مجلة أداء المؤسسات الجزائرية – العدد2017/21

واقع التجارة االلكترونية واإلمداد في الجزائر
The reality of E-commerce and Logistic in Algeria
خالد بن ساسي
كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري
جامعة قاصدي مرباح ورقلة

ملخص:

شهد العامل يف السنوات االخرية تطورا هائال يف ميدان التجارة االلكرتونية اليت صارت تنافس التجارة التقليدية من حيث حجم التعامالت ونسبة
النمو اليت تعرف ارتفاعا كبريا ،جاء هذا التطور نتيجة لتوفر بىن حتتية توافق التعامل بالتجارة اإللكرتونية ،ومن أهم مقومات التجارة االلكرتونية هي اخلدمات
اللوجستية املتمثلة أساسا يف النقل والتخزين والتغليف والشحن والتوصيل والتسليم .ومن هذا املنطلق جاءت دراستنا لتسليط الضوء على واقع التجارة االلكرتونية
واخلدمات اللوجستية يف اجلزائر هبدف النهوض بقطاع التجارة االل كرتونية يف اجلزائر ،ولقد توصلت الدراسة اىل أن تأخر اجلزائر يف جمال تكنولوجيا املعلومات
واالتصال وكذا تطبيق التجارة االلكرتونية سببه الرئيسي هو فشل مشروع اجلزائر االلكرتونية وعدم وجود رؤى واضحة يف هذا اجملال،إضافة اىل عدم وجود تنسيق
وتضافر اجلهود ما بني ال وزارات املعنية ،وان سوقي الربيد والنقل يف اجلزائر برغم من االمكانيات واالمتيازات اليت حيظيان هبا كأرضية للتجارة االلكرتونية إال اهنما
يعنيان من وجود الفوضى اليت تسببها السوق املوازية ،السيما قطاع النقل الذي يفتقر اىل سلطة ضبط .ولقد أوصت هذه الدراسة اىل االسراع يف تنفيذ مشروع
اجلزائر االلكرتونية والعمل على اقحام مجيع الوزارات يف تنفيذ هذا املشروع وسن قانون مستقل خاص بالتجارة اإللكرتونية وتشجيع املؤسسات على االستثمار
يف جمال النقل والربيد والعمل على القضاء على السوق املوازية ،وخلق سلطة ضبط خاصة بالنقل.

الكلمات المفتاحية :جتارة إلكرتونية،تكنولوجيا املعلومات واالتصال ،مشروع اجلزائر اإللكرتونية،خدمات لوجستية،سوق النقل،سوق الربيد .
Abstract:
E-commerce, which has become a fierce competitor of traditional trade in terms of volume of
transactions and the rate of growth, and the enormous evolution of this field in the world, was the result of
the progressive development of basic infrastructure essential for and compatible with E-commerce.
However, the logistics services represented particularly by the transport, storage, packaging, handling and
delivery are still considered as the most important axes in E-commerce, object of our study which aims to
highlight the reality of E-commerce in Algeria, in order to contribute to the development of this sector.
Moreover, the transport and postal markets in Algeria are - because of the parallel market - suffering and in
a state of lawlessness, particularly the transport sector whose creation of a regulatory authority to organize it
becomes a necessity.
Finally, the recommendations of this study are summarized in the acceleration in the implementation
of the project of E-Algeria, the involvement of all ministries in its implementation, the establishment of an
independent and special law governing the E -commerce, encouraging investment in the postal and transport
sector by fighting against the parallel market and particularly the creation of a regulatory authority for the
transport sector in Algeria.
Key words: E-commerce, e-commerce, information and telecommunication technologies (ICT), E-Algeria
project, logistics services, transport market, postal market.
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مقدمة:
شهد العامل يف السنوات القليلة املاضية ثورة تكنولوجية مست مجيع امليادين بل وأدت اىل تغيري العديد من املفاهيم اليت كانت
سائدة لزمن طويل ،أصبح العامل فيها قرية صغرية وسوق يسيطر فيه املؤسسات اليت تتحكم أكثر يف ادوات تكنولوجيا املعلومات
واالتصال ،ومن بني اهم مظاهر هذه الثورة التكنولوجية هي التجارة اإللكرتونية ،واليت تعين القيام باملعامالت التجارية باستخدام
تكنولوجيا املعلومات واالتصال.
أدرت التجارة االلكرتونية على البلدان املتطورة ايرادات طائلة تضاهي تلك حتققها يف جتارهتا التقليدية ،وهذا بفضل االسس
والبىن التحتية واالسرتاجتيات املسخرة و املناسبة هلذا النوع من التجارة ،ومن بني هذه االسس والبىن التحتية هي اخلدمات اللوجستية،
تتمثل هذه االخرية يف مجلة من اخلدمات والنشاطات اليت الغىن عنها يف جمال األعمال كالتخزين والنقل واملناولة ومعاجلة الطلبيات
والتغليف والشحن .يتواجد النشاط اللوجسيت أساسا مابني النشاط االنتاجي والنشاط التوزيعي ،وبتايل يعترب من اهم و من ابرز مقومات
التجارة االلكرتونية وعامل حيقق الفعالية يف اقتصاد أي بلد.
وإذا ما اردنا اسقاط هذا املوضوع على حالة اجلزائر اليت تعيش مرحلة انتقالية من االقتصاد املوجه اىل اقتصاد السوق ،السيما
وبعد اخنفاض اسعار النفط وتدهور الوضع املايل ،مما حيتم على اجلزائر تبىن اصالحات واسعة النطاق وسريعة لتنويع االقتصاد وتنويع
التنافسية لتحسني بيئة االعمال يكون هلا كبديل القتصاد احملروقات ،ولعل من بني ابرز اجملاالت اليوم اليت ينبغي للجزائر االستثمار فيها
وتشجيعها هي التجارة االلكرتونية واالعتماد على االقتصاد الرقمي بدرجة كبرية.
ومن خالل ما سبق ميكننا طرح االشكالية التالية :ما هو واقع التجارة االلكرتونية واخلدمات اللوجستية يف اجلزائر؟
وملعاجلة هذه اإلشكالية ميكن طرح التساؤالت الفرعية التالية:
 ما هي االسرتاجتيات اليت وضعتها اجلزائر لبناء اقتصاد رقمي ،وما هو واقع البىن التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يفاجلزائر ؟
 ما هو واقع التجارة اإللكرتونية وما هي معيقات تطبيقها يف اجلزائر؟ ما هو واقع سوقي الربيد والنقل يف اجلزائر ؟ومع ندرة الدراسات اليت تناولت هذا املوضوع ،حياول هذا البحث إظهار واقع التجارة االلكرتونية وخدمات اللوجستية يف اجلزائر .أما
أهداف البحث فيسعى إىل املسامهة يف نشر ثقافة التجارة اإللكرتونية وكذا اخلدمات اللوجستية املرتبطة هبا ،والكشف عن أهم القيود
والصعوبات املتعلقة بتطبيق التجارة االلكرتونية واإلمكانيات اليت تزخر هبا اجلزائر يف ميدان اخلدمات اللوجستية .ولإلجابة على هذه
اإلشكالية اتبعنا منهج دراسة احلالة حسب االرقام واإلحصائيات احلديثة اليت توفرت لدينا من سنة  2102واىل غاية شهر سبتمرب
 ، 2102وهذا بتسليط الضوء على اجلوانب املتعلقة بالتجارة االلكرتونية وسبل تطبيقها يف اجلزائر باإلضافة اىل جانب اخلاص بسوق
الربيد وسوق النقل يف اجلزائر.
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أوالا -تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الجزائر:

 -1برنامج الجزائر االلكترونية :

مر قانون قطاع الربيد و تكنولوجيات اإلعالم و االتصال مبرحلتني رئيسيتني:1
 مرحلة االحتكار املنصوص عليها األمر  98 -57املؤرخ يف  25ذي احلجة عام  0987املوافق لـ  91ديسمرب سنة 0857املتضمن قانون الربيد و املواصالت السلكية والالسلكية ،ففي هذه املرحلة كانت الدولة هي املمول املباشر و الوحيد لنشاطات
املواصالت السلكية و الالسلكية .و هبذا كانت خدمات الربيد و املواصالت السلكية والالسلكية عبارة عن خدمة عمومية
تقدمها اإلدارة للمستخدم.
 مرحلة فتح املنافسة اليت ُشرع فيها مبقتضى القانون  19-2111املؤرخ يف  17مجادى االوىل عام  0220املوافق ل ـ 17غشت سنة ، 2111الذي نص على إدخال آليات السوق يف قطاع الربيد و تكنولوجيات اإلعالم و االتصال.
ففي ظل االحتكار عرف قطاع الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية عدة نقائص منها انه منوذج اداري تغلب عليه
االجراءات املعقدة ،وبطء كبري يف النمو نظرا لغياب املنافسة .وبناء على ذلك ،مت توجيه قطاع اىل قانون  ،19-2111الذي يهدف
اساسا اىل ادخال املنافسة يف قط اع الربيد واالتصاالت السلكية والالسلكية ،وفعال عرف القطاع تغيريات جذرية بعد اعتماد القانون
املذكور منها انشاء متعاملني خواص املعروفون باملتعاملني التارخيني بريد اجلزائر واتصاالت اجلزائر ،وإنشاء سلطة ضبط للقطاع ،ووضع
ترسانة من القانون واإلجراءات املنظمة لض بط سوق الربيد واالتصاالت ،ومن بني اكرب املشاريع اليت وضعت إلصالح القطاع واالنتقال
اىل االقتصاد الرقمي االقتصاد املبىن على املعرفة والبحث والتطوير هو مشروع "اجلزائر االلكرتونية  . "2109وسنأيت يف الفقرات املوالية

