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الملخص :مع تسارع تطور تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاؿ بات من الضروري على احلكومات استخدامها على
أوسع نطاؽ واجلزائر ىي األخرى تعمل على ذلك من خالؿ اطالؽ مشروع احلكومة االلكًتونية و زبطيط
سياسات واسًتاتيجيات إلصلاحو واليت مس االقتصاد لينتج عنو نوع جديد من التعامالت تدعى التجارة
االلكًتونية الذي استدع ى ذبهيز بنية ربتية متينة كتوفر وسائل معلومات حديثة و شبكة انًتنت سريعة وتغطي
كل أراضي الوطن باإلضافة اىل تكوين األشخاص للتعامل هبا .
اال اف الواقع واالحصائيات اليت وجدت أوضحت اف اجلزائر بعيدة كل البعد عن استخداـ ىذه
التكنولوجيات ادلعلومات واالتصاؿ يف اجملاؿ االقتصادي وربيي التجارة االلكًتونية اجملاؿ فيد اقتصر يف اوآونة
األخَتة على التسوي فيط وادلشكل يكمن اىل انعداـ وسائل الدفع االلكًتوين وعدـ استخداـ بطاقات دفع عادلية
باإلضافة اىل انعداـ الثيافة الشرائية عرب العامل االفًتاضي ,على الرغم من اف البلداف اجملاورة ربي قززة نوعية يف
ىذا اجملاؿ و بدأت تظهر بوادر تزوقها على اجلزائر
الكلمات المفتاحية :التجارة االلكًتونية  ,تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاؿ ,سياسات تطبييها

رموز تصنيف .O30 ، L81 : Jel

Abstract: With the acceleration of the development of information and
communication technology, it is necessary for governments to use it on a wide scale.
Algeria is also working on this through the launch of the e-government project and
the planning of policies and strategies for its success, which touched the economy to
produce a new type of transactions called electronic commerce, which required the
processing of a strong infrastructure Such as providing modern means of
information and a fast Internet network covering all the country's territory in
addition to the composition of people to deal wit.
However, the reality and statistics that have been found have shown that Algeria is
far from using these information and communication technologies in the economic
 المؤلف المرسل.
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field and achieving electronic commerce. The field has only recently been limited to
marketing. The problem lies in the lack of electronic payment methods, Through the
virtual world, although neighboring countries have made a quantum leap in this area
and are beginning to show signs of superiority over Algeria.
Keywords:E-commerce, information and communication technology, policies and
application.
Jel Classification code : L81،O30

مقدمة :
التجارة االلكًتونية ىي احدى اىم الظواىر االقتصادية احلديثة الناذبة عن تطور
تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاؿ  ,وتعترب ذات فوائد ومزايا كثَتة على اقتصاديات الدوؿ يف زيادة
ظلوه وتنوعو وبالتايل ربيي التنمية وزيادة رفاىية االفراد  ,االمر الذي يتطلب العمل هبا .
اال اف تطور تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاؿ تتوفر بدرجات متزاوتة من دولة اىل أخرى ,
لذا بات على الدوؿ النامية التسارع يف توفَت ىذه التكنولوجيات وربيي بنية ربتية متينة حىت
يتسٌت ذلا مواكبة البلداف ادلتيدمة والتعامل معها ذباريا و اقتصاديا.
ومن ىنا ميكن طرح اإلشكالية التالية :
ما هو واقع استخدام التجارة االلكترونية في الجزائر بالمقارنة مع كل من تونس والمغرب؟

