and its most important benefits and advantages in the 

light of the developments of electronic commerce, then concluded the study 

to the extent of the benefit of the company and as a Major Algerian 

companies from the service of e-commerce and electronic distribution in the 

development of the strategy of distribution and promotion of their products. 

Keywords: Marketing mix, distribution, promotion, e-marketing. 
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 مقدمة: .5
أصبح التسويق جزء ال يتجزأ من وظائف املؤسسة، بل أصبح جوهرها ملا له من أدوار يف توليد الثروة 
يف املؤسسة، حيث يعترب التسويق الوساطة بني املؤسسة وعمالئها، وهو واجهتها اليت متكن العميل من اختاذ 

ا على سلوك اجلمهور، ا املؤسسة ولصاحلهالقرار النهائي املتعلق بالشراء، فهو االسرتاتيجية اليت تؤثر من خالهل
وذلك من خالل تقدمي عرض أعلى من عروض املنافسني. غري أنه ويف ظل العوملة واالنفتاح الذي شهده 

هتا والظفر بثقة منتوجاوتوزيع العامل فإن املؤسسات الوطنية تواجه دوما العديد من الصعوبات يف تسويق 
 سائل وادخال التكنولوجيا يف توزيع منتجاهتا.حماولة البحث عن أفضل الو  املستهلك

 وعلى ضوء ذلك تربز معامل إشكالية املداخلة واملتمثلة يف:
املنتهجة من طرف الشركات  ير اسرتاتيجيات الرتويج والتوزيعدور التسويق اإللكرتوين يف تطو ما هو 
 ؟الكربى اجلزائرية

 إىل ثالثة حماور:ولإلجابة على اإلشكالية املطروحة سنقسم املداخلة 
 احملور األول: التوزيع أحد أهم عناصر املزيج التسويقي األربعة.

 اإللكرتوين يف حياة الشركات الكربى. التسويقاحملور الثاين: أمهية 

تطوير  يف ، ومدى استفادهتا من خدمات التسويق اإللكرتوينمؤسسة اتصاالت اجلزائراحملور الثالث: 
 ا وخدماهتا.اسرتاتيجية توزيع منتجاهت

 التوزيع أحد أهم عناصر المزيج التسويقي األربعة .0
 تعريف المزيج التسويقي .2.1

ملزيج جمموعة متناسقة من القرارات املتعلقة بسياسات معينة، ويعرف ا على أنهاملزيج التسويقي يعرف 
ى رد فعل لالتسويقي على أنه عبارة عن جمموعة من العناصر اليت تستطيع املؤسسة من خالهلا التأثري ع

املستهلك جتاه منتج ما. كما يعرف املزيج التسويقي على أنه جمموعة من الوسائل اليت متلكها وتستغلها 
 . (12، صفحة 1001)الصحن،  املؤسسة لتحقيق أهدافها يف اجلزء السوقي املستهدف
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 عناصر المزيج التسويقي .1.1
التسويقية  صورته التقليدية أربعة عناصر تتكامل فيما بينها لتحقيق األهداف يضم املزيج التسويقي يف

وهي: املنتج، السعر، التوزيع والرتويج. غري أن هذه العناصر تعرضت للعديد من االنتقادات وخاصة يف اجملال 
بعة للمزيج التسويقي ر اخلدمي، مما جعلها باستمرار عرضة للتنقيح والزيادة والتعديل. وقد مت متديد املكونات األ

إىل سبعة تشمل ثالثة عناصر أخرى تعكس على حنو أفضل تقدمي اخلدمات وهي: الناس والعمليات واألدلة 
 .(Chaffey, 2006, p. 215) املادية

 ينبغي أن يفهم املنتج بأوسع طريقة ممكنة قصد دمج تقدمي اخلدمات.: المنتج .2.1.1

 مفهوم المنتجأوال: 
يعترب املنتج جمموعة اخلصائص املادية وغري املادية اليت هتدف إىل اشباع حاجات املستهلك عن طريق 
د قيامه باملبادلة يف السوق املستهدفة، واليت تتضمن جمموعة املنافع الوظيفية واملادية واالجتماعية والنفسية. وق

 فكرة، أو أي تركيبة جتمع بينهم شرط أن يكون قادرا على اشباعو خدمة، أو أيكون املنتج يف صورة سلعة، 
 .(101، صفحة 1991)العالق،  تلك احلاجات والرغبات

 : مراحل المنتجثانيا
مير املنتج بالعديد من املراحل خالل دورة حياته تنتهج يف كل منها املؤسسة اسرتاتيجيات خمتلفة، 

 وتصنف املنتجات إىل: 

 وهي املنتجات اليت يقوم املستهلك القتنائها إلشباع حاجاته ورغباته؛ :منتجات استهالكية 

  صناعي، وتوجه يها العميل المنتجات صناعية: وتسمى أيضا السلع اإلنتاجية وهي السلع اليت يشرت
 .لالستخدام يف اجملال الصناعي واإلنتاجي

 ثالثا: مميزات المنتجات
ف عدة قرارات أمهها االسم التجاري، والعالمة املميزة، باإلضافة إىل غريها من القرارات كالتغليبيتعلق باملنتوج 

 .وغريها
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يف يعترب الثمن املتغري الوحيد يف املزيج التسويقي الذي ال ينتج تكال :التسعير .1.1.1
بل يوفر يف الواقع إيرادات للمؤسسة، وعلى الرغم من أمهية هذا العنصر إال أنه تشوبه مشكلة تسويقية مهمة 

 وتتمثل يف كيفية حتديده، 
 تعريف السعر:أوال: 

د اجلهد ى عنها للحصول على منتج معني. ويعيعين السعر من وجهة نظر املشرتي القيمة اليت يتخل
 ,Gabriel, 2014) البدين أو النفسي وكذا املخاطر املرتبطة بعملية الشراء عناصر غري نقدية من السعر

p. 118)  اإلعالن ك. ويكتسب السعر أمهيته من قرارات التسعري هلا تأثري هام على غريه من عناصر التسويق
كما أن سياسة التسعري حتدد جمرى الشركة ومسارها االقتصادي وكذا درجة جناحها. ذلك   وغريها، والتوزيع

 .أن قرارات التسعري تؤثر على درجة رحبية املؤسسة
 ثانيا: عوامل تحديد السعر

 : (Villemus, 2009, p. 108) ويتعلق السعر بعدة عوامل أمهها

 التكاليف املتعلقة باإلنتاج؛ 

 القيمة احملسوسة من طرف العمالء؛ 

 تسعري املنافسني؛ 

 مرونة الطلب. 

ويعرب عنه أيضا بسياسة االتصال حيث متثل عنصرا أساسيا يف املزيج  الترويج: .2.0.0
التسويقي لكل من القطاع اإلنتاجي والقطاع اخلدمي، إال أن هذا األخري قد يواجه صعوبة ملا جنده يف 

 اخلدمات كالالملموسية.

 أوال: تعريف الترويج
ريق اسناد  املبيعات، وذلك عن طهو عبارة عن جمموعة التقنيات اليت هتدف إىل الزيادة السريعة يف

مزايا للموزع أو املستهلك النهائي للسعلة، وتكمن أمهية الرتويج يف كون النشاط الرتوجيي يؤثر على قرار 
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الشراء بالنسبة للمستهلكني، حيث يهدف النشاط الرتوجيي إىل الوصول إىل مستويات عليا من املبيعات، 
مهور ج واملؤسسة بصفة عامة، ويكون ذلك بإيصال املعلومات الالزمة جلوذلك بتقوية ثقة املستهلك يف املنتو 

 املستهلكني واليت تشجعهم على اختيار السلعة وشرائها.