اىل التعرف اكثر على هذا املشروع.
- 1.1تعريف " استراتجية الجزائر االلكترونية : "3112
هي اسرتاجتية ترمي اىل ابراز جمتمع العلم واملعرفة اجلزائري ،واليت تأخذ بعني االعتبار التحوالت العميقة والسريعة اليت يعيشها
العامل ،هتدف هذه االسرتاجتية اليت تتضمن خطة عمل قوية ومتماسكة اىل تعزيز اداء االقتصاد الوطين ،كما أهنا تسعى اىل حتسني قدرات
التعليم والبحث والتطوير يف جمال تكنولوجيات االعالم واالتصال وحتسني حياة املواطنيني من خالل نشر استخدام تكنولوجيا االعالم
واالتصال.
تتمحور خطة العمل هذه اىل ثالثة عشر حمورا ،لكل حمور جمموعة من االهداف الرئيسة واألهداف اخلاصة ،مع وضع قائمة
جرد لكل حمورا ،وضبط قائمة االجراءات الالزمة لتنفيذها ،حيث حدد مدة مخس سنوات لتنفذ هذه اخلطة من سنة  2118اىل

.2 2109

 -3.1محاور استراتجية " الجزائر االلكترونية :3"3112
 احملور الرئيسي "أ" :تسريع استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف االدارة العمومية :تتمحور اهداف هذا احملور يف عصرنةاالدارة من خالل ادخال تكنولوجيا االعالم واالتصال؛ وتقريب االدارة من املواطن عن طريق اخلدمات االلكرتونية.
 احملور الرئيسي"ب" :تسريع استعمال تكنولوجيات املعلومات واالتصال يف املؤسسات والشركات  :يتعلق هذا احملور بدعمالقطاع االقتصادي بإدماج تكنولوجيا االعالم واالتصال ،من خالل تطوير عرض اخلدمات والتطبيقات االلكرتونية.
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 احملور الرئيسي"ج" :تطوير آليات وحوافز تسمح باستفادة املواطنني من جتهيزات وشبكات تكنولوجيا االعالم واالتصال  :يتعلقهدف هذا احملور بتعميم النفاذ اىل االنرتنت من خالل اعادة بعث عملية "اسرتك" ،وزيادة الفضاءات اخلاصة بالنفاذ اىل
االنرتنت ،وكذا العمل على توسيع خدمة العامة لتشمل النفاذ اىل االنرتنت.
 احملور الرئيس"د" :دفع تطور االقتصاد الرقمي  :يتعلق هدف هذا احملور يف توفري الظروف املالئمة اليت من شاهنا تسمح بتطويراملكثف لصناعة تكنولوجيا االعالم واالتصال.
 احملور الرئيسي"ه" :تعزيز البنية األساسية لالتصاالت ذات التدفق السريع والفائق السرعة ويتعلق هدفها الرئيس يف اجنازمنشآت االتصاالت ذات التدفق السريع والفائق السرعة ،واملؤمنة.
 احملور الرئيسي"و" :تطوير الكفاءات البشرية :يتمثل هدفه الرئيسي يف وضع برنامج مينح االولوية للتكوين العايل والتكوين املهينيف جمال تكنولوجيا االعالم واالتصال.
 احملور الرئيس"ز" :تدعيم البحث -التطوير واالبتكار  :يتعلق هدف هذا احملور بتطوير املنتجات واخلدمات ذات القيمة املضافةيف جمال تكنولوجيا االعالم واالتصال ،عن طريق تكثيف نشاطات البحث والتطوير واالبداع.
 احملور الرئيسي"ج" :ضبط مستوى اإلطار القانوين الوطين :يتعلق هدف هذا احملور بتهيئة جو من الثقة يساعد على اقامةاحلكومة االلكرتونية ،عن طريق حتديد االطار التشريعي والتنظيمي املالئم هلا.
 احملور الرئيسي"ط" :اإلعالم واالتصال  :يتعلق هدف هذا احملور بالتحسيس بأمهية تكنولوجيا االعالم واالتصال ،ودورها يفحتسني نوعية حياة املواطن ،ويف التنمية االجتماعية االقتصادية للبلد.
 احملور الرئيسي"ي" :تثمني التعاون الدويل :يتعلق هدف هذا احملور بتملك التكنولوجيات واملهارات ،وهذا عن طريق املشاركاتالفعالة يف احلوار واملبادرات الدولية ،وترقية الشراكات االسرتاجتية.
 احملور الرئيسي"ك":آليات التقييم واملتابعة  :يتعلق هدف هذا احملور بتحديد نظام مؤشرات املتابعة والتقييم اخلاصة بـ ـ" اجلزائرااللكرتونية  ،" 2109وهذا عن طريق اعداد قائمة من املؤشرات والعمل على حتسينها.
 احملور الرئيسي"ل" :إجراءات التنظيمية  :يتعلق هدف هذا احملور بوضع تنظيم مؤسسايت منسجم يتمحور حول ثالثةمستويات :التوجيه والتنسيق ،والتنفيذ.
 احملور الرئيسي"م" املوارد املالية  :تتمحور أهداف هذا احملور يف: تقدير وتقييم الوسائل املالية الضرورية لتنفيذ مجيع العمليات املسجلة يف برنامج " اجلزائر االلكرتونية " 2109؛ حتديد مصادر وأجهزة التمويل. -2.1مصير تنفيذ استراتجية " الجزائر االلكترونية :"3112
بعد مرور سنتني ( )12من االنطالق الرمسي لتنفيذ كل حماور الربنامج ،مل يتم نشر أي تقرير رمسي خبصوص اجنازات اليت مت
تنفيذها يف هذا الربنامج .وبتايل املشروع عرف فشل فشال ذريعا ،وهذا بشهادة اخلرباء الذين شاركوا يف إعداد املشروع مثل السيد علي
كحالن و السيد يونس قرار ،اللذيين اقرا ان نسبة تنفيذ املشروع بلغت  %91فقط اىل غاية  .42107ومن بني أسباب فشل املشروع
هو عدم تنفيذ حماور هذا الربنامج ،فنجد ان مشروع "اسرتك" الذي يعترب جزء ال يتجزأ من مشروع اجلزائر االلكرتونية حيث مل يتم تلبية
مجيع الشروط الالزمة لنجاحها حيث أن البنوك مل تكن جاهزة ،واتصاالت اجلزائر مل توفر االنرتنت والربط وفق ما مت االتفاق عليه ،كما
أن شركات تصنيع احلواسيب مل تكن متوفرة ،واملواطنون مل يكن لديهم استعداد للتكنولوجيات ناهيك عن عدم وضوح الرؤية وغياب

احملتوى واضح للمشروع .5
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 -3البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الجزائر:
 -1.3شبكة االتصاالت الهاتفية:
 -0اهلاتف النقال :يوجد ثالثة متعاملني يف سوق اهلاتف النقال يف اجلزائر ،وهم على التوايل مؤسسة موبليس ،جيزي و اوريدو
لالتصاالت ،وسنأيت إىل التعرف على حصص املتعاملني يف سوق اهلاتف النقال يف اجلزائر.

الجدول رقم ( :)1عدد المشتركين حسب المتعاملين ( GSMو )3G
2014

2015

التطور

موبليس

13 022 295

14 318 169

%9.95

جيزي

18 612 148

16 611 115

%10,75 -

اوريدو

11 663 731

12 298 360

%5.44

العدد اإلمجايل للمشرتكني

43 298 174

43 227 643

%0.16 -

املصدر :مرصد سوق اهلاتفية النقالة ،سلطة الضبط للربيد واملواصالت السلكية والالسلكية ،ص ، 2املوقع:
https://www.arpt.dz/ar/doc/obs/etude/2015/Observatoire_Mobile_2015.pdf
(مت االطالع على املوقع يوم  2102/12/05على الساعة 29سا و07د) .

