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  شكر�وعرفان

  

  

  

ا��مد�والشكر����عا���ع���توفيقھ����إلتمام��ذا�عمل،�وشكرا�لوالداي�الكر�م�ن�ع���دعم�ا����

��ل� �م�� �هللا �فجزا�ما �دائما، �بالتوفيق ��� �ودعا��ما �أظافري ��عومة �منذ �العلم �دروب ��� �قدما للم���

  خ��؛

�الكر�م �ألستاذي �الرزاق: تقدير�عرفان �عبد �ص��ه�م���طيلة�ف��ة�البحث�وتوج��اتھ��فوزي ع��

  القيمة�والسديدة؛

تقدير�عرفان�ملس��ي�املؤسسات�محل�الدراسة�ع���استقبال�م�لنا�والتكرم�باالجابة�ع���أسئلة�

  �ست�يان؛

شكر�خاص�ألعضاء���نة�املناقشة��ل�بإسمھ�و�رتبھ�ع���منح�م�إيانا�جزء�من�وق��م،�والتكرم�

  .ومناقشتھع�بقراءة�بحثنا�املتواض
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  ٕاىل ٔ�يم ؤ�يب حفظهام هللا ور�اهام؛

  حفظه هللا؛" �راء " ٕاىل ٔ�ميل يف احلیاة، ٕاىل قليب ورو� ابين الغايل 

  ٕا�الص، ٕاب�سام ؤ��الم؛: ٕاىل ٔ�خوايت

  ؛"تمي هللا"ٕاىل ٔ�� ٕاحساق، زوج�ه �ٓمال، وٕا�هنام 

  ؛ "ا�كتورة ��ساء تويم ٔ�م طه "ٕاىل ح�ی�يت الغالیة، ٕاىل ٔ�خيت اليت مل ت�ها ٔ�يم 

  ٕاىل لك من تعلمت �ىل ٔ�یدهيم ٔ�ساتذيت من الطور إالبتدايئ ٕاىل ما بعد التدرج؛

  .ٔ�هدي معيل هذإاىل لك طالب �مل 
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 مقدمة عامة



ــــــــم�� ــــــــةـــعامـــــــــــــــدمة�قــــــ ـــــــــــــ   ـــ

 

 ب 

 

  :تمهيد

تعترب العوملة من أهم الظواهر اليت أصبحت تفرض وجودها بقوة يف ا�تمعات، حيث انفتحت البيئات 

، االجتماعية والثقافيةالقتصادية، اإلقليمية على العامل اخلارجي وأصبح هناك تداخل واضح يف األمور السياسية، ا

تطور العوملة واليت ميكن حتديدها يف التكتالت اإلقليمية  بعواملولعل ا�ال االقتصادي من أكثر ا�االت تأثرا 

واألسواق املشرتكة، التحالفات اإلسرتاتيجية للشركات العاملية، معايري اجلودة العاملية، الشركات العاملية متعددة 

  . واالتصال وغريها علوماتامل اجلنسيات، تكنولوجيات

فقد  ،بصورة فاقت كل التوقعات االتصالاملعلومات و  هد هذا العصر ثورة هائلة يف تكنولوجياتلقد ش

أصبحت التقنية هي احملرك الرئيس للتغيري االجتماعي، السياسي واالقتصادي على املستوى العاملي، كما شهد 

اق بني املؤسسات الرائدة يف جمال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات االقتصاد العاملي نوعا من التحوالت والسب

البتكار وتطوير اخلدمات االلكرتونية التجارية اليت باتت ضرورة ملحة بالنسبة للتعامالت اليومية هلذه املؤسسات 

ي، وأصبح العصر ويف ا�االت املختلفة، وبذلك بدأ االقتصاد الصناعي يرتاجع خبطى واسعة لصاحل االقتصاد الرقم

  .احلايل هو عصر اقتصاد االنرتنت

لقد سامهت شبكة االنرتنت بنموها اهلائل والذي تضاعف خالله مستخدمو الشبكة خالل فرتة وجيزة يف 

ممثلة  ،نواة االقتصاد الرقمي ومرتكز التجارة اإللكرتونية وأصبحت هذه الشبكة ،حتويل العامل إىل قرية كونية صغرية

انعكاسا هلذا التحول اإلسرتاتيجي ظهرت التجارة اإللكرتونية واليت تعد و  لكرتوين والتغريات اليت تلته،بالتعامل اال

هو إال قرية صغرية ال تتقيد حبواجز املكان وال الزمان، وقد اعتمدت  تطبيقا فعليا لفكرة العوملة وأن العامل ما

  .سوقا التصال املؤسسات بعمالئها بكفاءة التجارة اإللكرتونية على إمكانيات شبكة اإلنرتنت وجعلتها

تعترب املؤسسات الصغرية واملتوسطة عنصرا هاما يف اقتصاديات العامل، ويرجع ذلك إىل مسامهتها يف توفري 

مناصب العمل، حتقيق التنمية االقتصادية واإلبداع، مما جعل العديد من دول العامل تضع تطوير هذه املؤسسات 

واالنتشار املطرد  واالتصالقد أحدثت التطورات السريعة يف تكنولوجيات املعلومات ضمن أجندة أعماهلا، و 

وحىت  سواء تعلق األمر بالدول، املؤسسات لشبكة اإلنرتنت العديد من التغريات واليت مست شىت مناحي احلياة،

سيع أنشطتها التجارية خارج األفراد، وبالنسبة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة فقد كان هذا التطور حافزا أمامها لتو 

يف سوق تسودها املنافسة احلادة والبقاء لألقوى الذي حيوز  االستمراريةو�دف احلدود املادية للمؤسسة، 

التكنولوجيات احلديثة ويستخدمها يف معامالته التجارية، صار تبين هذا النوع من املؤسسات للتجارة اإللكرتونية 

  .ضرورة حتمية
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 ج 

 

  ش�الية�البحثطرح�عام�إل �- أوال

يف خضم التحوالت املعاشة على املستوى احمللي والدويل والتحديات اجلديدة اليت يفرضها احمليط نتيجة 

 ،واليت متثلت أساسا يف االنتقال املالحظ من االقتصاديات املادية إىل اقتصاديات تقوم على املعرفة ،لظاهرة العوملة

واالتصال واآلثار العميقة اليت أفرز�ا تطبيقا�ا على عاملنا  علوماتلتكنولوجيات املاالستخدام املتزايد باإلضافة إىل 

إن املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية يف ظل االقتصاد الرقمي وملواجهة احلايل خاصة يف جمال األعمال، ف

ولوجيات احلديثة لإلعالم متطلبات العوملة عليها مسايرة غريها من املؤسسات األجنبية من حيث تطبيق التكن

واالتصال يف كافة األنشطة واالنتقال بذلك من التجارة التقليدية إىل التجارة اإللكرتونية، ولكن يف ظل حمدودية 

املوارد واخنفاض مستوى الكفاءات يف هذا ا�ال وبالنسبة هلذا النوع من املؤسسات، تصبح عملية التطبيق يف 

  .اجلزائر أمرا صعبا

  :اآليت التساؤل الرئيسيانطالقا مما سبق ميكن طرق 

���العوامل�املؤثرة�ع���تطبيق�التجارة��لك��ونية����املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة� ما

  ؟ا��زائر�ة

  :التالية الفرعية التساؤالت التساؤلويندرج ضمن هذا 

اإللكرتونية يف املؤسسات الصغرية هناك فروق ذات داللة إحصائية بني تكنولوجيات تطبيق التجارة هل  -1

  واملتوسطة حمل الدراسة؟

  هل هناك عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بني تكنولوجيات تطبيق التجارة اإللكرتونية والتطبيق التام هلا؟ -2

  ما مدى تأثري خصائص مسريي املؤسسات الصغرية واملتوسطة حمل الدراسة على تطبيق التجارة اإللكرتونية؟ -3

  تأثري خصائص املؤسسات الصغرية واملتوسطة حمل الدراسة على تطبيقها للتجارة اإللكرتونية؟ ما مدى -4

  اإللكرتونية؟ما مدى تأثري العوامل التكنولوجية على تطبيق املؤسسات الصغرية واملتوسطة حمل الدراسة للتجارة  -5

دراسة على تطبيقها للتجارة ما مدى تأثري عوامل البيئة اخلارجية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة حمل ال -6

  اإللكرتونية؟

  فرضيات�البحث�- ثانيا

  :الفرعية قامت الباحثة بطرح الفرضيات اآلتية سية وتساؤال�اإشكالية البحث الرئي نلإلجابة ع
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  :وميكن صياغتها على النحو اآليت: الفرضية العامة

تطبيق التجارة اإللكترونية في هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر بصورة ايجابية أو سلبية على 

المؤسسات الصغيرة المتوسطة محل الدراسة، منها ما يرتبط ببيئتها الداخلية ومنها ما يرتبط ببيئتها 

  الخارجية

  :وميكن صياغتها على النحو اآليت: الفرضيات الفرعية

سسات الصغرية هناك فروق ذات داللة إحصائية بني تكنولوجيات تطبيق التجارة اإللكرتونية يف املؤ  -1

 ؛واملتوسطة حمل الدراسة

هناك عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بني تكنولوجيات تطبيق التجارة اإللكرتونية والتطبيق التام هلا يف  -2

 املؤسسات الصغرية واملتوسطة حمل الدراسة؛

 مسرييها؛ تتأثر ممارسة التجارة اإللكرتونية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة حمل الدراسة خبصائص -3

 تتأثر ممارسة التجارة اإللكرتونية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة حمل الدراسة خبصائص هذه األخرية؛ -4

تتأثر ممارسة التجارة اإللكرتونية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة حمل الدراسة مبجموعة من العوامل  -5

 التكنولوجية؛

الصغرية واملتوسطة حمل الدراسة مبجموعة من العوامل  تتأثر ممارسة التجارة اإللكرتونية يف املؤسسات -6

 .املتعلقة ببيئتها اخلارجية

  البحث�أ�داف -لثاثا

يهدف هذا البحث عموما إىل حتليل ظاهرة التجارة اإللكرتونية ودراسة واقعها يف اجلزائر، وكذا دراسة 

زائرية يف ظل العوملة واالقتصاد الرقمي ومن أهم العوامل املؤثرة على ممارستها يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجل

  :وجهة نظر املسريين وحتديدا سرتكز الباحثة على النقاط اآلتية

 يف ظل التوجه حنو االقتصاد الرقمي؛ لكرتونيةحماولة تبيان مكانة التجارة اإل - 

 لظروف اليت ساعدت على ظهور التجارة االلكرتونية؛دراسة ا - 

املتوسطة ملواكبة العوملة  الصغرية اإللكرتونية كإسرتاتيجية تنتهجها املؤسساتاولة تبيان مكانة التجارة حم - 

 ؛الرقمي والنهوض باالقتصاد الوطين يف ظل التحول حنو االقتصاد

 دراسة خمتلف تكنولوجيات تطبيق التجارة اإللكرتونية يف بعض املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية؛ - 
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 ه 

 

تكنولوجيات تطبيق التجارة اإللكرتونية والتطبيق التام هلا يف العالقة بني كل عنصر من دراسة  - 

 ؛حمل الدراسة املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية

 دراسة أثر خصائص مسريي املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية على ممارستها للتجارة اإللكرتونية؛ - 

 لى ممارستها للتجارة اإللكرتونية؛سة أثر خصائص املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية عار د - 

دراسة أثر العوامل التكنولوجية على ممارسة التجارة اإللكرتونية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة  - 

 اجلزائرية؛

 .دراسة أثر العوامل البيئية على ممارسة التجارة اإللكرتونية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية - 

  البحث�ميةأ� -را�عا

أمهية الدراسة يف أن التجارة اإللكرتونية أصبحت عامال مؤثرا يف منو اقتصاديات الدول وتعزيز  تكمن

جتار�ا اخلارجية، وقد غدت وسيلة هامة يف زيادة قدر�ا التنافسية من تسويق للمنتجات وتوفري للمعلومات الفورية 

فوري للسلع واخلدمات؛ لذلك اعتنت الدول للمتعاملني، باإلضافة إىل متكني املستهلك أينما كان من الطلب ال

املتقدمة وغريها من الدول بتهيئة اقتصاديا�ا، بيئتها ومؤسسا�ا، للتحول من االقتصاد التقليدي إىل االقتصاد 

  .الرقمي من خالل تطبيق التجارة اإللكرتونية عرب شبكة اإلنرتنت والعمل على االستفادة القصوى منها

وبالتايل عليها أن تعمل جاهدة  ،بينها اجلزائر من الدول املتأخرة يف هذا ا�ال تعد الدول النامية ومن

على توظيف تقنية املعلومات واإلفادة من التجارة اإللكرتونية عرب شبكة اإلنرتنت للنهوض باقتصاديا�ا واللحاق 

ثر على تطبيق مؤسساتنا العوامل اليت تؤ بدراسة  يرتبطبالدول املتقدمة، ويف هذا الصدد فإن موضوع البحث 

وحماولة تقدمي بعض احللول هلا حىت تتمكن من مواجهة غريها من  ،الصغرية واملتوسطة اجلزائرية للتجارة االلكرتونية

  .املؤسسات األجنبية يف ظل حميط صارت تسوده املنافسة احلادة يف ظل االجتاه حنو االقتصاد العاملي والرقمي

  البحث�م��رات�اختيار�موضوع -خامسا

  :يستمد موضوع البحث مربراته من خالل

ميولنا الشخصي للبحث يف قضايا االقتصاد الرقمي والتجارة االلكرتونية وقناعتنا اخلاصة بأمهيته وقيمته  - 

 املتميزة؛

 املتوسطة اجلزائرية؛و  الصغرية املكتبة اجلامعية مبرجع جديد يتناول التجارة االلكرتونية يف املؤسسات إثراء - 

  موضوع حبثنا مع ختصصنا العلمي؛ متاشي - 

 حركية االقتصاد اجلزائري وانفتاحه على االقتصاد العاملي؛ - 
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الديناميكية اليت عرفها ا�ال التكنولوجي خاصة تلك املتعلقة مبعاجلة املعلومات وبثها أو مبا أصبح  - 

 واالتصال؛ لمعلوماتيعرف بالتكنولوجيات احلديثة ل

من األساليب التقليدية واالجتاه حنو األساليب اليت تعتمد أساسا على  انتقال املؤسسات يف تعامال�ا - 

 من بينها التجارة اإللكرتونية؛و ية تكنولوجيات املعلومات واملمثلة يف األعمال اإللكرتون

اهتمام الدولة اجلزائرية باالقتصاد الرقمي وتطوير البنية التحتية للتجارة اإللكرتونية من خالل مجلة من  - 

  .واملمارسات يف هذا ا�الاجلهود 

  الدراسات�السابقة -ساساد

 الدراسات العربية -1

إدراك واتجاهات مدراء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحو التجارة هواري معراج، أمحد منجل،  - 1-1

  .12004 ،اإللكترونية بالجزائر

واملتوسطة بوالية حاول الباحثان من خالل هذه الدراسة استيضاح مدى استفادة املؤسسات الصغرية 

غرداية من حلول التجارة اإللكرتونية وذلك من خالل حماولة قياس مدى إدراك القائمني على املؤسسات الصغرية 

حنو وكذا رصد وقياس اجتاهات هؤالء املدراء  ،واملتوسطة يف اجلزائر ألمهية حلول التجارة اإللكرتونية ملؤسسا�م

  :من خالل هذه الدراسة إىل النتائج اآلتية وصل الباحثانت التجارة اإللكرتونية وحلوهلا، وقد

 ؛إن مدراء املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف والية غرداية يدركون مفهوم وأمهية التجارة اإللكرتونية - 

 ؛إن اجتاهات مدراء املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف والية غرداية حنو التجارة اإللكرتونية إجيابية - 

موجبة وقوية بني إجتاهات مدراء املؤسسات الصغرية واملتوسطة بوالية غرداية حنو  توجد عالقة ارتباط - 

 ؛التجارة اإللكرتونية من ناحية ورضاهم عن تبنيها من ناحية أخرى

تتأثر معنويا إجتاهات مدراء املؤسسات الصغرية واملتوسطة حنو التجارة اإللكرتونية بوالية غرداية  - 

 ).املستوى العلمي، اخلربة، التخصص املهين والعمر(رافية ذات الصلة مبجموعة من املتغريات الدميغ

 

 .ت.كمال رزيق، فارس مسدور، التجارة اإللكترونية وضرورة اعتمادها في الجزائر،د - 1-2

األساسي من الدراسة اليت قام �ا الباحثان هو معرفة املقومات اليت جيب أن تتوافر لدى االقتصاد كان اهلدف 

إىل الفوائد اليت  باإلضافةاجلزائري حىت يتمكن من اعتماد التجارة اإللكرتونية كتقنية متطورة للتجارة السريعة، 

  :من النتائج أمهها ، وقد خلصا إىل جمموعةاإلسرتاتيجيةجينيها من خالل تبنيه هلذه 

 :حىت تتمكن اجلزائر من انتهاج التجارة االلكرتونية عليها-أوال

                                                           
11Document d’internet disponible sur le site web : http//:www.hrdiscussion.com/hr8506.html, consulté le22/06/2010,[en ligne]. 



ــــــــم�� ــــــــةـــعامـــــــــــــــدمة�قــــــ ـــــــــــــ   ـــ

 

 ز 

 

ارساء قواعد تكوينية يف اإلعالم اآليل تدخل التجارة االلكرتونية ضمن الربامج التكوينية وعلى كافة  - 

 املستويات؛

 خوصصة اإلتصال وفتح باب املنافسة فيه، حىت تنخفض تكلفة اإلنرتنت؛ - 

الرسوم اجلمركية على التكنولوجيا املعلوماتية املستوردة، حىت تكون يف متناول الفئات املختلفة ختفيض  - 

 للمجتمع؛

تطوير أساليب الدفع اإللكرتوين لدى خمتلف املراكز االئتمانية، وكذا اعتماد نظام الشبكات االلكرتونية  - 

 املصرفية؛

ما ئري من خالل تبنيه للتجارة االلكرتونية، ميكن تلخيصها فيفيما خيص الفوائد اليت جينيها االقتصاد اجلزا -ثانيا

 :يلي

 فتح آفاق واسعة أمام املؤسسات اجلزائرية للمنافسة على املستوى العاملي؛ - 

 االستفادة من السلع واخلدمات األجنبية ذات التكنولوجيا املتطورة؛ - 

 تطوير الصادرات خارج احملروقات؛ - 

 أسس نظام الدفع اإللكرتوين؛ إرساءخالل  تطوير العمل املصريف اجلزائري من - 

تفادي املشاكل اإلدارية بني املكلفني بالضريبة واإلدارة اجلبائية، من خالل تقدمي التصرحيات اجلبائية ودفع  - 

  .املستحقات عن طريق شبكة اإلنرتنت

 الدراسات األجنبية -2

 
2-1- Arunee Intrapairot, Anougart Srivihok, The e-commerce of SME’s in Thailand, 
20011. 