 عناصر الترويجثانيا: 
 : (23، صفحة 1991)راشد،  ويتكون الرتويج بدوره من عدة عناصر أساسية هي

 اإلعالن؛ 

 الدعاية؛ 

 البيع الشخصي؛ 

 .العالقات العامة 

متثل عملية التوزيع ميزة تنافسية يف حياة املؤسسة خاصة بتأثرها  التوزيع: .2.0.0
 بتكنولوجيا املعلومات اليت غريت جمرى السياسة التوزيعية من خالل تسهيل العملية وتقليص قنوات التوزيع.

 تعريف التوزيعأوال: 
نتجني او املسوقني بداية من انتهاء عملية اإلنتاج إىل أن هو جمموعة النشاطات احملققة من طرف امل

تصبح قابلة لالستهالك يف الوقت املناسب، واملكان مناسب وباألشكال والكميات املوافقة حلاجات 
املستهلكني. ويعد التوزيع من الوظائف األساسية للتسويق، حيث يتم اختاذ القرارات املتعلقة باختيار قنوات 

 زيع، واليت يتم من خالهلا انتقال السلع واخلدمات من مصادر انتاجها إىل أماكن الطلب عليها.او منافذ التو 

 طرق التوزيعثانيا: 
 : (103، صفحة 1002)الطائي،  وميكن تقسيم طرق التوزيع إىل

  التوزيع املباشر: حيث يتصف التوزيع املباشر بغياب الوسيط، هذا األسلوب هو
 األنسب )ويف بعض األحيان الوحيد( لتوزيع بعض اخلدمات. 

  التوزيع الغري املباشر: وهو عكس سابقه أسلوب يتصف بوجود وسيط واحد
انت تشمل ذا كعلى األقل بني مؤسسة اإلنتاج، واملستهلك النهائي. تتصف القناة بقصرها إ
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وسيط واحد على األكثر وتكون طويلة كلما زاد عدد الوسطاء، كما ان زيادة عدد الوسطاء 
 يؤثر على السعر النهائي للمنتج. 

 استراتيجيات التوزيعثالثا: 
 توزيعفيما يلي تفصيل ألهم اسرتاتيجيات الخيري املنتج بني ثالث اسرتاتيجيات توزيعية 

(Lanneyrie, 2013, p. 125): 

  التوزيع املكثف: ويقصد به توفري السلع أو اخلدمات يف أكرب عدد ممكن من
منافذ التوزيع وهذا النوع من التوزيع يستعمل بالنسبة للمنتوجات الواسعة االنتشار واليت يرغب 

ة خلدمة وتستعمل آالت البيع، أو متاجر التجزئة الصغري املستهلك يف احلصول عليها بأقل جهد، 
 هذا الغرض.

  التوزيع االنتقائي: يتم اختيار بعض منافذ التوزيع املتاحة دون غريها، حيث يتم
انتقاء عدد حمدود من الوسطاء وفقا ملعايري حمددة، وحسب الصورة التسويقية املراد الوصول 

 سلع املضمونة الشراء.إليها. غالبا ما يرتبط هذا النوع بال

  التوزيع احلصري: أو التوزيع املخصص يف هذه احلالة يقوم املنتج بإعطاء بعض
جتار التجزئة فقط احلق يف بيع منتجاته دون غريهم، وهتدف هذه االسرتاتيجية إىل التحكم يف 

ا النوع ذعملية البيع، وكذا جودة املنتج واخلدمات املقدمة، وكذلك السعر. وغالبا ما يرتبط هب
 من االسرتاتيجيات ارتفاع سعر الوحدة، وكذا خدمات ما بعد البيع. 

 اإللكتروني في حياة الشركات الكبرى التسويقأهمية   .3

تضع اإلنرتنت ملستعمليها جمال كبري من االستعماالت والذي يسمح للمنظمات واملؤسسات بالعديد 
ء التسويق تسعى وراشركات الكربى عرب العامل لوذلك ما جعل امن الفرص للرتويج عن السلع واخلدمات، 

 التكنولوجي.
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 التسويق اإللكترونيمفهوم   .2.3

تسعري حسب اجلمعية األمريكية للتسويق عملية ختطيط وتنفيذ وتصميم و اإللكرتوين التسويق  رفيع
وترويج وتوزيع األفكار والسلع واخلدمات من أجل خلق التبادالت اليت حتقق أهداف األفراد واملنظمات، أما 
 معهد شارتريد للتسويق فعرفه على أنه عملية اإلدارة املسؤولة عن حتديد وتوقع وتلبية متطلبات العمالء

التسويق اإللكرتوين هو مصطلح واسع غالبا ما يشار له إذا ف. (Yadin, 2002, p. 233) بشكل مربح
تسويق ما يطلق عليه التسويق عرب اإلنرتنت غري أن التسويق عرب اإلنرتنت هو جزيئية من الكبالتسويق الرقمي،  

توفري رب اإلنرتنت استعمال اإلنرتنت باإلضافة إىل الوسائل التقليدية لاإللكرتوين، حيث يعين التسويق ع
اخلدمات للزبائن والعمالء. كما يشمل التسويق اإللكرتوين عملية إنشاء وحمافظة على العالقات مع العمالء 

"e-CRMوذاك من خالل أنشطة إلكرتونية مباشرة هبدف تسهيل تبادل األفكار واملنتجات " (Chaffey, 

2006, p. 9) . 
ويتبني من خالل التعاريف السابقة أن التسويق اإللكرتوين ما هو إال تسويق تقليدي جوهره بناء 
العالقات مع العمالء واحملافظة عليها ولكن خيتلف عن التقليدي يف الوسيط، فالتسويق اإللكرتوين يستعمل 

ويق ائل التكنولوجية احلديثة، وبالتايل فهو مكمل للتسويق التقليدي. فالتساإلنرتنت باإلضافة إىل الوس
اإللكرتوين يهدف بالدرجة األوىل إىل إرضاء األطراف املعنية باملبادالت، سواء تعلق األمر بالعميل الذي 

ملنفعة ا سوف حيصل على املنفعة أو القيمة جراء عملية التبادل، أو املنظمة اليت سوف حتصل على ما يقابل
املقدمة للعميل سواء كانت عمولة نقدية أو أي طريقة أخرى. والتسويق اإللكرتوين يتخذ من اإلنرتنت كبيئة 

  .له اليت تعترب كبديل افرتاضي للبيئة احلقيقية
 مزايا وفوائد التسويق التكنولوجي .1.3

 : (Chaffey, 2006, p. 5)يف عملية التسويق  اإلنرتنت من فوائد استعمال
 :فالشركات الكربى عرب العامل تستعمل اإلنرتنت من خالل إشهارات تفاعلية  اإلشهار

 يرتادها يتمع مستخدمي الشبكة العنكبوتية، أو من خالل إشهارات الفتة للنظر يف مواقع التواصل وال
 ؛مجيع مستعملي اإلنرتنت تقريبا
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 وذلك من خالل وسائل وطرق تدفع املستخدم للتفاعل مع  مباشرة:ال االستجابة
اخلدمات والسلع وذلك من خالل روابط تقوده مباشرة إىل مواقع الشراء، وهذه امليزة تكون أكثر 
استعماال يف حالة اخلدمات كحجز تذاكر الطريان مثال، فالروابط تقود املستخدم للحجز مباشرة مما 

 ؛يولد مبيعات
 وذلك من خالل توفري أجوبة آلية للتساؤالت، أو املشكالت  يع:خدمات ما بعد الب

 املطروحة األكثر شيوعا؛
 :وذلك من خالل التفاعل مع العميل ويظهر ذلك بصفة كبرية  بناء عالقات مع العمالء