 -2سوق االتصاالت الفضائية :املتعامل الوحيد يف سوق االتصاالت الفضائية يف اجلزائر ،هي اتصاالت اجلزائر الفضائية .تتوفر اتصاالت
اجلزائر الفضائية  ATSحسب معطيات املأخوذة من موقع الشركة على .6
 أكثر من Mhz 711؛  Mbp 100قدرة زائدة حنو االنرتنت؛ اكثر من  9511حمطة طرفية؛ اكثر من  011وصلة . SCPCوقد مت تثبيت جمموعة من املنصات يف حمطة النقل الفضائية باالخضرية  VISAT :هاتف  IPمؤمترات الفيديو،حتديد املواقع اجلغرافية،
كما توفر للزبائن مجلة متنوعة من احللول يف جمال االتصاالت الفضائية.
 -3اهلاتف الثابت  :املتعامل احلايل يف سوق اهلاتف الثابت هو اتصاالت اجلزائر ،وهو املتعامل التارخيي.
الجدول رقم( :)2عدد الخطوط الهاتفية الثابتة
العدد االمجايل للمشرتكني

2012

2013

2014

2015

3 231 332

3 138 914

3 098 787

3 267 592

املصدر :مرصد سوق اهلاتف الثابت يف اجلزائر سنة ، 2107سلطة الضبط للربيد واملواصالت السلكية والالسلكية ( ،)ARPTص ،9مت االطالع على املوقع
بتاريخ  ،2102/12/02على الساعة 01سا و97د،
املوقع .https://www.arpt.dz/ar/doc/obs/etude/2015/Observatoire_Fixe_2015.pdf
الكثافة اهلاتفية للهاتف الثابت تصل اىل .%9.18

-2االنرتنت :توفر اجلزائر على عدة أنواع من التكنولوجيا اليت تستخدم الستعمال االنرتنت ،و التكنولوجيا اليت تلقى استخدام واسع هي
انرتنت اجليل الثالث (، )3Gواجلدول رقم  19يوضح مجيع انواع التكنولوجيا املستعملة ونسبة االستعمال والتطور مابني سنيت 2102
و.2107
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الجدول رقم ( :)13تطور الحظيرة االجمالية لمشتركي االنترنت في الجزائر ( )3112 / 3112
نوعية التكنولوجيا المستعملة

2107

2102

التطور

مشرتكو ADSL

1 518 629

1 838 492

%20.2

مشرتكو اجليل الرابع للثابت ()4G LTE

80 693

423 280

%222.72

مشرتكو االنرتنت اجليل الثالث ()3G

8 509 053

16 319 027

%80.59

مشرتكو Wimax

2021

2008

%122 -

مشرتكو VSAT

542

620

%02.98

العدد االمجايل ملشرتكي االنرتنت

10 110 938

18 583 427

%99.91

املصدر :مرصد سوق االنرتنت يف اجلزائر لسنة ، 2107سلطة الضبط للربيد واملواصالت السلكية والالسلكية ،ص ،3املوقع :
( ،https://www.arpt.dz/ar/doc/obs/etude/2015/Observatoire_Internet_2015.pdfاالطالع على املوقع يوم
.) 2102/12/02

يظهر من خالل اجلدول رقم ( )19أن سوق االنرتنت يف اجلزائر شهد زيادة كبرية ،وترجع هذه الزيادة اىل اطالق خدمة االنرتنت للجيل
الثالث واجليل الرابع للهاتف الثابت ،حيث انرتنت اجليل الثالث شهدت حتسنا ملحوظا بزيادة قدرها  9.718مليون ،وأما انرتنت اجليل
الرابع فقد عرف زيادة كذلك بنسبة  ، %222.72وبالتايل ساهم ذلك يف االنتقال حظرية مشرتكي االنرتنت من  01.00مليون
مشرتك سنة  2102اىل  09.799مليون مشرتك يف سنة  . 2107وحسب تقرير االحتاد الدويل لالتصاالت 1حول سرعة االنرتنت يف
العامل الصادر سنة  ،2107عرفت اجلزائر تقدما فيه مبركز واحد يف الرتتيب العاملي اين كانت حتتل املرتبة  002يف ترتيب  ،2101بينما
أصبحت يف املركز  009يف سنة  ، 2107ويف الرتتيب العريب أيضا احتلت املرتبة  02وقد احتلت دولة موريشيوس املرتبة األوىل يف
القارة اإلفريقية اليت تُعترب املنطقة األقل توصيال من حيث دول العامل يف جمال االنرتنت.وستعرف اجلزائر اطالق اجليل الرابع يف النقال يف
هناية  ، 2102وكما اكد رئيس جملس سلطة الضبط أن تقنية اجليل الرابع للهاتف النقال ستمكن الزبون من تدفق سريع يفوق الستة ()2
مرات التدفق الذي تتيحه تقنية اجليل الثالث.2

 -3.3االقتصاد الرقمي في الجزائر
 -0جتهيزات تكنولوجيا االعالم واالتصال يف اجلزائر :
اكثر من ثالمثائة جهاز حاسوب مت بيعه يف سوق اجلزائرية سنة ، 2102يف احلني أن  %09من البيوت متلك جهاز حاسوب
ويف املقابل ان  % 82من السكان ميتلكون هواتف حممولة ،ومن أجل ذلك وضعت الدولة اجلزائرية لتشجيع دميقراطية الدخول إىل
 TICيف سنة  2117برنامج "أسرتيك" وهو الربنامج الذي يهدف إىل توفري جهاز حاسوب لكل أسرة جزائرية من خالل توفري
القروض وختفيض الضريبة على القيمة املضافة على أجهزة احلاسوب من  %05إىل  ، %5وقد مت اإلعالن عن مشروع " أسرتيك" II
يف سنة  2109دون أن يتحقق بعد كما مت االشارة اليه سابقا .وان  %21من املؤسسات فقط متلك االنرتنت وتستخدم  TICيف
تسريها االداري .وان  29ألف كيلومرت من األلياف البصرية مت تثبيتها سنة .72102
 -2احلظائر التكنولوجية (  )Parc Techologiqueيف اجلزائر :
مت انشاء احلظائر التكنولوجية مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  80-12الصادر يف  22مارس  ،2112فهي هيئة ذات طابع
صناعي وجتاري - EPIC-حتت وصاية وزارة الربيد وتكنولوجيات االعالم واالتصال حيث كان اول اجناز هلا ،هو بناء احلظرية
التكنولوجية لسيدي عبد اهلل يف فيفري  ، 2118مث وضعت الوكالة خمطط عمل التطور الرباعي  2102-2101لوضع ثالثة حظائر
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تكنولوجية جهوية  :ورقلة  ،عنابة ،ووهرن  ،حظرية وهران كان من املقرر تشغيلها يف سبتمرب  . 2102تقوم هذه احلظائر بتسهيل عمل
املؤسسات اليت تعمل يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .3
 -3تشجيع الشراكة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت:
يف ميدان خلق املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مت امضاء اتفاقية مابني اتصاالت
اجلزائر والوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب سنة  2100هبدف حتديث شبكة اتصاالت اجلزائر  ،عرفت هذه املبادرة حركة كبرية سنة
 2109نتج عنها انشاء حسب احصاء اتصاالت اجلزائر هناية : 2107انشاء  952مؤسسة صغرية ومتوسطة مناولة التصاالت
اجلزائر .8اما يف جمال التكتالت ) (clustersمت امضاء اتفاقية سنة  2107مابني بني الوكالة الوطنية لرتقية و لتطوير احلظائر
تكنولوجية ( )ANPTو ثالثون متعامل من أجل نشاء اول تكتل من نوعه يف اجلزائر يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
وكمرحلة اوىل هلذا العمل سيتم مجع  92متعامل يف اجملال باإلضافة اىل املؤسسة الكربى يف اجملال كاتصاالت اجلزائر ،موبليس ،كوندور
وغريها مبا فيها املؤسسات املبتدئة يف هذا اجملال ،مقرها احلظرية التكنولوجية بسيدي عبد اهلل .9