كان الباحثان يهدفان من خالل هذه الدراسة إىل دراسة واقع التجارة اإللكرتونية يف املؤسسات الصغرية 

وقد توصال إىل أن انتهاج التجارة اإللكرتونية يف هذا النوع من املؤسسات ضعيف جدا وذلك  ،واملتوسطة بتايالند

ضعف البىن التحتية لالتصاالت، ضعف الدعم احلكومي هلذا النوع من املؤسسات، : للعديد من األسباب أمهها

 .طرق الدفع، األمن واخلصوصية، قلة اخلربات والكفاءات، مشاكل اللغة والثقافة

2-2-Eric Cloete , “SME’s in South Africa: Acceptance and Adoption of e-Commerce”, 

20032 

                                                           
1Document d’internet disponible sur le site : 
pirun.ku.ac.th/.../km4sme/.../SME/.../The%20eCommerce%20of%20SMEs%20in%20Thailand., consulté 
le30/06/2010,[pdf]. 
2 available from: http://www.sacla.org.za/sacla2002/proceedings/Papers/Cloete.pdf , [accessed: 26/01/2013] 
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 ح 

 

أجريت هده الدراسة على عينة من املؤسسات يف جنوب إفريقيا، وخلصت إىل أن أهم العوامل املؤثرة على 

باإلضافة إىل خصائص  املؤسسةتطبيق التجارة اإللكرتونية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة تتمثل يف خصائص 

 .مالكها

2-3-Ha Lau Ching, Paul Ellis, Marketing in Cyberspace: What Factors Drive E-

Commerce Adoption? 20041 

هدفت هذه الدراسة إىل حتديد العوامل اليت تقود املؤسسات إىل تطبيق التجارة االلكرتونية يف الفضاء 

: ثالثة عوامل تؤثر على انتهاج املؤسسات هلذا النوع من التجارة وهيالرقمي، وخلصت الدراسة إىل وجود 

  .خصائص صناع القرار، خصائص االبتكار والعوامل البيئية

2-4-Husnayti Hussin, Rafidah Mohamad Noor, Innovating business through e -
commerce: exploring the willingness of malysian SME’s, 20052.   

 هدفو  ،مؤسسة صغرية ومتوسطة ماليزية تنشط يف القطاع الصناعي 107أجريت هذه الدراسة على 

الباحثان من خالهلا إىل معرفة العوامل اليت تؤثر على تطبيق التجارة اإللكرتونية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة 

  :التاليةقد توصل الباحثان من خالل هذه الدراسة إىل النتائج ، و املاليزية

هناك عالقة طردية بني امتالك املؤسسات الصغرية واملتوسطة املاليزية للخربات والكفاءات يف  - 

 ؛واالتصال وإمكانية تطبيق التجارة اإللكرتونية علوماتتكنولوجيات امل

واالتصال وتطبيق التجارة  علوماتهناك عالقة عكسية بني التعقيد يف تطبيق تكنولوجيات امل - 

 ؛اإللكرتونية

يعاين مسريو املؤسسات الصغرية واملتوسطة املاليزية من االخنفاض يف مستوى املعرفة بالتكنولوجيات  - 

 ؛احلديثة لإلعالم واالتصال

يفضل مسريو املؤسسات الصغرية واملتوسطة املاليزية رؤية العوائد املالية الناجتة عن انتهاج التجارة  - 

 . اإللكرتونية من طرف مؤسسات أخرى قبل اجلرأة على تطبيقها يف مؤسسا�م

2-5-Scott A. Wymer, Elizabeth A. Regan, “Factors Influencing e-commerce Adoption 

and Use by Small and Medium Businesses”, Electronic Markets Vol. 15 No 4, 2005,3 

                                                           
1  journal of Marketing Management, Westburn Publishers, available from: 
https://effectsizefaq.files.wordpress.com/2011/03/ha-and-ellis-2004-e-commerce-adoption-jmm-203.pdf,   
[accessed: 23/03/2016] 
2Document d’internet disponible sur le site web : http://www.it-
innovations.ae/iit005/proceedings/articles/I_4_IIT05_Hussin, consulté le27/06/2010,[pdf]. 
3 available from: 

 https://pdfs.semanticscholar.org/4663/5915696528e494a725f06d7700d1bf529186.pdf, 
[accessed:29/02/2016] 
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 ط 

 

قسم الباحثان من خالل دراستهم العوامل املؤثرة على تطبيق التجارة اإللكرتونية يف املؤسسات الصغرية  - 

والشركاء، عوامل العوامل البيئية واملتمثلة يف ضغوط املنافسني، احلكومة، السوق : واملتوسطة إىل أربعة أقسام هي

املعرفة واملتضمنة اخلربة التنفيذية، جتارب التغيري، االبتكار والثقة، العوامل التنظيمية وتتضمن خصائص املؤسسة 

  .وإمكانا�ا، العوامل التكنولوجية وتتضمن األمن، توافر تكنولوجيا املعلومات وتكنولوجيا التجارة اإللكرتونية

 

2-6- Amitrajit Sarkar, e-commerce adoption and implementation in SME’s: an analysis 
of factors, 2007. 

كان الباحث من خالل هذه الدراسة يهدف إىل معرفة العوامل اليت تؤثر على تبين وتطبيق نظام التجارة 

  :قد مت التوصل إىل النتائج التاليةة يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة و اإللكرتوني

سسات الصغرية واملتوسطة اليت ترغب يف تطبيق التجارة اإللكرتونية يتطلب منها إمتالك نظام إن املؤ  - 

 ؛للتجارة اإللكرتونية

حىت تنجح املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف تطبيق التجارة اإللكرتونية جيب أن تقوم بعملية التخطيط  - 

 ؛اجليد هلا قبل الشروع بعملية التنفيذ

ة واملتوسطة التجارة اإللكرتونية يف اإلتصال مع العمال، الزبائن والعارضني،  تستخدم املؤسسات الصغري  - 

 ؛كما تستخدمها يف بيع السلع واخلدمات واإلعالن عنها

قلة رؤوس األموال، تكلفة املنتجات، : إن العوامل اليت تعيق عملية تطبيق التجارة اإللكرتونية تتمثل يف - 

 .األمن واخلصوصية والثقة يف املنتج

 

2-7-Ayokulne Ilesanmi, Issues and barriers affecting the development of e-commerce in 
developing countries:a Nigerian perspective, 20071. 

�دف هذه الدراسة إىل حتديد أمهية انتهاج التجارة اإللكرتونية من طرف املؤسسات الصغرية واملتوسطة 

 من خالهلا إىلتوصل اجهها عند الشروع بعملية التنفيذ وقد مت الأهم العراقيل اليت تو النيجريية، باإلضافة إىل 

  :النتائج التالية

هناك العديد من الفوائد اليت حتصلها املؤسسات الصغرية واملتوسطة من خالل تبنيها ملنهج التجارة  - 

حتقيق الكفاءة اإلنتاجية، التنبؤ الدقيق حبجم الطلب، حتقيق الفعالية يف أنظمة التسيري، زيادة : اإللكرتونية، أمهها

 . ة وزيادة املبيعاتالنطاق السوقي للسلع واخلدمات، باإلضافة إىل تقليص التكلف

                                                           
1Document d’internet disponible sur le site web :www.naccq.ac.nz/conferences/2008/309, consulté 
le30/06/2010,[pdf]. 
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 ي 

 

إن أهم العراقيل اليت تواجه املؤسسات الصغرية واملتوسطة النيجريية يف تبين أسلوب التجارة اإللكرتونية 

وقلة األموال الالزمة الستخدام التكنولوجيات  ،تتمثل يف األمن واخلصوصية املتعلقة بالزبائن من جهة

  .واالتصال من جهة أخرى لمعلوماتاحلديثة ل

 

2-8-Med.Shah Azam, Mouhammed Quaddous, Adoption of B2B e-commerce by the 
SME’s in Bangladesh: an empirical analysis, 20081. 

اهتمت هذه الدراسة بتبين التجارة اإللكرتونية بني املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف بنغالداش، وقد مشلت 

االعتماد على استمارة موجهة أساسا ملسريي هذه املؤسسات وباالعتماد مؤسسة ومن خالل  222هذه الدراسة 

رة على تبين التجارة اإللكرتونية، وقد توصلت إىل النتائج على منوذج االحندار املتعدد مت تقدير أهم العوامل املؤث

  : التالية

إلعالم اآليل، توجد عالقة طردية بني اكتساب املؤسسات الصغرية واملتوسطة للخربات يف أجهزة ا- 

 ؛اإلنرتنت والرقابة عليها يف تطبيق التجارة اإللكرتونية

توجد عالقة عكسية بني التعقيد وعدم التأكد يف تطبيق التجارة اإللكرتونية بني املؤسسات الصغرية  - 

 .واملتوسطة
 

2-9-Med.Shah Azam, Mouhammed Quaddous,Adoption of e-commerce by SME’s in 
Bangladesh: the effects of innovation characteristics and perceived risk, 20092. 

مؤسسة  171أجريت هذه الدراسة على عينة من املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف بنغالدش مشكلة من 

  :وقد هدف البحثان من خالهلا إىل

يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة اختبار تأثري العوامل املختلفة املؤثرة على تطبيق التجارة اإللكرتونية  - 

 ؛ببنغالدش

 .حتليل العوامل اليت تؤثر على انتهاج التجارة اإللكرتونية بالتواؤم مع نظرية روجرز لإلبداع - 

  :لقد توصل الباحثان من خالل هذه الدراسة إىل النتائج التالية

ملقارنة مع املنافسني وانتهاج هناك عالقة طردية بني امتالك املؤسسات الصغرية واملتوسطة مليزة نسبية با - 

 ؛التجارة اإللكرتونية

                                                           
1Document d’internet disponible sur le site web :dagda.shef.ac.uk/.../2006.../Ilesanmi_Ayokunle_MScIS, 
consulté le27/06/2010,[pdf]. 
2Document d’internet disponible sur le site web :www.wbiconpro.com/18%5B1%5D.-Azam-, consulté 
le22/06/2010,[pdf]. 
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 ك 

 

هناك عالقة طردية بني تغيري إجراءات العمل التقليدية وتطوير وسائل االتصال وانتهاج التجارة  - 

 ؛اإللكرتونية

هناك عالقة طردية بني تطبيق التجارة اإللكرتونية وقدرة املؤسسات الصغرية واملتوسطة على التكيف مع  - 

 ؛قوانينها

هناك عالقة طردية بني الكفاءات واخلربات لدى املؤسسات الصغرية واملتوسطة وانتهاج التجارة  - 

 ؛اإللكرتونية

 :هناك عالقة عكسية بني التعقيد يف تكنولوجيا اإلعالم واالتصال وانتهاج التجارة اإللكرتونية - 

  .هناك عكسية بني عدم التأكد وانتهاج التجارة االلكرتونية - 

2-10- Alice Phiri Shemi, Factors Affecting E-commerce Adoption in Small and Medium 

Enterprises: An Interpretive Study of Botswana, PHD thesis, University of Salford, 

Salford Business School, UK, 2012 .1  

إللكرتونية يف املؤسسات الصغرية هدفت هذه الدراسة إىل حتديد أهم العوامل املؤثرة على تطبيق التجارة ا

العوامل الفردية  :، وتوصل الباحث من خالهلا إىل وجود أربعة أنواع من هذه العوامل وهييف بوتسوانا واملتوسطة

واملتمثلة يف خصائص املسري، العوامل التنظيمية واملتمثلة يف خصائص املؤسسة وخمتلف مواردها، العوامل 

التكنولوجية واملرتبطة أساسا يف البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصال، باإلضافة إىل العوامل البيئية واملتعلقة 

جية كاملنافسني، املوردين، العمالء، االستقرار السياسي واالقتصادي وكذا الكوارث مبختلف تأثريات البيئة اخلار 

 .الطبيعية

2-11-Fatima Ajmal, Norizan Mohd Yasin, Model for Electronic Commerce Adoption for 

Small and Medium Sized Enterprises, 20122 

اإللكرتونية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وقد مت من  هدفت هذه الدراسة إىل بناء منوذج لتبين التجارة

عوامل داخلية واملتمثلة يف العوامل : خالهلا حتديد أهم العوامل املؤثرة على عملية التبين واليت قسمت إىل قسمني

العوامل اخلارجية  التنظيمية، العوامل اإلدارية، العوامل التكنولوجية، العوامل الفردية، العوامل التنفيذية والثقة، أما

  .الدعم احلكومي، الصناعة والضغط التنافسي: فحددت يف

  

                                                           
1 available from: http://usir.salford.ac.uk/28493/1/Shemi-Finalthesis-.pdf, [accessed : 28/05/2013], p.53. 
2 International Journal of Innovation, Management and Technology, Vol. 3, No. 2, April 2012,[PDF], available 
from: http://www.ijimt.org/papers/203-M00003.pdf, [accessed: 29/02/2016 
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 ل 

 

2-12-Abdul Rahman Nasser A. Almoawi, Rosli Mahmood, APPLYING THE OTE 

MODEL IN DETERMINING THE E-COMMERCE ADOPTION ON SMEs IN SAUDI 

ARABIA, 2012 .1  

التجارة اإللكرتونية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اململكة صنفت هذه الدراسة العوامل املؤثرة على 

العوامل التنظيمية واملتمثلة يف خصائص املسري وخصائص املؤسسة، العوامل : العربية السعودية إىل ثالثة أقسام هي

  .ثافة املعلومات وكثافة املنافسةالتكنولوجية واملتمثلة يف امليزة النسبية املالئمة والتعقيد، والعوامل البيئية واملتمثلة يف ك

2-13-Mohamed Hassan Rabie, The Adoption of E-commerce in SMEs: An Empirical 

Investigation in Egypt, A Doctoral Thesis, Stirling Management School, Stirling 

university, 2013 

هذه الدراسة إىل حتديد أهم العوامل املؤثرة على تطبيق التجارة اإللكرتونية يف املؤسسات الصغرية  هدفت

العوامل الفردية واملتمثلة يف العمر، اجلنس، املستوى : واملتوسطة يف مصر، وخلصت إىل وجود أربعة عوامل هي

حجم املؤسسة، أصول  ،لة يف نوع املؤسسةالتعليمي، املوقف ودعم اإلدارة العليا، العوامل التنظيمية واملتمث

املؤسسة، عمر املؤسسة، املعرفة يف تكنولوجيا املعلومات والقدرة التسويقية، خصائص اإلبتكار واجلاهزية 

  .اإللكرتونية

2-14-Nathalie Auclair, François Bergeron, « Stratégie d’adoption du commerce 

électronique par les PME,  2013 2 

: حددت هذه الدراسة العوامل املؤثرة على تطبيق التجارة اإللكرتونية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف

تكنولوجيا املعلومات ضمن  إسرتاتيجية إدراجالقدرة التنظيمية للمؤسسة، الضغوط اخلارجية للشركاء الرئيسيني، 

   .إطار اإلسرتاتيجية العامة للمؤسسة والتكامل وإدماج املؤسسة ضمن البيئة الرقمية

يف كثري من اجلوانب، وختتلف معها يف جوانب عديدة أخرى السابقة  مع الدراساتتتشابه دراستنا احلالية 

العوامل املؤثرة على تطبيق التجارة اإللكرتونية يف املؤسسات لعل أمهها كو�ا الدراسة األوىل يف اجلزائر اليت تناولت 

  :ملتوسطة اجلزائرية، من خالل دراسةالصغرية وا

  أهم تكنولوجيات تطبيق التجارة اإللكرتونية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية؛ - 

                                                           
1 Asian Journal of Business and Management Sciences Vol.1, No.7, 2012, [PDF], available from: 
http://www.ajbms.org/articlepdf/AJBMS_2011_1704_2.pdf,    [accessed: 23/03/2016] 
2 consultée le 26/01/2013  sur le site web :  http://www.strategie-aims.com/events/conferences/13-xeme-
conference-de-l-aims/communications/2448-strategie-dadoption-du-commerce-electronique-par-les-
pme/download 
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 م 

 

سسة الصغرية أو املتوسطة تكنولوجيات التجارة اإللكرتونية يف املؤ  دراسة العالقة بني اكتساب إحدى - 

  وتطبيقها التام للتجارة اإللكرتونية؛

  مدى تأثري خصائص مسريي املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية على تطبيق التجارة اإللكرتونية فيها؛ - 

  يف اجلزائر؛ مدى تأثري خصائص املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية على تطبيق التجارة اإللكرتونية - 

  مدى تأثري العوامل التكنولوجية على تطبيق املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية للتجارة اإللكرتونية؛ - 

  .مدى تأثري العوامل البيئية على تبين التجارة اإللكرتونية من طرف املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية - 

  من���البحث�-سا�عا

ف على ظاهرة البحث جبميع خصائصها وأبعادها يف إطار مع طبيعة املوضوع، ومن أجل الوقو  متاشيا

معني وحتليلها، ستحاول الباحثة االعتماد على عدة مناهج علمية نظرا لتنوع املوضوع يف حد ذاته، ففي اجلانب 

النظري ستعتمد على املنهج الوصفي والقائم على مجع البيانات واملعلومات عن الظاهرة حمل البحث، ترتيبها 

واستخالص النتائج، أما يف اجلانب التطبيقي فسيعتمد على املنهج الوصفي التحليلي من خالل استخدام تبويبها 

قوائم االستبيان لدراسة العوامل املؤثرة على تطبيق التجارة اإللكرتونية يف بعض املؤسسات الصغرية واملتوسطة 

 .بسطيف

  خطة�البحث - ثامنا

وحملاولة حتقيق األهداف املرجوة من البحث قامت الباحثة لإلجابة عن إشكالية البحث وتساؤالته الفرعية 

   :بتقسيم العمل إىل قسمني

ويضم فصلني، الفصل األول والذي حيمل عنوان اإلطار النظري للتجارة  :القسم األول نظري -

من خالله التطرق إىل االقتصاد الرقمي من خالل التعريف، اخلصائص ومؤشرات الباحثة اإللكرتونية، ستحاول 

من  االنتقالالقياس، تكنولوجيا املعلومات من خالل التعريف �ا، خصائصها، أمهيتها باإلضافة إىل مكونا�ا، 

مهية، العناصر ومبدأ ، اخلصائص، األاالنتقالالتجارة التقليدية إىل التجارة اإللكرتونية من خالل النشأة، عملية 

العمل، مث التطرق إىل أهم تصنيفات التجارة اإللكرتونية، أدوات الدفع املستخدمة يف تسديد  قيمة معامال�ا وكذا 

األمن على هذه املعامالت؛ فيما خيص الفصل الثاين من البحث والذي حيمل عنوان تطبيق التجارة اإللكرتونية يف 

اإلطار املفاهيمي للمؤسسات الصغرية ستحاول الباحثة من خالله التطرق إىل املؤسسات الصغرية واملتوسطة ف
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 ن 

 

واملتوسطة، معوقا�ا، فوائد تطبيق التجارة اإللكرتونية فيها، مستويات ممارسة التجارة اإللكرتونية من طرفها وكذا 

  العوامل اليت تؤثر على ممارسة التجارة اإللكرتونية يف هذا النوع من املؤسسات؛

ويضم ثالثة فصول، ستحاول الباحثة من خالل الفصل الثالث اإلشارة إىل واقع  :القسم الثاني تطبيقي - 

التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر من خالل الوقوف على التجارة اإللكرتونية يف العامل، مث التطرق إىل واقع التجارة 

الرقمية، البيئة التنظيمية والبيئة التشريعية والقانونية اإللكرتونية يف اجلزائر من خالل حماولة إبراز كل من البيئة 

منهج الدراسة امليدانية، جماالت  فستحاول من خالله التطرق إىل رابعللتجارة اإللكرتونية يف اجلزائر، أما الفصل ال

 الدراسة، أساليب مجع البيانات واملعلومات، منوذج الدراسة، أدوات التحليل اإلحصائي املستخدمة ووصف

