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 بـني   لومـات  املع ةشاركمتغيريات جذرية يف كيفية نقل املعلومات، و      شبكات   ال ثتأحد  
 على نطـاق واسـع يف األغـراض          شبكة اإلنترنت  ستخدمتولقد أٌ  ، بسهولة ؤسسةاملوظفني وامل 

ـ        مؤسساتالتجارية، وفتحت جماالً لل    ة  لتقدمي املعلومات اخلاصة مبنتجاهتا وخدماهتا لشرائح عريض
من الزبائن واملتعاملني، ورفعت هذه اخلدمات من نسبة بيع البضائع وشرائها عن طريق اإلنترنت،              

من  لعدد أكرب من املؤسسات يف أن تزيد         ، اليت مسحت  "التجارة اإللكترونية "وظهر للوجود مفهوم    
ـ             ،سرعة وصوهلا إىل األسواق    اليب  وقد أصبح من الواضح فعال أن اإلنترنت قد أخذت ُتغيِّـر أس

ـ   املادية وغري املادية وكـذلك     املنافسة والبيع والشراء املتعلِّقة مبختلف أنواع املنَتجات       ؛  دماتاخل
واألهم من ذلك كله أن إستراتيجيات اإلنترنت ليست منهجاً متصلباً، وإمنا توفر مرونـة تسـمح                

  .للمؤسسات من أي حجم، ببناء حلول راقية قابلة للتعديل والتطوير وبسرعة
  

لتجارة اإللكترونية إذن، ما هي إال مرحلة متطورة من التجارة، تعتمـد علـى النقـل                فا
اإللكتروين للمعطيات واملعلومات املتعلقة بالنشاطات التجارية، ولقد بدأت هذه التجارة بـالظهور       

ما جعل التجارة   ،  (B2C) لتشمل األفراد املستهلكني      أكثر  مث تطورت  (B2B)على مستوى املؤسسات    
ترونية تتطور وتنمو لتصل إىل املستوى الذي هي عليه اآلن، هو تقدميها وعرضها للعديد مـن      اإللك

 وألهنا ترتكز على تكنولوجيات الشبكات، فهي تستطيع اختصار نسبة كـبرية مـن              ،االمتيازات
 وإنشاء قطاعات   ،عد بفتح أسواق جديدة   التكاليف املرتبطة بالزمن واملسافة، زيادة على هذا فإهنا تَ        
يف زمن العوملـة    متكنت الشبكة    وبذلك،  نشاط تتوافق وهذا النوع من التجارة خاصة اخلدمية منها        

للنظام اجلديـد   بسط نفوذها جتاريا وأصبحت احلامل الرئيسي        من   والتغريات التكنولوجية السريعة  
  .العاملية للتجارة

  
هلكني إمكانية مقارنـة     على مستوى الوظيفة التسويقية أمام املست      توفر التجارة اإللكترونية  

 اشهارية وتروجيية جديـدة     اتسياسواسع، باستخدام   األسعار، عرض السلع على مستوى عاملي       
ـ              ،اإلنترنتعلى   ة  تضمن التفاعل وتساهم يف بناء نظام معلومات قوي يساعد يف وضـع السياس

ـ          ؛   التسويقية واستراتيجية املؤسسة   ا أمـام تنميـة     إال أن هناك العديد من املشاكل اليت تقف عائق
وتطوير التجارة اإللكترونية، خاصة ما تعلق منها باملسائل التجارية املرتبطة حبمايـة املسـتهلك،              
مسائل أمن وسرية املعلومات عند انتقاهلا عرب الشبكة، باإلضافة إىل اختالف األنظمة والتشريعات             
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قـد  ق على املستوى العاملي، ممـا       ، اليت تطرح مشكلة عدم التواف     املاليةأو  رية،  القانونية سواء التجا  
  .يؤخر عوملة التجارة اإللكترونية

  
 لقـوانني  التجارة االلكترونية     يف ظل إخضاع   ،        وقد إستخلصنا أن اإلنترنت هو مطية للعوملة      