واليت ميكن اف تتجزأ اىل أسئلة فرعية:
 ىل سبتلك اجلزائر على اساسيات (البٌت التحتية) للتجارة االلكًتونية؟ ىل ىناؾ تزاوت بُت اجلزائر ودوؿ اجلوار يف انتشار التجارة االلكًتونية؟ولإلجابة ادلبدئية ميكن وضع الزرضيات التالية:
 يوجد لكن بنسب ضئيلة جدا وليست متوفرة عند عامة الناس. باعتبار تيارب الثيافات اليت ذبمعنا وحكم اجلوار ال يوجد تزاوت.الدراسات السابية:
 خالد بن ساسي " واقع التجارة االلكًتونية واالمداد يف اجلزائر" رللة أداء ادلؤسساتاجلزائرية – صادرة من جامعة قاصدي مرباح ورقلة اجلزائر .العدد 2017/ 12ركز
الباحث على اخلدمات اللوجستية ادلتمثلة أساسا يف النيل والتخزين والتغليف والشحن
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والتوصيل والتسليم حيث توصل اىل اف اجلزائر مازالت متأخرة يف رلاؿ التجارة
االلكًتونية والسبب الرئيسي يف ذلك فشلها يف تطبي احلكومة االلكًتونية.
 مسية دميش "التجارة االلكًتونية حتميتها وواقعها يف اجلزائر" رسالة ماجستَت زبصصربليل واستشراؼ اقتصادي جامعة منتوري قسنطينة اجلزائر  :2011-2010حيث
توصلت الباحثة اىل ضرورة تبٍت اجلزائر اىل ىذا النوع من التجارة حىت تتماشى مع تطور
العامل اال اف ادلعوقات كثَتة حيث ال سبلك اكثر األساسيات والركائز اىل قيامها وىي
شبكات االنًتنت ووسائل الدفع االلكًتونية شلا جعل ذبربتها فاشلة.
ولإلجابة على اإلشكالية قسمنا حبثنا اىل ثالث نياط:
 مزهوـ التجارة اإللكًتونية. مؤشرات قياس التجارة االلكًتونية. -مؤشرات التجارة االلكًتونية يف اجلزائر.

 .Iمفهوم التجارة االلكترونية.

اختلزت التعاريف الواردة حوؿ التجارة االلكًتونية باختالؼ اإلطار النظري ادلعتمد يف
تعريزها واليت مت تعريزها من عدة جهات ومؤسسات دولية نذكر منها:


تعريف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  OCDEحدد فري من اخلرباء يف منظمة
1

التعاوف والتنمية االقتصادية ظلوذجا من ثالثة أبعاد لتعريف التجارة االلكًتونية:
 العمليات مثل :إذا كانت تنطوي على تبادالت نيدية او نيل ملكية؛ الوسيلة :البنية التحتية لالتصاالت؛ اجلهات الزاعلة ادلشاركة مثل :إذا كانت داخلية بالنسبة للمؤسسة أو أطراؼ ثالثة.

تعريف فدرالية التجارة االلكترونية والبيع عن بعد  : FEVADالتجارة االلكًتونية ىي

شكل من أشكاؿ البيع عن بعد ،والذي يتم وفيا ألسلوب الطلب (الربيد ،اذلاتف الثابت أو
2
النياؿ ،االنًتنت).


تعريف منظمة التجارة العالمية  : OMCالتجارة االلكًتونية ىي إنتاج ،إعالف ،بيع

وتوزيع ادلنتجات من خالؿ شبكات االتصاؿ .التعريف الساب غلعل من التجارة االلكًتونية
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مزهوما واسعا حيث أهنا ال تتحدد فيط بادلتاجرة عرب شبكات االتصاؿ واظلا يشمل أيضا
اإلنتاج ,كما صلد أيضا أف العديد من الباحثُت يعتربوف الكالـ عن التجارة االلكًتونية
يستوجب حدوث الطلب عرب اخلط ،يف حُت ميكن أف تتػم باقي اإلجراءات األخرى خارج
3
اخلط


تعريف منتدى التعاون االقتصادي ألسيا والمحيط الهادي ( 4:) APECعرؼ

ادلنتدى التعاوف االقتصادي ألسيا واحمليط اذلادي التجارة االلكًتونية باهنا أي شكل من
اشكاؿ الصزيات التجارة اخلدمية والسلعية واليت يتعامل فيها األطراؼ بطريية الكًتونية
,سواء سبت بُت شخص وشخص اخر او بُت شخص وكمبيوتر او كمبيوتر وكمبيوتر.


تعريف االتحاد األوروبي :عرؼ االرباد األورويب التجارة االلكًتونية باهنا كل األنشطة اليت

تتم بوسائل الكًتونية سواء سبت بُت ادلشروعات التجارية وادلستهلكُت او بُت كل منهما على
حده وبُت اإلدارات احلكومية.