خصائص العينة املبحوثة؛ أما الفصل اخلامس واألخري فستحاول الباحثة من خالله حتليل نتائج الدراسة واختبار 

  .صحة أو خطأ فرضيات الدراسة اليت سبقت اإلشارة إليها

  البحث�صعو�ات�-تاسعا

  : مهاواجهت الباحثة يف إعدادها هلذا البحث مجلة من الصعوبات ميكن إبرازها يف نقطتني رئيسيتني

صعوبة احلصول على املعلومات واإلحصائيات اليت تتعلق بواقع التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر وكذا  - 

لندرة  املعلومات املتعلقة بإسهامات احلكومة اجلزائرية للنهوض بقطاع االقتصاد الرقمي والتجارة اإللكرتونية

  ؛الدراسات أو األحباث اليت تناولت هذه األخرية

جتاوب العديد من مسريي املؤسسات الصغرية واملتوسطة بسطيف مع الباحثة ورفضهم لإلجابة عدم  - 

على أسئلة االستبيان باإلضافة إىل متاطل البعض اآلخر وعدم اجلدية مما أثر على حجم العينة الذي كان مربجما 

  .قبل بداية الدراسة امليدانية
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   :تم�يد

أدت التطورات املعلوماتية والتكنولوجية إىل ظهور اقتصاد جديد جبانب االقتصاد العيين واقتصاد اخلدمات 

هو االقتصاد الرقمي، واستطاعت التجارة اإللكرتونية اليت تشكل أهم إفرازاته أن تفرض حضورا بالغ األمهية جبانب 

األعمال يف جمال االتصاالت وتبادل املعلومات ليمتد  تكنولوجيا املعلومات واالتصال واليت سامهت يف تطوير بيئة

أثرها فيصبح شامال لشىت نواحي احلياة، وكافة القطاعات واملؤسسات، عامة كانت أم خاصة، كبرية كانت، 

  .  متوسطة أو حىت صغرية

ملعامالت على اوأثره  دف اإلشارة إىل اجتاه العامل حنو االقتصاد اجلديد واملتمثل يف االقتصاد الرقمي�

على واليت صارت ضرورة حتمية تفرض  ،منط جديد من التجارة هو التجارة اإللكرتونية إفرازمن خالل  التجارية

سنحاول من خالل فصلنا األول من ، تتبناهاأن  - واليت ترغب يف االستمرارية والبقاء - املؤسسات بشىت أنواعها 

تجارة اإللكرتونية واليت ال ميكن احلديث عنها دون إلقاء نظرة ولو  البحث التطرق إىل املفاهيم األساسية املتعلقة بال

  :من أجل ذلك قسم الفصل األول من البحث إىل العناصر التاليةكانت موجزة عن االقتصاد الذي تنشط فيه، 

  

  �قتصاد�الرقمي؛�-أوال

  تكنولوجيا�املعلومات�و�تصال؛�- ثانيا

  إ���التجارة��لك��ونية؛�نتقال�من�التجارة�التقليدية��- ثالثا

  تص�يفات�التجارة��لك��ونية؛�-را�عا

  أدوات�الدفع�املستخدمة����التجارة��لك��ونية؛�–خامسا�

  .أمن�معامالت�التجارة��لك��ونية�-سادسا
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  �قتصاد�الرقمي- أوال

اإلنسان  واحتياجاته عرف االقتصاد العاملي على مر الزمن عدة تطورات تارخيية أثرت على منط معيشة 

الضرورية، ابتداء بالثورة الزراعية وما رافقها من إرساء جمتمعات مستقرة استمرت آلالف السنني وإىل منتصف 

القرن الثامن عشر، تلتها الثورة الصناعية واليت ارتكزت أساسا على قاعدة صناعية صلبة، تدار عجلتها بواسطة 

سد احتياجات السوق الوطنية، أو التوسع حنو األسواق ا�اورة وحىت  هرمية املؤسسات، وتتمركز أنشطتها حول

العاملية، وقد عانت هذه البنية االقتصادية من هزات متسلسلة بني عقد السبعينيات وبداية عقد التسعينيات، األمر 

ث التحول الذي نتج عنه خلل واضح يف القواعد اليت تتكئ عليها هذه البنية، ويف منتصف القرن العشرين حد

األكثر أمهية يف االقتصاد وهو الثورة املعلوماتية والرقمية، واليت يف ظلها صار االقتصاد مبنيا على املعلومة، املعرفة، 

  .التكنولوجيا الرقمية وشبكة اإلنرتنت، فنشأ اقتصاد جديد هو االقتصاد الرقمي

  املصطلح يفهذا مل يرد أي تعريف موحد ودقيق لالقتصاد الرقمي منذ بداية تداول :تعريف االقتصاد الرقمي-1

، أو اقتصاد الويب، "اقتصاد اإلنترنت"هناك من يشري لالقتصاد الرقمي على أنه، من القرن املاضي التسعينيات

)معلومات رقمية، زبائن رقميني، مؤسسات رقمية، تكنولوجيا رقمية وغريها(مع الرقميات  اأساس والذي يتعامل
األم اليت تربط بني مجيع الشبكات املعلوماتية املوجودة على املستوى وذلك باعتبار أن شبكة اإلنرتنت هي الشبكة  ،1

العاملي، وتتيح ملستخدميها اإلطالع على ما حتويه من معلومات، واالستفادة مما تقدمه من خدمات، فهي تقع يف 

، القطب )اإللكرتونيةالتجارة (القطب االقتصادي : املكونة لالقتصاد الرقمي واملتمثلة يف ةمركز تفاعل األقطاب الثالث

، وميكن توضيح ذلك يف الشكل )املستخدمني(والقطب اإلجتماعي) تكنولوجيا املعلومات واإلتصال(التكنولوجي

  :املوايل

                                                           
  : ، ورقة عمل مت اإلطالع عليها على املوقع اإللكرتوين اآليت"االقتصاد الرقمي واشكالية التجارة اإللكرتونية يف الدول العربية"تقرورت حممد، متناوي احممد،  1

com/tagurourt+metnaoui.pdfhttp://ratoulrecherche.arabblogs. 05/12/2012(بتاريخ.(  
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 القطب�التكنولو��

 تكنولوجيا�املعلومات�و�تصال

�قتصاديالقطب�  

 التجارة��لك��ونية
�جتما��القطب�  

 املستخدم�ن

ن��نت�   

  اإلنترنت كمركز تفاعل أقطاب االقتصاد الرقمي ): -1(الشكل رقم 

، ورقة عمل مت اإلطالع   عليها على املوقع اإللكرتوين "بني الفرصة التنموية والفجوة الرقمية: العامل النامي يف ظل الثورة الرقمية"نادية شطاب، منصف مقاويب،  :المصدر

  )05/12/2012(بتاريخ http://ratoulrecherche.arabblogs.com/chetab+megaouib.pdf: يتاآل

، اقتصاد تكون فيه املعلومات هي 1"اقتصاد المعلومات"أما البعض اآلخر فريى االقتصاد الرقمي على أنه 

ارد اإلنتاج التقليدية العملة املستخدمة واملنتج قيد التبادل يف الوقت ذاته، باعتبارها موردا جديدا يضاف إىل مو 

، حبيث تعتمد فيه املؤسسات، 2"اقتصاد المعرفة"، يف حني يعتربه آخرون أنه )األرض، رأس املال والعمل(

الوحدات االقتصادية أو األعوان االقتصاديني أساسا على توليد، معاجلة واستخدام املعلومات بصورة أكثر كفاءة 

  .افسيةللرفع من إنتاجيتها وزيادة قدر�ا التن

  

                                                           
  :، ورقة عمل مت اإلطالع عليها على املوقع اإللكرتوين اآليت"إسرتاتيجية أمن املعلومات يف البنوك اخللوية يف بيئة االقتصاد الرقمي"حممد إيلفي،  1

 ttp://ratoulrecherche.arabblogs.com/ilifimohamed.pdfh 05/12/2012(بتاريخ(  
  :، ورقة عمل مت اإلطالع عليها على املوقع اإللكرتوين اآليت"االقتصاد الرقمي ومتطلباته"فاتح جماهدي، 2

 http://toulrecherche.arabblogs.com/fateh%20medjahdi.pdf 05/12/2012(بتاريخ(  

  

http://ratoulrecherche.arabblogs.com/chetab+megaouib.pdf
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، ميكن القول بأنه وباختصار اقتصاد قائم عريفاتهمهما اختلفت مسميات االقتصاد الرقمي وتعددت ت

صادية وكل أساسا على معاجلة واستخدام املعلومات بصورة كفأة ويف خمتلف األنشطة، �دف خلق القيمة االقت

  .ملعلومات واالتصالاذلك يتم عرب استخدام تكنولوجيات 

 Organisation(كزت الدراسة اليت قامت �ا منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ر : قياس اإلقتصاد الرقمي -2

for Economic Co-operation and Development  (OECD)(  على مؤشرين رئيسني لقياس االقتصاد

البنية التحتية الرقمية يف االقتصاد وهي قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصال، باإلضافة إىل خمرجات : الرقمي مها

املؤشرات مجيع القطاعات الفرعية  االقتصاد الرقمي واليت تشمل التجارة اإللكرتونية واقتصاد االنرتنت، وتغطي هذه

  .قتصاد حبيث يعطي هذان املؤشران فكرة عامة عن االقتصاد الرقمي وكذا النتائج الدقيقة يف القياسالرقمية لال

وفقا ملنظمة التعاون والتنمية، تركيبة قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصال : البنية التحتية لالقتصاد الرقمي - 2-1

االتصال السلكية والالسلكية، الربجميات أجهزة الكمبيوتر املصنعة، معدات :تقوم على ثالثة أنشطة هي

  ).الصحافة، التحرير والتلفزيون(واخلدمات، باإلضافة إىل أنشطة اإلعالم 

وتتمثل يف التجارة االلكرتونية واقتصاد االنرتنت، والتجارة االلكرتونية هي : مخرجات االقتصاد الرقمي - 2-2

ت الكمبيوتر األخرى، وتشمل أنواع كثرية من السلع تبادل للسلع واخلدمات من خالل أدوات االنرتنت وشبكا

واخلدمات، مثل ا�الت اإللكرتونية، مبيعات الربجميات، مبيعات املوسيقى والتعليم اإللكرتوين، وتعترب التجارة 

  :اإللكرتونية واقتصاد االنرتنت هي التطبيقات الرئيسية لالقتصاد الرقمي،ومن أهم املؤشرات يف هذا الصدد جند

ويشتمل على شركات االتصاالت السلكية والالسلكية وكذا : خدماتمؤشر البنية التحتية لتطبيقات ال - 1- 2-2

  مقدمي اخلدمات؛

تتضمن الربجميات وكذا سلع وخدمات الشركات اليت تسهل : مؤشر البنية التحتية لتطبيقات االنترنت -2- 2-2

 )Build(، تبين)Desing(خلدمات اليت تصممسري الويب، هذا املستوى يتضمن االستشاريني وشركات ا

  على مجيع أنواع املواقع على شبكة اإلنرتنت؛ )maintain(وحتافظ
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املؤسسات اليت تنشط يف هذا املستوى غالبا ال جتين عوائدها مباشرة من : مؤشر وسيط اإلنترنت -3- 2-2

، )membership(، العضوية )advertising(املعامالت، وشبكة االنرتنت فيها تولد العائدات من االعالنات 

  .(Yahoo)، وأبرز مثال عن ذلك مؤسسة )commissions(واللجان )subscription fees(رسوم االشرتاك

ويشمل الشركات اليت جتري التجارة عرب شركة اإلنرتنت، أي أن معامال�ا تتم : مؤشر تجارة اإلنترنت -4- 2-2

 .وهذه الشركات تولد عموما ايرادات مباشرة من املعامالتبصورة مباشرة عرب شركة اإلنرتنت 

  :1يرتكز االقتصاد الرقمي على أربعة أسس هي :أسس االقتصاد الرقمي-3

وذلك من خالل بناء نظام فعال من الروابط التجارية مع املؤسسات األكادميية وغريها،  :البحث والتطوير - 3-1

  واليت تستطيع مواكبة ثورة املعرفة املتنامية واستيعا�ا وتكيفها مع االحتياجات احمللية؛

التنافسية من وهو من العناصر األساسية اليت تساعد على الرفع من إنتاجية املؤسسة وزيادة قدر�ا  :التعلم - 3-2

خالل توفري اليد العاملة املدربة، املؤهلة واملبدعة، وخلق رأس مال بشري قادر على إدماج التكنولوجيا احلديثة 

للمعلومات واالتصال يف العمل، باإلضافة إىل ضرورة دمج احلكومات لتكنولوجيا املعلومات واالتصال فضال عن 

  وبرامج التعلم مدى احلياة؛املهارات اإلبداعية يف املناهج التعليمية 

واليت �دف أساسا إىل تسهيل نقل، نشر وتبادل  :بنية تحتية قوية لتكنولوجيا المعلومات واالتصال - 3-3

املعلومات واملعارف وتكييف االحتياجات لدعم النشاط االقتصادي، وحتفيز املؤسسات على انتاج قيمة مضافة 

  عالية؛

 األطر القانونية والسياسية اليت تسهم يف الرفع من انتاجية املؤسسة وقدر�ا من خالل توفري :الحكم الراشد - 3-4

، وتشمل هذه األطر السياسات اليت �دف إىل جعل تكنولوجيا املعلومات أكثر إتاحة، وأيسر على النمو

  .استخداما، باإلضافة إىل ختفيض التعريفات اجلمركية على املنتجات التكنولوجية

  

  
                                                           

1
: ، على املوقع اإللكرتوين التايل10/05/2014، ورقة حبث مت االطالع عليها بتاريخ 08، ص"جاهزية الدول العربية لالندماج يف اقتصاد املعرفة دراسة نظرية حتليلية"مراد علة،  
 Illah.pdf-content/uploads/2011/12/Mourad-http://iefpedia.com/arab/wp  
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 يا�املعلومات�و�تصالتكنولوج�- ثانيا

موع األدوات جم:" تعرف تكنولوجيا املعلومات واالتصال على أ�ا: تعريف تكنولوجيا المعلومات واالتصال-1

يف معاجلة املعطيات بطريقة معينة حىت تصبح معلومات قابلة لالستخدام، وإيصاهلا  والتقنيات املستخدمة

خالل شبكات اإلرسال واالستقبال، فعندما جيتمع احلاسوب مع ملستخدمها بواسطة الوسائل اإللكرتونية، ومن 

وهو مصطلح يدل عادة ما على أي ، ’Info Tech‘ وسائل االتصال ينتج لدينا تكنولوجيا املعلومات واإلتصال

، (Store)، ختزينها(Manipulate)، التحكم فيها(Produce) تكنولوجيا تستخدم يف إنتاج املعلومة

، وعليه فتكنولوجيا املعلومات واإلتصال تتضمن العتاد 1"(Disseminate) ا ، ونشره(Communicate)ايصاهلا

، باإلضافة إىل الشبكات مبختلف (Computer Software)، الربجميات (Computer Hardware)اآليل

زيادة تنافسية املؤسسات من وشبكة اإلنرتنت اليت تشكل عامال رئيسيا يف ...) احمللية، اإلقليمية، املوسعة(أنواعها 

   .2خالل ربط املؤسسة مع الزبائن، املوردين والشركاء

  :3هناك العديد من اخلصائص اليت متتاز �ا تكنولوجيا املعلومات واالتصال لعل أمهها: خصائصها -2

أي أن مستخدم هذه التكنولوجيا ممكن أن يكون مرسل ومستقبل يف آن واحد مما يساعد املشاركني  :التفاعلية -

  أفراد، مؤسسات وغريها؛(يف عملية اإلتصال على تبادل األدوار، مما خيلق نوعا من التفاعل بني املستخدمني

ة من منتجها إىل مستهلكها، وهي درجة التحكم يف نظام اإلتصال، حبيث تصل الرسالة مباشر  :الالجماهيرية -

 اجلماهري الضخمة كما يف ىلأي أن الرسالة اإلتصالية ممكن أن تتوجه إىل فرد واحد، أو مجاعة معينة دون التوجه إ

  السابق؛

وذلك من خالل متكن املستخدم من إرسال الرسائل واستقباهلا يف أي وقت دون ضرورة استخدام : الالتزامنية -

قت نفسه، فباستخدام نظام الربيد اإللكرتوين، فإن إرسال الرسالة ال يكون حباجة إىل وجود نظام اإلتصال يف الو 

  متلقيها حلظة ارساهلا، وهذا ما نقصد به التحكم يف نظام اإلتصال؛

                                                           
1 Ikhlas Gherzouli, “ Information and communication technologies in higher education: a matter to think over”, 
revue des lettres et des sciences sociales, revue périodique scientifique indexée, numéro :14, Université 
Ferhat Abbas sétif, 2011, p.21-22. 
2
 Phillipe Faure, «le tableau de bord des TIC dans les entreprises », 2010, p.05, , [Online] valable sur site web:  

http://www.dgcis.gouv.fr/files/directions_services/etudes-et-statistiques/conjoncture/tb-tic/tbtic-2010-
11.pdf, consulté le: [ 16/07/2013] 

   :، ورقة عمل مت اإلطالع عليها على املوقع اإللكرتوين اآليت"تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال ومالمح اإلقتصاد اجلديد"حلمر عباس،   3

 http://ratoulrecherche.arabblogs.com/lahmarabbes.pdf ،05/12/2012(بتاريخ(  



  �طار�النظري�للتجارة��لك��ونية���������                                                                        الفصل��ول������������������������������

  

- 7 - 
 

بواسطة شبكة اإلتصاالت ميكن للمعلومات أن تتدفق إىل خمتلف مناطق العامل وعرب مسارات : اإلنتشار الواسع -

  مما يعطي التكنولوجيا الطابع العاملي؛خمتلفة، 

ونعين بذلك إمكانية الربط بني األجهزة االتصالية املتنوعة بغض النظر عن البلد، وهذا ما يعرب : قابلية التوصيل -

  عنه باالنتقال من تكنولوجيا التنوع إىل تكنولوجيا التكامل؛

 االستفادةمات التكنولوجية وهو يف حالة حركة مثل املستخدم من اخلد استفادةونعين بذلك : القابلية الحركية -

  من األجهزة الثابتة إىل األجهزة املتنقلة؛ االنتقالمن أي مكان باستخدام اهلاتف النقال، أي  االتصالمن خدمة 

احلديثة بسهولة وبساطة التشغيل مثل الفيديو، الفاكس، الكمبيوتر،  االتصالتتسم وسائل  :سهولة االستخدام -

 .نت وغريهااإلنرت 

  :1تكمن أمهية تكنولوجيا املعلومات يف كو�ا: أهميتها-3

تسهل للمؤسسة عملية االتصال مبحيطها الداخلي واخلارجي على حد سواء، من خالل تسهيل احلصول على  -

 املعلومات اليت ختص املنافسني، الزبائن واحتياجا�م، تقلبات السوق واألسعار، اإلنتاج وغريها؛

، من خالل إمكانية التفاوض بني املؤسسة وزبائنها، وتسرع )زبون/مؤسسة(اإلتصال األمامي تسهل عملية  -

 عملية اإلتصال إذا كان الزبائن من دول أخرى؛

، من خالل متكن املؤسسة من اإلطالع على عروض املوردين من )مورد/مؤسسة(تدعم عملية اإلتصال اخللفي  -