-2االدارة االلكرتونية يف اجلزائر:
يف مؤشر االمم املتحدة للحكومة االلكرتونية ( )EGDI10يظهر تأخر اجلزائر حيث حتصلت فيه على املرتبة  092يف سنة
 ، 2102وعلى الرتبة  092يف سنة  2102من  089دولة مشاركة  ،هذا الرتتيب العاملي اخذ بعني االعتبار ثالثة معايري :البنية
التحتية وشبكة االتصاالت ،والرأمسال البشري و اخلدمات على االنرتنت ( احلكومة اإللكرتونية املشاركة االلكرتونية  ،بيانات احلكومة
املفتوحة...اخل) .يظهر نفس التقرير ان اعلى الرتب يف احلكومة االلكرتونية يف العامل هي من نصيب مجهورية كوريا ،أسرتاليا ،سنغافورة،
فرنسا ،اليابان ،الواليات املتحدة األمريكية ،اململكة املتحدة  ،نيوزلندا و فنلندا  .اما اعلى الرتب على املستوى االقليمي فنجد ان أفريقا
مها تونس وموريشيوس ،يف االم ريكتني الواليات املتحدة األمريكية وكندا ،ويف آسيا مجهورية كوريا وسنغافورة  ،أوربا مها فرنسا وهولندا،
أوقيانوسيا مها اسرتاليا و نيوزلندا.11
تراجع اجلزائر بأربع مراكز من الرتبة  092إىل الرتبة  092باملقارنة مابني  2102و 2102يف جمال احلكومة االلكرتونية
ولتط وير هذا اجملال يف اجلزائر على غرار باقي الدول املتطورة يف هذا اجملال مرهون مبا مدى بناء رأمسال بشري واإلملام بتقنيات املعلومات
واالتصاالت ووضع اسرتاجتيات ذات رؤية ووضع اليات للمراقبة والتتبع وتصحيح االحنراف واطر قانونية تتناسب مع بيئة اجلزائر.
وحسب 12ما أك ده املدير العام لعصرنه التوثيق واألرشيف بوزارة الداخلية واجلماعات احمللية ،انه سيتم اصدار اول بطاقة
تعريف بيومرتية الكرتونية يف بداية  ،2102وخبصوص جواز السفر البيومرتي اكد انه مت صنع  2.9مليون وحدة منذ انطالق العملية يف
 ،2102وأضاف انه متت رقمنة  89مليون وثيقة اللحالة املدنية ،وأكد على أن عملية عصرنه االدارة حيتاج اىل تضافر جهود كافة
املؤسسات.
ويف ما يلي بعض األمثلة عن مشاريع احلكومة االلكرتونية يف اجلزائر:13

 عملية مسح ملفات احلالة املدنية ،هذا املشروع هو شرط أساسي لبناء بطاقة التعريف الرقمية وجواز السفر الربمرتييني. إطالق بوابة وزارة الداخلية واجلماعات احمللية )(www.interieur.gov.dzوحتديث نظامها املعلومايت واالتصال. نشر على موقع وزارة العدل )(www.mjustice.dzبوابة للقانون اجلزائري ونصوص الفقه واالتفاقيات الدولية وإنشاءمنوذج يسمح بطلب شهادة السوابق العدلية على الفور ،ووضع شبكة انرتنات ملوظفي العدالة.
 يف جمال الصحة واالستشفاء والصندوق الوطين لضمان االجتماعي والصحة ،مت اعداد بطاقة الشفاء.211
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ثانيا -واقع التجارة االلكترونية في الجزائر:
 -1أشكال الدفع االلكتروني في الجزائر:
متلك اجلزائر أكثر من  9ماليني حساب بنكي ،و 2ماليني بطاقة سحب و  0.7مليون بطاقة دفع وهناك أكثر من 9711
حمطة دفع الكرتونية  0911موزع آيل ،ومن أمثلة الشركات املساعدة على القيام بالعمليات التجارة االلكرتونية يف اجلزائر epay.dz
وهو موقع من مواقع اجلزائرية اليت تعاجل الدفع االلكرتوين مبا يف ذلك تغذي االئتمان ودفع فواتري اهلاتف احملمول او شراء تذاكر الطريان،
الشركة لديها أكثر من  0911زبون ،ففي سنة  2100قدمت طلبا للحصول على املوافقة للربط مبنصة ما بني البنوك.14 SATIM
تتنوع السوق اجلزائرية بعددا كبريا من طرق الدفع كاستخدام احلوالت الربيدية ،الدفع عن طريق الشيك ،الدفع عند التسليم الدفع عن
طريق باي بال (  )PayPalباالوروا .و من خالل املقابلة اليت قامت هبا صحيفة ايكو 15مع السيد حممد محزة مدير عام e-Pay.dz
( )2109حول وسائل الدفع االلكرتونية يف اجلزائر ،حيث أكد أن اجلزائر تعرف تأخرا يف استعمال وسائل الدفع االلكرتونية  ،وقال
أيضا أن عدد حاملي بطاقة مابني البنوك تسعمائة ألف ،و 911املوزعات االلية لالموال( / )DABشببيك الصراف االيل (، )GAB
و 511جهاز دفع ،ورغم هذا كله إال أن استخدامات البطاقات املصرفية منخفضة حىت يف شراء تذاكره الطائرة ودفع مستحقات فواتري
الكهرباء والغاز.16

ورغم اجلهود املبذولة من طرف اجلزائر يف جمال الدفع االلكرتوين إال أنه ال يزال يعرف تأخر ،و إال أن اجلزائر تعرف ختلف يف
جمال التجارة أاللكرتونية وحسب رأي اخلرباء يف اجملال انه ال ميكن القيام بالتجارة االلكرتونية يف سوق يوجد فيه الفوضى وتنعدم يف
الشفافية ،14وحسب اخلبري يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملستشار السابق يف وزارة الربيد وتكنولوجيات االعالم واالتصال السيد
يونس قرار عند حديثه عن واقع التجارة االلكرتونية يف اجلزائر " التجارة االلكرتونية غري موجودة الن الدفع االلكرتوين غري موجود ،وملاذا
الدفع االل كرتوين غري موجود؟ ألن اإلطار القانوين املنظم هلذه التجارة مل يظهر للوجود ،وتبقى كل وزارة حتمل مسؤولية هذا القانون إىل

وزاره أخرى"، 15كما اكدت وزيرة الربيد وتكنولوجيات االعالم واالتصال السيدة اميان هدى فرعون لوكالة االنباء اجلزائرية (– )APS
مقال نشر بتاريخ  -2102/19/90ان اجلزائر حاليا تعد مسودة لقانون التجارة االلكرتونية من قبل فريق عمل من الوزارة الربيد
وتكنولوجيات االعالم واالتصال وسيتم عرضه على الربملان بعد موافقة البنك اجلزائر ،كما اكدت الوزيرة ان التطور احملتوى الرقمي يف
اجلزائر يعرقله غياب بنوك معلومات يف معظم قطاعات الدولة ،وهي من اولويات عمل الدولة.17
ميكننا ان نستنتج من خالل آراء اخلرباء ،وتصريح وزيرة الربيد وتكنولوجيات االعالم واالتصال حول واقع التجارة االلكرتونية يف
اجلزائر ان هذه االخرية حتتاج اىل ان تكون يف بيئة منظمة وتتمتع اىل حدا كبري بالشفافية واملوضوعية ،هذا من جهة ومن جهة أخرى
البد من وضع قانون ينظم هذه التجارة يعد بتنسيق وعمل مجيع الوزارات املعنية يف الدولة.
 -3الوضعية القانونية والتشريعية المنظمة للتجارة االلكترونية في الجزائر:
تتمثل الوضعية القانونية يف مجيع التشريعات املنظمة للتعامل بالتجارة االلكرتونية يف اجلزائر ،ويوفر احلماية لألطراف املتعاملة،
والذي يتكفل بإجياد االدوات اليت تناسب هذا النوع .من خالل البحث الذي اجريناه حول موضوع التشريع القانوين املتعلقة بالتجارة
االلكرتوني ة يف اجلزائر ،نعرض اليكم جمموعة من القوانني اليت تتناول يف مضموهنا موضوع التجارة االلكرتونية يف اجلزائر ،يف جماالت
خمتلفة :محاية البيانات الشخصية االلكرتونية  ،التبادل االلكرتوين ،االثبات االلكرتوين ،والتوقيع والتصديق االلكرتونيني.
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نستنتج يف األخري ،أن اجل زائر سعت اىل سن مجلة من القوانني اليت متس بشكل او بآخر بعض اجلوانب التجارة االلكرتونية،
كالدفع اإللكرتوين ،واجلرمية االلكرتونية  ،واإلثبات االلكرتوين وأخرها قانون التصديق والتوقيع االلكرتونيني اليت سبق ذكرهم  ،اال اهنا مل
تسن حلد اآلن قانون يكون مستقل وخاص بالتجارة االلكرتونية نفسها يتالئم مع البيئة اجلزائرية ،على غرار منوذج االونسرتال اخلاص
بالتجارة االلكرتونية ،والقانون التونسي واالردين وديب وغريهم .ودون وجود بيئة قانونية وتشريعة يف اجلزائر خاصة بالتجارة االلكرتونية
يضبط معامالهتا التجارية والضريبية الميكن -حسب رأي -ان تتطور وتنمو التجارة االلكرتونية يف اجلزائر.
 -2أمثلة عن المتاجر االلكترونية في الجزائر:
من بني مناذج املتاجر االلكرتونية الناشطة يف سوق التجارة االلكرتونية يف اجلزائر هم كاأليت:
 سوق واد كنيس  : Ouedkniss.comأسس سنة ، 2006وهو أول موقع للتسوق عرب اإلنرتنيت يف اجلزائر ،فهو مبثابةوسيط جتاري بني أصحاب اإلعالنات الصغرية الراغبني يف بيع أو شراء ومبادلة خمتلف املنتجات .حقق هذا املوقع جناحا الفتا
منذ تأسيسه ،إذ تبلغ عدد زيارته اليومية من مائة( )011الف اىل مائة وعشرون( )021الف زائر يوميا ،وعلى االقل من ثالثة
()9مليون زائر يف الشهر.18
 موقع أشريلي  : Echerily.comتأسس بتاريخ  ، 2102/15/17متخصص يف بيع املنتجات الغذائية ،ومواد التنظيفومستلزمات 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 االلكرتوين عن طريق  e-Payاليت يكون فيها الدفع مسبق قبل
التسليم .يعتمد هذا املوقع لتوصيل البضاعة على وسائله اخلاصة ،يلتزم هذا املتجر االفرتاضي بتسليم السلعة قبل أربعة وعشرون
( )22ساعة إىل منزل الزبون ، ،ميلك املوقع أكثر من  211زبون مسجلني يف شبكة التوزيع اخلاصة باملوقع ،وأكثر من 011