تعريف الهيئة األوروبية للمعلومات والتكنولوجيا والرقابة" :التجارة اإللكًتونية ىي النشاط
الذي يؤدي إىل تبادؿ الييػم عن طري شبكات االتصاؿ"



5

تعريف وزارة تجهيزات النقل والسكن الفرنسية :تشهل التجارة االلكًتونية كل ادلبادالت

االلكًتونية لبيع أو شراء سلع أؾ خدمات اليت ذبريها ادلؤسسة مع جهة زلددة من خالؿ
شبكة إلكًتونية ،حبيث يتم طلب السلع كاخلدمات من خالؿ ىذه الشبكة ،أما التسوية
6
ادلالية كالتسليم ميكن أف تتم عرب الشبكة أو بواسطة وسائل أخرى.
من خالؿ التعاريف السابية ميكن تعريف التجارة االلكًتونية اهنا شكل من اشكاؿ التعامل
التجاري الذي ينطوي على تزاعل اطراؼ التبادؿ الكًتونيا  ,حيث غلب اف يكوف الطلب
الكًتوين اما باقي ادلعاملة التجارية فيمكن اف تتم عن طري الوسائط االلكًتونية او غَتىا.
وليد ارتبطت التجارة االلكًتونية دبجموعة من ادلصطلحات نلخصها كما يلي:
 االتصاالت :إيصاؿ ادلعلومات ،السلع واخلدمات والدفع عرب سلتلف الوسائلااللكًتونية؛
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 إجراءات إتمام العملية التجارية :التطبييات التكنولوجية ادلستخدمة إلسباـ عمليةالتبادؿ.

 الخدمات :جودة اخلدمات وسرعة العملية التجارية من اىم ػ األسباب اليت تدفعالزبوف كادلسَت لالذباه ضلك شلارسة التجارة االلكًتونية.
 العمل المباشر :إمكانية بيع وشراء ادلنتجات كادلعلومات عرب االنًتنت أو الوسائطااللكًتونية األخرى بشكل مباشر.

 .IIمؤشرات قياس التجارة االلكترونية :

صعوبة قياس حجم التجارة االلكًتونية احدى أكرب التحديات ادلصاحبة ذلذه الظاىرة اليت تواجو
احلكومات وصانعي اليرار داخلها لرسم السياسات االقتصادية ادلالئمة وكذا ادلستثمرين ورجاؿ
االعماؿ و تعددت الدراسات حوؿ قياس التجارة االلكًتونية ،ولكن عدـ ذبانس مصادر
ادلعلومات غلعل من الصعب قياس وميارنة مستوى اعتماد التجارة االلكًتونية بُت الدوؿ بالنسبة
للمؤسسات بشكل عاـ وادلؤسسات الصغَتة كادلتوسطة بشكل خاص .وليد سعت منظمة
التعاوف والتنمية االقتصادية وراء وضع رلموعة من ادلؤشرات ليياس التجارة االلكًتونية ،وتوصلت
لتحديد ثالث مؤشرات ميكن من خالذلا ميارنة وتيييم مستوى اعتماد التجارة االلكًتونية بُت
7
دوؿ العامل وتتواف ىذه ادلؤشرات مع ادلراحل الثالثة األساسية للتجارة االلكًتونية ،وتتمثل يف:
 الجاهزية االلكترونية :مستوى ربضَت البنية التحتية التكنولوجية ،التجارية واالجتماعية
الالزمة دلمارسة التجارة االلكًتونية؛

 الكثافة االلكترونية  :حالة استخداـ التجارة االلكًتونية ،كحجمها كدرجتها وطبيعة
ادلعامالت واألنشطة التجارية؛

 مستوى التأثير االلكتروني :ويتعل دبياييس الزرؽ اليت أحدثت التجارة االلكًتونية فيما
يتعل بكزاءة وخل مصادر ثروة جديدة على كال ادلستويُت اجلزئي كالكلي.
وفيما خيص حالة اجلاىزية والكثافة االلكًتونية ،ىناؾ مؤشرات تسمح لكل دولة دبسح إحصائي
حلالة التحضَت كالبنية التحتية ،وربديد اجلهات ادلستخدمة األساسية وكذا اليطاعات كاجملاالت
األساسية للتطبي  .وانطالقا من ىذه الركائز برزت ذبربتُت يف رلاؿ قياس التجارة االلكًتونية علا:
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 -1مكتب اإلحصاء األسترالي  :الذي اعتمد على مجع بيانات عن استخداـ تكنولوجيا
ادلعلومات من قبل االسر والشركات التجارية وادلنظمات احلكومية وباألخص حوؿ
استخداـ احلاسوب مث بعدىا استخداـ االنًتنت وذلك عن طري الدراسات
االستيصائية ألكثر من  3000اسرة سبحورت األسئلة عن استخدامهم لألنًتنت
واحلاسوب يف ادلنزؿ والعمل وعن مشًتياهتم عرب االنًتنت وادلعامالت ادلالية االلكًتونية
واألنشطة ادلتعلية بالعمل من ادلنزؿ  ,وكذا اجراء استيصاء على النطاؽ االقتصادي
حوؿ استخداـ الشركات التجارية اليت تستخدـ موظزي تكنولوجيا ادلعلومات حيث
مشلت  15500شركة ذبارية حيث تناوؿ األسئلة التالية:

 األنشطة ادلتعلية بشراء البضائع واخلدمات:
 -البضائع واخلدمات ادلطلوبة؛

 -مت الدفع/التزويضات إلكًتونيا؛

 الزواتَت ادلرسلة؛ األنشطة ادلتعلية ببيع البضائع واخلدمات:
 الطلبات ادلستلمة على البضائع والسلع. ادلبالغ/التزويضات ادلستلمة. -الزواتَت ادلرسلة إىل الزبائن.

 -ادلنتجات ادلسلمة إلكًتونيا.

 ميدمة بعد خدمة ادلبيعات. معامالت أخرى )تتعل بالتجارة اإللكًتونية(:
 اإلعالف عن ىذه الشركة أو الًتويج ذلا. -اخلدمات ادلصرفية وادلالية.

 وضع االستمارات وطلبات الدفع احلكومية وما إىل ىنالك إلكًتونيا؛« مجلة األبحاث االقتصادية»،
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 أي مػن األمػور التالي ػػة الػػيت قدمػػها وجودكػػم علػػى الشػػبكة اإلعالف عن منتجات الشركة التجارية؛ معلومات عن حساب الزبوف؛ -الطلب باإلنًتنت؛

 تسهيالت سلة التسوؽ؛ -إدارة تتبع الطلبات؛

 -إمكانية الدفع باإلنًتنت؛

 اليدرة على الدخوؿ بأماف أو ادلعامالت؛ -التكامل مع النظم اخللزية؛

 ىػل طلبػت ىػذه الش ػػركة التجاريػػة أي بضػػائع وخدمػػات عػػن طري ػ اإلنػػًتنت أو الشبكةالعادلية خالؿ الزًتة ادلالية؟
 مػا ىػي الزوائػد ،إف وجػدت ،الػيت مت جنيػها نتيجػة طلػب البضػائع أو اخلدمػػات عػػن طرياإلنًتنت أو الشبكة العادلية؟ )قائمة بالزوائد(
 ىل رحبت ىذه الشركة التجارية من بيع البضائع واخلدمات اليت مت طلبػها عػن طريػاإلنًتنت أو الشبكة العادلية خالؿ الزًتة ادلالية؟

 -2التجربة الكندية في قياس التجارة االلكترونية :تيوـ هبا ىيئة اإلحصاء الكندية نظرا
لألعلية اليت توليها السياسات واحلكومات للتجارة االلكًتونية لذا قامت ىذه اذليئة
بإحصاء شلارسات الشركات التجارية واالسر  ,وتعداد قيمة ادلبيعات عرب االنًتنت وكذا
التكنولوجيا ادلستعملة لتعزيز التجارة االلكًتونية وليياس ىذه األخَتة قدمت اجلزء األوؿ
ادلتعل باخللزية عن بيئة السياسات اليت أدت اىل نشوء مشروع احلكومة للوصل
باألنًتنت الذي تعتربه ميياس أساسي للتجارة االلكًتونية باإلضافة اىل وضع مبادئ
توجيهية الستخدامها وذلك بوضع صندوؽ يوضع فيو سلصصات سنوية ذلا اما اجلزء
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الثاين ىو االستيصاء الذي يييس التجارة االلكًتونية يف االسر والشركات التجارية من
خالؿ استخداـ احلواسيب واستخداـ االنًتنت ,وانشاء مواقع على الشبكة واستخداـ
االنًتنت للتجارة ادلباشرة.

 -3مؤشر التجارة االلكترونية :

مؤسبر األمم ادلتحدة للتجارة والتنمية ( االونكتاد ) UNCTADيصمم مؤشرا للتجارة
االلكًتونية بُت ادلؤسسات التجارية وادلستهلك من أربعة مؤشرات وىي مدى استخداـ
االنًتنت ,اخلوادـ ادلؤمنة لكل مليوف مواطن ,انتشار احلسابات ادلصرفية ,ادلوثوقية الربيدية
وذلك انطالقا من العالقة ادلبينة يف الشكل التايل:
الشكل ر قم  :10عالقة المؤسسات التجارية بالمستهلك²

Source :UNCTAD « unctad B2CE-commerce index 2017 » ,N° 7 P2.