املورد الذي يكون عرضه أقل تكلفة مما يساعد املؤسسة على بناء ميزة  املواد وأسعارها، والتفاوض معهم وإختيار

 التكلفة املنخفضة من خالل كفاءة قسمها التفاوضي مع املوردين؛

سرعة التكيف مع تغريات احمليط كتقلبات األسعار، تغري مستوى الطلب، دخول منافسني جدد وغريها، من  -

 خالل السرعة يف احلصول على املعلومة؛

 .امليزة التنافسية من خالل تطوير طرق التسويق واإلشهار على الويبدعم  -

                                                           
، ورقة عمل مت اإلطالع "مثال اجلزائر"ديدنصر الدين بوريش، تكنولوجيا املعلومات واإلتصال كدعامة للميزة التنافسية وكأداة يف تأقلم املؤسسة اإلقتصادية مع حتوالت احمليط اجل  1

  )05/12/2012(بتاريخ  http://ratoulrecherche.arabblogs.com/bourichenacer.pdf:ع اإللكرتوين اآليتعليها على املوق
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اختلف الباحثون يف تقسيمهم ملكونات تكنولوجيا املعلومات : مكونات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات-4

قواعد واالتصال، فمنهم من اعتربها تتضمن املكونات املادية، الربجميات وشبكات اإلتصال، ومنهم من أضاف 

  .البيانات واملورد البشري

  : 1وتتضمن ثالث وحدات أساسية هي: المكونات المادية- 4-1

الوحدة األم، املعاجل الذي : وتتكون من ثالث وحدات مرتبطة بأسالك التوصيل هي :الوحدة المركزية -1- 4-1

ميثل عقل الكمبيوتر واملسؤول عن تنفيذ العمليات احلسابية واملنطقية، باإلضافة إىل وحدة الذاكرة الرئيسية اليت 

  تكمن وظيفتها أساسا يف عمليات ختزين تعليمات الربامج واملعطيات قيد املعاجلة؛

لوحة : تتضمن وحدات اإلدخال املسؤولة عن ادخال التعليمات املطلوب تنفيذها ومعاجلتها مثل :اللواحق-2- 4-1

املفاتيح، الفأرة، املاسح الضوئي، امليكروفون وغريها، يف حني تتضمن وحدات اإلخراج األجهزة اليت تقوم بنشر 

  الطابعة وغريها؛ النتائج املعاجلة من الوحدة املركزية كشاشة احلاسوب، اآللة

وهي ذاكرات تقوم حبفظ املعلومات بصفة دائمة حلمايتها من الضياع يف حالة فقدا�ا  :الذاكرات الثانوية-3- 4-1

  .من الذاكرة احلية، نذكر من بينها القرص الصلب، القرص املرن، القرص املمغنط وغريها

من طرف اإلنسان، توجه املكونات املادية وهي جمموعة من التعليمات واألوامر املعدة  :البرمجيات - 4-2

  2.قة معينة �دف احلصول على نتائج معينةيللحاسوب بطر 

، تتكون تعترب شبكات االتصال األداة املستخدمة يف إرسال وتلقي البيانات واملعلومات: شبكات االتصال- 4-3

ئط تتيح للمستفيدين إجراء عملية من جمموعة حمطات متواجدة يف مواقع خمتلفة ومرتابطة مع بعضها البعض، بوسا

وشبكة ) اإلكسرتنت(، الشبكة اخلارجية )اإلنرتانت(الشبكة الداخلية : اإلرسال والتلقي، تنقسم إىل ثالثة أنواع

  .)اإلنرتنت(الشبكات 

تعد الشبكة الداخلية مبثابة الويب الداخلي، فهي شبكة املؤسسة، تعتمد أساسا على  :الشبكة الداخلية -1- 4-3

استخدام تكنولوجيات اإلنرتنت مثل حمركات البحث وبروتوكوالت االنرتنت لتبادل املعلومات واالستخدام املشرتك 

اذ القرارات، اخلطط، لقاعدة البيانات يف املؤسسة وبني العاملني فيها، فمن خالهلا يتمكن هؤالء على اخت

اإلستفسارات، طلب املعلومات وكذا اسرتجاع البيانات من قاعدة بيانات املؤسسة ، وتربز أمهية هذه الشبكة يف 

                                                           
1
اإلدارية يف املؤسسات، دراسة حالة بعض املؤسسات الصغرية واملتوسطة، ورقة حبث مت  القراراتيف اختاذ  واالتصالحيياوي مفيدة، سطحاوي عرب العزيز، دور تكنولوجيا املعلومات   

  :على املوقع اإللكرتوين )21/06/2017(اإلطالع عليها بتاريخ 

content/uploads/2010/03/pdf-http://iefpedia.com/arab/wp    
2
  .املرجع السابق. حيياوي مفيدة، سطحاوي عرب العزيز  
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املؤسسة من خالل ختفيض تكلفة توزيع املعلومات، تكوين الفرق االفرتاضية بني العاملني، عقد املؤمترات 

اختلفت مواقعهم اجلغرافية، وكذا عقد جلسات عصف األفكار  االفرتاضية بني العاملني يف املؤسسة مهما

  1.اإللكرتوين

وهي شبكة موثوقة تسمع للموردين، الزبائن وشركاء األعمال من الوصول إىل قواعد  :الشبكة الخارجية-2- 4-3

        2.بيانات الشبكة الداخلية، وعادة ما يتم ذلك باستخدام شبكة اإلنرتنت

وعنصر أساسي يف  طاملا أن شبكة اإلنرتنت هي مركز تفاعل أبعاد االقتصاد الرقمي :شبكة االنترنت -3- 4-3

تسيري معامالت التجارة اإللكرتونية سنحاول التطرق إليها بنوع من التفصيل مقارنة مع بقية الشبكات، من خالل 

  .التطرق إىل النشأة املفهوم، اخلصائص، األمهية واخلدمات

اإلنرتنت إىل أواخر اخلمسينيات من القرن املاضي، وبالتحديد يف أوج احلرب ترجع قصة : نشأة اإلنترنت -

الباردة، حيث طالبت وزارة الدفاع األمريكية بوجود شبكة اتصال مع خمتلف قطاعات اجليش إلعطاء األوامر 

ا غرب آمنة وقابلة والرقابة عليها، نظرا لكون االتصاالت آنذاك كانت تتم عرب خطوط اهلاتف العادية واليت متتاز بأ�

، ويف بداية الستينيات قامت وكالة املشاريع واألحباث املتقدمة يف وزارة الدفاع األمريكية 3لالخرتاق والتجسس

(Advance Research Projects Agency of Department of Defence)[ARPA]  بدعم أحد طالب قسم

من خالل رعاية مؤمتر ملناقشة ومشاركة  ،(Illinois University)سإدارة تكنولوجيا املعلومات يف جامعة إيلينوي

العديد من األفكار واملشاريع اجلديدة املتعلقة باحلاسوب وتقنية املعلومات، وهنا طرح منوذج جديد لربط احلواسيب 

تتجاوز ، وبسرعة ال الحواسيبكيلوبايت لكل ثانية، حيث كانت االتصاالت املنتشرة ضئيلة جدا بني   56بسرعة 

بسرعة بتنفيذ هذا النموذج والذي أخذ اسم  [ARPA]بايت لكل ثانية، وبعد هذا املؤمتر مباشرة قامت  110

[ARPAnet]  1969سنة
4.  

، ظلت ملراقبة نظم األسلحة ونقل ملفات [ARPAnet]رغم أهداف شبكة وزارة الدفاع األمريكية 

ت استخدامات أخرى هلذه الشبكة، فظهر الربيد اإللكرتوين األحباث، ويف بداية السبعينيات من القرن املاضي بدأ

بوضع مواصفات بروتوكوالت اإلنرتنت  Vint Cerf و  Robert Kahnقام كل من 1974، ويف سنة 1972سنة 

                                                           
1
  .35- 34، ص2004دار املريخ، : ، الرياضاإلدارة اإللكترونية اإلستراتيجية والوظائف والمشكالتعبود جنم،  جنم 

2
  .35املرجع نفسه، ص  

3
  .141، ص2010دار جرير، : ، الطبعة األوىل، عمانفي تقنية المعلوماتمقدمة عدنان أو عرفة،  

  .19 ، ص2008دار حامد، : ، عمانالتجارة اإللكترونية واألعمال  اإللكترونية من منظور تقني وتجاري وإداريخضر مصباح الطيطي،  4
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 File)بروتوكول حتويل امللفات ، (Transmission Control Protocol)[TCP] والتحكمبروتوكول النقل : وهي

Transfer Protocol) [FTP] هذه الربوتوكوالت أصبح تعرف بربوتوكول اإلنرتنت ،(Internet Protocol)[IP]  ،

  .1كما قام الباحثان بابتكار كلمة إنرتنت

مع زيادة قوة احلواسيب الشخصية وإمكانيا�ا، وإتاحتها خالل الثمانينيات من القرن املاضي، قامت 

املؤسسات باستخدامها يف بناء شبكا�م الذاتية، ورغم كون هذه الشبكات مزودة بنظام برامج بريد إلكرتوين 

دت املؤسسات أن يتسع هذا ميكن استخدامه من طرف العاملني فيها يف إرسال رسائل لبعضهم البعض، أرا

بأناس خارج شبكة منشآ�م، وحصلت شبكة وزارة الدفاع ومعظم الشبكات األكادميية اليت كانت تعمل  االتصال

مع فرض قيود  [NSF] (National Science Foundation)معها على متويل من طرف مؤسسة العلوم الوطنية

عدم مرور الشبكة التجاري على شبكات املؤسسة، يعين عدم إمكانية تقدمي خدمات جتارية ملستخدمي الشبكة 

الداخلية خارج املؤسسة، واستخدمت املؤسسات الكبرية شبكا�ا اخلاصة من خالل خطوط اهلاتف يف توصيل 

 (MCI mail)خبدمتني للربيد اإللكرتوين مها  [NSF]مسحت مؤسسة  1989املكاتب امليدانية بالفروع، ويف سنة 

من خالل تشييد اتصاالت حمدودة باإلنرتنت الغرض الوحيد منها هو تبادل الرسائل  (Compuserve) و

اإللكرتونية مع مستخدمي اإلنرتنت، حيث مسحت هذه االتصاالت للمؤسسات التجارية بإرسال بريد إلكرتوين 

التجاري احملدود لإلنرتنت على أنه خدمة ميكن أن  االستخدامهذا  [NSF]بررت إىل عناوين اإلنرتنت مباشرة، و 

قيودها على نشاط اإلنرتنت  [NSF]ففت خ 1991تفيد مستخدمي اإلنرتنت غري التجاريني أساسا، ويف سنة 

عملية  [NSF]، عندما حولت 1995التجاري وبدأت يف تنفيذ خططها خلوصصة اإلنرتنت، لتتم اخلوصصة سنة 

التصال الرئيسية إىل جمموعة من الشركات اخلاصة واليت بنت اهليكل اجلديد لإلنرتنت واملرتكز على أربع نقاط ا

سي، ومع منو اإلنرتنت -التصال الشبكة، هذه النقاط هي سان فرانسيسكو، نيويورك، شيكاغو وواشنطن دي

لى أ�ا مزودي اتصال فتحت مؤسسات أخرى يف مواقع أخرى، وتبيع هذه املؤسسات واليت تعرف ع

وإىل ) املؤسسات الكربى(حقوق اإلتصال باإلنرتنت العمالء األكرب (Network Access Providers)الشبكة

األفراد واملؤسسات األصغر بصورة غري مباشرة من خالل مؤسسات أخرى تسمى مزودي خدمة 

م اإلنرتنت ليشمل أيضا خمتلف أفراد ويف هذه املرحلة انتشر استخدا (Internet Service Providers)اإلنرتنت

                                                           
1 Marie-France Landréa, “ Présentation d’Internet” ,p11, [Online] valable sur: 
http://aim.obspm.fr/Info/Rinfo/Cours/MFL/Internet.pdf [consulté le: 16/07/2013] 
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يف بداية  (World Wide Web)ا�تمع وألغراض خمتلفة، خاصة مع اخرتاع الشبكة العنكبوتية العاملية 

 .1التسعينيات

وهي شبكة عاملية  ،(International Networks)االنرتنت هي اختصار للشبكات العاملية: اإلنترنت تعريف -

من احلواسيب اليت تتصل ببعضها البعض من خالل اخليوط اهلاتفية، األلياف البصرية، الكوابل الدولية واألقمار 

) لغة تستخدمها احلواسيب للتحدث مع بعضها البعض(، فاالنرتنت هي بروتوكول من االتصاالت 2االصطناعية

 David)، وحسب 3ن تبادل املعطيات مبوثوقية وفاعليةمصممة أساسا لتمكني احلواسيب م [TCP/IP]تدعى 

Reed)  أستاذ مساعد يف معهد تكنولوجيا ماساتشوستس(MIT) فإن اإلنرتنت يف مفهومها ترتكز على ثالثة ،

 ؛ املوارد(Transfer of Informations)من خالل حتويل املعلومات (Connectivity)اإلرتباطية: 4أبعاد هي

(Resources) ختزين املعطياتمن خالل(storage of data)؛ باإلضافة إىل البعد االجتماعي(Social)  من خالل

   .(Networking and collaboration)التشابك والتعاون

هناك العديد من اخلصائص اليت متتاز �ا شبكة اإلنرتنت واليت جتعلها تلعب دورا هاما يف  :خصائص اإلنترنت - 

  :5أمههابناء االقتصاد الرقمي، لعل 

 تعترب شبكة االنرتنت أم شبكات اإلتصال األخرى، كاإلنرتانت، اإلكسرتانت وغريها؛ -

 متثل اإلنرتنت الفضاء الرقمي للتجارة اإللكرتونية واألعمال اإللكرتونية؛ -

تستخدم شبكة اإلنرتنت كأداة للحصول على مكان يف السوق اإللكرتونية، باإلضافة إىل ختطيط وتنفيذ  -

 سويقية؛األنشطة الت

تعترب اإلنرتنت القاعدة التقنية للتجارة اإللكرتونية، نتيجة النمو اهلائل يف األنشطة التجارية واملالية والذي  -

 واكبه التطور املتسارع يف استخدام شبكة الويب العاملية يف ظل االقتصاد الرقمي؛

                                                           
  .100-99، ص 2008املريخ، دار : ، ترمجة سرور علي، الرياضالتجارة اإللكترونيةجاري شنايدر،   1

2 Gary Stringer, “The Internet” , creative media and information technology,2005, p01, [Online] Available from:  
http://services.exeter.ac.uk/cmit/modules/the_internet/MITxx14-notes.pdf  [Accessed: 15th July, 2013]. 
3 Internet, [Online] Available from: http://nojoomcirta.com/upload/attach/92ded5d8ff.pdf  [Accessed: 15th July, 
2013]. 
4 New Digital Economy . [Online] Available from:   

http://www.ida.gov.sg/~/media/Files/Infocomm%20Landscape/Technology/TechnologyRoadmap/NewDigitalEc

onomy.pdf  [Accessed 12th July 2013]. 
  .53، ص2009دار املناهج، : ، عمانالتجارة اإللكترونيةسعد غالب ياسني، بشري عباس العالق،  5
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أنشطتها وعمليا�ا من الداخل  وأخريا هي خيار تقين للمؤسسات الكبرية، املتوسطة وحىت الصغرية يف ربط -

من خالل شبكة االنرتانت، وتكوين ارتباطات تفاعلية فورية مع مستفيديها باستخدام شبكات االكسرتانت، أي 

إدارة سلسلة ألنشطة املؤسسة يف الداخل، وإدارة سالسل التوريد والتجهيز مع األطراف املستفيدة يف بيئة 

   . األعمال

  :1أمهية شبكة اإلنرتنت يف كو�اترجع : ة اإلنترنتأهمي-

تساعد على التقليص من تكلفة املعامالت التجارية، من خالل استخدام األسواق الرقمية بدل األسواق  -

 التقليدية، فهي تسهل عملية تواصل املؤسسة مع زبائنها وتلبية طلبا�م بشكل سريع وآيل؛

املنتجات وفقا لطلب الزبون، تطويرها، أو إنتاج منتجات جديدة من خالل  إنتاجتساعد املؤسسات على  -

 استخدام خدمات الربيد اإللكرتوين، منتديات الدردشة، الرسائل الفورية والتخاطب عن طريق الصوت والفيديو؛

تساعد على التوسع يف حجم األسواق، وذلك من خالل الوصول إىل زبائن جدد ويف خمتلف مناطق  -

 حيث تتمكن املؤسسة من عرض منتجا�ا ليس فقط يف األسواق احمللية بل كذلك يف األسواق الدولية؛ العامل،

إن استخدام اإلنرتنت كأداة تسويقية يتيح للمؤسسات فرصة أكرب لتزويد املاليني من الزبائن احلاليني  -

 واحملتملني بأحدث املعلومات حول املنتجات واخلدمات وتطورها التكنولوجي؛

الصناعة  إحصائياتسطة اإلنرتنت تتمكن املؤسسات من الوصول إىل قواعد البيانات احلكومية، بوا -

 وممارسات املنافسني؛

إن استخدام اإلنرتنت يسهل على الزبائن إمكانية احلصول على معلومات حول أسعار املنتجات، طرق  -

 .التسليم، خدمات ما بعد البيع وغريها

  :2من اخلدمات اليت تقدمها شبكة اإلنرتنت لعل أمهها هناك العديد: اإلنترنت خدمات-

وتسمى أيضا الويب، وهي عبارة عن صفحات كثرية : (World Wide Web) الشبكة العنكبوتية العالمية -

  :جدا من املعلومات املرتابطة مع بعضها البعض، وهلذه الشبكة عدة مميزات ميكن تلخيصها يف

                                                           
  .26سعد غالب ياسني، بشري العالق، مرجع سابق، ص: ، باإلضافة إىل25خضر مصباح الطيطي، مرجع سابق، ص: إرجع إىل  1
  : ، باإلضافة إىل129-128، ص2009دار املسرية، : ، الطبعة األوىل، عمانالتسويق اإللكترونيحممد مسري أمحد، : ارجع إىل  2

Internet, [Online] Available from: http://nojoomcirta.com/upload/attach/92ded5d8ff.pdf  [Accessed: 15th July, 
2013]. 
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 املعلومات؛املرونة العالية يف إجياد  -

 احتوائها على واجهات تطبيق مجيلة وجذابة؛ -

واملتمثلة يف الرسوم املتحركة، الصور، الصوت،   (Multimedia)القدرة على استخدام الوسائط املتعددة -

النية هلا القدرة على جذب الزبائن واقناعهم عالفيديو، باإلضافة إىل النصوص، وهي امليزة اليت جتعل الويب وسيلة إ

 اء السلعة أو اإلستفادة من اخلدمة؛باقتن

، وهو ذلك النوع من اإلعالن الذي جنده يف شكل مستطيل يف  (Baner Ads)عرض الالفتات اإلعالنية -

أعلى صفحات الويب يعلن عن منتج أو خدمة ما، وعندما نقوم بالضغط عليه يقودنا هذا املستطيل إىل موقع 

على معلومات بصورة أكثر تفصيال عن السلعة أو اخلدمة املعلن اجلهة املسؤولة عن عرض اإلعالن للحصول 

 عنها؛

على  االعتمادكما متتاز صفحات الويب مبيزة اإلنتشار يف خمتلف مناطق العامل، مما مينحنا القدرة على  -

 .الويب كأداة لإلعالن الدويل

 تسهل الوصول إىل خمتلف وذلك من خالل اإلعتماد على حمركات البحث، واليت :خدمة البحث في اإلنترنت -