اجلغرافية توسع نطاق وشكل التعامالت العابرة للحدود       ، ل لتجارةلنظمة العاملية   املالتجارة املفتوحة ب  
 آليات اقتصـادية  بتطبق   ،واليت تتمثل يف حركة اليد العاملة واألموال والبضائع واخلدمات        ،  للدولة

القاضية بتحريـر   إطارها املقنن يف اتفاقية التجارة العاملية،       العوملة  د  جتعاملية، و السواق  موحدة يف األ  
  .التجارة اخلارجية

  
الشكل التقليـدي، إىل الشـكل      ملتقدمة حالياً، حتوالً سريعاً من      الدول ا تشهد التجارة يف     

 على دعم عملية االنتقال هـذه، وتـوفري         جديبشكل  دول  اإللكتروين، وتعمل حكومات تلك ال    
 وتشري  ،كافة أسباب النجاح هلا، كوهنا تساهم بقوة يف توسيع األسواق العاملية املتاحة أمام منتجاهتا             

يت تقود النمو االقتصادي يف كافة بلدان       العديد من التقارير إىل أن إنترنت ستصبح القوة األساسية ال         
ميكن ذا  ماو، جعلنا نتساءل عن حقيقة هذه التجارة،        ذهلها امل تطورها و روظهف ،ستقبلالعامل، يف امل  

ـ    و  ؟ ؛  أن تقدمه باملقارنة مع أشكال املعامالت التجارية التقليدية       هلا    اتهل اجلزائر لديها اإلمكاني
ا املنافسة داخل    مبا حيقق هلا الفائدة املرجوة ويضمن هل       ،ة وتطويرها كترونيلإلاتجارة  الإلنشاء  الالزمة  

  . ؟السوق العاملية
  

بعيدة عـن ممارسـة       بالدنا يفمعظم املؤسسات   التطرق بالتحليل للموضوع، كشف أن      
التجارة اإللكترونية، ألسباب عديدة، أمهها غياب البنية التحتية الضرورية هلذا النوع من التجـارة              

كلفة املادية الالزمة للتحول حنو هذه التجارة، وتشوش الرؤية املستقبلية لـدى            ت وارتفاع ال  احلديثة،
 أن تلعب دوراً أكرب يف      ة وللتغلب على هذه العقبات، جيب على احلكوم       ، هذه املؤسسات  مسيريي

 ؛ مع هـذا فـإن       دعم التجارة اإللكترونية، مقارنة بالدور الذي تلعبه حكومات البلدان املتقدمة         
 تشجع على إنشاء جتارة إلكترونية وتدعو إىل أقلمة كل القطاعات           ،اجلزائرحول  املعطيات املتوفرة   

  .)…بنوك، تأمني، ضرائب، مجارك، قوانني، اتصاالت،(اليت هلا عالقة بالتجارة 
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التغريات اجلديدة اليت تعيشها اجلزائر على مستويات عدة ختدم هذه الفكـرة، إذ باشـرت     
ية على أعلى املستويات بفتح الباب أمام اخلواص لالستثمار يف قطاعـات حساسـة              الدولة اجلزائر 

كاخلدمات املالية واالتصاالت من أجل حتسني نوعية هذه اخلدمات، والسماح للشركاء واملتعاملني            
االقتصاديني باالستثمار يف اجلزائر، الذين طاملا ركزوا على هذين القطـاعني كشـرط أساسـي               

  .زائرلالستثمار يف اجل
  

 لالستفادة من تطبيـق     ات املادية والبشرية  نشري يف األخري إىل أن اجلزائر لديها كل اإلمكاني        
 .)اخل…مثل القطاعات املالية، السفر والسياحة،      (التجارة اإللكترونية خاصة يف القطاعات اخلدمية       

انئ، شبكة الطرق   مطارات، مو (خلصوصيتها غري املادية، اليت ال تتطلب وجود بىن فيزيائية ضخمة           
  ).…واملواصالت، وسائل النقل،

  
  :األساسيات التالية  ببالدنا، نوصي بتوفري وحتقيق جتارة إلكترونية آمنةقيام ول
  

مارسة التجارة اإللكترونية، من خالل سن تشريعات مغرية هلذه التجارة، الدولة ملتشجيع  -
  .تتضمن إعفاءات أو ختفيضات ضريبية لفترة زمنية حمددة

