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:ملخص
 وجىصلذ الضعاؾت ئلى،خاولذ هظه الضعاؾت حؿلُؽ الظىء خىٌ واكؼ الخجاعة إلالىتروهُت في الجؼائغ وأهم ملىماتها
أهه عغم الجهىص املبظولت مً ػغف الجؼائغ ليكغ جؼبُلاث الخجاعة إلالىتروهُت مً زالٌ جدؿين بيُتها الخدخُت وجبني
 ئال أهه ماػاٌ هىان طػف في البيُت الخدخُت، مً زالٌ الخدىٌ هدى إلاصاعة إلالىتروهُت2013 ئؾتراجُجُت ئلىتروهُت ؾىت
 كلت الىعي لضي،ٌالخىىىلىحُت زاصت مً زالٌ طػف ؾغغت الاهترهِذ واعجفاع جيلفتها ملاعهت بالضوٌ املخؼىعة في هظا املجا
 غضم وطىح آلُاث جؼبُم كاهىن الخجاعة إلالىتروهُت،الفغص الجؼائغي بمؼاًا الخجاعة إلالىتروهُت وجفظُله للخجاعة الخللُضًت
.2018 الصاصع ؾىت
. الضفؼ إلالىترووي، جىىىلىحُا الاجصاالث، الاهترهِذ، إلاصاعة إلالىتروهُت، الخجاعة إلالىتروهُت:كلمات مفتاحية
.F19: JELثصييف

Abstract:
This study tried to shed light on the deality of e-commerce in Algeria and its most important
components. The study concluded that despite the efforts made by Algeria to spread e-commerce
applications dy improving its infrastructure and adopting an electronic strategy in 2013 through the
move towards electronic management, there is still weakness in the technological infrastructure,
especialy through the low speed of the internet and its high cost compared to the developed
countries in this field, the lack of awareness among the Algerian individual of the advantages of ecommerce and its preference for traditionl trade, the lack of clarity in the mechanisms of application
of the e-commerce law and the intention of the year 2018.
Keywords: E-commerce; Electronic management; Internet; Communication technology; Electronic
payment.
Jel Classification Codes:F19.
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.1ملدمة:
للض قهض الػالم جؼىعاث جىىىلىحُت هائلت ؾىاء في مجاٌ ألاحهؼة الخىىىلىحُت مً حهت ،خُث ظهغ الىمبُىجغ
وجؼىعث مجاالث اؾخػماله ،وظهغ أًظا الهاجف الىلاٌ وجؼىعث أًظا مجاالث اؾخػماله ،خُث أصبدذ له زصائص
جىىىلىحُت خضًثت مثله مثل الىمبُىجغ ،وفي مجاٌ جلىُاث الاجصاٌ مً حهت أزغي ،خُث ظهغث الاهترهِذ الالؾلىُت بضًلت
لالهترهِذ الؿلىُت ،وجؼىعث جلىُاتها مً الجُل ألاوٌ ئلى الجُل الخامـ ،الظي ًخميز بخضفم غالي للمػلىماث ،وهظا وله أصي
ئلى جؼىع وؾائل الخجاعة الػاملُت مً الىؾائل الخللُضًت املػغوفت ،ئلي وؾائل خضًثت ًؼلم غليها الخجاعة إلالىتروهُت ،وطلً
ألنها حؿخػمل الىؾائل الالىتروهُت الؿالفت الظهغ ،واملخمثلت في الىمبُىجغ ،الهاجف الىلاٌ والاهترهِذ.
للض واهذ الضوٌ الغغبُت املخؼىعة ؾىاء أمغٍيا أو صوٌ أوعوبا أو صوٌ آؾُا هي الؿباكت في مجاٌ جؼبُم الخجاعة
الالىتروهُت غلى هؼاق واؾؼ ،خُث أصبدذ أصواث الخجاعة الالىتروهُت واملخمثلت في الىلىص الالىتروهُت وأحهؼة الضفؼ
الالىتروهُت والدؿىق غبر الاهترهِذ مً زالٌ الىمبُىجغ أو الهاجف الىلاٌ مىدكغة بكيل هبير حضا ،وطلً لضعحت أصبدذ
هىان ئمياهُت أمام املىاػً الخابؼ للضوٌ املخؼىعة الاؾخغىاء غً الىؾائل الخللُضًت للخجاعة بكيل نهائي ،في خين أن الضوٌ
الػغبُت وزاصت منها الجؼائغ حػخبر بػُضة حضا غً مؿخىي الضوٌ املخؼىعة في مجاٌ اؾخػماٌ الخجاعة الالىتروهُت ،وطلً
لػضم وحىص أهم امللىماث التي حؿاغض غلى جؼبُلها في الىاكؼ املػاف ملاعهت بالضوٌ الغغبُت ،وبىاء غلى هظا ألاؾاؽ خاولذ
هظه الضعاؾت البدث في أهم امللىماث التي ًمىً مً زاللها مؿاغضة الجؼائغ غلى جؼبُم الخجاعة الالىتروهُت والاؾخفاصة مً
مؼاًاها املخػضصة.
إشكالية الدراسة:
بىاء غلى ما ؾبم ػغخه ًمىىىا صُاغت ئقيالُت الضعاؾت في الدؿاؤٌ الخالي:
ما هي أهم ملومات ثطبيم هظام التجارة الالكتروهية في الجزائر ؟
فرطيات الدراسة:
بىاء غلى ئقيالُت الضعاؾت ًمىىىا صُاغت الفغطُاث الخالُت:
 جىفغ الىؾائل الخىىىلىحُت التي جغجىؼ غليها الخجاعة إلالىتروهُت في الجؼائغ. جىحه الجؼائغ هدى زضماث الجُل الغابؼ لالهترهِذ الػالي الخضفم ؾىاء باليؿبت للىلاٌ أو الثابذ. جبني الضولت الجؼائغٍت إلؾتراجُجُت إلاصاعة إلالىتروهُت وئصضاع كاهىن زاص بالخجاعة إلالىتروهُت ؾىت .2018 جىحه أغلب الكباب في الجؼائغ هدى اؾخػماٌ إلاهترهِذ ومىاكؼ الخىاصل الاحخماعي. الخىحه هدى اؾخػماٌ وؾائل الضفؼ إلالىترووي في الجؼائغ.أهمية الدراسة:
جىدس ي هظه الضعاؾت أهمُت هبيرة مً خُث حؿلُؼها الظىء غلى أخض أهم املىاطُؼ الخضًثت أال وهي الخجاعة
إلالىتروهُت وأهم ملىماث جؼبُلها في الجؼائغ ،وهظا مً قأهه أن ًيىن خافؼ لضي الباخثين في اللُام باملؼٍض مً البدىر في
هظا املجاٌ الخصب مً حهت ،وجىحُه أهظاع أصخاب اللغاع في الجؼائغ ئلى هظا املجاٌ املهم.
أهداف الدراسة:
جخمثل أهم ألاهضاف التي حؿعى هظه الضعاؾت ئلى جدلُلها فُما ًلي:
 حؿلُؽ الظىء خىٌ مسخلف املفاهُم املخػللت بالخجاعة إلالىتروهُت.221
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 الخػغف غلى واكؼ جؼبُم الخجاعة إلالىتروهُت في الجؼائغ. ئبغاػ أهم ملىماث جؼبُم الخجاعة إلالىتروهُت في الجؼائغ.مىهجية الدراسة:
جم الاغخماص في الضعاؾت غلى املىهج الىصفي الخدلُلي وطلً مً زالٌ اؾخظهاع البُاهاث والجضاوٌ إلاخصائُت واللُام
بخدلُلها زم إلاحابت غلى ئقيالُت الضعاؾت وازخباع صخت الفغطُاث وإلاخاػت بجمُؼ حىاهب الضعاؾت.