  .املعلومات، امللفات، الربامج وحىت األشخاص، وكل ذلك يتم بلغة اإلنسان الطبيعية

واستقبال الرسائل اإللكرتونية، مع أو بدون  إرسالوذلك من خالل القدرة على : خدمة البريد اإللكتروني -

  .ملفات مرفقة، وذلك باستخدام ياهو، هومتيل وغريها

فات بني مستخدم وآخر، أو حتميل لوهي خدمة تساعد على نقل امل :تحويل الملفات بين الحواسيبخدمة  -

، هذه امللفات قد تتضمن نصوص، [FTP]ملفات معينة من موقع على الشبكة باستخدام بروتوكول نقل امللفات

  .صور أو برجميات

ئل ومقاالت متنوعة وعرضها لتبادل وهي جمموعات على النت، تقوم بتوزيع رسا: خدمة مجموعات األخبار -

اآلراء، األفكار والتعليق عليها، وهناك اآلالف من جمموعات األخبار كل منها يعىن مبوضوع معني، مثل القضايا 

  .السياسية، االجتماعية، االقتصادية، التجارية وغريه، ولعل أشهر هذه ا�موعات ما يسمى باملنتديات
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دمة إمكانية التحدث إىل أي شخص وأيا كان موقعه يف العامل، كتابة، صورة، تتيح هذه اخل: خدمة المحادثة -

  .  صوتا أو كلها معا، وبالتايل تتيح هذه اخلدمة القدرة على التفاعل مع املستهلكني

وتتكون من جمموعة البيانات واملعلومات املخزنة يف أجهزة ختزين البيانات، قد حتوي هذه  :قاعدة البيانات - 4-4

الزبائن  القاعدة سجالت املؤسسة، معايري توقيت خمتلف عمليا�ا، بيانات ختص خمتلف مصاريفها، طلبيات

مع املستجدات، مما يساهم ى املعلومات ضمنها وكذا تعديلها مبا يتماش إضافة بإمكانيةوغريها، متتاز هذه القواعد 

يعترب بناء قاعدة معلوماتية مرتابطة حمليا، إقليميا ودوليا . يف بناء أسس صحيحة للمدراء عند اختاذهم ألي قرار

إحدى متطلبات تطبيق تكنولوجيا املعلومات وذلك ملسامهتها يف توفري الدقة يف املعلومات، توفري اجلهد، الوقت 

إلضافة إىل ضمان احلماية واألمن للبيانات واملعلومات من دخول األفراد غري املخولني وتكلفة احلصول عليها، با

  1.بذلك

يعترب املورد البشري من أهم مكونات تكنولوجيا املعلومات، فهو املسؤول عن : مهارات المورد البشري - 4-5

اخلربة والكفاءة من أبرز متطلبات تطبيق إدارة وتشغيل بقية املكونات األخرى، وتعد �يئة املهارات البشرية ذات 

  2.تكنولوجيا املعلومات

  التجارة��لك��ونية�نتقال�من�التجارة�التقليدية�إ��� -ثالثا

التجارية لإلنرتنت يف  االستخداماتيرى البعض أن التجارة اإللكرتونية متثل أوىل : نشأة التجارة اإللكترونية -1

، يف حني يرى 3منتصف التسعينيات من القرن املاضي، مذ كان استعماهلا مرتبطا بأغراض عسكرية وأكادميية

البعض اآلخر أن التجارة اإللكرتونية ظهرت قبل ذلك بكثري وبالضبط مع بداية السبعينيات من القرن املاضي، 

، وهي حتويالت إلكرتونية ملعلومات تبادل احلساب على شبكات حيث قامت البنوك بتحويل األموال إلكرتونيا

، تطورت بعدها تطبيقات 4اتصاالت خاصة، وبسبب ضخامة تكاليفها كانت مقتصرة على املؤسسات الضخمة

شبكات القيمة املضافة ومن  لالتجارة اإللكرتونية لتشمل تبادل البيانات إلكرتونيا بني املؤسسات، وذلك من خال

كسرتنت، حيث يتم تبادل الوثائق املالية كطلبات الشراء والفواتري املالية، مث توسعت بذلك املعامالت خالل اإل 

                                                           
1
، ورقة حبث مت اإلطالع عليها بتاريخ 12، ص 2013، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية، تحليل مكونات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلوماتغسان قاسم داود الالمي،  

  http://www.iasj.net/pdf: على املوقع اإللكرتوين التايل) 21/06/2017(
  .13املرجع نفسه، ص   2
  39صمرجع سبق ذكره، عبود جنم،  جنم  3
  46، صسبق ذكرهمرجع جاري شنايدر،   4
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واإلجراءات وخرجت من اإلطار املايل لتشمل إدارة عالقات أوسع من خالل إرسال االستثمارات اإللكرتونية، 

البيانات املوزعة، إدارة سلسلة التوريد يف إطار الربيد اإللكرتوين، وثائق الفاكس، باإلضافة إىل املشاركة يف قواعد 

  .التعاون بني املؤسسات، املوردين والزبائن يف إعداد التنبؤات بالطلب وقوائم اجلرد

 ،(Inter-Organizational Information System)ظهر بعد ذلك ما يعرف بنظم املعلومات البينية

أساسا إىل تنظيم وترتيب املعامالت التجارية بني شركاء وهي نظم معلومات تربط بني مؤسستني أو أكثر �دف 

األعمال من خالل إرساء الشيكات، احلواالت املالية، املستندات، الوثائق وغريها، وكل ذلك يتم عن طريق شبكة 

ذجي قامت جلنة قانون التجارة الدولية التابعة لألمم املتحدة بوضع قانون األسرتال النمو  1996، ويف عام 1اإلنرتنت

للتجارة اإللكرتونية، لإلستفادة به لوضع القوانني الوطنية وحتقيق اإلنسجام واملالءمة بني القواعد املنّظمة للتجارة 

يك خطة عمل للتجارة اإللكرتونية فوضعت منظمة التعاون اآلسيوية ملنظمة الباس 1997اإللكرتونية، ويف سنة 

أصدرت املنظمة تصرحيا يتضمن الدعوة إلطالق النشاط اإللكرتوين،  1998تكفل وضع أطرها القانونية، ويف سنة 

وتطوير صيغ التعاون التقين وبناء البنية التحتية للتجارة اإللكرتونية، ويف نفس السنة أصدرت منظمة التجارة العاملية 

  .2اإعالنا عن التجارة اإللكرتونية الكونية، ووضع برنامج متكامل لدراسة اجلوانب املتعلقة �

هناك تشابه كبري بني التجارة التقليدية والتجارة : الفرق بين التجارة التقليدية والتجارة اإللكترونية -2

  : اإللكرتونية من حيث األنشطة الرئيسية اليت تقوم عليها واملتمثلة يف

املنتجات ملعلومات املختلفة عن املؤسسات، والذي نعين به طرق الوصول إىل الزبون وتزويده با: تسويق المنتج -

 أو اخلدمات اليت تقدمها، أسعارها، العالمات التجارية وغريها؛

 واليت نعين �ا إجناز معاملة البيع الفعلية؛ :المبيعات -

 والذي نعين وفاء املشرتي بالتزاماته جتاه البائع؛ :الدفع -

 ون؛ونعين به تسليم املنتج أو اخلدمة للزب :تلبية الطلب -

 .من خالل تقدمي خدمات ما بعد التسليم كالرتكيب، الصيانة وغريها :خدمة ما بعد البيع -

                                                           
  .16- 15، ص2010دار الثقافة، : ، الطبعة األوىل، عمانالتجارة اإللكترونية المستقبل الواعد لألجيال القادمةحممد عبد حسني الطائي،   1
  .144، ص2009مؤسسة الوراق، : ، عمانوالتطبيقات االستخداماتتكنولوجيا المعلومات في منظمات األعمال غسان قاسم، أمرية شكر،  2
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، ففي التجارة التقليدية تتم 1لكن االختالف يكمن يف الطريقة أو األسلوب الذي تنجز به هذه األنشطة

الويب، فعملية البيع يف املعامالت بطرق تقليدية، ويف ظل التجارة اإللكرتونية تتم املعامالت بواسطة شبكة 

التجارة التقليدية تعتمد بشكل كبري على نوع العالقة بني البائع واملشرتي، وعلى قدرة البائع على اإلقناع، فتتم 

عملية البيع من خالل التفاعل البشري املباشر بني الطرفني، أما يف التجارة اإللكرتونية فتلعب شبكة الويب 

الرئيسي يف ذلك، كما أنه ويف معظم احلاالت فإن البائع واملشرتي كل منهما ال يرى وتكنولوجيا املعلومات الدور 

  :اآلخر، وفيما يلي جدول يوضح أهم أوجه املقارنة بني التجارة اإللكرتونية والتجارة التقليدية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
  .24-23حممد عبد حسني الطائي، مرجع سابق، ص  1
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  المقارنة بين التجارة التقليدية والتجارة اإللكترونية):  -1(جدول رقم 

  التجارة اإللكترونية  التجارة التقليدية  النشاط

التلفاز، الراديو، اجلرائد،   الخدمة/تقديم المعلومة حول المنتج

  الكتالوجات، ا�الت وغريها؛

املواقع اإللكرتونية والكتالوجات على 

  اخلط؛

  الربيد اإللكرتوين؛  اهلاتف والربيد العادي؛  اتصاالت األعمال

الربيد اإللكرتوين، مواقع الويب   اهلاتف، الفاكس والرسائل؛  التحقق من المنتجات المتوفرة

  واالكسرتانت؛

عن طريق الربيد االلكرتوين ومواقع   على شكل مطبوعة؛  توليد الطلبية

  الويب؛

الربيد االلكرتوين، مواقع الويب    اهلاتف والفاكس؛  اإلشعار باستالم المنتج

تبادل املعطيات اإللكرتوين و 

(Electronic Data Interchange) 

(EDI)  

  .عن طريق مواقع الويب  .على شكل مطبوعة  توليد فاتورة االستالم

Source : Hossein Bidgoli, electronic commerce principles and practice, USA: academic press, 2002, 

P.49 
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ال يوجد تعريف موحد عامليا للتجارة اإللكرتونية، وإمنا هناك العديد من : تعريف التجارة اإللكترونية -3

وتنوع تطبيقا�ا من جهة، باإلضافة إىل تباين األطراف  اختالفالتعريفات، والسبب الرئيس وراء هذا التعدد هو 

  :1تلفةاملشاركة فيها من جهة أخرى، ويف ما يلي أهم التعريفات اليت وردت وذلك من خالل وجهات نظر خم

التجارة اإللكرتونية هي وسيلة إيصال املعلومات، تسليم  :(Communications)  االتصاالتمنظور  -

  أو اخلدمات، وإمتام عملية الدفع عرب احلاسوب أو أي وسيلة إلكرتونية أخرى؛/املنتجات و

للزبائن والشركاء ويف التجارة اإللكرتونية هي وسيلة كبرية لعرض اخلدمات : (Services) منظور الخدمات -

خمتلف دول العامل، وتشمل هذه اخلدمات خدمات احلكومة ملواطنيها أو املؤسسة ملوظفيها، وذلك بسرعة وبأقل 

  تكلفة؛

من وجهة نظر التعّلم، فإن التجارة اإللكرتونية تزيد من فرص التعليم والتدريب : (Learning) منظور التعّلم -

على خمتلف املواد يف شكل إلكرتوين، من خالل اإلتصال باجلامعات ومراكز املباشر باإلضافة إىل احلصول 

  التدريب وكل ذلك يكون عن طريق شبكة اإلنرتنت؛

تعترب التجارة اإللكرتونية وسيلة للتعاون الداخلي بني أجزاء املؤسسات  :(Collaboration)منظور التعاون  -

  ت أخرى، وذلك يف تصميم املنتجات وتوزيعها؛وفروعها يف كل مكان، والتعاون اخلارجي مع مؤسسا

توفر التجارة اإللكرتونية املكان املناسب لعناصر ا�تمع لإلستفادة من : (Community) منظور المجتمع -

  والتعاون مع العامل اآلخر وعدم التقوقع يف النطاق احمللي؛ االحتكاكفرص التعلم، 

ة تبادل املعلومات وإجراء املعامالت التجارية بيم مؤسستني، هي عملي :من منظور األطراف المشاركة فيها -

  بني مؤسسة ومستهلك، بني مؤسسة وحكومة، بني مستهلكني وغريها؛

التجارة اإللكرتونية هي بيئة إلكرتونية، تسهل عملية البيع والشراء : (Online)من منظور على الخط  -

  مباشرة وذلك على اخلط؛للمنتجات واخلدمات، حبيث حيصل الزبون على طلبه 

                                                           
  .32.مرجع سابق، ص خضر مصباح الطيطي،: ، باإلضافة إىل24.25- ، ص2008دار حامد، : ، الطبعة األوىل، عمانتجارة إلكترونيةحممد نور، سناء جودت،   1
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تتضمن التجارة اإللكرتونية الكثري من الوسائل مثل البيانات، : (Structural) من المنظور الهيكلي -

  .النصوص، صفحات اإلنرتنت، طرق االتصال باإلنرتنت وغريها

املعلومات، السلع انطالقا مما سبق ميكن القول أن التجارة اإللكرتونية هي عملية شراء، بيع، نقل أو تبادل 

كل ذلك يتم مباشرة عرب شبكة ) إبرام العقود والصفقات(واخلدمات، باإلضافة إىل إجراء املعامالت التجارية 

املعلومات الدولية، باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال سواء بني املؤسسات فيما بينها، بينها وبني زبائنها 

  .وميةومورديها أو بينها وبني اجلهات احلك

هناك جمموعة من املزايا اليت تتصف �ا التجارة اإللكرتونية جتعلها خمتلفة عن : خصائص التجارة اإللكترونية -4

  :1التجارة التقليدية ميكن تلخيصها يف

ونعين بذلك إمكاين وصول املؤسسة اليت متلك موقعا جتاريا على اإلنرتنت ولو   :خاصية الوصول العالمي -

�ا وخدما�ا إىل األسواق عرب العامل بأسره طاملا أن شبكة اإلنرتنت ال تعرف احلدود املكانية كانت صغرية مبنتجا

 واجلغرافية؛ 

ونعين بذلك أن التجارة اإللكرتونية تسمح للزبون باحلصول على السلعة أو اخلدمة يف   :خاصية كلية الوجود -

ملنزل، من موقع عمله وحىت من سيارته كل مكان ويف مجيع األوقات، من خالل تسوقه عرب احلاسوب، من ا

وذلك باستخدام التجارة عرب اهلاتف احملمول، وبالتايل سامهت التجارة اإللكرتونية يف االنتقال من مكان السوق 

(Market place) إىل فضاء السوق(Market space)؛ 

وذلك فيما يتعلق ببعض : إمكانية إيصال المنتج أو الخدمة دون اللقاء المباشر بين الزبون والمنتج -

العناصر كاملوسيقى، أفالم الفيديو، األقراص املدجمة اليت حتتوي على برامج كمبيوتر أو معلوما أو إحصائيات أو 

غريها، هذه العناصر صار بإمكان املؤسسة إيصاهلا للمستهلك مباشرة على اخلط دون اللجوء إىل وسائل االتصال 

 التقليدية؛

حيث ميكن إمتام صفقة جتارية كاملة بدء  :ية في معامالت التجارة اإللكترونيةغياب المستندات الورق -

بالتفاوض على الشراء، ابرام العقد، دفع قيمة السلعة أو اخلدمة وتسليمها إلكرتونيا دون احلاجة إىل تبادل 

 مستندات ورقية على اإلطالق؛

                                                           
  .34- 31، ص2003املكتبة األكادميية، : ، القاهرةالتجارة اإللكترونية، باإلضافة إىل ابراهيم العيسوي، 65- 62، 60حممد عبد حسني الطائي، مرجع سابق، ص   1
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ونية موحدة بني مجيع دول العامل، حبيث أن ونعين بذلك أن تكنولوجيا التجارة اإللكرت  :المعايير العالمية -

املعايري التقنية لالنرتنت للتعامل مع تطبيقات التجارة االلكرتونية مشرتكة بني مجيع الدول مما يساهم يف ختفيض 

التكلفة واليت على التاجر دفعها يف حالة جلبه للمنتجات للسوق، باإلضافة إىل تقليص اجلهود املبذولة من طرف 

يف البحث عن املنتجات وذلك بسبب وجود سوق واحد عاملي تعرض فيه مواصفات املنتجات وأسعارها الزبون 

بسهولة، بسرعة وبدقة، وهذا عكس التجارة التقليدية واليت ختتلف التكنولوجيا املستخدمة فيها من دولة إىل أخرى 

هذه الصورة واقعية ومتحققة ميدانيا لكل  ، بالرغم من هذا فإنه ليس بالضرورة أن تكون)إخل...التلفزة، الراديو،(

 أنواع املنتجات يف العامل حاليا، إال أن يتوقع أن حتقق يف املستقبل غري البعيد؛

ونعين بذلك حتقيق التوافق بني عدد الزبائن الذي تستطيع املؤسسة الوصول إليهم، ومدى قدر�ا على  :اإلثراء -

ت اليت حيتاجو�ا، ففي ظل التجارة التقليدية فإن قيود التكلفة التفاعل معهم وتزويدهم باخلدمات واملعلوما

وحمدودية املوارد لدى املؤسسة جتعل العالقة عكسية بني عدد الزبائن الذي تسعى املؤسسة الوصول إليهم ومستوى 

ولوجيا املعلومات واخلدمات اليت ميكن أن تقدم هلم وذلك عكس تطبيقات التجارة اإللكرتونية واليت بفضل التكن

 الرقمية جعلت العالقة بني اخلدمات واملعلومات املقدمة للزبائن والعدد املرغوب الوصول إليه منهم عالقة طردية؛

نعين بالتفاعلية القدرة على االتصال بني املؤسسة والزبون يف االجتاهني وهذا ما جنده لو حتدثنا عن  :التفاعلية -

رضت منتجها، مواصفاته وسعره على جهاز التلفاز أو على الراديو فإن التجارة التقليدية، حبيث أن املؤسسة لو ع

فقط، حبيث أن هذا األخري ليس بإمكانه كمتفرج طرح أي سؤال أو الدخول يف ) مؤسسة ــــــ زبون(االتصال يكون 

يب نقاش مع املؤسسة على غرار تطبيقات التجارة اإللكرتونية حيث صار بإمكان الزبون وبواسطة صفحات الو 

االتصال الفوري باملؤسسات وعلى نطاق واسع وعاملي، مما يزيد من إدراكه للمنتج وتعزيز والئه وثقته بعملية 

 الشراء، باإلضافة إىل تقليص تكلفة حبثه عن املنتجات وتقييمها الختيار األفضل لالستهالك؛

أمام األطراف املتعاملة يف السوق  نقصد بكثافة املعلومات كمية ونوعية املعلومات املتاحة :كثافة المعلومات -

، وقد أسهمت التجارة اإللكرتونية يف تقليص تكلفة مجع البيانات، معاجلتها، )زبون، مؤسسة، منافسني وغريها(

ختزينها وإيصاهلا للمستفيدين منها، مما زاد من كثافة املعلومات املتوفرة على شبكة االنرتنت وصفحات الويب، 

تها وموثوقيتها، حبيث أصبحت التكاليف واألسعار أكثر شفافية إىل احلد الذي أصبح فيه باإلضافة إىل زيادة دق