حيث يبُت الشكل العالقة بُت الشركة وادلستهلك اليت تربط بينهم عالقة تبادلية حيث توفر الشركة
للمستهلك اإلنتاج من سلع وخدمات واليت تعرضها وتسوقها يف شبكة االنًتنت يف كتاب او
موسييى وفيديو...اخل ،وادلستهلك لو حرية االختيار اإلنتاج مث عليو بدفع قيمتو وىو ما خلص يف
أربعة مؤشرات السابية.
اال انو مت تغيَت بعض ادلؤشرات ادلركبة دلؤشر التجارة االلكًتونية وتطويرىا من سنة اىل أخرى
حسب اجلدوؿ التايل:
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الجدول رقم  :10تغيرات مؤشرات التجارة االلكترونية
مؤشر التجارة االلكترونية 2104

مؤشر التجارة االلكترونية 2106

مؤشر التجارة االلكترونية 2107

-استخدام االنترنت

 -استخدام االنترنت

 -استخدام االنترنت

-الخوادم المؤمنة

 -الخوادم المؤمنة

-الخوادم المؤمنة

-بطاقات الدفع

-بطاقات الدفع

-حسابات البنكية

-الدفع البريدي المستعمل

-موثوقية البريدية

 -موثوقية البريدية

 130دولة

 037دولة

 044دولة

SOURCE : UNCTAD « unctad B2CE-commerce index 2017 » N°9 P8

ويتم احلصوؿ على االحصائيات الالزمة ذلذه ادلؤشرات من ىيئات عادلية سلتصة مثل ىيئة
االتصاؿ الدويل والبنك الدويل  ,ومن خالؿ ىذه ادلؤشرات ميكن دراسة واقع التجارة االلكًتونية
يف اجلزائر

 .IIIواقع التجارة االلكترونية في الجزائر ,تونس ,المغرب:

سنحاوؿ يف ىذا اجلزء تسليط الضوء على بعض مؤشرات تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاؿ يف
اجلزائر ومدى توفرىا باإلضافة اىل مؤشر التجارة االلكًتونية الصادر عن : UNCTAD
 -1الخوادم المؤمنة  :اخلوادـ ادلؤمنة ىي اخلوادـ اليت تستخدـ تكنولوجيا تشزَت يف عمليات
اإلنًتنت ,ومن خالؿ اجلدوؿ التايل نبُت تطورىا يف اجلزائر خالؿ فًتة 2018- 2010
الجدول رقم : 12تطور الخوادم المؤمنة خالل الفترة  2108-2101في الجزائر وتونس والمغرب
اخلوادـ
ادلؤمنة

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

اجلزائر

13

18

46

68

94

152

309

2621

2855

ادلغرب

51

76

113

182

244

328

859

10115

10655

تونس

66

82

117

170

225

214

1045

2450

3657

المصدر :البنك الدويل على ادلوقع:
https://data.albankaldawli.org/indicator/IT.NET.SECR?end=2018&start=2018&view=bar

ادلالحظ تزايد مستمر وملحوظ خالؿ ىذه الزًتة يف اخلوادـ ادلؤمنة وسنة  2018زادت
دبعدؿ كبَت ميارنة بسنة  2016و ما قبلها وذلك راجع اىل تبٍت اجلزائر دلشروع احلكومة
االلكًتونية  ,اال اهنا تبيى متأخرة اماـ دوؿ اجلوار وخاصة ادلغرب اليت تزوقها بثالث اضعاؼ
تيريبا.
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 -2صادرات و واردات سلع تكنولوجيا المعلومات واالتصال:
تشمل صادرات و واردات سلع تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت كالً من االتصاالت السلكية
والالسلكية ،والصوت والزيديو ،واحلاسب اوآيل (الكمبيوتر) والتجهيزات ذات الصلة ،وادلكونات
اإللكًتونية ،وغَتىا من سلع تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت .وتُستثٌت من ذلك الربرليات
واجلدوؿ التايل يبُت تطورىا يف اجلزائر وتونس وادلغرب خالؿ فًتة2018-2010
الجدول رقم  : 3تطور صادرات وواردات سلع تكنولوجيا المعلومات واالتصال كنسبة من الصادرات
والواردات خالل الفترة 2108-2101