.2إلااطار الىظر للدراسة
 .1.2مفهوم التجارة إلالكتروهية:
الخجاعة إلالىتروهُت حػبير ٌكمل غلى مدىعًٍ أخضهما هى "الخجاعة" والظي ٌكير غاصة ئلى وكاغ اكخصاصي ًخم مً
زالٌ جضاوٌ الؿلؼ والخضماث بين الخيىماث واملإؾؿاث وألافغاص وجدىمه غضة كىاغض وأهظمت مػترف بها صولُا (وافي
 ،)2010أما املدىع الثاوي وهى "إلالىتروهُت" ٌكير ئلى وصف ملجاٌ أصاء الخجاعة ،وٍلصض به أصاء اليكاغ الخجاعي باؾخسضام
الىؾائؽ إلالىتروهُت مثل الاهترهذ (مصغي .)2012
وحػغف الخجاعة إلالىتروهُت أًظا غلى أنها" :غملُاث إلاغالن والخػغٍف للبظائؼ والخضماث زم جىفُظ غملُاث غلض
الصفلاث وئبغام الػلىص زم الكغاء والبُؼ لخلً البظائؼ والخضماث زم ؾضاص كُمتها الكغائُت غبر قبياث الاجصاٌ املسخلفت
ؾىاء الاهترهِذ أو غيرها مً الكبياث التي جغبؽ بين البائؼ واملكتري" (زلُل .)2008
وحػغف الخجاعة إلالىتروهُت أًظا غلى أنها" :مجمىع املباصالث الخجاعٍت التي ًخم مً زاللها الكغاء غبر قبىت اجصاالث
غً بػض"). (Bitouzet 1999
وحػغف الخجاعة إلالىتروهُت أًظا غلى أنها" :هي قيل مً أقياٌ الخباصٌ الخجاعي أو إلاصاعي أو جباصٌ املػلىماث التي
ججغي باؾخسضام جلىُاث املػلىماث والاجصاالث وحػخمض غلى غغض الؿلؼ الخجاعٍت والخضماث املسخلفت بىاؾؼت بغمجُاث
مغئُت غلى قبىت زاصت مخاخت لالؾخسضام هما جإمً الكغواث الػاعطت وصىٌ الؿلؼ والاؾخفاصة مً الخضمت غبر الاهترهِذ"
(لػغوؽ .)2017
هما حػغف الخجاعة إلالىتروهُت غلى أنها":ول الخباصالث الالىتروهُت التي حؿاهم في أوكؼت املبُػاث والدؿىٍم للكغهت
والتي حؿمذ باصاعة الػالكاث مؼ الػمالء واملىػغين واملىعصًً والكغواء"). (Lambin 2008
وحػغف الخجاعة الالىتروهُت غلى أنها":هي ول مػاملت ججاعٍت بين البائؼ واملكتري ؾاهمذ فيها قبىت الاهترهِذ بصفت
ئحمالُت أو حؼئُت ،والتزوٍض باملػلىماث (غً ػغٍم قبىت الاهترهِذ أو قبياث ججاعٍت أزغي) جسص زضمت أو ؾلػت مػُىت
الكخىائها الخلا ،ؾىاء جم الدؿضًض ئلىتروهُا ،بصً وعقي ،هلضا غىض الدؿلُم ،أو بؼغٍلت أزغي" (بستي .)2005
وَػغف املكغع الجؼائغي الخجاعة الالىتروهُت مً زالٌ املاصة  6مً اللاهىن  2018-05املخػلم بالخجاعة الالىتروهُت
غلى أنها":اليكاغ الظي ًلىم بمىحبه مىعص ئلىترووي باكتراح أو طمان جىفير ؾلؼ وزضماث غً بػض ملؿتهلً ئلىترووي ،غً
ػغٍم الاجصاالث إلالىتروهُت" (الجغٍضة الغؾمُت .)2018
 .2.2أهمية التجارة إلالكتروهية:
أن الخجاعة إلالىتروهُت حػض مً أهم ازتراغاث الػصغ والتي ًمىً مً زاللها جدلُم أعباح لم ًىً مً املمىً
جدلُلها ؾابلا بالؼغق الخللُضًت والؿبب ٌػىص ئلى ما ًلي (بىلصىام  14-13ماعؽ :)2012
 اهسفاض الخيلفت خُث واهذ غملُت الدؿىٍم للمىخج ميلفت حضا في الؿابم؛222
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 حػخبر وؾُلت فػالت لللُام بػلض الصفلاث بين املخػاملين غً ػغٍم الاجصاٌ إلالىترووي املباقغ بُنهم ،وبظلً فهيحؿخغني غً املؿدىضاث الىعكُت ،وما حؿخلؼم مً هفلاث ،وبالخالي فهم جىفغ كُمت الىفلاث.
 .3.2خصائص التجارة إلالكتروهية:
جخميز الخجاعة إلالىتروهُت بمجمىغت مً الخصائص هىحؼ أهمها فُما ًلي (فىُضؽ  8أهخىبغ :)2019