بإمكان الزبائن التعرف على خمتلف األسعار السائدة يف السوق، ويف نفس الوقت ساعدت هذه الكثافة البائعني 

رتاتيجيات التنافس يف ومن خالل االتصال املباشر مع الزبائن معرفة املزيد عنهم، مما يساعد على حتديد اس

 وغريها من السياسات املتبعة يف هذا الصدد؛) التمييز، التمايز والتكلفة املنخفضة(السوق
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باملوازاة مع التفاعلية وكثافة املعلومات تساعد التجارة اإللكرتونية يف احلصول : الفردية والتوجه نحو الزبون -

جاته وسلوكياته الشرائية يف املاضي، ختزينها واستعماهلا على أكرب قدر ممكن من املعلومات حول الزبون، احتيا

مباشرة يف بناء رسالة تسويقية تستهدف أفراد حمددين وتكييف املنتجات مع تفضيالت املستهلك وسلوكياته 

  .السابقة

  :1تربز أمهية التجارة اإللكرتونية يف كو�ا تساعد على: ة التجارة اإللكترونيةأهمي -5

إن التجارة اإللكرتونية لو قارناها بالتجارة التقليدية، فهي تقلص : التقليص من تكلفة الحصول على المنتج - 

من تكلفة حصول الزبون على املنتج، وذلك كو�ا تتم مباشرة عرب شبكة اإلنرتنت، بني الشركة املنتجة والزبون دون 

أن البيع على شبكة االنرتنت ال يتطلب استئجار  احلاجة للوسطاء كتجار اجلملة والتجزئة هذا من جهة، كما

احملالت أو االستثمارات يف البىن التحتية، فكل ما هو مطلوب سوى وجود فكرة معينة ومنتج أو خدمة مميزة 

 وموقع ذو تصميم جذاب للبدء بالعمل التجاري؛

طاملا أن التجارة اإللكرتونية تتم بصورة تلقائية على االنرتنت، فهي تساعد على توفري  :تحقيق عائدات أكبر -

التكلفة، اجلهد والوقت املطلوب إلجناز املعاملة لو قورنت بالتجارة التقليدية واليت تعتمد على جهود املوظفني 

  ىل؛الكثر واإلدارة مما يؤدي إىل اخنفاض العائدات هذه األخرية باملقارنة األو 

يف التجارة اإللكرتونية ال حيتاج الزبون لالتصال هاتفيا باملؤسسة املنتجة واليت : تحقيق خدمة أفضل للزبون -

حتوله إىل املوظف املعين والذي قد يكون مشغوال بزبون ثاين مما يؤدي إىل ضياع جزء من وقت الزبون األول وخلق 

اعل مع البائع مباشرة عرب املوقع بواسطة الربيد اإللكرتوين، والذي حالة من عدم الرضا لديه، وإمنا ميكن للزبون التف

  يتيح له إمكانية الدردشة واملخاطبة بالنص، الصوت وحىت الصورة؛

التقليدية، واليت حتتاج إىل عملية شاقة من البحث عن  بعكس التجارة: سرعة التسوق ومقارنة األسعار -

، فالتجارة اإللكرتونية تتيح للزبون وعرب املواقع اإللكرتونية التعرف على املنتجات واألسواق والتفاوض مع البائعني

خصائص املنتجات وأسعارها وذلك بكل سهولة، من خالل االطالع على الكتالوجات اإللكرتونية، فضال عن 

                                                           
  .36،38باإلضافة إىل ابراهيم العيسوي، مرجع سابق، ص 40-39.خضر مصباح الطيطي، مرجع سابق، ص  1
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 24/اعةس 24أو االستفادة من اخلدمات دون مغادرة املنزل أو املكتب، 

وعلى امتداد العامل كله،  إمكانية الوصول إلى مختلف األسواق

  وبالتايل إمكانية التنافس مع الشركات الضخمة طاملا أن البيع يتم عرب شبكة االنرتنت؛

يف جمال االتصاالت، تكنولوجيا ونظم 

: 1فالتجارة اإللكرتونية تتشكل من ستة عناصر هي

مركز التوزيع، البنوك اإللكرتونية ومديرية األنشطة التجارية، 

  عناصر التجارة اإللكترونية

Source:Zheng Qin, Introduction to E

1 Zheng Qin, Introduction to E-commerce

 

مستخدم التجارة اإللكترونية

 هيئة المصادقة
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أو االستفادة من اخلدمات دون مغادرة املنزل أو املكتب، /التعاقد، سداد الثمن واستالم السلع و

  ساعة ودون احلاجة إىل ترتيبات مسبقة اللتقاء البائع واملشرتي؛

إمكانية الوصول إلى مختلف األسواقتتيح التجارة اإللكرتونية للمؤسسات الصغرية 

وبالتايل إمكانية التنافس مع الشركات الضخمة طاملا أن البيع يتم عرب شبكة االنرتنت؛

 خلق وظائف جديدةكما يؤدي النمو يف التجارة اإللكرتونية إىل 

فالتجارة اإللكرتونية تتشكل من ستة عناصر هي « Zheng Qin »حسب : عناصر التجارة اإللكترونية

مركز التوزيع، البنوك اإللكرتونية ومديرية األنشطة التجارية، الشبكة، مستخدم التجارة اإللكرتونية، هيئة املصادقة، 

  :وميكن توضيح ذلك يف الشكل التايل

عناصر التجارة اإللكترونية): -2(الشكل رقم

    

Introduction to E-commerce, Beijing: University press, 2009, P08

                                         
commerce, Beijing: University press, 2009, P09. 

 المؤسسة

 الشبكة
البنوك اإللكترونية

 مستخدم التجارة اإللكترونية

 مديرية األنشطة التجارية

 مركز التوزيع

الفصل��ول������������������������������

  

التعاقد، سداد الثمن واستالم السلع و

ساعة ودون احلاجة إىل ترتيبات مسبقة اللتقاء البائع واملشرتي؛

تتيح التجارة اإللكرتونية للمؤسسات الصغرية  -

وبالتايل إمكانية التنافس مع الشركات الضخمة طاملا أن البيع يتم عرب شبكة االنرتنت؛

كما يؤدي النمو يف التجارة اإللكرتونية إىل  -

  .املعلومات وغريها

عناصر التجارة اإللكترونية -6

الشبكة، مستخدم التجارة اإللكرتونية، هيئة املصادقة، 

وميكن توضيح ذلك يف الشكل التايل

  

  

  

  

  

  

University press, 2009, P08 

  

                                                          

  

 البنوك اإللكترونية
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وتشمل اإلنرتنت، اإلنرتانت واإلكسرتانت؛ بالنسبة لإلنرتنت فيه أساس التجارة اإللكرتونية، والناقل  :الشبكة -

للمعلومات أثناء إجراء املعامالت التجارية، أما اإلنرتانت فهو يرتبط بتسيري األنشطة داخل املؤسسة،أما 

  نشطة التجارية للمؤسسة؛اإلكسرتانت فهو الرابط بني املؤسسة واملستخدمني أثناء القيام باأل

ومستخدم األعمال  (Personal user)وينقسم إىل نوعني، مستخدم شخصي: مستخدم التجارة اإللكترونية -

(business user) ، ،بالنسبة ملستخدم األعمال فهو املسؤول عن إدارة املوظفني داخل املؤسسة، إدارة الثروة

كل ذلك من خالل اإلعتماد على اإلنرتانت، اإلكسرتانت ونظم   السلع، اخلدمات، اإلنتاج، العروض، واملبيعات،

املعلومات اإلدارية، أما املستخدم الشخصي فهو من ميلك احلق يف الوصول إىل املعلومات املتعلقة بالسلع 

  ؛(links)وصالت اإلنرتنت واخلدمات املعروضة للبيع، والقيام بعمليات الشراء وذلك باستخدام

وهي سلطة معرتف �ا قانونا، مسؤولة عن إصدار وإدارة الرتاخيص الرقمية،  ):المصادقة هيئة(هيئة التوثيق-

  وتسهيل املعامالت التجارية بني األطراف املعنية واليت تتطلب التعريف لألطراف أثناء التعامل؛

فاظ على مسار وهو املركز املسؤول عن إرسال البضائع اليت ال ميكن تسليمها على اخلط، واحل :مركز التوزيع -

  تدفق هذه البضائع إىل الزبائن؛

وهي البنوك اليت تقدم اخلدمات املصرفية التقليدية للمتعاملني وذلك عرب شبكة اإلنرتنت، : البنوك اإللكترونية -

  وعلى مدار الساعة؛

  .وتتضمن مديرية الصناعة، التجارة، اجلمارك والضرائب: مديرية األنشطة التجارية -

ميكن توضيح اهليكل العام املفصل لعملية التجارة اإللكرتونية يف الشكل : لتجارة اإللكترونيةمبدأ عمل ا -7

  :املوايل
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 النموذج العام لعملية التجارة اإللكترونية):-3(الشكل رقم 

Source :Allal Mennis, le commerce électronique : construction du approche d’évaluation et de conception pour la prise de décision la 

mise en œuvre, thèse présentée pour l’obtention du doctorat en sciences de gestion, université Pierre Mendes-France de Grenoble, 2005, 

p.48     

 :من خالل الشكل أعاله يتضح أن عملية التجارة اإللكرتونية تتضمن العديد من العوامل أمهها

  املرسلة حنو الزبون أو املطلوبة من طرفه عرب املوقع اإللكرتوين؛ المعلومات  -

الزبون النهائي يف لومات وتبادهلا مع املؤسسات اخلارجية، ودعم ع، وتتضمن نقل املالمبادالت والتحالفات -

  حالة املعامالت اخلارجية؛

  ، وذلك من خالل املسامهة يف منذجة هندسة املوقع؛اإلبداع -

  تتعلق باملشرتيات اليت يطلبها الزبون؛: الطلبيات -

، يتضمن دفع الزبون ملا عليه من مستحقات نتيجة عملية الشراء وحتصيل مثن ذلك من الدفع والتحصيل -

  طرف البائع؛

 الشركاء

 المشترین البائعین

ناقلینال  

وكنبال  

وزع أو الموزعاتالم  

نترنتاإل   
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املسؤولني عن نقل البضائع معلومات عن حجم الطلبية الواجب تسليمها  إرسالويتضمن  :التسليم رأم -

  للزبون؛

  حبيث يقوم املسؤولني عن النقل بتسليم الطلبية للزبون؛: تسليم البضائع -

  ؛Les mises à jourبصورة يومية أو دورية يقوم من خالهلا الويب ماسرت أو املسوقون : الصيانة -

  .تتضمن اخلدمات اليت يقدمها البائع للزبون بعد التسليم، كالصيانة والرتكيب وغريها: خدمات ما بعد البيع -

 ةالتجارة��لك��وني�تص�يفات�-را�عا

تعددت واختلفت تصنيفات التجارة اإللكرتونية من طرف الباحثني، وقد انطلقنا يف تقسيمنا ألنواع التجارة 

هلا والذي يشمل إجراء املعاملة التجارية باستخدام التكنولوجيا الرقمية من طرف املشاركني اإللكرتونية من تعريفنا 

درجة استخدام التكنولوجيا الرقمية، : يف هذه املعاملة، وعليه ميكن تصنيف التجارة اإللكرتونية وفق ثالثة أبعاد هي

  .عدد وطبيعة األطراف املشاركة يف املعاملة التجارية على اإلنرتنت

تأخذ التكنولوجيا الرقمية يف املؤسسات ثالثة  :التكنولوجيا الرقمية استخدامالتصنيف على أساس درجة  -1

املنتج أو اخلدمة املقدمة؛ عملية حتويل املدخالت إىل خمرجات؛ طريقة توصيل توزيع وإيصال املنتجات : أبعاد هي

  :واخلدمات إىل الزبائن، وميكن إبراز ذلك يف الشكل التايل
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  أبعاد التكنولوجيا الرقمية في المؤسسة): -4(الشكل رقم 

  .23، ص2010دار الثقافة، : ، الطبعة األوىل، عمانالتجارة اإللكترونية المستقبل الواعد لألجيال القادمةحممد عبد حسني الطائي،  :المصدر

وبالرجوع إىل الشكل السابق، يتضح أن التجارة اإللكرتونية وفقا هلذا التصنيف  ة،الثالثوفقا هلذه األبعاد 

  :1تأخذ أربعة أشكال هي

تقدم املؤسسات من خالهلا منتجات مادية، كما أن إجناز هذه العملية يكون ماديا، : التجارة التقليدية - 1-1

باستخدام خطوط اإلنتاج أو االعتماد على اجلهد البشري، كما أن توزيع هذه املنتجات يكون مادي أي بواسطة 

  ؛ )جتار مجلة وجتزئة(الوسطاء 

عاملة أثر إلكرتوين، غري أن املنتج يكون ماديا، كما يف هذا النوع يكون للم: تجارة إلكترونية كالسيكية - 1-2

أن طريقة التسليم تكون كالسيكية، أي غري مباشرة، مثل شراء سيارة أين يكون اختيار اللون باالستعانة 

                                                           
1
  :، وكذلك29؛ باإلضافة إىل حممد عبد حسني الطائي، مرجع سابق، ص 148-147غسان قاسم، أمرية شكر، مرجع سابق، ص 

Henri Isaac, Pierre Volle, E-commerce de la stratégie à la mise en œuvre opérationnelle, 2ème édition, Paris : Pearson 
Education, 2011, p.25    
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بالكتالوج، وصل الطلب، اإلمضاء وحتويل األموال كل ذلك يتم إلكرتونيا عرب شبكة اإلنرتنت مباشرة، يف حني 

  ة يأخذ جمرى آخر غري مباشر؛ تسليم السيار 

ويكون هنا إما املنتج أو طريقة اإليصال رقميا واآلخر ملموسا، يف حني تكون : تجارة إلكترونية جزئية - 1-3

  عملية الطلب رقمية؛ 

يف هذا النوع من التجارة تكون كل األبعاد رقمية، فاملنتجات رقمية ميكن عرضها : تجارة إلكترونية بحتة - 1-4

سوب، كما أن عملية معاجلة وختزين هذه املنتجات تكون رقمية، فضال عن توزيع والتسليم والذي يكون على احلا

أيضا رقميا عرب وسائل إلكرتونية كالربيد اإللكرتوين، وميكن تلخيص هذه األنواع األربعة مع إعطاء أمثلة عنها يف 

  :اجلدول املوايل
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  اإللكترونية وفقا لدرجة استخدام التكنولوجيا الرقميةأشكال التجارة ): -2(الجدول رقم 

الخدمة /المنتج

  المقدمة

عملية تحويل 

المدخالت إلى 

  مخرجات

طريقة 

  التسليم

  أمثلة  شكل التجارة

  شراء كتاب من متجر  جتارة تقليدية  مادية  مادية  مادي

  شراء قرص مضغوط من متجر  مادية  مادية  رقمي

  شراء كتاب على موقع الكرتوين    كالسيكيةجتارة    رقمية  مادية  مادي

    رقمية  مادية  رقمي

  

  

  

  جتارة  جزئية إلكرتونية

شراء خدمة استخراج الصور 

الفوتوغرافية من خالل املوقع اإللكرتوين 

Photoservice.com  مث إرساهلا عرب

 بريد السحب

(la poste des tirages) 

 

للطائرة عرب مركز شراء تذكرة إلكرتونية   مادية  رقمية  رقمي

  اإلتصاالت

شراء قطعة موسيقية على موقع   جتارة إلكرتونية حبتة  رقمية  رقمية  رقمي

  إلكرتوين

Source : Henri Isaac, Pierre Volle, E-commerce de la stratégie à la mise en œuvre opérationnelle, 2ème 

édition, Paris : Pearson Education, 2011, p.25 

إن هذه املقاربة ترتكز : التصنيف على أساس عدد األطراف المشاركة في المعاملة التجارية اإللكترونية -2

أساسا على عدد األطراف اليت تتضمنها املعاملة التجارية على اإلنرتنت، ووفقا لذلك جند أربعة أنواع للتجارة 

  :1اإللكرتونية هي

                                                           
 Henri Isaac :باإلضافة إىل 19، ص2008ا�موعة الوطنية للنشر والتدريب، : ، الطبعة األوىل، القاهرةدراسة تكنولوجية وتطبيقية: التجارة اإللكترونيةسراج الدين حممد،   1

op; cit, p.26 Pierre Volle, 
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لة عادة ما بني مؤسسة ومؤسسة أخرى، حيث يتم تبادل تكون هذه املعام: بائع واحد/مشتري واحد -2-1

  البيانات إلكرتونيا، وينتشر هذا النوع يف حالة كون املؤسسة تتعامل مع موردها؛

يرتبط هذا النوع باملواقع اإللكرتونية للتجارة اإللكرتونية املوجهة خبدما�ا : العديد من المشترين/بائع واحد -2-2

نوع األكثر منوا حاليا على اإلنرتنت، حيث يتم اإلعالن عن املنتجات، اخلدمات، إىل عامة ا�تمع، وهو ال

  والتعامل يف الصفقات، كل ذلك على شبكة اإلنرتنت من املؤسسة إىل كافة الناس؛

يرتجم هذا النوع فيما يعرف مبناطق السوق اإللكرتوين، هذه املناطق مصممة : عدة مشترين/عدة بائعين -2-3

األمريكية،  NASDAQاملشرتيات والتموين لدى املؤسسات، وأبرز أمثلتها البورصات كبورصة  أساسا إلدارة

  قلة من مناطق األسواق اإللكرتونية بقيت اليوم؛ 2000وباملقارنة مع سنوات 

، وقلة من املواقع (Central d’achat)توافق هذه املعامالت مركزية الشراء : عدة بائعين/مشتري واحد -2-4

ونية هلذا النوع موجودة اليوم، وإن وجدت فهي تعىن بتسهيل العالقات بني املوردين واملوزعني، وميكن اإللكرت 

  :تلخيص األنواع سالف الذكر يف الشكل التايل

  تصنيف التجارة اإللكترونية على أساس عدد المتعاملين): -5( الشكل رقم

    مشتري واحد  عدة بائعين

  اإللكترونيةالموقع اإللكتروني للتجارة 

(One to many) 

  تبادل البيانات إلكترونيا

(One to one) 

  بائع واحد

  مناطق السوق اإللكتروني

(Many to many) 

  مركزية الشراء

(Many to one) 

  عدة مشترين

Source : Henri Isaac, Pierre Volle, op ; cit, p.26. 