يف مواقع التواصل االجتماعي من خالل الصفحات اليت تتعامل مع العميل مباشرة دون وسيط األمر 
وال يتوقف االمر عند هذ احلد بل يتعدى  ،ؤسسات على معرفة حاجات املستهلكالذي يساعد امل

 إىل القيام باستبيانات إلكرتونية تساعد على معرفة توجهات املستهلك مما يساعد يف تلبية رغباته. 
 6C'sمنافع التسويق اإللكتروني حسب نموذج   .3.3
تأتية من اإلنرتنت واليت ختدم التسويق أوجز فيه املنافع امل 6C'sمنوذج  (Bocijوقد اقرتح )هذا 
 : (89، صفحة 1003)تقروت،  اإللكرتوين

 :تتم كل اخلدمات والعمليات من خالل املوقع اإللكرتوين بدال من  تقليص التكاليف
 الوسائل التقليدية اليت تتطلب خمتلف عمليات الطباعة، وينجم عن هذا تقليص التكاليف؛

 :توفر اإلنرتنت الفرص لتوفري خدمات جديدة وأيضا استغالل األسواق اجلديدة؛ القدرة 

 :بل يزة تنافسية إذا استحوذت على وسيلة قتستحوذ املؤسسة على م الميزة التنافسية
منافسيها واألمر سيان بالنسبة لإلنرتنت حيث متكن األسبقية يف استعمال اإلنرتنت يف منح ميزة 

 تنافسية ملستعمليها. 
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 :متكن اإلنرتنت من توفري التفاعل بني العميل أو الزبون واملؤسسة تحسين خدمة العميل ،
كن املؤسسة من مجع املعلومات وتوفري قاعدة بيانات حول ميول العمالء باإلضافة إىل كون اإلنرتنت مت
 وبالتايل توفري خدمة أفضل.

 متكن اإلنرتنت املؤسسات من تتبع سلوكيات الزبائن واملستخدمني،  سيطرة:زيادة ال
 وبالتايل متكن اإلنرتنت من سيطرة أفضل على مشاكل الزبائن. 

 :ال ل شيء من أحدث وأفضل وسائل التواصل واالتصتعد اإلنرتنت قبل ك تعزيز االتصال
وبالتايل فإن أهم ما ميكن أن تقدم اإلنرتنت من منافع هو التواصل بني خمتلف املتعاملني من زبائن 

 وموردين.
 تحديات وفرص التسويق اإللكتروني .3.3

إن أمهية التسويق اإللكرتوين تعود بشكل أساسي إىل بناء املؤسسات اسرتاتيجياهتا التسويقية حول 
املستهلك وسلوكياته، وبالتايل حاجة املؤسسات بشكل أكرب إىل فهم حاجيات املستهلك والسعي لتلبيتها 

 يأ ي من فرا  بل رتوين ملبشكل أكرب من املنافسني. وهذا ما تتيحه الشبكة الدولية، فتطور التسويق اإللك
إن التسويق اإللكرتوين فرض نفسه يف كثري من األحيان كبديل عن التسويق التقليدي، وذلك ملا يوفره من 

 : (19، صفحة 1991)العالق،  فرص هائلة سواء ملنظمة أو األفراد كحد سواء ومن هذه الفرص
 قلة العوائق؛ 
 مع العميل؛ التفاعل 
 االحتفاظ بالعمالء؛ 
 التسويق التعاوين؛ 
 التسويق اجلزئي؛ 
 الوظائف املتكاملة؛ 
 .تعديل مفهوم اإلعالن 



 

 يوزمان محمد أمير، بن عواق العربيي
 دور التسويق اإللكتروني في تطوير استراتيجيات الترويج والتوزيع

 من طرف الشركات الكبرى الجزائرية المنتهجة
 

10 

غري أن التسويق اإللكرتوين يفرض على املنظمات واملؤسسات الوصول إىل اإلنرتنت أوال وما ينجر 
عنها من تكاليف إضافية متعلقة بالتكنولوجيات اجلديدة من جهة وتكوين اليد العاملة الستعماهلا من جهة 

لذي قد رتنت األمر اأخرى. هذا بعد أن تنظر هاته املؤسسات يف مدى وصول العميل املستهدف إىل اإلن
يطرح إشكاال خاصة يف البلدان النامية والفقرية وهو ما سيضع حتديات للمؤسسات قبل استفادهتا من 

 التسويق اإللكرتوين. 
، ومدى استفادتها من خدمات التسويق اإللكتروني في استراتيجية مؤسسة اتصاالت الجزائر  .3

 توزيع منتجاتها.

ا هلا من مميزات عن باقي املؤسسات يف اجلزائر أمهها نشاطها على مت اختيار هذه املؤسسة، أوال مل
املستوى الوطين وعملها الدؤوب للتطوير من منتوجاهتا، وكذا فعاليتها، ومواكبتها للتطورات التكنولوجية 

 احلديثة. 
 تقديم مؤسسة اتصاالت الجزائر  .2.3

نشط ري يف اجملال اخلدمي. تاجلزائرية هي مؤسسة عمومية ذات أسهم بطابع جتا مؤسسة اتصاالت
مليار  30مليون دينار جزائري، مث مت رفعه إىل  100على املستوى الوطين حيث قدر رأمساهلا االفتتاحي بـــــــ 

. ختتص يف جمال االتصاالت السلكية والالسلكية من خالل كوكبة من املنتوجات 1003دينار جزائري منذ 
 اجلزائري أمهها:  واخلدمات اليت تقدمها لشرائح اجملتمع

 :شبكة اهلاتف الثابت السلكي مطابقة للمعايري الدولية العمومية،  خدمة الهاتف الثابت
أهم  ، ومنوتغطي كامل الرتاب الوطين، وتعرض اتصاالت اجلزائر العديد من اخلدمات يف هذا اإلطار

 ؛لثابتات يف جمال اهلاتف اخدماهتا حتويل اإلتصال، الفاتورة املفصلة، إخفاء الرقم، وغريها من اخلدم

 :ال حيث تعترب "موبيليس" فرع اتصاالت اجلزائر املوجه للهاتف النق خدمة الهاتف النقال
حمطة بث السلكي، باإلضافة  8100رائدة يف هذا اجملال، حيث تشمل على هياكل قاعدية ناجعة بأزيد من 
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نقطة بيع معتمدة. وتطرح شبكة  23000وكالة جتارية وأكثر من  93من  إىل شبكة جتارية واسعة بأزيد
 اهلاتف النقال "موبيليس" العديد من اخلدمات كخدمات اجليل الثالث والرابع؛

 :ت حيث توفر املؤسسة تقنية تسمح بتحقيق اتصاال خدمة الهاتف الثابت الالسلكي
ية على مستوى راك التأخر املسجل يف الكثافة اهلاتفبني املشرتكني ال سلكيا حيث استعملتها املؤسسة الستد

 املناطق الريفية؛

 :وذلك من خالل فرع املؤسسة "جواب" حيث يعمل على تطوير  خدمة االنترنت
اخلدمات يف هذا اجملال، ومسايرة تطلعات الزبائن بتوفري خدمة اإلحبار يف الشبكة املعلوماتية، ويتيح هذا 

نت مات اإللكرتونية كاملكتبة اإللكرتونية، وخدمة الدفع عرب اإلنرتنت، خدمة اإلنرت الفرع بدوره العديد من اخلد
اليت تسمح للزبائن والعمالء واملهنيني خاصة بإنشاء مواقع عرب  "One Clickاجلوال، باإلضافة إىل خدمة "

 .الشبكة العنكبوتية

  :الجزائرطرح وتوزيع المنتجات الجديدة في شركة اتصاالت استراتيجية   .1.3
مراعاة ألهداف الشركة وتطلعاهتا، تعتمد شركة اتصاالت اجلزائر  حلمير أي منتج بالعديد من املرا

 ديدة: اجل ا خاصةنتجات وخدماهتم ترويجعلى اخلطوات التالية يف 
 :حيث تقوم املؤسسة بالبحث ومجع أكرب قدر ممكن من األفكار ملنتجات  البحث عن األفكار

 وخدمات جديدة، وتعتمد يف ذلك على مصدرين رئيسني مها: 

 :وذلك من خالل اقتباس أفكار من البلدان الرائدة يف جمال االتصاالت.  العرض 

 :لذي تسعى يل اوذلك باإلنصات ملتطلبات السوق واحتياجات ورغبات الزبون ألنه العم الطلب
 املؤسسة للظفر به. وبالتايل فاملؤسسة تلجأ إىل حتليل الطلب يف السوق اجلزائري.