املؤسسات املالية وال ميكن أن يتحقق ذلك إال إذا وفرت ، بنية حتتية متينة لالتصاالت امةإق -
 بطاقات االئتمان العاملية وبطاقات الدفع اإللكتروين مؤسسات بالتعاون مع والبنوك

األخرى، خدمات دفع إلكترونية آمنة، حبيث تتمكن املؤسسات من إدارة حساباهتا عرب 
مثنها إىل حسابات املؤسسات أ بضائع هذه املؤسسات، من تسديد اوإنترنت، ويتمكن مشتر

  . املصرفية، عرب الشبكة العاملية مباشرة
 املؤسسات احمللية الصغرية، اليت ال تستطيع حتمل نيتمكل على الشبكة، جممع جتاريتنظيم  -

، تاجر هبذه املتكاليف إنشاء مواقع مستقلة للتجارة اإللكترونية، من عرض وبيع منتجاهتا
  .لقاء مثن مقبول هلذه اخلدمات

ت، لشرح أمهية التجارة لتقياواسعة، وتنظيم ندوات ومحتسيسية  إعالمية تمالحب القيام -
  . الوطيناإللكترونية والفوائد اليت تعود هبا على املؤسسات واالقتصاد 

  .تخدمنيملساخمتصني وتدريب الالزمة بتكوين إعداد املوارد البشرية  -
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امة املتاجر اإلفتراضية باستغالل وسائل الدفع والتحويالت املالية احلالية، ولو          الشروع يف إق   -
على مستوى احلدود اجلغرافية للدولة، لغرس مفاهيم التجارة اإللكترونية يف أذهان املتعاملني            

  .اإلقتصاديني
 قواعد احلكومة اإللكترونية، اليت تساهم بقسط وافر يف دفـع التجـارة             تسجيدالتفكري يف    -

  .اإللكترونية، ألن ذلك سوف ينعكس إجيابا على أصحاب القرار يف الدولة، لتدعيم اإلجتاه
  

 حلداثتهمن جوانب عدة تتعلق باملؤسسة، ونظرا  ،   التجارة اإللكترونية  موضوعحتليل    لقد مت 
ة ، أي تأثري هذه التجـار     دقيقة، لدراسته على مستويات     الباحثنيندعو   ،وتطوراته السريعة واملتقلبة  

و أ،  داخل الوحدة االقتصـادية (Chaîne de la valeur)اإللكترونية على كل حلقة من سلسة القيمة 
الصـادرات،  (تأثريها على مؤشرات االقتصـاد الكلـي       دراسة   وأ،  تأثريها على حصيلة الضرائب   

  إذ ستساعد مثل هذه الدراسات يف تقدير مدى        ،)…الواردات، الكتلة النقدية، ميزان املدفوعات،    
ا لتحصيل القيمة   جدوى تطبيق التجارة اإللكترونية وحتديد القطاعات أو النشاطات األوىل بتطبيقه         

 ؛ وميكن أيضا تناول املوضوع باستخدام التحليل اإلحصائي متعدد األبعاد، عوض            املضافة املرجوة 
لي املتماثـل   أحادي البعد، وهنا نشري إىل إستخدام التحليل العام       اإلحصائي  اإلقتصار على التحليل    

AFD) Analyse factorielle des correspondances(  والغرض من ذلك هو تقليص معاجلـة ،
 إلختبار  χ2تربيع  -عدد املتغريات بقاعدة اإلستبيان ؛ كما أنه أيضا ميكن إستخدام إحصائية كاي           

اخل ؛  ...مـي أو  مر أو املستوى التعلي    كالع الفروق يف اإلجابات املتعلقة ببنود اإلستبيان     مدى معنوية   
زد على ذلك أن ديناميكية اإلستبيان وإستمراره وتأثري الظروف اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية            

 كما أن نتـائج جتربـة املوقـع          مستقبال، احمليطة باملستهلك، ستؤثر حتما على إجيابات املشاركني      
 مـن   ذه الدراسة  ه ديث يستوجب حت  م، سوف تكون جاهزة بعد سنة من التشغيل، كل هذا         ماملص
  . الحقة، يف دراسة مستقلةجديد

 
  