زائر يوميا %90 ،من الزوار من اجلزائر العاصمة.19

 موقع قيديين  : Guiddini.comتأسس سنة 2118يسوق جمموعة من األصناف كمستلزمات التجمل ،عتاد اإلعالماآليل ،األجهزة الكهرمنزلية ،املواد اخلاصة باملرأة والطفل ،حيث يوفر هذا املوقع واجهة مابني املوردين واملشرتين ،يعمل على
مدار  5/5يوم و22/22ساعة ،لديه  02موردا ،و 911زائرا يوميا ،و 209منتج مباع ،أما بالنسبة لطرق الدفع فيعتمد
املتجر طرق متعددة فإما أن تكون عن طريق احلوالة الربيدية أو بشيك بنكي أو الدفع نقدا عن التسليم أو يف املستقبل عن

طريق البطاقات البنكية ،فاز هذا املوقع جبائزة أحسن موقع الكرتوين سنة  . 202102ويف ما يتعلق جبانب اخلدمات اللوجستية
اليت تشتمل على عمليات الشحن والتوصيل فاملتجر متعاقد مع () UPS(، expresse mail service )EMS
 ، United Parcel Serviceفيوجه مبيعاته تقريبا إىل كل واليات الوطن ،ويضمن التسليم إىل منزل الزبون يف مدة
ترتاوح مابني  22ساعة إىل  52ساعة.21
 موقع نشري يف النات  : Nechrifinet.comتأسس هذا املوقع يف فيفري  ،2101يسوق جمموعة من املنتجات املتنوعةكالكتب ،معدات اإلعالم اآليل ،معدات الطبخ واملنزل ،لعب األطفال والصحة واأللعاب الرياضية والرتفيهية ،ومستلزمات
التجميل ،يعرض أكثر من  711منتج مبختلف املاركات ،يوجه مبيعاته إىل أكثر من ثالثون( )91والية .يوفر هذا املوقع عدة
طرق للدفع منها عن طريق شيك احلساب اجلاري الربيدي أو الدفع نقدا عند التسليم وهذا حصريا يف اجلزائر العاصمة
وضواحيها ،أو القيام بالتحويالت املالية إىل حسباهتا البنكية املتوفرة يف املوقع .بالنسبة جملال اخلدمات اللوجستية فاملوقع يعتمد
يف توزيع السلع على شبكة نقاط الرتحيل اليت يفوق عددها اخلمسون( )71نقطة موزعة يف عدد كبري من واليات الوطن ،وهذا
حسب الكثافة السكانية ،فيصل العدد يف بعض الواليات أكثر من نقطتان ،فمثال والية اجلزائر(تسعة)  8نقاط للرتحيل،
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وقسطينة و وهران ( )12أربعة .يتعهد هذا املوقع بالتوصيل اىل نقاطه يف مدة تصل من  22ساعة إىل  52ساعة بالنسبة
للمناطق بعيدة ،عدا والية اجلزائر العاصمة اليت يكون فيها التسليم إىل املنزل.22
من خالل ما تقدم عرضه عن بعض املتاجر االلكرتونية يف اجلزائر ،ميكننا ان نستنتج ان املواقع االفرتاضية اجلزائرية تتمتع بتنوع
منتوجاهتا وبضائعها زيادة على ذلك ان اسعارها تنافسية ،كما ان مدة الشحن والتوصيل تتم طيقا ملا هو معمول به دوليا ،وبالنسبة لطرق
الدفع امل عتمدة لدى املتاجر االلكرتونية فجلها حتبذ الدفع نقدا عند التسليم ،وما يعاب عليها ان التغطية فيها حمدودة يف بعض واليات
الوطن السيما االكثر كثافة سكانية ،ناهيك عن خارج الوطن الذي يكاد أن يكون معدوما ،والدفع االلكرتوين معدوم ،وهذا ما جيعل
التجارة االلكرتون ية يف اجلزائر حمدودة جعرافيا ،وهو ما خيالف قاعدة التجارة االلكرتونية اليت حتث على العاملية يف التعامل التجاري ،على
غرار البلدان العربية كتونس ومصر والسعودية واإلمارات والبلدان االوربية اليت عرفت رواجا كبريا بفضل اجملهودات واإلمكانات املسخرة
اليت بذهلا املسؤولني فيها.
تعترب جتربة اجلزائر يف جمال التجارة االلكرتونية جتربة فتية وهي يف املراحل االوىل الستخدام هذا النوع من التجارة ،ولتنشيط
التجارة االلكرتونية يف اجلزائر البد من وضع االطار القانوين والتشريعي املالئم هلا هذا من الناحية القانونية الن كل القوانني والتشريعات
اليت مت التطرق اليها سلفا ال ختدم التجارة االلكرتونية بقدر الكايف يف اجلزائر ،السيما اجلانب املايل ،وهو العنصر االهم يف التجارة
االلكرتونية فالبد من التسريع يف استخدام بطاقات الدفع والسحب واالئتمان بشىت انواعها ،وتسهيل الكثري من االجراءات الضريبية
واجلمركية.
بعد ما تعرفنا عن واقع التجارة االلكرتونية يف اجلزائر بات البد من التعرف على بعض اخلدمات اليت تفرضها التجارة االلكرتونية
على مسوقي السلع واخلدمات فيها ،اهم هذه اخلدمات هي اخلدمات اللوجستية (يف النقل والشحن والتعبئة والتغليف والتخزين
و التسليم) .ومن خالل املبحث املوايل سوف نتطرق اىل واقع سوق اخلدمات اللوجستية يف اجلزائر.
ثالث ا -سوق الخدمات اللوجستية في الجزائر:

تفرض التجارة االلكرتونية بطبيعتها على نشاط االمداد نوع جديد ليس كمثل االمداد الذي ميارس يف التجارة التقليدية ،يسمى
هذا االمداد باإلمداد االلكرتوين ،ميكن تعريفه على أنه" عملية ختطيط إسرتاتيجي وسيطرة حمكمة على مجيع اخلدمات اللوجستية اليت
تستوجب معام لتها إلكرتونيا من حيث الشكل اإلداري والتشغيلي ،واليت تضمن التدفق املادي من املنتج أو املوزع إىل غاية باب
الزبون(التغليف ،الشحن ،النقل والتسليم) واليت تساهم يف االخري يف احلد من مستوى املخزون ،وزيادة كميات اإلنتاج ،وختفيض تكاليف
النقل". 23