 :بعد اجلمع الكبري للمعلومات تقوم املؤسسة بغربلتها وذلك بإقصاء األفكار األقل  فحص األفكار
 أمهية واإلبقاء على املهمة منها. 

 :بقة وذلك الفكرة املطروحة الناجتة عن املرحلة الساتقوم املؤسسة يف هذه املرحلة باختبار  االختبار
 بعرضها يف بعض وكاالهتا الوطنية، ومن مث القيام بتسجيل مدى تردد املستهلك على هذه اخلدمة. 



 

 يوزمان محمد أمير، بن عواق العربيي
 دور التسويق اإللكتروني في تطوير استراتيجيات الترويج والتوزيع

 من طرف الشركات الكبرى الجزائرية المنتهجة
 

12 

 :بعد القيام بتحليل اخلدمة على مستوى عدد معني من الوكاالت  تطوير استراتيجية التسويق
سسة بتحديد األهداف االسرتاتيجية املرجوة من اخلدمة وكذا حتديد وانطالقا من النتائج الواعدة، تقوم املؤ 

 الشرحية املستهدفة باخلدمة. ومن مث حتديد االسرتاتيجية التسويقية.

 :وتعين هذه اخلطوة توقع األرباح واملبيعات من اخلدمة املطروحة، وحتديد ان   التحليل االقتصادي
 كانت تتماشى مع أهداف املؤسسة. 

 تقوم املؤسسة من خالل هذه اخلطوة بالعرض التجاري للخدمة، ومن  ج التسويقي:تطوير المزي
مث التموقع، تكون خصائص املنتج أو اخلدمة يف هذه املرحلة ذات تأثري كبري على املبيعات وبالتايل يتم إيالء 

 عناصر املزيج التسويقي أمهية كربى.

 :رة تثمارات يف املنتج أو اخلدمة، واملخاطيعود قرار اختبار السوق إىل حجم االس اختبار السوق
 املقابلة له، وغريها من القيود كالوقت وامليزانية. 

 :ينطوي قرار األطالق الفعلي على العديد من النفقات اليت قد تكون  اإلطالق الفعلي للمنتج
 غالبا أعلى منها يف اخلطوات السابقة ويراعى يف املنتج: 

  أن يكون مثاليا؛ 

 إىل جنب مع املنافسة. أن يكون جنبا 

 :اهم تبقى الشركة دوما يف اتصال مع زبائنها وذلك ملعرفة مدى رض متابعة المنتج ومحاولة تطويره
على املنتج وحماولة حتسينه وتطويره، أو إصدار منتجات جديدة بناء على متطلبات واقرتاحات الزبائن 

 واملتعاملني. 

 مات التسويق اإللكترونيمدى استفادة شركة إتصاالت الجزائر من خد  .3.3
تعترب شركة اتصاالت اجلزائر من أهم الشركات اجلزائرية املستفيدة من التسويق اإللكرتوين عامة و من 
 خدمات اإلنرتنت خاصة ومن أهم النقاط واخلدمات اليت تستفيدها الشركة من التسويق اإللكرتوين نذكر:
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  إطالق موقع إتصاالت اجلزائرwww.algerietelecom.dz   والذي يضع الشركة
مبختلف عروضها وخدماهتا بني يدي الزبون احلايل، أو الزبائن احملتملني حيث جيد فيها هذا األخري كل 

 ما حيتاجه؛

 نت نرت تسهيل عمليات الشراء واإلستفادة من اخلدمات وذلك من خالل الدفع عرب اإل
 واليت تسمح للزبون بالقيام مبختلف العمليات مع املؤسسة دون احلاجة للتنقل؛

  القيام بالتجارب على اخلط وذلك بإطالق العروض عرب اإلنرتنت، وقياس مدى جتاوب
 العمالء، واستعداد الزبون للدفع من أجل احلصول على اخلدمة؛

 اركة قع التواصل االجتماعي، ومشتعزيز متوضع املؤسسة من خالل وجودها يف خمتلف موا
 أهم األحداث واملستجدات مع العمالء؛

  خدمات ما بعد البيع حيث تعمل الشركة على تقدمي وتوفري إجابات لتساؤالت الزبائن
 وتقدمي حلول ملشاكلهم املطروحة عرب املوقع اإللكرتوين مما يساهم يف التقرب أكثر من الزبائن؛

 نتجات قرتاحاهتم وتوصياهتم ورغباهتم مما يساعد يف حتسني املالسماح للمتعاملني بتقدمي ا
 واخلدمات احلالية والشروع يف تصميم منتجات أكثر تلبية لرغبات الزبائن؛

 :خاتمة .5
لقد مر التسويق بتطورات متعاقبة مما فرض على الشركات االستجابة هلذه التطورات خاصة يف ظل 

سني ومات. الشركة اجلزائرية كغريها من الشركات، أصبح لزاما عليها حتاشتداد املنافسة وطغيان تكنولوجيا املعل
ذي وتطوير اسرتاتيجياهتا املنتهجة يف ترويج وتوزيع منتجاهتا وذلك باالستفادة من مزايا التسويق اإللكرتوين ال

 ساهم يف دفع عمليت الرتويج والتوزيع بصفة خاصة، وتسويق املنتجات واخلدمات بصفة عامة.
 ئج والتوصيات:النتا .6

 من أهم النتائج املتوصل إليها من خالل دراستنا هذه ما يلي:
  تعترب عملية دراسة املزيج التسويقي ألي منتج أوخدمة مرحلة هامة يف ترويج وتوزيع

 املنتجات خاصة اجلديدة؛

http://www.algerietelecom.dz/
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 ؛يعترب التوزيع من أهم عناصر املزيج التسويقي اليت تسمح بتدعيم امليزة التنافسية للشركة 

 البد على الشركات انتهاج اسرتاتيجية جد حمكمة ومدروسة إلجناح منتجاهتا؛ 

  ضرورة استفادة الشركات اجلزائرية خلدمات التسويق اإللكرتوين قدر املمكن، مما يزيد يف
 امليزة التنافسية هلا من خالل قرهبا من الزبائن من جهة وتوفري التكاليف من جهة أخرى.
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يج والتسويق جارة اإللكرتونية كأداة لرتو إن هدف هذه الورقة البحثية هو تسليط الضوء على أمهية الت: ملخص
ملنتجات الصناعات التقليدية على املستوى الدويل، حيث قمنا بالتطرق إىل حالة موقع بيدينا املغريب الذي 
يعترب البوابة اإللكرتونية األوىل لتسويق منتجات الصناعات التقليدية املغربية، وخلصت الدراسة إىل إن 

ا مهنيي دعم هذا القطاع نظرا للصعوبات اليت يواجههيقات اإللكرتونية يساهم يف إستخدام املواقع والتطب
الصناعات التقليدية، حيث تتمتع مبزايا يف ختفيض التكاليف مقارنة باملعارض، أو يف حالة ركود قطاع 

 السياحة.
 تصال.تكنولوجيا اإلعالم واال-الصناعة التقليدية -ة اإللكترونيةالتجار الكلمات املفتاحية: 

  في تفعيل التجارة الخارجية. ةدور التجارة االلكتروني :الثالث المحور
 

Abstract: The aim of this paper is to highlight on the importance of e-

commerce as a tool for the promotion and marketing of traditional industries 

products at the international borders, we discussed the case of Moroccan site 

baydina, which is the first website for marketing of Moroccan traditional 

products, the study concluded that the use of websites and  applications 

contributes to promoting this sector, due to reducing costs compared to 

exhibitions, or in case of a recession in the tourism sector. 