 جخميز أوكؼتها بؼابؼ غالمي ،خُث جخػضي الخضوص الؼمىُت واملياهُت التي جلُض مسخلف املػامالث الخجاعٍت؛ اوػضام الػالكت املباقغة بين ػغفي الػملُت الخجاعٍت باغخباع أن الخالقي بُنهما ًخم الىتروهُا بىاؾؼت قبىت الاجصاالثمً زالٌ الاغخماص الىلي لؼغفي الػملُت الخجاعٍت غلى الىؾائؽ إلالىتروهُت في جىفُظ الػملُاث التي جخم بُنهما صون اؾخسضام
وزائم وعكُت؛
 ئمياهُت جىفُظ مظمىن ول الػملُاث الخجاعٍت بما فيها الؿلؼ غير املاصًت غبر الىؾائؽ إلالىتروهُت غلى غىـ ماواهذ غلُه وؾائل الاجصاٌ الؿابلت التي واهذ حعجؼ غً الدؿلُم؛
 حؿمذ الخجاعة إلالىتروهُت باالؾخجابت الؿغَػت لؼلباث الؿىق مً زالٌ ؾغغت الخفاغل مؼ الػمالء؛ ئمياهُت الخأزير املباقغ غلى الخاؾباث بالكغهت مً زالٌ ما ٌؿمى بالخباصٌ إلالىترووي للبُاهاث والىزائم ،مما ًدلماوؿُاب البُاهاث واملػلىماث بين الجهاث املكترهت في الػملُت الخجاعٍت صون جضزل الػىصغ البكغي وبأكل جيلفت؛
 بفظل الخجاعة إلالىتروهُت أصبذ باإلميان حؿلُم الؿلؼ والخضماث بالؼغٍلخين الخللُضًت أو إلالىتروهُت مباقغة غلىالاهترهِذ واملىؾُلي ،ألاكغاص املضمجت ،أفالم الفُضًى وبغامج الىمبُىجغ.....الخ؛
 ئن احؿاع حجم الخجاعة إلالىتروهُت والخغيراث املدؿاعغت التي جؼغأ غلى أوكؼتها وهظغا العجباغ هظه ألازيرة بىؾائل الاجصاٌإلالىترووي ًإصي بها هي ألازغي ئلى الخؼىع الؿغَؼ.
 .4.2مزايا التجارة إلالكتروهية:
ئن اؾخػماٌ هظام الخجاعة إلالىتروهُت ًمىً أن ًدلم الػضًض مً املؼاًا هظهغ منها ما ًلي (ػٍض :)2005
 جدلُم املىاءمت بين زىعة املػلىماث والؼغق الدؿىٍلُت الخضًثت ،وطلً مً زالٌ جىؾُؼ كاغضة غغض الؿلؼوالخضماث؛
 زلم ؾىق غالمي مفخىح أمام املؿتهلً وأمام املىخج أًا وان مىكػه صون اللجىء ئلى املفاوطاث؛ جلبُت زُاعاث املؿتهلً بؿهىلت وججاوػ البػض الؼمني فُما جمىً الخجاعة إلالىتروهُت الكغواث مً فهم اخخُاحاثػبائنها وعغباتهم وجصمُم مىخجاث جىاؾب ػلباتهم مؼ جدلُم صعحت أغلى مً عطا الؼبائً؛
 ػٍاصة هفاءة الػمل الخجاعي والخضماحي وىن الخجاعة إلالىتروهُت حؿدىض ئلى جدلُم جلىُت مخؼىعة وضخمت وبغامججأهُل ئصاعي وجىمُت بكغٍت عاكُت؛
 جىفير هم هائل مً املػلىماث مما ًدُذ فغصت للمؿدثمغًٍ الزخُاع البضائل املثلى؛جىفير فغص غمل جىغُت زاصت بالخاؾىب والبرمجُاث وغيرها؛
 فخذ املجاٌ للمكتري للملاعهت والازخُاع بين مسخلف املىخجاث وألاؾلىب املىاؾب للضفؼ وػغق الصخً ،هما جلللمً أهمُت الاعجباغ بين الؼمان وامليان ،وجىفير الؿغغت في الىصىٌ للؼبائً.
 .5.2عيوب التجارة إلالكتروهية:
عغم املؼاًا الىثيرة للخجاعة إلالىتروهُت ئال أهه هىان غُىب لها ًمىىىا أن هظهغ أغمها فُما ًلي (ماوي :)2018
223
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 غُاب الخػامل الىعقي غلى مؿخىي املػامالث الخجاعٍت إلالىتروهُت كض ًمـ بدلىق املخػاملين هدُجت املماعؾاث غيراملكغوغت؛
 صػىبت جدضًض هىٍت املخػاملين ،وهظا عاحؼ لغُاب الػالكت املباقغة بين املخػاملين؛ كغصىت املىاكؼ إلالىتروهُت ،فهى وؾؽ ال ًىفغ ألامان الخام للمخػاملين ،إلمياهُت فصح املخػاملين مً خماًت زالٌالخصىٌ غلى البُاهاث الصخصُت لهم؛
 فلضان الثلت في الخػامل غبر الاهترهِذ؛ مكيل اللغت وغضم فهم اللغاث ألازغي واإلهجليزًت ،الصِىُت ،ألاملاهُت...ئلخ ،زاصت باليؿبت للمجخمػاث التي حؿىصبها ألامُت بيؿبت مغجفػت.

