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أكد أساتذة محاضرون خالل ملتقى وطنً افتراضً حول  -)وأج(  2021دٌسمبر  7قسنطٌنة, 
''المعامالت اإللكترونٌة فً الجزائر'' تم تنظٌمه الٌوم الثالثاء بجامعة األمٌر عبد القادر للعلوم 
ونٌة فً اإلسالمٌة بقسنطٌنة على ''ضرورة وضع آلٌات تحفٌزٌة لتشجٌع المعامالت االقتصادٌة اإللكتر

 .''الجزائر من أجل مواكبة التطورات التكنولوجٌة الحاصلة و تحقٌق تنمٌة متكاملة
ولدى تقدٌمها لمداخلة عبر تقنٌة التحاضر عن بعد بعنوان ''أبعاد التجارة اإللكترونٌة و متطلبات البٌئة 

هذا اللقاء الذي الرقمٌة'', أوضحت الدكتورة دنٌا زاد ثابت من جامعة العربً التبسً بتبسة خالل 
احتضنته كلٌة الشرٌعة و االقتصاد بهذه الجامعة, أنه من الضروري العمل على تحسٌن خدمات 

اإلنترنت و توفٌر المعدات و الوسائل الحدٌثة على غرار أجهزة الدفع اإللكترونً و تطوٌر المنصات 
مؤسسات المصغرة و الرقمٌة و منح تسهٌالت تحفٌزٌة, مثل التخفٌض الضرٌبً من أجل تشجٌع ال

المتعاملٌن االقتصادٌٌن على التوجه إلى مجال الخدمات اإللكترونٌة و استخدام التكنولوجٌات الحدٌثة 
 .من أجل تجسٌد مقتضٌات االقتصاد الرقمً

من جهته, أبرز سعٌد كرومً من جامعة طاهري محمد ببشار خالل إلقائه لمداخلة عبر تقنٌة التحاضر 
تجارة اإللكترونٌة و اتجاهات الجزائر للنهوض بها'' ضرورة التركٌز على دعم عن بعد بعنوان ''ال

قطاع البحث و إدماج الجامعة فً المحٌط االقتصادي, و وضع أطر تشرٌعٌة تنظٌمٌة تحكم التعامالت 
اإللكترونٌة, على غرار استحداث جهات رقابٌة تخضع المؤسسات االقتصادٌة إلى إجبارٌة التزام 

 .اإللكترونٌة بالضوابط الشرعٌة والقانونٌةمعامالتها 
كما أرجع ذات الجامعً عدم تطور قطاع الرقمنة إلى عدم فاعلٌة المنافسة بٌن الفاعلٌن االقتصادٌٌن 

فً أسواق الخدمات الرقمٌة وغٌاب سٌاسة تحفٌزٌة مشجعة للمعامالت اإللكترونٌة, خصوصا بالنسبة 
طاع العمومً, باإلضافة إلى عدم مواكبة القطاع المصرفً لتحدٌات للمتعاملٌن االقتصادٌٌن التابعٌن للق

المعامالت اإللكترونٌة بسبب هٌمنة سوء التسٌٌر اإلداري للبنوك الذي حال دون تقدم هذا النوع من 
 .التجارة

بدوره تطرق سامً بن حملة من جامعة اإلخوة منتوري بقسنطٌنة إلى ''واقع المعامالت اإللكترونٌة 
ائر'', حٌث تحدث عن أهمٌة تكٌٌف األطر القانونٌة مع المعامالت التجارٌة الحدٌثة, معتبرا فً الجز

التشرٌعات الحالٌة "متناقضة مع الواقع االقتصادي الذي ٌعانً من تخلف كبٌر فً إطار الرقمنة بسبب 
 ."اعدم مواكبة غالبٌة اإلدارات والمؤسسات والمرافق العمومٌة لهذا النوع من التكنولوجٌ

وأردف السٌد بن حملة أنه رغم توفر النصوص القانونٌة التً تضمن هذا النوع من المعامالت, على 
و   00-11و قانون التجارة اإللكترونٌة الجزائري  1990غرار قانون النقد والقرض الصادر عام 

ابع المتعلق بحماٌة األشخاص الطبٌعٌٌن فً مجال معالجة المعطٌات ذات الط 11/07القانون 
الشخصً, "إال أن هذا غٌر كاف نظرا للتحدٌات المتعلقة بحماٌة المعطٌات الشخصٌة لمستخدمً 

 (الفضاء اإللكترونً وخصوصا المستهلك".)وأج
 