Keywords: e-commerce-traditional industry-ICT 
__________________________________________ 

 lynda_hr@hotmail.frيميل: ، اإلليندة رزقي: المؤلف المرسل

 

 

mailto:lynda_hr@hotmail.fr
mailto:lynda_hr@hotmail.fr
mailto:benarbiamounia@yahoo.fr
mailto:belaazekhayreddine@live.fr
mailto:belaazekhayreddine@live.fr
mailto:lynda_hr@hotmail.fr


 

 ليندة رزقي، بن عربية مونية، بلعز خير الدين
 التقليدية دولياالتجارة اإللكترونية أداة إلنعاش وتسويق منتجات الصناعة 

2 

 

 

 مقدمة:  .1
تعد التجارة االلكرتونية أحد أهم تطبيقات تكنولوجيا اإلعالم واالتصال ملا تتيحه من فرص للوصول إىل 

 املنتجات توفريا للجهد والوقت واملال وكذلك توسيع السوق االستهالكية سواء احمللية اإلقليمية أو الدولية.
بائن لتسويق املنتجات وكسب ز الصناعات التقليدية واحدة من أهم الصناعات اليت حتتاج إىل دعم 

ومستهلكني جدد سواء حمليا أو دوليا، فاالعتماد على املعارض أو إنشاء عالقات مع التجار أو االعتماد 
 على السياحة لتسويق املنتج التقليدي مل يعد كافيا إذ ستباع املنتجات لكن تبقى حمصورة يف فئة معينة دون

 األخرى أو يف منطقة حمدودة.
ملنتجات التقليدية يف الغالب ال ميلكون اإلمكانيات لتوصيل منتجاهتم ألكرب شرحية من فأصحاب ا

املستهلكني أو ال تتساوى فرصهم يف الوصول إىل األسواق ما جيعلهم يكتفون باإلنتاج ألجل البيع فقط 
قيق ما عجزت حتدون منافسة أو توسيع النشاط واالبتكار وحتسني املنتج، فهل بإمكان التجارة االلكرتونية 

وكيف ميكن  عنه املعارض والسياحة يف  تسويق املنتج الكرتونيا وتوسيع نشاط بيع املنتجات التقليدية؟
 هم يف إنعاش وتسويق منتجات الصناعة التقليدية دوليا؟اللتجارة االلكرتونية أن تس

اإلضافة إىل الوقوف ب ةفتهدف هذه الورقة البحثية إىل تسليط الضوء على مفهوم التجارة االلكرتوني
سمنا دراستها ق على أمهية التجارة االلكرتونية يف تسويق منتجات الصناعة التقليدية يف األسواق الدولية.

 هذه إىل ثالث حماور:
 .المحو األول: مفهوم التجارة اإللكترونية 
 .المحور الثاني: الصناعة التقليدية 
 التقليدية إلكترونيا في المغربتسويق منتجات الصناعة : المحور الثالث 
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  :مفهوم التجارة االلكترونية.0
 :تعريف التجارة االلكترونية 5.0

 حركات بيع وشراء السلع واخلدمات واملعلومات، كما يتيح أيضا احلركات االنرتنتهي نظام يتيح عرب 
اإللكرتونية اليت تدعم توليد العوائد مثل عمليات تعزيز الطلب على تلك السلع واخلدمات واملعلومات، 

ارة يه التجعمليات دعم املبيعات وخدمة العمالء، وميكن تشب االنرتنتحيث أن التجارة اإللكرتونية تتيح عرب 
اإللكرتونية بسوق إلكرتوين يتواصل فيه البائعون )موردون أو شركات، أو حمالت( والوسطاء)مساسرة( 
 واملشرتون، وتقدم فيه املنتجات واخلدمات يف صيغة افرتاضية أو رقمية، كما يدفع مثنها بالنقود االلكرتونية.

 (51، صفحة 9002)كايف، 
الصفقات  دوتعرف منظمة التجارة العاملية التجارة االلكرتونية "بأهنا جمموعة متكاملة من عمليات عق

طلق التجارة االلكرتونية "، كما تاالنرتنتوتأسيس الروابط التجارية وتوزيع وتسويق وبيع املنتجات عرب شبكة 
انات والتحويالت التبادل االلكرتوين للبيعلى جممل اخلدمات التجارية اليت تعتمد على الوسائل االلكرتونية ك

سسات والنشرات االلكرتونية وغريها من اخلدمات اليت تتعامل هبا املؤ  االلكرتوينااللكرتونية لألموال والربيد 
 (51، صفحة 9052)شاهني،  والشركات.

يات املرتبطة تكنولوجيا املعلومات االتصال يف خمتلف العملوبالتايل فالتجارة االلكرتونية هي استعمال 
 باإلنتاج وتسويق وبيع املنتجات، توفريا للجهد والوقت واملال.

 التوجه إلى التجارة االلكترونية: أسباب 0.0
مع ظهور املنظمات الرقمية تسعى منظمات األعمال يف الوقت احلايل إىل الوصول إىل األسواق 

 (51-51، الصفحات 9050)املبيضني،  :التحول يف بيئة األعمال عدة أسباب أمههاالعاملية، وهلذا 
 وسرعة انتقال املعلومات بني واالنرتنتمع ظهور ثورة االتصاالت  ظهر االقتصاد العالمي: .أ

ناك احلرب العاملية الثانية كان ه ذومن ،ة يف األسواق العاملية شديدةاملنظمات أصبحت املنافس
العديد من العوامل اليت أدت إىل تغيري منط املنافسة يف األعمال العاملية ويف تلك العوامل التشابه 
الكبري يف البنية التحتية لألعمال، ويف قنوات التوزيع، وطرق التسويق بني الدول، كما أن سهولة 
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ل بني الدول، وقد أصبح عامل الوقت ذو تأثري هام انتقال رؤوس األموال مسحت بانتقال األموا
حيث أصبحت االستجابة السريعة للتغريات يف البيئة احمليطة عنصر مهم يف حتقيق النجاح 

 .للمنظمات العاملية
ظهرت العديد من التحوالت على مستوى االقتصاد الصناعي  التحول في االقتصاد الصناعي: .ب

ملعرفة واملعلومات أي االقتصاديات اليت ترتكز على تناقل وأمهها ظهور ما يسمى باقتصاديات ا
اجية وظهور ، كما زاد الرتكيز على مفهوم اإلنتفيها املعرفة وآليات احلصول عليها ورعايتها واملشاركة

 تؤدي يف املنظمة واليت اإلسرتاتيجيةمنتجات وخدمات جديدة وأصبحت املعرفة أحد أهم األصول 
 .إىل زيادة اإلنتاجية

ظهور العديد من اهلياكل اجلديدة يف منظمات األعمال واليت تعكس  لتحول في هياكل األعمال:ا .ج
على التنسيق  زة، االعتمادية املتبادلة، الرتكياملرون ،للتطور السريع من بينها: الالمركزية االستجابة

 .فرق العملكلفة العمليات، العمل التعاوين و  وتقليل
 ة السريعةالسريع بالبيئة احمليطة واالستجاب باإلحساسمتتاز هذه األخرية  ظهور المنظمات الرقمية: .د