صادرات

واردات

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

0.0017

0.003

0.0011

0.0008

0.002

0.002

0.020

-

-

تونس

6.52

7.37

6.70

5.84

5.75

5.41

6.33

-

-

ادلغرب

3.77

3.25

3.07

2.86

2.70

2.16

2.24

-

-

اجلزائر

2.96

3.35

4.02

4.15

5.07

5.38

5.18

تونس

6.30

6.62

5.79

4.96

4.72

5.59

6.21

ادلغرب

5.86

4.77

3.51

3.61

3.79

4.10

3.94

اجلزائر

المصدر  :البنك الدويل:
https://data.albankaldawli.org/indicator/TX.VAL.ICTG.ZS.UN?most_recent_year_desc=true

ادلالحظ على صادرات سلع تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاؿ اف اجلزائر نسبتها من رلموع
الصادرات جد جد منخزضة اذ ال تصل حىت  % 1وذلك راجع اىل ضعف اإلنتاج يف ىذا
اجملاؿ وعدـ وجود استثمارات  ,لكن اذا ما قورنت بتونس و ادلغرب صحيح ىي األخرى ضعيزة
لكن احسن من اجلزائر بإضعاؼ على الرغم من توفر اجلزائر على كل اإلمكانيات  ,ويف ادليابل
اجلزائر ىي األفضل من حيث عدـ اسًتادىا لسلع تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاؿ يف سنة
 2010اال اهنا سرعاف ما ارتزعت يف باقي السنوات وىذا اف دؿ فانو يدؿ على عدـ تركيز
السياسة اجلزائرية على اليطاع واالىتماـ بو ,اما ما الحظ يف تونس ىو تيريبا ثبات النسبة من
 2010حىت  2016على رغم من اطلزاضها سنة  2014وكذا ادلالحظ يف تونس تساوي
تيريبا الصادرات والواردات  ,اما ادلغرب فهي اليت حييت تراجع من وارداهتا من  2010اىل
 2016بشكل تسلسلي وىذا ما خيدـ اقتصادىا يف تيليص فاتورة االستَتاد وىذا راجع اىل
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ارتزاع صادراهتا شلا يثبت اتكاذلا على اإلنتاج الوطٍت يف ىذا اليطاع ولكن على العموـ كل ادلغرب
العريب حييت نسبة منخزضة يف ميزاهنا التجاري من حيث سلع تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاؿ.
 -3صادرات وواردات خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصال ( %من ميزان المدفوعات):

تغطي خدمات االتصاالت والكمبيوتر وادلعلومات واخلدمات األخرى ( %من واردات اخلدمات،
ميزاف ادلدفوعات) االتصاالت السلكية والالسلكية الدولية وخدمات الربيد وتوصيل ادلراسالت،
وبيانات الكمبيوتر ،ومعامالت اخلدمات ادلتعلية باألخبار بُت أطراؼ مييمة وغَت مييمة،
وخدمات اإلنشاءات ،وعائدات حيوؽ ادللكية ورسوـ الرخص ،وخدمات أنشطة األعماؿ ادلتنوعة
واخلدمات ادلهنية والزنية ،واخلدمات الشخصية والثيافية والًتفيهية ،واخلدمات احلكومية غَت
ادلدرجة يف موضع آخر .تشَت اخلدمات (اخلدمات غَت ادلرتبطة بعوامل) إىل الناتج االقتصادي
للسلع غَت ادللموسة اليت ميكن إنتاجها ،ونيلها ،واستهالكها يف الوقت نزسو ,ويرد تعريف
للمعامالت الدولية يف اخلدمات يف دليل ميزاف ادلدفوعات الصادر عن صندوؽ النيد الدويل
( ،)1993غَت أف التعاريف قد زبتلف مع ذلك فيما بُت االقتصادات اليائمة باإلبالغ واجلدوؿ
التايل يبُت تطورىا يف اجلزائر
الجدول رقم  :14تطور صادرات و واردات خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصال في الجزائر وتونس
صادرات
واردات

اجلزائر
تونس
ادلغرب
اجلزائر
تونس
ادلغرب

المصدر :البنك الدويل:

2010
63.44
32.26
38.58
67.51
24.85
44.40

والمغرب خالل الفترة 2108-2101
2011
66.48
26.46
35.62
66.93
21.29
42.2

2012
65.80
24.55
37.24
58.19
22.17
39.75

2013
64.61
25.45
34.83
55.85
20.90
40.00

2014
59.97
22.69
34.29
58.18
22.48
40.27

2015
59.11
27.58
37.55
57.90
23.83
41.41

2016
63.40
28.78
39.53
60.27
23.66
43.49

2017
60.99
26.22
37.63
61.54
21.20
38.23

https://data.albankaldawli.org/indicator/BX.GSR.CCIS.ZS?most_recent_year_d esc=true

ادلالحظ اف صادرات اجلزائر يف خدمات تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاؿ جيدة كنسبة مئوية من
ميزاف اخلدمات (ميزاف ادلدفوعات) وىي افضل من ادلغرب وتونس بكثَت ,اال اهنا شهدت تراجع
يف السنوات األخَتة وىو ما حصل كذلك يف تونس  ,اما بالنسبة اىل الواردات فاجلزائر كذلك
تسجل نسب اكرب من تونس وادلغرب وىو ما ال خيدـ االقتصاد حىت ادلغرب كذلك سجلت
نسب عالية وتبيى تونس ىي األفضل الهنا سجلت نسب اقل من حيث الواردات اعالىا .% 24
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 -4مؤشر مستخدمي االنترنت:
اذ يتم حساهبا لكل مليوف شخص واجلدوؿ التايل يبُت تطورىا.
جدول رقم  : 15تطور مستخدمي االنترنت في الجزائر وتونس والمغرب خالل الفترة 2108-2101

ادلصدر:

اجلزائر
تونس
ادلغرب

2010
0.35
6.20
1.57

2011
0.48
7.61
2.31

2012
1.22
10.74
3.38

2013
1.77
15.43
5.38

2014
2.40
20.19
7.10

2015
3.81
18.98
9.42

2016
7.60
91.64
24.35

2017
63.43
212.44
283.01

2018
67.96
313.66
294.40

https://data.albankaldawli.org/indicator/IT.NET.SECR.P6?most_recent_year_desc=true

من ادلالحظ اف كل من اجلزائر وتونس وادلغرب يف السنوات األوىل للدراسة حييت معدالت
منخزضة الستخداـ االنًتنت لكن سرعاف ما تداركت ىذا يف اوآونة األخَتة ابتداءا من سنة
 2016لتتضاعف وعلى الرغم من ذلك سجلت كل تونس وادلغرب قززة كبَتة ألكثر من 6
اضعاؼ ما يف اجلزائر وىذا راجع ادخاؿ االنًتنت يف خدمات اذلاتف النياؿ وكثرة ادلنافسة بُت
شركات االتصاؿ وتيدمي عروض تنافسية شلا توفر للمستهلك عروض مغرية  ,وىذا ما مل نشهده
يف اجلزائر اال يف الشهور األخَتة  ,لكن ما لوحظ مثال يف ادلغرب العكس سباما باإلضافة اىل
التسوي والًتويج ادلوجود يف الشوارع و ادلطارات ...اخل.
 -5مؤشر التجارة االلكترونية الصادر عن .UNCTAD

سب واف ربدثنا عن ىذا ادلؤشر ويف ىذه النيطة سنعرض االحصائيات ادلتوفرة عن اجلزائر
وتونس وادلغرب وكذا قيم ادلؤشرات األربعة ادلركبة ذلا رتبتها عادليا واجلدوؿ التايل يبُت ذلك.
الجدول رقم  :16تطور مؤشر التجارة االلكترونية في الجزائر وتونس والمغرب خالل الفترة 2108-2106
اجلزائر
2016
تونس
ادلغرب
اجلزائر
2017
تونس
ادلغرب
اجلزائر
2018
تونس
ادلغرب
”2018,2017,2016