وهو التصنيف األكثر شيوعا، : التصنيف على أساس طبيعة المشاركين في المعاملة التجارية اإللكترونية -3

  :1ويندرج ضمنه األصناف التالية

                                                           
1
  .41نجم عبود نجم، مرجع سابق، ص: ، باإلضافة إلى33-30محمد حسین الطائي، مرجع سابق، ص  
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يقوم هذا النوع  :Business to Consumer)([B2C]:إلى المستهلك مؤسسةالتجارة اإللكترونية من ال -3-1

املؤسسة والزبون، حبيث تعمل كل مؤسسة على عرض وتسويق منتجا�ا للزبائن أساسا على التبادل اإللكرتوين بني 

واإلجابة عن استفسارا�م إلكرتونيا، ويكون التعامل بني الطرفني السابقني على مستوى السوق احمللي أو السوق 

الربيد التقليدي إذا الدويل، حبيث يقوم الزبون بطلب املنتج من موقع التسليم فقد تكون بصورة مباشرة، أو بواسطة 

  كان املنتج غري قابل للتسليم إلكرتونيا؛

يتم التبادل التجاري يف هذا : Business to Business)([B2B]:مؤسساتالتجارة اإللكترونية بين ال -3-2

النوع من التجارة اإللكرتونية بني املؤسسات بعضها البعض، كأن تقوم مؤسسة معينة بشراء مواد أولية من مورد 

ني حبيث يتم التنسيق حول قنوات توزيع املنتجات واخلدمات واالتصال من جهات النقل والشحن وغريها، مع

باستخدام التكنولوجيا الرقمية، ويعترب هذا النوع من أغلب أنواع التجارة اإللكرتونية انتشارا حبيث يستحوذ على ما 

  باملائة من حجم التجارة اإللكرتونية يف العامل؛  80يقارب 

ونعين �ا قيام  :Consumer to Business)([C2B]:مؤسسةالتجارة اإللكترونية من المستهلك إلى ال -3-3

جمموعة من املستهلكني معا باالتصال مبؤسسة معينة أو جمموعة من املؤسسات باستخدام التكنولوجيا الرقمية 

ذات جودة عالية وبسعر  �دف احلصول على عروض خاصة، كاخلصم يف الكمية، أو احلصول على منتجات

  أقل؛

وذلك من خالل قيام وحدات املؤسسة : (Inter Business): التجارة اإللكترونية داخل المؤسسة -3-4

الداخلية،   ميماتوأقسامها بتبادل املنتجات، اخلدمات واملعلومات فيما بينها، باإلضافة إىل توزيع املراسالت والتع

دمي عروض لبيع منتجات املؤسسة ألفرادها، وكل ذلك يكون داخل املؤسسة كما يتضمن هذا النوع من التجارة تق

  الواحدة وبواسطة شبكة اإلنرتنت؛

يكون التعامل :Consumer to Consumer)([C2C]التجارة اإللكترونية بين المستهلك والمستهلك -3-5

والشراء تكون عملية البيع والشراء يف هذا النوع من التجارة بني املستهلكني فيما بينهم، حيث تكون عملية البيع 

بني مستهلك ومستهلك آخر عن طريق املزادات اإللكرتونية، من خالل وضع إعالنات على املواقع الشخصية يف 

  ؛)وغريها...منزل، سيارة،(شبكة اإلنرتنت �دف بيع األغراض الشخصية 
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ميكن هذا النوع : Government to Citizen)([G2C]: التجارة اإللكترونية بين الحكومة والمواطنين - 3-6

من التجارة املواطنني من طلب واستالم اخلدمات واملعلومات اليت تقدمها احلكومة إلكرتونيا، واإلجابة عن 

استفسارا�م من منازهلم أو سيارا�م أو أي مكان آخر، يف أي وقت، خارج أوقات الدوام الرمسي ودون مراجعة 

، املساعدة يف احلصول على الوظائف، دفع )رخصة أو هوية(حلصول على وثائقدوائر احلكومة قدر اإلمكان كا

الضرائب إلكرتونيا، باإلضافة إىل حتويل املساعدات إىل مواطنيها وكل ذلك إلكرتونيا من خالل توزيع األموال على 

لبنوك ببطاقات بنوك املستفيدين يف حسابا�م، كما قد تزود املستفيدين ممن ليس لديهم حسابات على مستوى ا

  حيث تقوم بشحن الرصيد إلكرتونيا باملبلغ املرصود هلم؛ (Smart Cards)ذكية

وذلك من خالل  :Government to Business)([G2B] : التجارة اإللكترونية بين الحكومة واألعمال - 3-7

للمؤسسات، وإدارة ومجع استخدام التكنولوجيا الرقمية يف إجناز املعامالت، عرض القوانني والتعليمات املنظمة 

الضرائب وكل ذلك إلكرتونيا، �دف احلكومة من خالل هذا النوع من التجارة من أمتتة تفاعال�ا مع املؤسسات،  

  كما ميكن للحكومة احلصول كذلك على السلع واخلدمات املقدمة من طرف هذه املؤسسات؛

تشتمل هذه :Business to Government)([B2G]: التجارة اإللكترونية بين األعمال والحكومة -3-8

التجارة على كافة العمليات املرتبطة بتنفيذ املؤسسات لبنود التعاقدات املربمة مع احلكومة من خالل الشبكة 

  الرقمية، كتوريد احتياجات احلكومة من أجهزة ومعدات، تنفيذ مقاوالت بناء املباين احلكومية، فتح الطرق وغريها؛

تتضمن  :Government to Government)([G2G]: رونية من الحكومة إلى الحكومةالتجارة اإللكت -3-9

إستخدام التكنولوجيا الرقمية بني خمتلف احلكومات �دف تبادل املعلومات، اخلدمات والتسهيالت يف إطار 

  اتفاقات التبادل، املواثيق الدولية وعالقات الدول الثنائية، اإلقليمية واألممية؛

وذلك من خالل إستخدام شبكة  ):(Inter- Government: التجارة اإللكترونية داخل الحكومة -3-10

اإلنرتنت من طرف الدوائر واألجهزة احلكومية يف توزيع املراسالت، التعميمات الداخلية، باإلضافة إىل تبادل 

يث تتم كل هذه النشاطات ح رىالعمل ألفرادها أو أية نشاطات أخاملعلومات والتنسيق يف إجراءات وخطوات 

  من الداخل وباستخدام شبكة اإلنرتنت؛

يهدف  Government to Employees)([G2E]: التجارة اإللكترونية من الحكومة إلى الموظفين -3-11

هذا النوع إىل الرفع من كفاءة االتصاالت بني احلكومة وموظفيها يف املناطق النائية، واجلغرافية املتباعدة، باإلضافة 
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إىل تقدمي اخلدمات واالمتيازات الداعمة للموظفني وعائال�م، وكل هذه التطبيقات تكون من خالل شبكة 

  اإلنرتنت؛

تنطوي على خمتلف تطبيقات  :(Non Business E-Commerce): التجارة اإللكترونية غير الربحية -3-12

الدينية أو االجتماعية واليت تكون ذات غاية إنسانية، التجارة اإللكرتونية اليت تتم على مستوى اجلمعيات اخلريية، 

  �دف خدمة ا�تمع العام أو شرائح حمددة منه؛

وهي التجارة : [B2P] (Business to Partner):التجارة اإللكترونية من األعمال إلى الشركاء -3-13

شركائها إلكرتونيا، وأبرز أمثلة حبيث تتم الصفقات بني املؤسسات و  ،(Collaborative)التشاركية أو التعاونية 

  ذلك صفقات الشركاء يف سلسلة التوريد؛

أو ابتكار األدوات /باإلضافة إىل التصنيفات السابقة، وبسبب التطور املستمر يف تطوير و: أصناف أخرى -4

صناف اإللكرتونية من جهة، وتوسع التطبيقات املستخدمة على شبكة اإلنرتنت من جهة أخرى، ارتأينا إضافة أ

التجارة عن : أخرى للتجارة اإللكرتونية ال ميكن وضعها يف أي خانة من خانات التصنيفات سالفة الذكر وهي

  . طريق اهلاتف النقال، التجارة عرب الفايس بوك، والتجارة عرب التلفاز

1 :التجارة اإللكترونية عبر الهاتف النقال -4-1
[M-Commerce](mobile commerce):  وهو النمط

الذي أخذ بالتوسع مع املوجة اخللوية اليت تعطي مرونة أوسع بعقد صفقات التجارة اإللكرتونية من خالل اهلواتف 

النقالة؛ حيث صارت املؤسسات بإمكا�ا عرض منتجا�ا وخدما�ا عرب مواقعها على شبكة اإلنرتنت وصار 

تصفح هذه املواقع، والقيام بعملية الشراء،  (tablettes)بإمكان مستخدمي اهلواتف الذكية واللوحات الرقمية 

باستخدام التطبيق املوجود على صفحة املؤسسة؛ وقد بدأت التجارة اإللكرتونية عرب اهلواتف الذكية تنمو يف اآلونة 

امل مليون هاتف ذكي يف كافة أحناء الع 67بيع (األخرية، خاصة مع االنتشار الواسع يف استخدام اهلواتف الذكية 

؛ مما أدى إىل ارتفاع حجم )مليون يف نفس السنة 69(؛ وكذا منو عدد اللوحات الرقمية املباعة )2011سنة 

  ؛2012املبيعات من اهلواتف الذكية واللوحات الرقمية إىل مليار أورو سنة 

                                                           
1 Ulric Jérôme, ‘’ le commerce électronique pour les PME, les enjeux ‘’,[enligne], page consultée le(12/05/2014) 
sur le site web : http://blog.ouest-communication.com/2013/03/01/le-commerce-electronique-pour-les-pme-
les-enjeux/. 
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كل ش على أنه F-commerce)( يعرف الـ : 1 (F-commerce)التجارة اإللكترونية عبر الفايس بوك -4-2

وشبكة التواصل اآلين  (social media)من أشكال التجارة اإلجتماعية، حيث تقوم شبكة التواصل اإلجتماعي 

(online media)   بدعم التفاعل االجتماعي بني املستخدمني، مما يسهل عملية الشراء والبيع للمنتجات

  واخلدمات؛

باإلضافة إىل النوعني السابقني هناك نوع :2 (T-commerce)التجارة اإللكترونية عبر شاشة التلفاز  -4-3

الذكي، حيث ميكن للمستخدم  تلفازونعين �ا الشراء عرب ال، (T-commerce)جديد من التجارة اإللكرتونية هو

القيام بعملية الشراء فقط بالنقر على جهاز التلفاز، فعلى سبيل املثال لو كان املستخدم يشاهد فلما معينا 

املمثلني، فقط بالنقر على البذلة على الشاشة ميكنه الدخول مباشرة ملوقع الشركة املنتجة على  وأعجبته بذلة أحد

  .شبكة االنرتنت وباستخدام التطبيق املقدم على موقع هذه الشركة، ميكنه شراء مثيلتها

يف انطالقا مما سبق ميكن تلخيص كل أصناف التجارة اإللكرتونية وحسب أبعاد هذه األخرية الثالثة 

  :الشكل املوايل

                                                           
1
 ''F-commerce helps you facilitate and execute sales transactions using Facebook'',[PDF], page consultée 

le(12/05/2014) sur le site web http://digitalintelligencetoday.com/downloads/f-commerce_FAQ.   
2
 Ulric Jérôme, op ;cit. 
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  أصناف التجارة اإللكترونية): -6(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  إعداد الباحثة: المصدر

س 
ف على أسا

صني
الت

خدام التكنولوجيا 
است

 الرقمية

 تجارة تقليدية

 تجارة إلكترونية جزئية

 تجارة إلكترونية كالسيكية

 تجارة إلكترونية بحتة

العديد من المشترين/بائع واحد  

بائع واحد/واحدمشتري   

س 
ف على أسا

صني
الت

شاركة 
ف الم

عدد األطرا

جارية 
عدة مشترين/عدة بائعينفي المعاملة الت  

عدة بائعين/مشتري واحد  

 تجارة إلكترونية بين األعمال

 تجارة إلكترونية من األعمال إلى المستهلك

ف 
س طبيعة األطرا

ف على أسا
صني

الت
شاركة

الم
  

 
جارية اإللكترونية

في المعاملة الت
  

 

 تجارة إلكترونية من المستهلك إلى األعمال

 تجارة إلكترونية بين المستهلكين

 تجارة إلكترونية داخل المؤسسة

 تجارة إلكترونية بين الحكومة والمواطنين

 تجارة إلكترونية بين األعمال والحكومة

 تجارة إلكترونية بين الحكومة واألعمال

 تجارة إلكترونية من الحكومة إلى الحكومة

 تجارة إلكترونية من الحكومة إلى الموظفين

 تجارة إلكترونية داخل الحكومة

 تجارة إلكترونية غير ربحية

 تجارة إلكترونية عبر الهاتف النقال

إلى الشركاءتجارة إلكترونية من األعمال   

ف
صنا

 أ

خرى
 أ

 

 تجارة إلكترونية عبر الفايسبوك

 تجارة إلكترونية عبر شاشة التلفاز
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  ���التجارة��لك��ونيةاملستخدمة�أدوات�الدفع��-خامسا

واملشرتي،  كانت العالقات التجارية قائمة على أساس اإلجياب والقبول خبصوص أي تعاقد بني البائع

حبيث يلتزم البائع بتسليم املنتج املادي إىل املشرتي مقابل دفع هذا األخري لقيمته إما نقدا أو باستخدام األوراق 

التجارية القابلة للخصم، ومع ظهور شبكة اإلنرتنت وتطور األساليب التجارية من جتارة تقليدية إىل جتارة 

ل الدفع، وقد كان ظهور وسائل الدفع اإللكرتونية أهم الوسائل إلكرتونية، استوجب األمر تطوير طرق ووسائ

بطاقات : املباشرة املساعدة يف منو التجارة اإللكرتونية، وميكن تلخيص أهم أنواع وسائل الدفع اإللكرتونية يف

  .الصرف اآليل، الشيكات اإللكرتونية، احملفظة اإللكرتونية والنقود اإللكرتونية

رة التقليدية أن املستهلك يرى السلع ويفحصها وبعد ذلك يدفع قيمتها نقدا بواسطة من أهم ما مييز التجا

شيك أو باستعمال بطاقات اإلئتمان، أما يف التجارة اإللكرتونية فاملستهلك يف أغلب احلاالت ال يرى ماديا 

ه الشكل أدناه، وبالتايل السلعة أثناء عقد الصفقة إلكرتونيا، كما أن عملية الدفع تكون الكرتونيا وهذا ما يربز 

فقضايا الثقة والقبول تلعب دورا هاما يف عامل التجارة اإللكرتونية أكثر منه يف األعمال التقليدية، كما أن نظام 

 Hard)يستفيد من إدماج نظام معدات احلاسوب (Electronic Payment System EPS)الدفع اإللكرتوين

Ware)  من دفع مثن السلع واخلدمات على اخلطوالربجميات واليت متكن املستهلك.  

بالرغم من أن هذه النظم يف مراحلها االوىل إال أ�ا حققت تطورات ملموسة يف خضم أهدافها املرتبطة 

  .بزيادة الكفاءة، حتسني األمان وجعل اإلستخدام أكثر سهولة ومالءمة للمستهلكني
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  نظام الدفع اإللكترونيإلى نظام الدفع التقليدي اإلنتقال من ) I-7:(الشكل رقم

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Source : hossein bidgoli,electronic commerce principles and practice, USA: Academic press, 2002, p.195-

196. 

  لصرف البنكيبطاقات ا -1

الصرف البنكي من أكثر األدوات اإللكرتونية املستخدمة يف دفع قيمة الصفقات اإللكرتونية تعترب بطاقات 

 charge(، بطاقات الشحن)debit cards(، بطاقات اخلصم الفوري)credit cards(بطاقات اإلئتمان: وتتضمن

cards( والبطاقات الذكية)smart cards.(  

 

أو الخدمات/السلع و  

 المنتج المستهلك
النقود، الشيكات وبطاقات 

 االنتقال من نظام الدفع التقليدي

 إلى نظام الدفع اإللكتروني

ومنتجات رقمية خدمات، سلع  
 المستهلك منتج افتراضي

، التحويل اإللكتروني لألموال، الشيكات االكترونية

 ...النقود اإللكترونية، المحافظ اإللكترونية
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بطاقة اإلئتمان على أ�ا بطاقة بالستيكية صغرية احلجم  تعرف :)credit cards( بطاقات اإلئتمان - 1-1

شخصية، تصدرها املصارف ومنشآت التمويل الدولية، بداخلها شرحية إلكرتونية ختزن فيها جمموعة البيانات 

اخلدمات من /، يستطيع الزبون من خالهلا شراء السلع و1إخل...املتعلقة برقم احلساب، الرصيد، الرقم السري

لفة، ويتوىل البنك عملية السداد، يف حني يلتزم العميل بدفع القيمة للبنك مضافا إليها جمموعة من أماكن خمت

الفوائد يف أجل الحق متفق عليه، كما أن هذا البنك ال مينح هذه البطاقة ما مل تتوافر املالءة لدى العميل أو 

  .  2احلصول منه على الضمانات الكافية

، 1947باصدار أوراق الدفع سنة  )Flatbush international bank(ت باش قام البنك الوطين لفال لقد

سنة  )American Express(، بينما اصدرت 1950أول اصدار وذلك سنة  )Diners club(وكانت بطاقة 

 Master cards ,Visa cards: ، وكناك بطاقات ائتمانية أخرى تعترب من أهم البطاقات استخداما وهي1958

& Discover cards.3  

هي بطاقة متنح حلاملها القدرة على تسديد مثن السلع واخلدمات اليت : (Debit card) بطاقة الدفع - 1-2

، حيث يتم حتويل قيمة )مبوجب االتفاق مع البنك املصدر(ميكن احلصول عليها من احملالت التجارية اليت تقبلها

إىل حساب البائع وذلك بطريقتني، إما بتسليم ) حامل البطاقة(السلع واخلدمات النقدية من حساب املشرتي

البطاقة للبائع والذي ميررها على جهاز ليتأكد من وجود رصيد حلساب الزبون يف البنك اخلاص به لتسديد قيمة 

املشرتيات، مث يقوم بتدوين البيانات املوجودة على البطاقة، أو من خالل قيام الزبون بنفسه بادخال الرقم السري 

   4. اجلهاز فيحول بذلك البنك املبلغ إىل حساب البائعللبطاقة يف

تلعب بطاقات الشحن نفس وظيفة الشيك، حبيث يتم خصم األعباء  :)charge card(بطاقة الشحن - 1-3

مباشرة من حساب العميل بعد فحصه، والفائدة أو امليزة احلقيقية للتاجر هي السرعة يف جتميع األعباء، أما 

                                                           
اعتماد التجارة  عصرنة نظام الدفع في البنوك الجزائرية و إشكالية:الدولي الرابع حول لملتقى العلميا،"وسائل الدفع اإللكرتونية يف اجلزائرواقع "محيد فشيت، حكيم بناولة،  1

: اإلطالع عليها على الموقع اإللكتروني التالي ، ورقة بحث تم2011 أفريل 27- 26:يومي - عرض تجارب دولية  - الجزائر االلكترونية في

http://iefpedia.com/arab/wpcontent/uploads/2011/07.pdf ،26/04/2012 :بتاريخ .  
2

اعتماد التجارة  عصرنة نظام الدفع في البنوك الجزائرية و إشكالية:الدولي الرابع حول لملتقى العلميا، "النقود اإللكرتونية بني الكبح والتشجيع" لسلوس مبارك، 

: اإلطالع عليها على الموقع اإللكتروني التالي ، ورقة بحث تم2011 أفريل 27- 26:يومي - عرض تجارب دولية  - الجزائر االلكترونية في

http://iefpedia.com/arab/wpcontent/uploads/2011/07.pdf ،26/04/2012 :بتاريخ .  