 قدرات الربط الرقمي مع املستهلكني واملوردين واملوظفني حيث الرتفاعللتغريات وذلك نتيجة 
يب اإلدارة لذلك فقد تغريت أسال، يساعد هذا األخري يف سهولة انتقال املعلومات والسرعة الكبرية

  .يف املنظمة يتم اجنازها عن طريق شبكات رقمية اإلعمال األساسية وأصبحتبشكل ملحوظ 
إذ تعددت  ،يعد أهم تغري طرأ على بيئة األعمال هو ثورة االتصاالت . أنماط التجارة االلكترونية:0.2

 (henri isaac, 2014, pp. 22-24) أمناط التجارة االلكرتونية نلخصها فيما يلي:
هو شكل من  :B2C( business to consumer)التعامل بين الشركات والمستهلكين .أ

البيع للجمهور تتعلق بمنذ ظهور شبكة االنرتنت، و له التجارة االلكرتونية شهد أكرب توسع  أشكال
تتنوع هذه املواقع بشكل ضخم ولديها متخصص.  تموقع االنرتن عن طريق اتمن قبل شرك

 .لعديد من النماذج داخل هذه الفئةا
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تتعلق بالتجارة االلكرتونية بني  :B2B(business to business)التجارة بين الشركات:  .ب
وين للبيانات دل االلكرت الشركات هذا النمط من التجارة أقدم من سابقتها، وتعتمد على تقنية التبا

  EDI (electronic data interchange) والوثائق
 :G2C(Government to Citizen) جهزة الحكومية والمستهلكيناألبين التجارة  .ج

عات احمللية من اجلما ،تتعلق جبميع احللول االلكرتونية اليت تساعد على تطوير الدولة أو اإلدارة
 ، واخلدمة العامة.اإلدارية اإلجراءاتأجل تسهيل 

 :G2B(Government to business) التعامل بين األجهزة الحكومية والشركات .د
ة املعلومات إىل الشركات واستقباهلا منها، كاملعلومات اخلاص إرسالتستخدم احلكومة االنرتنت يف 

 (51، صفحة 9002)كايف،  بالضرائب واجلمارك واألوضاع النقدية وغري ذلك.
هذا النوع من التجارة كان موجودا قبل : C2C(consumer to consumer)التجارة  .ه

أعطت هلذه األعمال بعدا جديدا ألهنا ضاعفت من فرص التبادل  االنرتنتظهور االنرتنت، 
البائع أو موقعه نذكر  ،ايري املختارة املتعلقة باملنتجوتسهيل البحث عن السلع وفقا جملموعة من املع

 ebay.com. (henri isaac, 2014, p. 24)من بني هذه املواقع 
ختلف املنتجات والتعريف مبسامهت التجارة االلكرتونية بشكل كبري يف توفري الوقت واجلهد واملال 

وتوسيع السوق االستهالكي ملنتجات كانت حمصورة يف منطقة معينة من هذه املنتجات نركز على منتجات 
 الصناعة التقليدية.

  :التقليدية الصناعة.2
 مفهوم الصناعات التقليدية والحرف: :5.2

 ميزت تعريفا 1969 مت تقدمي سنة CNUCED والتنمية  للتجارة املتحدة األمم حسب مؤمتر
 الوحدات كل على باليد املنتجة املنتجات تعبري يطبق يلي: كما التقليدية الصناعة عن اليدوية الصناعة فيه

 جزئها يف حتتوي احلريف واليت طرف من املستعملة املعدات وكل بسيطة وسائل أو أدوات مبساعدة املنتجة
 نظريهتا اليدوية عن تتميز التقليدية الصناعة منتجات أن حني يف الرجل، مبساعدة أو   اليد عمل على األكرب
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 غالبا ميارسون حرفيني املنتج، ومبنتجات البلد وتقاليد خصائص يعكس الذي الفين أو التقليدي بالطابع
 للتجارة  العاملي واملركز (UNISCO)وحسب منظمة األمم املتحدة للتجارة والتنمية ، املنزل يف عملهم

(CCI)  مبانيال  5222عرفت الصناعة التقليدية يف ندوة )احلرف والسوق العاملي( املنعقدة يف  أكتوبر
طرف احلرفيني إما حصرا  جات املصنوعة منبالفليبني احلرف التقليدية كاآليت: "يقصد باملنتجات احلرفية املنت

باليد أو مبساعدة أدوات يدوية أو ميكانيكية، شرط أن تشكل املسامهة اليدوية للحريف اجلزء األكرب من 
املنتج النهائي؛ هذه املنتجات تنتج من دون حتديد الكمية وباستخدام مواد أولية مأخوذة من املوارد الطبيعية 

قافية، تها اخلاصة من مسا املتميزة واليت ميكن أن تكون منفعية، مجالية، فنية، إبداعية، ثاملستدامة وتستمد طبيع
زخرفية، رمزية وهامة، تعكس وجهة عقائدية  أو اجتماعية وهذا ما جيعلها تلعب دورا اجتماعيا وثقافيا 

 (1-4، الصفحات 9052)خدجية، أفريل  .واقتصاديا"
 كما يعّرف املشرع اجلزائري الصناعة التقليدية واحلرف كما يلي:

حيدد القواعد اليت حتكم الصناعة التقليدية واحلرف 5221يناير  50املؤرخ يف 05/21طبقا لألمر 
( هي كل نشاط إنتاج أو إبداع أو حتويل أو ترميم فين أو صيانة أو تصليح أو أداء خدمة يطغى 01)املادة 
العمل اليدوي وميارس بصفة رئيسية ودائمة، يف شكل مستقر أو متنقل، أو معرضي يف أحد اجملاالت عليه 

يدية اآلتية: الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية، الصناعة التقليدية احلرفية إلنتاج املواد، الصناعة التقل
 (8، صفحة 9052)شكري،  احلرفية إلنتاج اخلدمات.

، 9052، أفريل )خدجية يف: ميكن إبراز أمهية الصناعة التقليدية :أهمية الصناعة التقليدية والحرف 0.2
  (1صفحة 

 حيث تعترب الصناعة التقليدية و احلرف لدى كل الشعوبعلى الصعيد الثقافي و الحضاري:  .أ
مقومات شخصية و متيز خصوصية جمتمع و هويته و أصالته و يعد احلفاظ على العامل أحد 

 الصناعة التقليدية هو صميم احلفاظ على تراث األجداد و عنوان لكل أمة؛
للقطاع قدرة على امتصاص البطالة وخلق مناصب العمل كما له دور  على الصعيد االجتماعي: .ب

 فاظ على هذه الفئة من أشكال االحنراف؛يف التكفل بالشباب مما جيعله مسامها يف احل
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أخرى  ميتلك القطاع ميزة تنافسية نظرا لتميز املنتج احلريف من منطقة إىل على الصعيد االقتصادي: .ج
ماليني دوالر سنويا كما أن مؤسسات  4فمثال يف إيران تصل مداخليها يف جمال صناعة الزرايب إىل 

 و امتصاص البطالة . احلرفية هلا دور يف اإلنتاج احمللي اخلام
رمي، ) نستطيع حصر مميزات الصناعة التقليدية يف النقاط التالية: مميزات الصناعة التقليدية:. 2.2

 (44، صفحة 9052
 ما ا يعترب منتج فريد ومتميز ينتج من بيئة حملية خاصة مبكوناهتا الطبيعية والثقافية واالجتماعية وهذ

يسمح للمنتج أن يصنع ضمن معايري مرتبطة مبعرفة مميزة وإبداع حملي ينتج عنه تصاميم منفردة 
 األلوان والرمزية( -ذات ميزة تنافسية من حيث النوعية )التصميم

 دول  يتميز املنتج التقليدي بتنوع كبري يف تشكيلة املنتجات التقليدية اليت استطاعت مثيالهتا يف
سها أسواق دولية، مثل صناعة الزرايب ، صناعة احللي التقليدية يف ايطاليا بشكل أخرى أن توجد لنف

 خاص، صناعة اخلزف يف الصني، ومتلك هذه األسواق حصة معتربة من جمموع املبادالت الدولية.