فمن خصويات اإلمد اد االلكرتوين انه مينح للزبون العديد من االمتيازات دون التنقل إىل احملل التجاري عن طريق املواقع
االلكرتونية مع إمكانية التسليم يف اآلجال القصرية يف نفس اليوم ،يف  22ساعة ،يف  29ساعة..كما ان نقاط التسليم تتتميز فيه
بالتعدد عكس اإلمداد يف التجارة التقليدية الذي يكون فيه التوصيل وفق مواعيد فتح احملالت أو املتاجر ،أي أن عددا كبريا من الزبائن ال
حيضون مبيزة التوصيل و االستالم احتياجاهتم إىل منازهلم.24
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 -1سوق البريد:
 -1-1سوق البريد على المستوى العالمي:
حسب أرقام االحتاد العاملي للربيد لسنة  2102املصرح هبا سنة  2107بلغت االيرادات الربيدية  991مليار دوالر بزيادة
 %2بالنسبة للسنة الفارطة  ،كما ان الرسائل الربيدية متثل  %20.9من الدخل الربيد العاملي أي ما يقرب  099مليار ودوالر امريكي،
أما الطرود واخلدمات اللوجستية حققت نسبة  %08.0أي ما يقارب  29مليار دوالر امريكي.
أ ما بالنسبة للطرود والرسائل الربيدية تراجعت االحجام العاملية لربيد الرسائل ب %2.2لتصل اىل  925.2مليار بعيثة ،عرفت
الطرود الربيدية كذلك زيادة وصلت اىل  010مليون بعيثة  ،أي بزيادة  %7.5اكرب احلصص كانت من نصيب اجملموعة الصناعية ،
وامريكا الالتنية واوربا  ،يف احلني عرفت افريقيا هبوط وصل اىل  .%91اما بالنسبة للشبكة الربيدية فوصل عدد املكاتب الربيدية اىل
 679 504بزيادة وصلت اىل  %0.7باملقارنة بالسنة الفارطة ،وبالنسبة للتوزيع مبحل االقامة وصل اىل  %57.2من سكان العامل
حيصلون على التوزيع مبحل اقامتهم ،و  %11.3عليهم ان يستلموا الربيد من املكاتب الربيدية و  %9.0مازلوا عدميي اخلدمات
الربيدية ،ففي افريقيا مازلت نسبة التوزيع مبحل االقامة منخفضة فأكثر من نصف االفرقيني عليهم ان يستلموا بريدهم من مكتب الربيد،
وبالنسبة للبلدان العربية حيث يتلقى  %63.3من السكان بريدهم مبحل االقامة  ،واقل من  %7من السكان يف املناطق العربية بال
خدمات بريدية  .وعلى العكس يستلم الزبائن يف اسيا واحمليط اهلادي  %98.5بريدهم مبحل االقامة  ،وتبني االحصاءات نسبة مرتفعة
من التوزيع مبحل االقامة يف منطقة اوربا والدول املستقلة وتبلغ النسبة  ، %98.10والدول الصناعية  %96.6من السكان يستفيدون
من التوزيع مبحل االقامة.25
يتضح من خالل ما تقدم ذكره عن سوق الربيد يف العامل حسب احصاءات االحتاد العاملي للربيد ( )2102بان الدول
الصناعية هي أعلى النسب استفادة من اخلدمات الربيدية وتليها منطقة اوربا والدول املستقلة واسيا واحمليط اهلادي بنسب متفاوتة والنسب
الدنيا هي من نصيب دول افريقيا وأمريكا الالتينية والدول العربية مبعىن ان اخلدمات الربيدية تتأثر مباشرة مبدى تقدم الدول .وبعد التعرف
على سوق الربيد على الصعيد العاملي ،ويف الفقرات املوالية نأيت اىل التعرف على سوق الربيد يف اجلزائر.
 -3-1سوق البريد على المستوى المحلي:

26

وضعت اجلزائر مجلة من االجراءات إلصالح وتعديل قطاع الربيد من خالل قانون  ، 19-2111هتدف هذه االجراءات
اىل ترقية و تطوير الربيد و املواصالت السلكية و الالسلكية باعتبارمها قطاعني اقتصاديني ينتجان املوارد ،فتح أسواق الربيد و املواصالت
السلكية و الالسلكية للمنافسة .ولقد عرف كذلك الوزن النوعي كذلك زيادة استجابة للتنظيم واألهداف املسطرة من طرف قطاع
الربيد،وهذا عرب اربع ( )12مراحل :
 اثنان ()2كيلوغرام إىل غاية  90ديسمرب ،2112 ثالمثائة ومخسون ( )971غرام من  10جانفي إىل  90ديسمرب ،2117 مئتان ومخسون ( )271غرام من  10جانفي  2112إىل  90ديسمرب ،2115 مخسون ( )71غرام منذ  10جانفي .2119الرسائل االقل من  71غرام يتم توزيعا عن طريق املتعامل العمومي بريد اجلزائر ،اما الرسائل اليت تفوق 71غرام فريخص للمتعاملني يف
الرتخيص البسيط للمارسة نشاطهم داخل الوطن ،اما املتعامليني يف الربيد الدويل السريع فال خيضع الي حتديد للوزن.
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 متعاملو البريد في الجزائر:قامت سلطة الضبط للربيد واملواصالت السلكية والالسلكية بتسليم ستة ( )12رخص يف جمال الربيد الدويل السريع ،كما قامت بتسليم
ستة ومخسون( )72شهادة تسجيل خاصة بالربيد الداخلي السريع للمتعامليني اخلواص ،27كما وضعت سلسلة من االجراءات و
الشروط ملراقبة شركات الربيد السريع  ،فعلى سبيل املثال فالبنسبة للربيد الدويل السريع فاملادتني رقم  02و 05من دفرت الشروط املتعلق به
حتدداين جمال حرية املتعاملني يف االسعار و كذا السياسة التسويقية للمتعامل .28وقد قامت ايضا بتقسم جهات اإلرسال إىل مثانية
جهات :املغرب العريب ،أوربا ،إفريقيا  ،الشرق األوسط ،آسيا ،اوفيانونسا ،وأمريكا الشمالية والوسطى واجلنويب ، 29ومن املتعامليني الربيد
يف اجلزائر هم :بريد اجلزائرThomas ،)UPS( United Parcel Service، FedEx ، DHL ،EMS ،
.)TNT( Nationwide Transport
 رقم االعمال والحصة السوقية للبريد:عرف سوق الربيد والطرود الربيدية يف اجلزائر يف السنوات األخرية تطورا ملحوظا مما اثر ذلك يف رقم األعمال الشركات اخلاصة هبذا
اجملال ،واجلدول والشكل التاليني يظهران تطور رقم األعمال اخلاص مبجال الربيد والطرود الربيدية من سنة  2118إىل سنة .2109
الجدول رقم ( :)2تطور رقم االعمال(بالمليون دينار) من سنة  3112الى سنة 3112
السنوات

رقم االعمال احملقق باملليون دج

2009

1200

2010

1249

2011

1356

2012

1428

2013

1555
املصدر :من اعداد الباحث اعتمادا على بيانات موقع abbinvest.com

الجدول رقم ( )2الحصص السوقية للبريد السريع الدولي ()3112-3112
2102

2107

EMS Champion post

%4

%7

DHL international Algerie

%92

%52

UPS algerie

%2

%8

Falcon expresse algerie -FEDEX

%2

%9

AGEM-TNT

%2

%5

المصدر :مرصد سوق الربيد املتعلق بنظام الرتاخيص لسنة  2107سلطة الضبط للربيد واملواصالت السلكية والالسلكية ،اجلزائر ،صفحة .2

يتبني من خالل اجلدول رقم ( )7ان احلصة الكبرية يف سوق الربيد السريع الدويل يف اجلزائر هي لـ  DHLبنسبة  %52وهي
نسبة عالية باملقارنة مع بقية املتعامليني ،وميكننا هذا ان نستنج ان شركة  DHLهي الشركة القائدة والرائدة يف سوق الربيد يف اجلزائر،
وهي تستخدم اسرتاجتية البقاء والسيطرة يف السوق .ومن حيث حجم البعائث الصادرة والواردة اىل اجلزائر فنجد ان عدد البعائث
الصادرة من اجلزائر اكرب من عدد البعائث الواردة حيث ان امجايل الصادرات يف سنة  2102بلغ  154 821بعيثة ،وبلغ امجايل
الواردات من نفس السنة بـ  614 809بعيثة ،ويف سنة  2107بلغت امجايل الصادرات  104 314بعيثة ،يف احلني بلغ امجايل
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الواردات من نفس السنة  615 710بعيثة .ومن املصدر نفسه ،نالحظ ان البلدان االوربية هي االكثر ارسال واستقبال للبعائث من
غريها يف اجلزائر – اكثر من  %71من امجايل البعائث -حيث يف سنة  2107وصلت الصادرات اىل  62 750بعيثة وبلغت وارداهتا
 992136بعيثة ،وتليها البلدان العربية وامريكا مث اسيا وافريقيا واخري اوقيانوسيا.30
 عوائق سوق البريد في الجزائر:رغم اجلهود املبذولة يف اجلزائر من اجل تنظيم سوق الربيد ،إال اهنا الزالت هناك عوائق تعيق تنظيم السوق ،منها وجود سوق
موازية و غري قانونية تتمثل يف توزيع الربيد من طرف سيارات األجرة و بعض املؤسسات اخلاصة بنقل املسافرين و أخرى خاصة بنقل
البضائع
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 ،كذلك وجود شوارع وأحياء بدون تسمية رمسية يف اجلزائر  :حسب إحصائيات وزارة الداخلية اجلزائرية أن حنو مثانون