.3إلااطار التطبيلي للدراسة
ؾىف هداوٌ في الجاهب الخؼبُلي للضعاؾت حؿلُؽ الظىء خىٌ أهم املإقغاث التي حػخبر هملىماث ًمىنها أن حؿاغض
الجؼائغ في جبني جؼبُم هظام الخجاعة إلالىتروهُت.
 .1.3مؤشر ثكىولوحيا املعلومات والاثصاالت:
عغم أن الجؼائغ الػالذ مخأزغة في مجاٌ جىىىلىحُا املػلىماث والاجصاالث ئال أنها خللذ جلضما وؿبُا مصجػا فهي
خؿب جلغٍغ إلاجداص الػالمي لالجصاالث لؿىت  2017مً بين زالر صوٌ في الػالم أهثر جلضما فُما ًسص مإقغ جىمُت
جىىىلىحُا املػلىماث والاجصاالث لؿىت ( 2017املغجبت  )102بلُمت  4.67وجلضمذ بأعبػت مغاجب ملاعهت بؿىت ( 2016املغجبت
 )106بلُمت  4.32وغكغ مغاجب ملاعهت بؿىت ( 2015املغجبت  )112بلُمت ( 3.74بغضاص  ،)2019وبالفػل هى جلضم هبير وهى
عاحؼ لألهمُت التي جىليها الجؼائغ في اؾتراجُجُاتها مً أحل بىاء مجخمؼ املػلىماث والاكخصاص الغكمي مً زال جبىيها ئؾتراجُجُت
الجؼائغ إلالىتروهُت.
ئن جىىىلىحُا املػلىماث والاجصاالث حػخبر البيُت الخدخُت ألاؾاؾُت إلكامت الخجاعة إلالىتروهُت وئجمام مسخلف
ألاغماٌ إلالىتروهُت ،واغترافا بالضوع الهام الظي جلػبه جىىىلىحُا املػلىماث والاجصاالث بظلذ مسخلف صوٌ الػالم ومنها
الجؼائغ حهىصا هبيرة ليكغها وحػلها في مخىاوٌ ألافغاص وألاؾغ ،ولىً بالغغم مً الىمى املظؼغص الظي قهضجه جىىىلىحُا
املػلىماث والاجصاالث في الجؼائغ جبلي الجهىص املبظولت طػُفت زاصت بامللاعهت مؼ البلضان التي هي حؼء مً اكخصاص املػغفت،
وؾىف هداوٌ حؿلُؽ الظىء خىٌ مغجبت الجؼائغ إلاكلُمُت والضولُت مً زالٌ مإقغ جىىىلىحُا املػلىماث والاجصاالث في
الجضوٌ املىالي:
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غاصٌ غغكابي ،مدمض بىقىقت.