انتشار استخداـ
اإلنًتنت
18
46
57
43
51
58
43
56
62
INDEX

الخوادم المأمونة
لكل مليون مواطن
37
56
45
31
45
38
41
51
54

E-COMMERCE

انتشار
ادلصرفية
6
7
4
50
27
39
43
37
29

B2C

احلسابات

ادلوثوقية
الربيدية
68
69
60
26
65
37
18
63
59

«UNCTAD

قيمة
ادلؤشر
32.3
44.5
41.5
38
47
43
36.3
51.7
50.9

الرتبة عادليا

95
73
79
97
79
85
111
79
81
Source : UNCTAD

N°7,N°9,N°12- p23 , p17 ,p18.
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سجلت اجلزائر تراجع يف ترتيبها دلؤشر التجارة االلكًتونية رغم اهنا ىي يف مراتب جد متأخرة
على رغم اجلهود ادلبذولة يف ربيي مشروع احلكومة االلكًتونية يف مجيع ادليادين وتبيال دائما
متأخرة ميارنة بدوؿ اجلوار كل من تونس وادلغرب على الرغم من اإلمكانيات ادلتواجدة فمثال
تونس ربي نتائج افضل على الرغم من صغر مساحتها وعدد سكاهنا  ,كما لوحظ ربسن يف
ترتيب ادلغرب عاـ  2018ىذا يدؿ على االسًتاجيات والسياسات ادلدروسة من طرؼ
احلكومات.
فاجلزائر على الرغم من ربسن مؤشر استخدامها لألنًتنت اال اف تراجع موثوقية الربيدية وتذبذب
كل من مؤشر احلسابات ادلصرفية و اخلوادـ ادلؤنة على عكس تونس اليت ليت ربسن يف كل
مؤشراهتا األربعة ونزس الشيء حدث يف ادلغرب.
الخالصة :
من خالؿ دراستنا لواقع التجارة االلكًتونية يف اجلزائر تبُت اهنا تواجو رلموعة من النيائص
الضرورية لبناء قاعدة متينة تيوـ عليها التجارة االلكًتونية ومن بُت اىم النتائج ادلتوصل اليها
نذكر:
 -6تدين ترتيب اجلزائر يف مؤشر التجارة االلكًتونية وتراجعها سنة بعد سنة.
 -7عدـ توفر اجلزائر على شبكة انًتنت سريعة وواسعة النطاؽ على كل تراب الوطن.
 -8عدـ وجود ثيافة لدى افراد اجملتمع للشراء والبيع عرب الزضاء االفًتاضي.
 -9عدد مستخدمي االنًتنت يف اجلزائر يبيى ضعيزا ميارنة بالدوؿ اجملاورة ادلغرب وتونس
,على الرغم من زيادتو يف اجلزائر من سنة اىل أخرى  2016اىل .2018
عدـ توفر وسائل دفع الكًتونية على الرغم من استحداث بطاقات دفع  ,اال
-10
اف شروط إصدارىا غَت مشجعة  ,كما اهنا ال ميكن استعماذلا خارج الوطن باإلضافة
اىل العموالت الكثَتة و الباىضة اليت تيتطع عند كل عملية شراء.
عدـ وجود ثيافة حىت على مستوى ادلؤسسات لعرض منتوجاهتم يف الزضاء
-11
االفًتاضي
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شبكة اذلواتف النيالة مازالت غَت متوفرة يف العديد من ادلناط وىنا ال
-12
نتحدث فيط عن ادلناط النائية بل حىت يف أماكن ربتوى على كثافة سكانية عالية.
ومن مجلة ما توصلنا اليو ميكن اف نيدـ رلموعة من االقًتاحات نلخصها:
 تشجيع وتسهيل االستثمار يف رلاؿ تكنولوجيا ادلعلومات بصزة عامة والتجارة
االلكًتونية بصزة خاصة ,من خالؿ فتح اجملاؿ اماـ ادلؤسسات الوطنية خاصة
الناشئة منها للولوج اىل ىذا اجملاؿ.
 تطوير و عصرنة ادلنظومة البنكية يف اجلزائر وذلك استجابة دلتطلبات التجارة
االلكًتونية من خالؿ توسيع استخداـ نظاـ الدفع االلكًتوين يف سلتلف اجملاالت
ادلتعلية بالتجارة االلكًتونية
 على اجلزائر توفَت بنية ربتية دلمارسة التجارة االلكًتونية كاألنًتنت وشبكات
اتصاؿ واسعة النطاؽ و بأسعار تنافسية .
 نشر الوعي لدى أوساط افراد اجملتمع يف استخداـ تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاؿ
وخاصة االنًتنت دبا يزيده ىو ويزيد وطنو من خالؿ اجراء أياـ ربسيسية ودورات
تكوينية ,حيث اف العديد من االفراد ميتهنوف البيع والشراء يف شبكة االنًتنت.
 تشجيع ادلؤسسات وربزيزىم باستخداـ عمليات البيع على االنًتنت والتسوي .
 تينُت عمليات التجارة االلكًتونية حىت ال يتسٌت التالعب والغش على االفراد او
ادلؤسسات.
-03
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