  . تسويق منتجات الصناعة التقليدية إلكترونيا في المغرب:4
والتنوع العرقي  الصناعة التقليدية يف املغرب نظرا للموقع اجلغرايفتتنوع  الصناعة التقليدية في المغرب:.5.4

والديين للبلد املعروف حبفاظ سكانه على الرتاث املغريب األصيل إذ يشكل ركيزة أساسية ومن املالمح املميزة 
 نذكر: ، ومن أهم الصناعات التقليدية يف املغربللمجتمع هذا رغم التطور اهلائل يف أدوات ووسائل اإلنتاج

 :نذكر منها: صناعة األحذية، السروج، الطرز على اجللد، خياطة املالبس  الصناعة الجلدية
 اجللدية، جتليد األرائك والكراسي، صناعة األحزمة، منتجات التزيني...

 :النقش على اجلبص، النقش على  صناعة اخلزف، القرميد، الصناعات من الطين والحجر
 به الكرمية...الرخام،النحت على األحجار ش

 :غزل الصوف، نسج الزرايب، خياطة املالبس، خياطة احلقائب، الطرز مبختلف  الصناعة النسيجية
 أنواعه....

 الصناعات من سعف النخيل، صناعة املنتجات من الفلني :الصناعات من النباتات... 
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 :صناعة املنتجات املعدنية املرصعة، صناعة الشبابيك واإلطارات املعدنية،  الصناعات من المعادن
 صناعة اخلوامت واألساور وباقي أنواع احللي، النقش على خمتلف املعادن...

بلغت الصادرات  إذ 9051صانع تقليدي سنة  459.905ويشتغل يف الصناعة التقليدية يف املغرب 
وبقيت الصناعة التقليدية باملغرب رهينة بالسوق الداخلية، يف حني  مليون درهم. 418.2من هذه الصناعة 

 ة.من رقم املعامالت اإلمجايل تبقى حمدودحصة املبيعات املوجهة للسياح واملغاربة القاطنني باخلارج 
 (55-50، الصفحات 9051)والتضامين، 

وتتميز مبيعات الصناعة التقليدية املوجهة للخارج بتمركز قوي على مستوى بعض املنتجات 
)والتضامين،  من إمجايل صادرات القطاع %14.8والوجهات اجلغرافية، حيث أن مخس قطاعات تشكل 

عات النباتية، املالبس التقليدية، املصنو ، وهي الفخار واحلجر، الزرايب، املصنوعات (92، صفحة 9051
 اجللدية. وهذا ما يوضحه الشكل التايل:

 (: توزيع صادرات المنتجات التقليدية المغربية5الشكل رقم )

 
 (98، صفحة 9051)والتضامين، المصدر: 

يات املتحدة ملنتجات الصناعة التقليدية املغربية، تليها الوالأما حسب الوجهة فتبقى دول أوروبا هي السوق الرئيسية 
 (9كما هو موضح يف الشكل رقم )   %94بنسبة  األمريكية

 0251(: توزيع صادرات المنتجات التقليدية المغربية حسب وجهة التصدير سنة 0الشكل رقم )
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 (92، صفحة 9051)والتضامين،  المصدر:

 فقط من رقم املعامالت اإلمجايل  %9تبقى صادرات منتجات الصناعة التقليدية حمدودة إذ شكلت 
 ولتشجيع مثل هذه املنتجات وتوسيع السوق االستهالكية يف اخلارج، (92، صفحة 9051)والتضامين، 

 يف املغرب. منصة الكرتونية لتسويق منتجات الصناعة التقليدية إنشاءمت 
 موقع بيدينا لتسويق وبيع منتجات الصناعة التقليدية في المغرب:. 0.4
 Ai groupeمن طرف  9051عام  هو موقع أنشئ :biyadina.com التعريف بالموقع .أ

وهي جمموعة تعمل يف جمال احلرف اليدوية واالستشارات والتجارة اإللكرتونية املغربية 
(aigroupe.com أنشئ املوقع ) لصناعة ملنتجات ا االنرتنتلتطوير وتسهيل التسوق عرب

دية وهي أول منصة لتسويق منتجات الصناعة التقليانطالقا من مدينة مراكش،  التقليدية املغربية
طالية متاح بأربع لغات )االجنليزية، الفرنسية، االيوليا، لتسهيل التعامل فإن املوقع املغربية د

واالسبانية( جلذب أكرب عدد من املستهلكني من الدول اليت تعد أكرب سوق هلذه املنتجات )الشكل 
، كما أنه بإمكان زوار املوقع معرفة أسعار املنتجات املعروضة بثالث عمالت هي: الدرهم (9رقم

، وميكن الزبائن من الدفع بعديد البطاقات الوطنية والدولية، يعرض على املغريب، الدوالر، اليورو
 مبينة يف الصور التاليةاملوقع عديد املنتجات 
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 المعروضة في موقع بيديناالمغربية بعض منتجات الصناعة التقليدية 

 
 

املنتجات املعروضة على املوقع تتمثل يف مجيع املنتجات املنتمية إىل األمناط السابقة الذكر )منتجات 
، "ويدخل هذا املشروع يف إطار املزاوجة بني من الصناعة اجللدية، اخلزف، أكسيسوارات، مالبس، ....(
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ه وزنه يف طاع تقليدي، لقطاع التجارة اإللكرتونية كقطاع علمي حديث وقطاع الصناعات التقليدية كق
االقتصاد املغريب إذ يشغل مليون عامل وله القدرة واألدوات ما خيول له االستجابة لطلبات السوق الداخلية 

 (biyadina.com, 2016) وخلق مواقع جديدة يف العامل"
 إنشاء موقع بيدينا له دور يف: أهمية الموقع: .ب
  خصوصية الصناعة التقليدية املغربية.التعرف على 
 .التعريف مبختلف املنتجات اليت كان يتعذر على صانعيها الوصول إىل األسواق الدولية 
 .توسيع السوق االستهالكي احمللي والدويل 
 .زيادة الصادرات من منتجات الصناعة التقليدية وبالتايل حتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية 
  مساعدة التجار وأصحاب املؤسسات املصغرة وعدم اعتمادهم فقط على املعارض لعرض وتسويق

 منتجاهتم. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خاتمة: .4
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ة لتسويق التجارة اإللكرتونية كوسيل من خالل هذه الورقة البحثية أردنا تقدمي نظرة عن دور وأمهية إستخدام
املنتجات التقليدية، فمن خالل التسويق اإللكرتوين ميكن فصل ترويج املنتجات التقليدية عن قطاع السياحة،  
كما ميكن للحرفيني ومهين الصناعات التقليدية اإلستفادة من تكنولوجيا املعلومات واإلتصال من خالل 

 ية لتسويق وترويج منتجاهتم.إنشاء بوابات ومواقع اإللكرتون
 نتائج

 ميكن إبراز أهم نتائج الدراسة يف:
لمنتج أو لتعترب التجارة اإللكرتونية بديل للتجارة التقليدية، حيث تسهل الرتويج والتسويق  -

 اخلدمة عرب املواقع والتطبيقات؛

لمستخدم الوصول لمتكن التجارة اإللكرتونية من ختفيض التكاليف املتعلقة بالتسويق وتتيح  -
 للمنتج يف أي وقت وأي مكان؛