الجدول  :1مؤشر ثكىولوحيا املعلومات والاثصاالت لسىة 2017
املرثبة العاملية
املرثبة إلاكليمية
الدولة
31
01
البدغًٍ
39
02
كؼغ
40
03
إلاماعاث الػغبُت املخدضة
54
04
اململىت الػغبُت الؿػىصًت
62
05
ؾلؼىت غمان
64
06
لبىان
70
07
ألاعصن
71
08
اليىٍذ
99
09
جىوـ
100
10
املغغب
102
11
الجؼائغ
103
12
مصغ
املصضع :جلغٍغ الاجداص الضولي لالجصاالث.2017 ،

مً زالٌ الجضوٌ الؿابم هالخظ بأن الجؼائغ جأحي في املغجبت  11أي املغجبت ما كبل ألازيرة ملاعهت بالضوٌ الػغبُت
باليؿبت ملإقغ جىىىلىحُا املػلىماث والاجصاالث ،وجأحي في املغجبت  103غاملُا طمً جصيُف إلاجداص الضولي لالجصاالث مً بين
 176صولت ،وهظا صلُل غلى أن الجؼائغ حػخبر مً بين الضوٌ املخأزغة في هظا املجاٌ.
 .2.3مؤشر شبكة الهاثف الثابت:
ؾىف هلىم هىا بدؿلُؽ الظىء خىٌ مإقغ قبىت الهاجف الثابذ وطلً مً زالٌ ئظهاع جؼىع غضص املكترهين في
قبىت الهاجف الثابذ ،اقتراواث الهاجف الثابذ الؿىىُت واملهىُت ،ولىج قبىت الهاجف الثابذ لألؾغة ،طلً باغخباع الاقتران
في الهاجف الثابذ بمثابت غىصغ مً غىاصغ البيُت الخدخُت للخجاعة إلالىتروهُت.
الجدول  :2مؤشرات شبكة الهاثف الثابت في الجزائر خالل الفترة 2017-2010
وسبة ولوج شبكة
اشتراكات الهاثف الثابت
اشتراكات الهاثف
عدد مشتركي الهاثف
السىوات
 %لألسر
الثابت
املهىية
السكىية
الثابت
الثابت
الهاثف38.30
575.517
2.450.952
3.026.469
2010
%39.07
526.930
2.604.135
3.131.065
2011
%41.57
529.214
2.702.818
3.231.332
2012
%41.23
446.625
2.692.289
3.138.914
2013
%40.04
429.564
2.669.241
3.098.787
2014
%41.65
435.354
2.832.238
3.267.592
2015
%43.40
436.972
2.967.737
3.404.709
2016
%35.76
386.129
2.743.961
3.130.090
2017
املصضع :مإقغاث جىىىلىحُاث إلاغالم والاجصاٌ ،وػاعة البرًض واملىاصالث الؿلىُت والالؾلىُت ،هلال غً املىكؼ:
 https://www.mpttn.gov.dzبخاعٍش.2019/11/29:

مً زالٌ الجضوٌ الؿابم هالخظ بأن الػضص إلاحمالي ملكتروي الهاجف الثابذ في الجؼائغ زالٌ الؿىىاث الثماهُت ًخجه
هدى الاؾخلغاع الىىعي ،خُث فاق الثالر مالًين مكترن ،هما غغفذ الجؼائغ ؾىت  2017الاؾخغىاء غً جىىىلىحُا الهاجف
الثابذ الالؾليي الظي وان مسصص للمىاػم الغٍفُت وطلً عاحؼ ئلى ئؾتراجُجُت الضولت بتزوٍض هظه املىاػم ببيُت جدخُت
لالجصاالث أهثر جؼىع .هما أن اقتراواث الهاجف الثابذ الؿىىُت تهُمً مً خُث الػضص بامللاعهت مؼ اقتراواث الهاجف الثابذ
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املهىُت زالٌ الؿىىاث الثماهُت خُث وصلذ وؿبتها ئلى  %87.66مً ئحمالي غضص املكترهين ،أما اقتراواث الهاجف الثابذ
املهىُت كض غغفذ اهسفاطا مً ؾىت ئلى أزغي وهظا عاحؼ ئلى الخىحه هدى جىىىلىحُا الهاجف الىلاٌ .هما غغفذ وؿبت ولىج
قبىت الهاجف الثابذ لألؾغ اهسفاطا زالٌ ؾىت  2017خُث بلغذ  %35.76وهظا عاحؼ صائما للخىحه هدى جىىىلىحُا
الهاجف الىلاٌ.
 .3.3مؤشر شبكة الهاثف الىلال:
جم فخذ ؾىق الهاجف الىلاٌ للمىافؿت بالجؼائغ ئزغ ئصضاع اللاهىن عكم  03-2000املإعر في  05أوث  2000املدضص
لللىاغض الػامت املخػللت بالبرًض واملىاصالث ،وٍيكؽ خالُا  03مخػاملين للهاجف الىلاٌ صازل الؿىق الجؼائغٍت ،وؾىف
هداوٌ ئغؼاء صىعة خىٌ مإقغ قبىت الهاجف الىلاٌ باغخباعها غىصغ مً غىاصغ البيُت الخدخُت للخجاعة إلالىتروهُت.
الجدول  :3مؤشرات شبكة الهاثف الىلال في الجزائر خالل الفترة 2018-2012
وسبة ولوج شبكة
عدد املشتركين في
عدد املشتركين في
عدد املشتركين في
السىوات
الىلال
الهاثف
----الرابعالجيل
الثالث 3G
الىلال
الهاثف
%99.28
الجيل------
37.527.703
2012
4G
%102.40
----308.019
39.517.045
2013
%109.62
----8.509.053
43.298.174
2014
%107.40
----16.684.561
43.227.643
2015
%113.35
1.464.811
25.214.732
47.041.321
2016
%121.05
10.968.495
23.701.023
49.845.665
2017
%121.93
20.621.452
19.239.448
51.490.146
2018
املصضع :مإقغاث جىىىلىحُاث إلاغالم والاجصاٌ ،وػاعة البرًض واملىاصالث الؿلىُت والالؾلىُت ،هلال غً املىكؼhttps://www.mpttn.gov.dz :
بخاعٍش.2019/11/29:

مً زالٌ الجضوٌ الؿابم هالخظ بأن قبىت الهاجف الىلاٌ في الجؼائغ قهضث جدؿىا ملخىظا ،خُث ججاوػث وؿبت
حغؼُت الؿيان بكبىت الهاجف الىلاٌ  %98ؾىت  ،2016وهظا ما ًفؿغ الاعجفاع املؿخمغ لػضص املكترهين خُث وصل ئلى
 51,49ملُىن مكترن ؾىت  2018ملابل  49,87ملُىن مكترن ؾىت  2017أي بؼٍاصة كضعها .%3.3
بضأث زضمت الهاجف الىلاٌ الجُل الثالث  3Gفي الجؼائغ في صٌؿمبر  ،2013وفي قهغ واخض فلؽ جم حسجُل 308.019
مكترن ،وجظاغف هظا الغكم  27مغة في ؾىت  ،2014وفي غام  2017وصل ئلى أهثر مً  23ملُىن مكترن ،في خين اهسفع
غضص املكترهين غام  2018لُصبذ  19ملُىن وهظا ًفؿغ باججاه املكترهين هدى زضماث الجُل الغابؼ  4Gوالظي بضأث
الخضمت بهظا الجُل ًىم  1أهخىبغ  ،2016خُث جم حسجُل أهثر مً  10ملُىن مكترن في الجُل غام  2017ليرجفؼ بػض طلً
غام  2018لُصبذ أهثر مً  20ملُىن مكترن أي اعجفاع بيؿبت  %50جلغٍبا.
 .4.3مؤشر شبكة الاهترهيت:
ؾىف هداوٌ هىا حؿلُؽ الظىء خىٌ مإقغاث قبىت الاهترهِذ في الجؼائغ وطلً باغخباعها أخض أهم غىاصغ أو أصواث
الخجاعة إلالىتروهُت ،وطلً مً زالٌ الجضولين الظًً ؾُأجُان الخلا واللظان ؾِخم الخؼغق فيها ئلى ول مً ػىٌ ألالُاف
البصغٍت ،غضص البلضًاث املىصىلت باأللُاف البصغٍت ،غضص مكتروي الاهترهِذ الؿليي ( ،)ADSLغضص مكتروي الاهترهِذ الجُل
الغابؼ للهاجف الثابذ.
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الجدول  :4مؤشرات شبكة الاهترهيت في الجزائر خالل الفترة 2017-2012
عرض هطاق
عدد البلديات
عرض هطاق الاهترهيت
اطول ألالياف
املوصولة باأللياف
الاهترهيت الواطىية الدولية (ميغا/ثاهية)
البصرية (كم)
(ميغا/ثاهية)
البصرية
104448
130000
1000
46231