ألف( )91شارع عرب خمتلف واليات الوطن دون تسمية أو أهنا حتمل أمساء ال يعرفها إال قاطنو هذه األماكن مما يعيق عمل مصاحل الربيد
و املواصالت،و مصاحل األمن ورجال احلماية املدنية ،كما يسيء ذلك إىل اجلزائر أمام زائرها سواء من الداخل أو من اخلارج.32

ومن خالل من تقدم ذكره ،ميكننا ان نستنتج ان سوق الربيد يف اجلزائر يتميز بتحرير واسع ،ويعمل يف سوقها كربى الشركات
اليت لديها خربة كبرية يف االسواق العاملية ،واليت تتمتع بفرص كبرية لزيادة االستثمار يف السوق اجلزائرية ،كما يتميز هذا السوق بوجود
سلطة منظمة له ،وهي امليزة اليت يفتقر هلا العديد من البلدان يف العامل السيما البلدان العربية .وبرغم كل هذه امليزات ،إال ان عمل الدولة
اجلزائرية يف هذا اجملال حيتاج اىل املزيد ،وكلما زادت عملية الضبط والرقابة يف السوق الربيدي كلما ساهم ذلك يف تأثري املباشر على جودة
االنتاج والتسويق يف البالد.
بعد ما مت التعرف على سوق الربيد يف اجلزائر ،سوف نتطرق على سوق مالزم لسوق اخلدمات الربيد أال وهو سوق النقل
واجلزء املهم يف اخلدمات اللوجستية.
 -3سوق النقل في الجزائر:
 -1-3انواع النقل في الجزائر:
 النقل البري :ال تزال شبكة الطرقات يف اجلزائر واحدة من اكرب الشبكات يف القارة اإلفريقية حيث يبلغ طوهلا  002198كلم منها 28759كلم طرق وطنية  ،تصل حظرية السيارات احلالية إىل مثانية ( )19ماليني سيارة ،الرقم املقدر يف أفاق  2127عشرون ()21
مليون سيارة ،العاصمة البلد لوحدها تستقيل حوايل يوميا أربعة ()12ماليني سيارة ،كما ان  %85من عمليات النقل يف اجلزائر تتم عن
الرب .كما حتصي وزارة النقل اجلزائرية  021ألف رخصة الستغالل سيارات األجرة منها  81ألف رخصة مستغلة فقط ،وهو ما ميثل
 %20من جمموع الرخص املمنوحة من طرف وزارة اجملاهدين ويتم استغالل  % 7منها من طرف املستفيدين فيما يفضل  % 87من
املستفيدين كراء رخصهم.33
 النقل الجوي :متتلك اجلزائر  97مطارا منها ثالثة عشرة ( )09مطارا دوليا .يعترب مطار اجلزائر العاصمة هو األكثر أمهية حيثيستقطب ستة()2ماليني مسافر سنويا .اخلطوط اجلوية اجلزائرية هي شركة الطريان الوطنية اليت هتيمن على سوق النقل اجلوي ،الذي
سجل منذ افتتاحه للمنافسة  9شركات خاصة أخرى .تتكفل اخلطوط اجلوية اجلزائرية بعدة رحالت حنو أوروبا ،إفريقيا ،كندا ،الصني
والشرق األوسط .و هناك عدة شركات طريان أجنبية لديها رحالت حنو اجلزائر نذكر منها  :التونسية للطريان ،اخلطوط اجلوية للملكية
املغربية ،اخلطوط اجلوية الفرنسية ،اإليطالية للطريان ،إيغل أزور ،ليفتنزا ،اخلطوط اجلوية الرتكية ،اخلطوط اجلوية الربيطانية.34
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 النقل البحري  :يوجد واحد ومخسون( )70بنية حتتية حبرية  00 :ميناء جتاري 2 ،ميناء نفطية  20 ،ميناء للصيد والنزهة  ،ما بنيسنيت  2111و  2102مت اجناز تسعة عشرة( )08ميناء ( موانئ جتارية وخمصصة للصيد ) و أربعة( )2قواعد جوية خمصصة للمهابط
الطائرات .ووفقا إلحصائيات وزارة النقل اجلزائرية ( )2107ان  %87من السلع املستوردة اليت تدخل البالد عن طرق السفن ،هلذا
ينبغي ان يكون النقل البحري نقطة حتول حمورية لالستثمار يف السنوات القادمة . 35وبالرغم جمهودات الدولة يف جمال النقل البحري اال
انه يوجد بعض النقائص منها>> … املتعاملون يف جمال النقل البحري قليلون السيما يف املواينء اين يرتكز النقل البحري على شركات
عاملية ،وأن غالبية املتعاملون يف جمال النقل يف اجلزائر يرتكزون على النقل الربي  ،كما ان املنصات اللوجستية تعرف نقص كبري ومن
العقبات الرئيسة نقصها يف اجلزائر هي نقص االراضي اليت تكون قريبة من املواينء كما ان اجراءات التخليص اجلمركي تعرف بطء يف
اجلزائر ،وهي من االسباب الرئيسية لبقاء البضائع مدة طويلة يف املواىنء قبيل متريرها اىل اجلهة املعنية<<...36

 النقل بالسكك الحديدية  :الشبكة احلديدية ملك للجزائر ،وهي من احدث الشبكات على مستوى افريقيا يبلغ طوهلا  2289كلموتصل املدن الكربى يف الشمال اجلزائري خصوصا  :اجلزائر  ،وهران  ،عنابة  ،قسنطينة  ،سطيف .يبلغ طول السكة احلديدية املستغل
 9571كلم  ،عدد حمطات املسافرين  ،207عدد مواقف القطارات  ، 057يبلغ عدد عربات املسافرين  ،202كما يبلع عدد عربات
البضائع .3710 873
 النقل الحضري: مرتو اجلزائر :شهدت اجلزائر افتتاح مرتو اجلزائر العاصمة بتاريخ  90أكتوبر  2102و الذي بلغ طوله  8كلم و  01حمطات،هذا األخري الذي جعل اجلزائر أول مدينة يف املغرب جمهزة مبرتو األنفاق .و والذي أسندت مهمة تسيريه و إستغالله للشركة
( )RATPاجلزائر و شركة مرتو اجلزائر العاصمة ملدة  9سنوات .38مستقبل مرتو وهران حوايل  92ألف راكب لليوم تقدر تكلفته بـ

 099مليار دينار .
 الرتاموي  :مشاريع تراموي انطلقت يف والية عنابة  ،سطيف ورقلة  ،باتنة  ،مستغامن وسيدي بلعباس وبسكرة الدراسات جارية فيه.ترامواي قسطينة كلف  22مليار دينار  ،ولديه شبكة تتكون من تسعة ( )18حمطات تراموي ورقلة مستقبال  09.2كلم ولديه شبكة
تتكون من  29حمطة.39