 تساهم الصناعات التقليدية بشكل ضعيف يف اإلقتصاد املغريب رغم إنتعاش قطاع السياحة؛ -

 يعترب موقع بيدينا منوذجا لتسويق وترويج اإللكرتوين للمنتجات التقليدية املغربية.  -
 توصيات

 التالية:من خالل النتائج السابقة ميكن تقدمي املقرتحات 
 إنشاء مواقع اإللكرتونية لتسويق املنتجات التقليدية يف اجلزائر؛ -
العمل على التعريف باملعارض والصالونات اخلاصة باملنتجات التقليدية من خالل املواقع  -

 اإللكرتونية؛
 دعم املشروعات الناشئة يف جمال التجارة اإللكرتونية؛ -
 نرتنيت؛لكرتونية من خالل تطوير أنظمة الدفع، حتسني شبكة األحتسني البنية التحتية للتجارة اإل -
العمل على تقليص اإلجراءات اجلمركية اخلاصة بالتجارة اإللكرتونية، مثل إمكانية التصريح عن  -

 بعد واملراقبة القبلية؛
 حتسني كفاءة عمليات اللوجستيك اخلاصة بالتجارة اإللكرتونية؛ -
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 ة بإستخدامات التجارة اإللكرتونية للحرفيني .دعم وتطوير املعارف اخلاص -

 . قائمة المراجع:1

https://www.youtube.com/watch?v=AmiKblUQs_A 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=AmiKblUQs_A
https://www.youtube.com/watch?v=AmiKblUQs_A


 

 ليندة رزقي، بن عربية مونية، بلعز خير الدين
 التقليدية دولياالتجارة اإللكترونية أداة إلنعاش وتسويق منتجات الصناعة 

14 

 قائمة المراجع

biyadina.com. (2016, 7 29). biadina  لتسويق منتجات الصناعة أول منصة الكرتونية
 Consulté le 12 13, 2019, sur .التقليدية املغربية عرب العامل انطالقا من مراكش

https://www.biyadina.com/fr/blog/21_nejmatv.html 

dfgf( .fgf .)gdf. fdg: dfg. 

henri isaac, p. v. (2014). e-commerce. france: pearson. 
 األردن: دار جليس الزمان. التجارة االلكرتونية.(. 0212باسم أمحد املبيضني. )

-(. واقع املقاوالتية النسوية يف جمال الصناعة التقليدية واحلرف0212بن حراث حياة، توايت خدجية. )أفريل 
 بانة.جلامعي أمحد ز غليزان: املركز ا ملتقى وطين حول املقاوالتية.دراسة حالة مقارنة بني اجلزائر واملغرب. 

(. الصناعة التقليدية يف اجلائر: تقييم املالئمة االقتصادية والبيئية يف ظل النموذج 0212بن زرور شكري. )
 .MPRA  ،02االقتصادي واالجتماعي واألخالقي. 

حة دراسة حالة مديرية السيا-(. احلرف التقليدية حنو تنمية مستدامة للسياحة الثقافية0212بوعمام رمي. )
 . املشكاة يف االقتصاد والتنمية والقانونوالصناعة التقليدية لوالية األغواط. 

 يثرا.القاهرة: دار مح التجارة االلكرتونية العربية بني التحديات وفرص النمو.(. 0212حممد عبد اهلل شاهني. )
 دمشق: دار رسالن. التجارة االلكرتونية.(. 0222مصطفى يوسف كايف. )

املغرب: وزارة  بانوراما الصناعة التقليدية.(. 0212ة التقليدية واالقتصادي االجتماعي والتضامين. )وزارة الصناع
 الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامين.

 

 


	article
	CHETBI Wail
	ابن سيرود فاطمة الزهراء - ابن سيرود نور الهدى
	الدكتور عقوني محمد
	الدكتور غربوج حسام الدين
	الدكتورة حنان برجم
	الدكتورة شاوي شافية
	أمال يوب  - راضية يوسفي
	أميرة عبد الباقي - خولة زياني
	أميرة معايش
	أنور عيدة - محمد الدينوري سالمي
	إيمان لعرايجي - أحلام بوفناز
	بركات مراد - ازناق فاطمة
	برويس وردة - بوحلاب هديفة
	بشكر إلهام
	بلحاج طارق - لطرش جمال
	بلهادي عفاف - تومي حميد
	بن ثامر كلتوم - العاني إيمان
	بوحملة صلاح الدين
	بوسيس صارة - مسلم محمد
	بوعبد هيبة - قواسمية وهيبة
	بوقصة إيمان - بوطالب أمينة
	جبلي هدى - سياري نوارة
	حبيبة بلحاج - رقية معلم
	د بن تركي ليلى - د بوترعة شمامة
	د رشيدة بن الشيخ الفقون
	د قونان كهينة - خميس سناء
	د. اسماعيل بن ديلمي – د. فوزية برسولي
	د. إيمان بن محمد - د. بسعيد أسامة نبيل
	د. برابح السعيد - د. مهدي رضا
	د. بوعنينبة وهيبة – د. سلامة وفاء – د. ساعد قرمش زهرة
	د. حناش حبيبة - د. خنطيط خديجة - د. دموش وسيلة
	د. زيدان ك ريمة –د.اوضايفية حدة
	د. عبد الحفيظ مسكين - ط.د. سمير زعرو - ط. د . ريمة زرقوط
	د. مولود حواس - د. هدى حفصي
	د.ثابت دنيا زاد - هوام فايزة
	د.صالحي محمد يزيد – د.كسري أسماء
	د.صيد فاتح – د.شرقرق سمير – د.قحام وهيبة
	د.عليط نصيرة - د.العايب اماني
	د.محمد مداحي - أفتيحة مخناش
	دراسة تحليلية وميدانية حول سلوك المستهلك الجزائري اتجاه التجارة الالكترونية
	�الملتقى الوطني حول التجارة الإلكترونية وسبل حماية المستهلك الالكتروني� جامعة سكيكدة – 16-17 ديسمبر 2019 �مداخلة بعنوان:�دراسة تحليلية وميدانية حول سلوك المستهلك الجزائري اتجاه التجارة الالكترونية�الأستاذ/ عبدلي حمزة   �الأمين العام المساعد للاتحاد�أستاذ بالمركز الجامعي تيبازة�
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16

	رشيد حفصي - أولاد سالم نذير
	سمير عماري - إلهام شيلي
	شادلي شوقي - زينب شطيبة
	صياد نوال - خطوف سعاد
	ط د لبيب علي محمود ابو عقيل - ط د سعد جاب الله هيام
	ط.د.فايزة بونويرة - أ.بلقاسم ماضي
	ط.دبن عليوش توفيق
	عادل عرقابي - محمد بوشوشة
	عامربرحو عائشة - د. شكوري سيدي محمد
	عبد الصمد سعودي - سوسن زيرق
	عبد اللطيف أولاد حيمودة -زوبيدة محسن
	عبدو عيشوش - نطور بلال
	عزوز إبتسام 
	علاء الدين قليل - نظيرة عتيق
	علالو شهرزاد - شلابي عمار
	علي محي الدين 
	فارس طلوش - طالب محمد الأمين وليد
	فريدة بوغازي - إلهام بوغليطة
	مثناني فضيلة - عبد الحميد مهري
	مخانشة آمنة - لبيد عماد
	مسيكة براهيمي
	مصباح ليلى - بن حملاوي نونة
	مقيمح صبري - بن علي احسان
	منصف شرفي
	مؤسسات ناشئة تنجح في مجال التجارة الإلكترونية
	موسى لسود - خلف الله شمس الدين
	ناصر بوصبع - سليم بوسيس
	وسام عمرون - لزهر بعوط
	ياسمينة طويل - ميادة بلعايش
	يوزمان محمد أمير - بن عواق العربي

	11