2013

50800

1081

172021

166000

2014

61556

1229

3408000

278000

2015

70700

1321

390000

485155

2016

76514,56

1477

------

630150

2017

81872

1541

801000

810155

املصضع :هلال غً املىكؼ https://www.mpttn.gov.dz :بخاعٍش.2019/11/29:

مً زالٌ الجضوٌ هالخظ أهه في ئػاع غصغهت البيُت الخدخُت والخضماث ،جخىاصل غملُاث الغبؽ بكبىت ألالُاف
البصغٍت ،ففي أوازغ غام  2017جم عبؽ ول البلضًاث بكبىت ألالُاف البصغٍت ،ومً أحل جلبُت خاحُاث مؿخسضمي
الاهترهِذ الجؼائغٍين وهظا جلضًم زضمت طاث هىغُت ،لم ًخىكف الىؼاق الىػني غً الخؼىع بدُث بلغ في أوازغ غام 2017
خىالي ( 801000مُغاباًذ/زاهُت) وأصبذ كغٍبا مً الىؼاق الضولي الظي بلغ خىالي ( 810155مُغاباًذ/زاهُت).
الجدول  :5مؤشرات ثطور عدد مشتركي الاهترهيت في الجزائر خالل الفترة 2017-2013
السىوات

مشتركي الاهترهيت
الثابت ADSL

مشتركي الاهترهيت
الجيل الرابع
الثابت 4G LTE

مشتركي
WIMAX

إحمالي مشتركي
الاهترهيت الثابت

وسبة كثافة
الاهترهيت

2013

1.283.241

-----

179

1.283.420

------

2014

1.518.629

80.693

216

1.599.538

%25.60

2015

1.838.492

423.280

233

2.262.005

%46.00

2016

2.083.114

775.792

661

2.859.567

%69.14

2017

2.246.727

919.368

621

3.166.907

%82.06

املصضع :هلال غً املىكؼ https://www.mpttn.gov.dz :بخاعٍش.2019/11/29:

مً زالٌ الجضوٌ في ألاغلى هالخظ أهه باليؿبت لكبىت الاهترهِذ في الجؼائغ فلض بلغ الػضص إلاحمالي للمكترهين 3.16
ملُىن مكترن في أوازغ ؾىت  ،2017مً بُنهم  919ألف مكترن في الجُل الغابؼ للهاجف الثابذ ،وهظا ألازير كض غغف جؼىع
هبير مىظ ظهىعه ؾىت  2014ئلى غاًت ؾىت  ،2017ومً حهت أزغي باليؿبت لىثافت الاهترهِذ في الجؼائغ باليؿبت للػضص
إلاحمالي للؿيان فلض جؼىعث أًظا بكيل هبير خُث بلغذ ؾىت  2017وؿبت .%82.06
 .5.3كاهون التجارة إلالكتروهية:
صضوع اللاهىن  18-05املخػلم بالخجاعة إلالىتروهُت في الػضص  28مً الجغٍضة الغؾمُت ،وٍأحي هظا اللاهىن في مىاصه
ألاولي لُخؼغق ئلى الؿلؼ والخضماث املمىىع بُػها غبر الخجاعة إلالىتروهُت ،وطلً بكيل كؼعي ،هظغا لخؿاؾُتها ،ولؼبُػت
املجخمؼ الجؼائغي وأغغافه ،وطلً مثل املكغوباث الىدىلُت ،لػب اللماع ،املىخجاث الصُضالهُت... ،ئلخ(www.android-
) .dz.com s.d.وفي ئػاع هظا اللاهىن فان الػلض الالىترووي هى هفؿه الػلض بمفهىم كاهىن  23حىان  2004الظي ًدضص
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اللىاغض املؼبلت غلى املماعؾاث الخجاعٍت ،وٍخم ئبغامه غً بػض صون الخظىع الفػلي واملتزامً ألػغافه باللجىء خصغٍا
لخلىُت الاجصاٌ إلالىترووي ،أما باليؿبت للمؿتهلً إلالىترووي فان ألامغ ًخػلم بيل شخص ػبُعي أو مػىىي ًلخني بػىض
أو بصفت مجاهُت ؾلػت أو زضمت غً ػغٍم الاجصاالث إلالىتروهُت مً املىعص إلالىترووي ،أما املىعص إلالىترووي فهى ول
شخص ػبُعي أو مػىىي ًلىم بدؿىٍم أو اكتراح جىفير الؿلؼ والخضماث غً ػغٍم الاجصاالث إلالىتروهُت ،هما خضص اللاهىن
ػغق الضفؼ إلالىترووي باغخباعها وؾُلت صفؼ جمىً صاخبها مً اللُام بالضفؼ غً كغب أو غً بػض غبر مىظىمت
ئلىتروهُت( www.elkhabar.comبال جاعٍش).
هظلً مً أهم ما جظمىه هظا اللاهىن هى أن الدسجُل في السجل الخجاعي وجدضًض مىكؼ غلى قبىت الاهترهِذ
ٌػخبران قغػان أؾاؾُان ملماعؾت الخجاعة إلالىتروهُت ،هما ًخم ئوكاء سجل وػني للممىهين إلالىتروهُين املسجلين في
السجل الخجاعي في املغهؼ الىػني للسجل الخجاعي الظي ًدضص املػلىماث التي ًجب أن جغافم الػغض الخجاعي إلالىترووي
(الخػغٍف الظغٍبي والػىىان وعكم الهاجف ،غضص السجل الخجاعي ،الظمان الخجاعي( ).... ،غمىعة .)2019