 -3-3تقييم سوق خدمات النقل في الجزائر والعراقيل المرتبط به
حسب تقرير" التنافسية العاملي" للمنتدى االقتصادي العاملي  2107-2102الذي قام بدراسة ل ـ ـ 022دولة يف العامل ،
حتصلت املغرب على املرتبة األوىل على مستوى إفريقيا أمام كل من جنوب إفريقيا الرتبة الثالثة ،وتونس الرتبة اخلامسة واجلزائر الرتبة
التاسعة  ،ففي جمال جودة البنيات التحتية الشاملة( البنيات التحتية للنقل الطرقي ،والطرق السيارة ،والسكك احلديدية ،واملوانئ واملطارات،
إىل جانب البنيات التحتية الطاقية وبنيات االتصاالت) ،احتلت اجلزائر املرتبة  012عامليا واملغرب الرتبة  77عامليا ،وتونس يف الرتبة
 ،58ومصر الرتبة  ،011وليبيا الرتبة  009وموريتانيا الرتبة  .029من جهة اخرى خصصت اجلزائر لقطاع النقل واالشغال العمومية
ازيد من  21مليار دوالر إلجناز واستكمال العديد من املشاريع وهو مايربز التاخر الفادح للجزائر مقارنة بباقي الدول.40
وحسب تقرير البنك العاملي لسنة 41 2102الذي يتعلق بدراسة مسحية حول اداء اخلدمات اللوجستية حيث ضمت الدراسة
 021دولة ،الدراسة املسحية قام هبا خمتصون يف القطاع يتكون عددهم من الف ( )0111متخصص ،مست هذه الدراسة جوانب عدة
من اجراءات الرقابة احلدودية ،ونوعية البنية التحتية يف االنشطة التجارية ،والنقل وتنافسية األسعار والقدرة على الشحن وتوصيل البضائع
يف االجال احملددة ،حتصلت اجلزائر على املركز السادس وتسعون ( )82عامليا ،أما مغربيا فكانت اجلزائر يف املرتبة األويل ترتيب اجلزائر
مغربيا يعترب متواضع باملقارنة باإلمكانيات اللوجستية واملالية اليت تزخر هبا ،أما افريقيا احتلت اجلزائر املرتبة التاسعة( )18بعد جنوب
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افريقيا و مالوي و كينيا و نيجرييا وساحل العاج ورواندا وناميبيا ،وفيما يتعلق بدول املغرب العريب احتلت تونس املرتبة  001عامليا وليبيا
املرتبة  009عامليا ،بالنسبة للمغرب فغري موجودة وهذا لعدم توفر املعطيات املتعلقة هبا ،احتلت املانيا وهولندا وبلجيكا وبريطانيا العظمى
وسنغافورة والسويد املراكز االوىل يف التصنيف العاملي .42
و حسب منتدى رؤساء املؤسسات الذي عقد يف  2102/12/12يوما دراسيا بعنوان" االمداد كقيمة تنافسية " تناولت
فيه العديد من املوضيع اخلاصة باللوجستيك يف اجلزائر خاصة تلك املتعلقة باجملال الدويل منها ضرورة اعادة النظر يف التشريع الوطين يف
جمال اخلدمات للوجستية واليت تتعلق بالنقل اجلوي والطرق والسكك احلديدية والبحرية ومجيع االنشطة ذات الصلة بالتجارة الدولية،
وكذلك ضرورة احلاجة اىل تطوير املناطق اللوجستية يف اطار التهيئة العمرانية واالقليمية للدولة .اكد وزير النقل السيد بومجعة طلعت
خالهلا على امهية احلفاظ على التكاليف اللوجستية من  97اىل  %07يف العمليات االنتاجية النه يعتربه متغري مهم يف تنافسية
املؤسسة.43
نستنتج من خالل اليوم الدراسي املنعقد من طرف منتدى رؤساء املؤسسات ،ان كل من النقل البحري واجلوي و النقل
بالسكك احلديدية حتتاج كلها اىل اعادة النظر يف القوانني اليت تضبطها ،وايضا البد من ادراج املناطق اللوجستية يف خمططات التهيئة
العمرانية اليت تكون قريبة من املطارات واملواينء واملصانع وغريها ،ونستنتج ان التكاليف اللوجستية تعد متغري مهم يف تنافسية املؤسسة بل
بالعكس يف الدول املتطورة يعترب مصدر ربح خاصة املؤسسات اليت تعتمد على اللوجستيك كطرف ثالث حيث حولت منافستها يف
اجملال التجاري والصناعي على املنافسة اليت تعتمد على قنوات التوزيع.
ومن العراقيل اليت حتول دون تقدم تطور قطاع النقل  ،هي وجود مشاكل تنظيمية يف القطاع النقل ناهيك غياب سلطة ضبط

وكذا عدم وجود تنسيق مابني خمتلف املديريات على املستوى الوالئي ،44اهرتاء الطرق العمومية ونقص الصيانة الدورية هلا.
خالصة:

حاولنا من خالل هذه الورقة البحثية الرتكيز على واقع التجارة االلكرتونية واخلدمات اللوجستية يف اجلزائر من خالل التطرق اىل
القوانني االساسية املنظمة لسوق الربيد وتكنولوجيات االعالم واالتصال يف اجلزائر وكذا مشروع اجلزائر االلكرتونية  ،والبىن التحتية
لتكنولوجيا االعالم واالتصال املتمثلة يف اسواق االتصاالت واالنرتنت والتجهيزات املتعلقة هبا ،والوقوف على جمهودات اجلزائر من أجل
تشجيع االقتصاد الرقمي كاإلدارة االلكرتونية والتكتالت وخلق املؤسسات الرقمية ،مث عرجنا اىل واقع التجارة االلكرتونية يف اجلزائر من
خالل اظهار اشكال الدفع املتوفرة والعوائق املرتبطة هبا وكذا القوانني والتشريعات املنظمة للتجارة االلكرتونية ،وأوردنا امثلة حية عن بعض
املتاجر االلكرتونية االثر شيوعا يف اجلزائر.
ويف اجلزء الثاين من هذه الدراسة حاولنا عرض سوقي ا لربيد والنقل يف اجلزائر من خالل التعرف على املتعاملني يف سوق الربيد
واحلصة السوقية والعوائق املرتبطة بسوق الربيد ،ويف االخري حاولنا تسليط الضوء على قطاع النقل من خالل التطرق اىل اسرتاجتية اجلزائر
يف هذا القطاع وعرض انواع النقل يف اجلزائر ووضع تقييم هلذا ا لقطاع من خالل دراسات اليت اقيمت يف هذا اجملال ،وحماولة ابراز اهم
معيقات تقدم هذا القطاع .
وميكننا تلخيص النتائج املتوصل إليها يف النقاط التالية:
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 ان تأخر اجلزائر يف جمال تكنولوجيات االعالم واالتصال ميكننا ارجاعه اىل السبب رئيسي ،الذي هو فشل "مشروع اجلزائراإللكرتونية  "2109حيث اىل غاية  2107مل يتم اجناز  %91من املشروع.
 بالرغم من سن مجلة من القوانني والتشريعات اليت متس بعض من جوانب التجارة االلكرتونية يف اجلزائر ،اال اهنا تبقى ناقصةفال بد من وجود قانون مستقل خاص بالتجارة االلكرتونية يراعي مجيع اجلوانب؛
 غياب الدفع االلكرتوين يف اجلزائر هو من بني االسباب يف عدم تقدم اجلزائر يف جمال التجارة االلكرتونية؛ غياب بنوك املعلومات متعلقة بالقطاعات الشيء الذي صعب من انشاء حمتوى رقمي يف اجلزائر؛ بالرغم من وجود سلطة الضبط يف قطاع الربيد يف اجلزائر اال ان السوق السوداء و املوازية الزالت موجودة يف اجلزائر؛ ان غياب سلطة الضبط خاصة بقطاع النقل هو من االسباب الرئيسية يف وجود املشاكل جذرية يف القطاع؛ اغلب املتعاملون اجلزائريني يرتكزون يف جمال النقل على النقل الربي ويهملون امليادين االخرى من النقل؛ ارتفاع التكاليف اللوجستية املتمثلة يف النقل يف اجلزائر وهذا يرجع للعديد من االسباب املتمثلة يف سوء الطرقات وارتفاع اسعارالبنزين و غريها.
و من خالل النتائج املتوصل إليها ميكننا القول ان ارضية استخدام التجارة االلكرتونية يف اجلزائر متوفرة وحتتاج اىل املزيد من
العمل السيما وان الوزير املنتدب املكلف باالقتصاد الرقمي وعصرنة االنظمة املالية معتصم بوضياف اكد على االنطالق الرمسي يف اخر
سنة  2102خلدمة الدفع االلكرتوين وهتيئة مجيع الضروف هلا من خالل استعداد البنوك هلذه اخلدمة ،ووضع موقع الكرتوين يسمح
للزبائن بت قدمي طلب للحصول على بطقاهتم واحلصول على كلمة السر ومجيع القواعد املتعلقة بالدفع االلكرتوين  ،كما اكد ايضا على ان
مشروع التجارة االلكرتونية يف اخر حتضرياته وان سيتم عرضه على احلكومة يف اخر  ، 2102وانطالقا مما تقد ذكرة عن النتائج ميكننا
اخلروج بالتوصيات اليت نراه مناسبة  ،ويكمن تلخيصها يف النقاط التالية:
 اإلسراع يف تنفيذ حماور مشروع اجلزائر االلكرتونية ،والعمل على اقحام مجيع القطاعات يف هذا املشروع الذي سيحول اجلزائراىل دولة تعتمد على االقتصاد الرقمي؛
 االسراع يف سن قانون اخلاص بالتجارة االلكرتونية الذي يناسب البيئة اجلزائرية؛ العمل على اجياد اليات للقضاء على السوق املوازية يف جمال الربيد والنقل وانشاء سلطة ضبط لقطاع النقل يف اجلزائر. حتسني الطرق العمومية وصيانتها الدورية؛ -تشجيع املؤسسات اجلزائرية على االستثمار يف جمال النقل والربيد والتوزيع بصورة عامة.
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