 .4ثحليل الىتائج:
للض جم الخىصل مً زالٌ هظه الضعاؾت ئلى مجمىغت مً الىخائج واملخمثلت فُما ًلي:
 الػالذ البيُت الخدخُت لخىىىلىحُا املػلىماث والاجصاالث طػُفت ملاعهت بالضوٌ املخلضمت مً زالٌ طػف جضفمالاهترهِذ مً حهت ،خُث جدخل الجؼائغ املغجبت  176في ؾغغت الاهترهِذ ،وهظا اعجفاع جيلفت الاهترهِذ ملاعهت بضوٌ
أزغي مجاوعة مً حهت أزغي ،هظا ما ًثبذ غضم صخت الفغطُت ألاولى والثاهُت.
 ماػاٌ هىان كلت الىعي الخىىىلىجي لضي الفغص الجؼائغي هظا ؾاهم بكيل هبير ئلى أن ًيىن اؾخسضام الاهترهِذ مًػغف الجؼائغٍين في املجاٌ الترفُهي صون اؾخسضامها في املػامالث الخجاعٍت ،وهظا ما ًثبذ صخت الفغطُت الغابػت.
 عغم صضوع اللاهىن  18-05والظي ًىظم الخجاعة إلالىتروهُت ،ئال أن قغوغ مماعؾت الخجاعة إلالىتروهُت التي حاءبها صاعمت حضا بدث كض حػُم اهدكاع الخجاعة إلالىتروهُت في الجؼائغ ،هظا ما ًثبذ صخت الفغطُت الثالثت.
 عغم جىحه أغلب البىىن في الجؼائغ ئلى ئصضاع وؾائل صفؼ ئلىتروهُت ئلى أهه لِـ هىان اؾخػماٌ لها مً ػغفاملدالث الخجاعٍت ،وهظا عاحؼ عبما العجفاع جيلفت اؾخػمالها مً حهت ،وجميزها بػضم ألامان مً حهت أزغي ،هظا ما
ًثبذ غضم صخت الفغطُت الخامؿت.

.5خاثمة:
حػخبر الجؼائغ مً بين الضوٌ املخأزغة في مجاٌ جؼبُم هظام الخجاعة إلالىتروهُت ،عغم املجهىص املبظوٌ مً ػغف
الؿلؼاث املػىُت مً أحل جىفير البِئت املالئمت للخجاعة إلالىتروهُت ،وطلً مً زالٌ جدؿين زضماث الاهترهِذ الؿلىُت مً
زالٌ اغخماص هظام ألالُاف البصغٍت وظهىع زضماث الجُل الغابؼ الهترهِذ الهاجف الىلاٌ وصزىلها خيز الخؼبُم ؾىت ،2016
وهظا مإزغا في ؾىت  2018صضوع كاهىن عكم  18-05واملخػلم بالخجاعة إلالىتروهُت ،ئال أهه ماػاٌ هىان هلص في مجمىغت مً
امللىماث التي جلف أمام اهدكاع جؼبُم الخجاعة إلالىتروهُت في الجؼائغ ،وهظا ما ًمىً جلخُصه في الىخائج الخالُت:
 طػف البيُت الخدخُت لخىىىلىحُا املػلىماث والاجصاالث في الجؼائغ. اعجفاع جيلفت جىىىلىحُا الاجصاالث ؾىاء الؿلىُت أو الالؾلىُت في الجؼائغ. كلت الىعي الخىىىلىجي لضي الفغص الجؼائغي.228
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غاصٌ غغكابي ،مدمض بىقىقت.

 صػىبت جؼبُم كاهىن الخجاعة إلالىتروهُت في الجؼائغ. غضم اهدكاع اؾخػماٌ وؾائل الضفؼ إلالىترووي مً ػغف املدالث الخجاعٍت في الجؼائغ.وجبػا للىخائج املخدصل غليها في هظه الضعاؾت ًمىىىا طهغ أهم الاكتراخاث في الىلاغ الخالُت:
 الترهيز غلى جدؿين البيُت الخدخُت لخىىىلىحُا الاجصاالث ،ؾىاء مً زالٌ ؾغغت جضفم الاهترهِذ أو مً زالٌجيلفتها.
 مداولت جؼىٍغ هظام الضفؼ إلالىترووي مً أحل ئجمام اللُام بالػمالث إلالىتروهُت في وكذ كصير وبأمان وؾغٍت. -مداولت وكغ الىعي وزلافت وأهمُت الخجاعة إلالىتروهُت بين أفغاص املجخمؼ وهظا املؼاًا املترجبت مً جؼبُلاتها.
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