3
 hossein bidgoli,electronic commerce principles and practice, USA: Academic press, 2002, p. .199  

4
  .مرجع سابق لسلوس مبارك،  
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سهلة ومالئمة، كما تسمح له بالتحكم يف ميزانيته حبيث ال يستطيع جتاوز رصيده فيها،  بالنسبة للزبون فهي

  :1واستخدام هذه البطاقة إلكرتونيا يتضمن عدة مراحل ميكن تلخيصها يف

عندما خيتار الزبون السلعة اليت يرغب يف احلصول عليها يقوم بالنقر عليها على موقع شبكة اإلنرتنت  -

 ئعة واضافته إىل عربة التسوق اإللكرتونية؛اخلاص بالشركة البا

يقدم العميل بعد ذلك التعليمات املتعلقة بعملية الشحن باإلضافة إىل املعلومات املرتبطة ببطاقة  -

 اإلئتمان؛

تعرض بعد ذلك املعلومات املتعلقة بالعميل بصورة منفصلة ملراجعتها، وبواسطة تكنولوجيا النقل واملعروفة  -

، ميكن محاية عملية الدفع وكذلك معلومات الشحن Secure Sockets layer  (SSL(اآلمنة  مآخذ التوصيل :بـ

 أثناء عبورها؛

 تنقل هذه املعلومات مشفرة إىل املوقع اإللكرتوين للبائع؛ -

 يضيف للتاجر املعلومات احملولة؛) The Server Software( برنامج اخلادم -

 بنك التاجر؛طلب الدفع اآلمن حيول من خالل الويب إىل  -

 بنك التاجر يرسل هذه املعلومات إىل بنك الزبون للسماح بالتحويل؛ -

يرسل بنك العميل موافقة الدفع لبنك التاجر، فإذا متت املوافقة هنا تنتهي العملية والبضاعة يتم شحنها،  -

 .ثانية 30وهذه العملية برمتها وبدون شحن للبضاعة تستغرق فقط أقل من 

الشيك اإللكرتوين هو شكل من أشكال الدفع اإللكرتوين والذي يسمح بتحويل : نيةالشيكات اإللكترو -2

األموال من حساب إىل آخر عرب الشبكة اليت تربط بني املستخدم والبنوك، إن عملية الدفع باستخدام الشيك 

ويف نفس ، )e-mail box(اإللكرتوين تسمح للزبون بارسال الشيك اإللكرتوين إىل صندوق الربيد اإللكرتوين للبائع

والذي بدوره ) e-payment notification (الوقت يتم ارسال اشعار بالدفع إىل البنك الذي يتعامل معه العميل

متر الصفقة باستخدام الشيك اإللكرتوين  يرسل األموال إىل حساب البائع، وهذه العملية ال تتجاوز عدة ثوان، و

  :2بعدة خطوات هي

                                                           
1
 hossein bidgoli, op.cit ;p.201-202.  

2
 Ibid ;p.204. 
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 ي امتام الصفقة باستخدام الشيك اإللكرتوين كأداة للدفع؛قبول البائع واملشرت  -

 يرسل الزبون الشيك اإللكرتوين للبائع واشعار الدفع؛ -

 ؛)CA(يقوم البنك بالتأكد من املصادقة على الشيك من طرف هيئة املصادقة -

البائع بعد التأكد من كون الشيك مصادق عليه من طرف اهليئة املعنية يتم ارسال األموال إىل حساب  -

  .من طرف البنك وميكنه بذلك احلصول عليها يف شكل نقد

يعترب الشيك اإللكرتوين نسخة الكرتونية للشيك الورقي، تستخدم نفس الربوتوكوالت القانونية والتجارية، 

ومن الناحية النظرية ميكن استخدامها يف أي معاملة تستخدم فيها الشيكات الورقية اليوم، وتتشارك يف السرعة 

كفاءة املعاجلة يف مجيع املدفوعات اإللكرتونية، ميكن استخدامها من طرف املؤسسات بشىت احجامها صغرية  و 

  : 1كانت أم كبرية، ومن أهم مزاياها

 ؛)Check processing(السرعة يف حتقيق التحويل -

 اخنفاض تكلفة اجراء هذه الصفقات؛ -

 .التسوية السريعة واآلمنة لاللتزامات املالية -

يف عملية الدفع يف صفقات تعترب احملفظة اإللكرتونية من الوسائل اإللكرتونية الشائعة : المحفظة اإللكترونية-3

التجارة اإللكرتونية، بل هو نوع جديد من احملافظ لدفع املشرتيات الصغرية، وتعترب احملفظة اإللكرتونية مونداكس 

)The Mondex E-wallet(  واليت ابتكرها)The national –westminster bank ( أول نظام للمحفظة

، يف البداية مل تكن معروفة مث 1995سنة  (Swindon Bank)اإللكرتونية يف العامل، وقدمت يف للمرة األوىل إىل 

سرعامنا بدأ استخدامها يف حمالت السوبر ماركت، مواقف السيارات، حمالت املواد الغذائية، أكشاك اهلاتف وحىت 

وسيلة دفع افرتاضية تستخدم يف سداد املبالغ قليلة القيمة بشكل :"وتعرف احملفظة اإللكرتونية بأ�ا، 2احلافالت

  :3مباشر أو غري مباشر، ومن بني أهم فوائدها

                                                           
1
  Zheng Quin, introduction to e-commerce, Beijing :Tsinghua University Press,2009, p.127  

2
 Idem ;p.127-128 

3
اعتماد  عصرنة نظام الدفع في البنوك الجزائرية و إشكالية:الدولي الرابع حول العلميلملتقى ا، "مستقبل وسائل الدفع التقليدية يف ظل وجود الوسائل احلديثة"صاحل الياس،   

: اإلطالع عليها على الموقع اإللكتروني التالي ، ورقة بحث تم2011 أفريل 27- 26:يومي - عرض تجارب دولية  - الجزائر التجارة االلكترونية في

http://iefpedia.com/arab/wpcontent/uploads/2011/07.pdf ،26/04/2012 :بتاريخ.  



  �طار�النظري�للتجارة��لك��ونية���������                                                                        الفصل��ول������������������������������

  

- 40 - 
 

 ارسال واستقبال املدفوعات يف أي مكان من العامل؛ -

 حتويالت سهلة وغري حمدودة؛ -

 إدارة احلساب من اهلاتف النقال؛ -

 ؛االئتمان وأرقام بطاقة أمن احلساب املصريف -

 .استقبال بريد إلكرتوين أو رسالة قصرية بعد كل معاملة -

  :1تتمثل مهامها الرئيسية يف

 توفري مكان ختزين آمن بالنسبة إىل بيانات بطاقة االئتمان والنقد اإللكرتوين؛ -

 جعل التسوق أكثر كفاءة؛ -

ت اليت يريدو�ا وكذا احلصول على إيصاالت ميكن للمحافظ اإللكرتونية أن ختدم أصحا�ا بتتبع املشرتيا -

على هذه املشرتيات، باإلضافة إىل مسك الدفاتر لعادات شراء املستهلك واقرتاح ما جيده املستهلك من 

 سعر منخفض بالنسبة إىل صنف معني من السلع يقوم بشرائه بانتظام؛

يف كل مرة يقوم فيها املستهلك  حل مشكلة الدخول املتكرر إىل معلومات السداد والشحن ومأل النماذج -

  .بعملية الشراء

النقود اإللكرتونية هي قيمة نقدية خمزنة على وسيلة الكرتونية مدفوعة مقدما وغري مرتبطة : النقود اإللكترونية -4

حبساب مصريف وتستعمل كأداة للدفع، فهي نقود ختزن بواسطة الربجميات وأجهزة احلاسوب، تستطيع أن تنفذ 

  :3، ومتتاز مبجموعة من اخلصائص ميكن تلخيصها يف2وفاء بااللتزامات عرب شبكة اإلنرتنتعمليات ال

                                                           
1
، العدد األول، 21ا�لد  للعلوم االقتصادية والقانونية، مجلة جامعة دمشق، "طرائق السداد اإللكرتونية وأمهيتها يف تسوية املدفوعات بني األطراف املتبادلة"غسان فاروق غندور،  

  :، ورقة حبث مت اإلطالع عليها على املوقع اإللكرتوين576، ص2012

590.pdf-2012/a/571-http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/images/stories/1  ،15/07/2014(بتاريخ.(   
2
  .582- 581غسان فروق غندور، مرجع سابق، ص  

، 2010، العدد األول، 26ا�لد  صادية والقانونية،مجلة جامعة دمشق للعلوم االقت، "دور النقود اإللكرتونية يف عمليات غسيل األموال" بسام أمحد الزميلي، عبود السراج،  3

 http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/images/stories/543-:حبث مت اإلطالع عليها على املوقع اإللكرتوين ، ورقة574ص

562.pdf ،15/07/2014(بتاريخ.(  
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هي قيمة نقدية خمزنة إلكرتونيا، فهي مبثابة بيانات مشفرة توضع يف شكل رسائل يف البطاقات  -

 البالستيكية أو على ذاكرة الكمبيوتر؛

 بائع دون وجود أي طرف ثالث بينهما؛هي ثنائية األبعاد فيمكن نقلها مباشرة من املشرتي إىل ال -

 هي سهلة االستخدام نظرا خلفة وز�ا وصغر حجمها؛ -

هي غري متجانسة، فقد تصدر بصور خمتلفة من حيث القيمة، أو تصدر على أساس عدد السلع  -

 واخلدمات املمكن شراؤها �ا؛

 .هذا النوع من النقود يكون معرضا للوقوع يف أخطاء بشرية وتكنولوجية -

انطالقا مما سبق يتضح أن التجارة اإللكرتونية وطاملا ال تشرتط احلضور املادي لألطراف املتعاقدة، فال 

يوجد مكان للنقود الورقية، ومن مث مل يعد أمام هؤالء سوى اللجوء إىل وسائل الدفع احلديثة وهي وسائل الدفع 

 .لكرتونية، احملافظ اإللكرتونية والنقود اإللكرتونيةاإللكرتونية، إما باستخدام بطاقات الصرف البنكي، الشيكات اإل

  أمن�معامالت�التجارة��لك��ونية�-سادسا

موضع اهتمام  واالخرتاقالبيانات واملعلومات، واحلفاظ عليها من السرقة، التالعب  أصبحت مشكلة أمن

الباحثني واألطراف املتعاملة على شبكة االنرتنت على حد سواء، ففي املاضي كانت املعامالت التجارية تتم 

صارت هذه املعامالت مباشرة وجها لوجه، ولكن يف ظل التطورات اليت شهد�ا تكنولوجيا املعلومات واالتصال 

ني األطراف ذات املصلحة، مما أدى إىل نشوء ختوف حقيقي تتم عرب شبكة االنرتنت مع غياب االتصال املباشر ب

لدى هؤالء من التصنت على املعامالت، سرقة املعلومات السرية، إعادة صياغة الرسائل والصفقات أو تزويرها 

  .وغريها

كل   يرتبط أمن التجارة اإللكرتونية باألمن على املعلومات واملعامالت بني :تعريف أمن التجارة اإللكترونية-1

املعلومات من الزاوية األكادميية بأنه ذلك العلم القائم على التجارة اإللكرتونية، ويعرف أمن طرف من أطراف 

مجلة من النظريات واإلسرتاتيجيات واهلادفة أساسا إىل محاية املعلومات من املخاطر اليت �ددها، ويعرف من 

ر الناحية التقنية بأنه مجلة من األدوات، اإلجراءات والوسائل املستخدمة لضمان محاية املعلومات من األخطا

الداخلية أو اخلارجية، أما من الناحية القانونية فيعرف على أنه جمموعة من التدابري والتشريعات املوضوعة أساسا 
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؛ ويعرف األمن على التجارة 1لضمان سرية وسالمة حمتوى املعلومات ومحاية أنظمتها من أنشطة االعتداء عليها

من السرقة وقائية املستخدمة للمحافظة على املعلومات اإللكرتونية بأنه جمموعة من اإلجراءات والتدابري ال

  .2اإللكرتونية التبادالت التجارية والتالعب أثناء إجراء

عند احلديث عن أمن التجارة اإللكرتونية هناك ثالث نقاط : التهديدات األمنية في بيئة التجارة اإللكترونية -2

ميكن تلخيص أهم التهديدات األمنية يف بيئة التجارة معرضة للتهديد وهي اخلادم، الزبون وقناة االتصال، و 

  :3اإللكرتونية يف

حيث أن مراقبة حزم البيانات على الشبكة بفحصها الواضح وبدون تشفري، مما يتيح  :حزم البيانات التقاط - 2-1

  إمكانية التقاط ما يراد منها؛

حيث يف هذه احلالة تتم سرقة حزم البيانات من الشبكة مث تعديلها وإعادة إرساهلا إىل  :تعديل البيانات - 2-2

  ؛املستقبل

ويتم ذلك من خالل التقاط حزم البيانات على الشبكة وتعديلها، واستخدام عناوين : انتحال الشخصية - 2-3

  ؛بريد الكرتوين مزيفة، أي خداع املستقبل هلوية املرسل

هنا يكون هدف املخربني أساسا تعطيل خدمة من خدمات الشبكة  :حجبها رفض الخدمة أو - 2-4

للمستفيدين منها من خالل إصدار أوامر ومهية للخادم مما يشغله بالرد على هذه األوامر وعدم االستجابة 

  ؛للمستخدمني

الشبكات حبيث يكون هناك طرف ثالث يعمل على وهي تعترب من أشهر اهلجمات يف  :رجل في الوسط - 2-5

  بني هؤالء األطراف؛ إيصاهلاسرقة البيانات املرسلة بني األطراف والعمل على تعديلها وحىت عدم 

                                                           
مارس ، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة حممد خيضر بسكرة، 12، العدد مجلة الفكر، "القرصنة وإرهاباألمن املعلومايت للحكومة اإللكرتونية "ليتيم فتيحة، ليتيم نادية،   1

  .239، ص 2015
  .124، ص 2015دار الصفاء، : ، عمانالطبعة الثانيةرحبي مصطفى عليان، البيئة اإللكرتونية،   2
رب االنرتنت، يف تأمني البيانات على الشبكات ودورها يف محاية أنشطة التجارة واملعامالت اإللكرتونية ع IP securityأمحد حممد منري الربعي عيسى، استخدام تقنية ارجع إىل   3

  :على املوقع اإللكرتوين التايل  20/06/2017، ورقت حبث مت اإلطالع عليها بتاريخ 4ص 
http://repository.taibahu.edu.sa/bitstream/handle  
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حيث تتم سرقة املفتاح املستخدم للتشفري أو التعرف عليه عن طريق برامج كسر : سرقة مفتاح التشفير- 2-6

  املطلوبة؛ ةالتشفري إذ مل يكن بالقو 

تؤثر هذه اهلجمات على الشبكة وهذا الربامج املستخدمة فيها من  :الهجمات على طبقة التطبيقات - 2-7

لفريوسات والديدان اليت تنتشر بفعل الثغرات يف األنظمة، الربجميات اخلبيثة، ومن أشهرها اخالل ما يسمى ب

  الربامج وحىت أخطاء املستخدمني؛

وذلك من خالل وصول القراصنة إىل ملفات بطاقات االعتماد  :ات االعتمادتزوير أو سرقة بطاق - 2-8

 إلنشاءومعلومات الزبائن املخزنة على خادمات البائع، ليجري فيما بعد استخدام هذه املعلومات املسروقة 

  بطاقات اعتماد �ويات ومهية؛

ة من حيث احملتوى، األلوان، اخلدمات وذلك من خالل بناء مواقع مماثلة للمواقع األصلي :تزييف المواقع - 2-9

  ؛املقدمة

  .من خالل إنكار اجناز املعاملة وعدم االعرتاف بالنتائج املرتتبة عنها: اإلنكار - 2-10

لتجاوز أهم التهديدات األمنية اليت تتعرض هلا التجارة اإللكرتونية ال بد  :متطلبات أمن التجارة اإللكترونية - 3

  :1من توافر مجلة من املتطلبات واليت ميكن تلخيصها يف

وهي القدرة على ضمان أن املعلومات املرسلة واملستقبلة عرب شبكة اإلنرتنت  :التكاملية وسالمة المحتوى - 3-1

  للتعديل أو التبديل من أي شخص غري خمول له القيام �ذه العملية؛وعلى املوقع اإللكرتوين غري قابلة 

وهي التأكد من أن موقع التجارة اإللكرتونية  :ية توفر المعلومات والخدمة على موقع االنترنتر استمرا - 3-2

يستمر يف العمل الذي خطط له، وحيقق اهلدف الذي أنشأ من أجله، وذلك من خالل استمرارية القدرة على 

التفاعل ضمنه، ومن خالل املعلومات واخلدمات اليت يوفرها، كما أن مستخدم املعلومات لن يتعرض إىل منع 

  إىل املعلومات اليت يتضمنها؛ استخدام املوقع أو الدخول

                                                           
1
   .126باإلضافة إىل رحبي مصطفى عليان، مرجع سابق، ص  240-239ص  ارجع إىل ليتيم فتيحة، ليتيم نادية، مرجع سابق،  
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وهي ضمان عدم إنكار املشاركني يف أعمال التجارة  :عدم إنكار التصرف المرتبط بالمعلومات - 3-3

املوقع أنه تعاقد  إنكارأو  ،قام به العميل على املوقعشراء �ا على اخلط، كطلب  ااإللكرتونية األفعال اليت قامو 

  فعال مع هذا العميل؛

وهي القدرة على ضمان أن املعلومات ال تكشف وال يطلع عليها سوى األشخاص املخولني  :السرية - 3-4

  بذلك؛

  وهي قدرة املستخدم على التحكم يف املعلومات املقدمة للبائع؛ :لخصوصيةا - 3-5

وهي القدرة على إثبات هوية الشخص أو الكيان الذي يتم التعامل معه على موقع  :التوثق أو الموثوقية - 3-6

   .املؤسسة على االنرتنت
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   خالصة الفصل األول

، وكذا االهتمام املتزايد باملعلومات كمورد إنتاج مع االنتشار السريع يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال

اإلنتاج التقليدية، ظهر اقتصاد جديد للوجود هو االقتصاد الرقمي، والذي متثل التجارة جديد باملوازاة مع موارد 

اإللكرتونية أحد أهم أبعاده، وقد القت هذه األخرية اهتماما متزايدا من طرف االقتصاديني، الباحثني وصناع 

ة تريد البقاء يف ظل حميط القرار يف املؤسسة باعتبارها أسلوبا جديدا إلجراء املعامالت التجارية لكل مؤسس

ديناميكي، ميتاز باملنافسة الشرسة والبقاء لألقوى، الذي يواكب التطورات يف احمليط، ويتكيف معها، وميكن 

  :تلخيص أهم النتائج اليت توصلت إليها الباحثة من خالل الفصل األول من البحث يف

ربه اقتصاد اإلنرتنت باعتباره اقتصادا يتكون من ثالث تعددت املفاهيم املرتبطة باالقتصاد الرقمي، فمنها من يعت - 

تكنولوجيا املعلومات واالتصال كبعد : بعاد تتفاعل فما بينها باستخدام شبكة اإلنرتنت، هذه األبعاد هيأ

، كما اعتربه البعض اقتصاد املعلومات  تكنولوجي، التجارة اإللكرتونية كبعد اقتصادي واملستخدمون كبعد اجتماعي

ملعلومة متثل أهم املوارد اإلنتاجية فيه، وهي كذلك منتج قابل للتبادل يف ظله، كما أن البعض اآلخر اعتربه كون ا

اقتصاد املعرفة والقائم أساسا على توليد املعلومات ومعاجلتها بصورة كفأة للرفع من إنتاجية املؤسسة وزيادة قدر�ا 

  التنافسية؛

لتكنولوجي لالقتصاد الرقمي، وال ميكن احلديث عن التجارة اإللكرتونية دون تعترب تكنولوجيا املعلومات البعد ا - 

 اطاملا أ� للتجارة اإللكرتونيةاحلديث عن تكنولوجيا املعلومات واالتصال، كو�ا تعرب أساسا عن البيئة الرقمية 

وكلها  ة هلذه املكوناتتتكون من املعدات، الربجميات، شبكات االتصال، قواعد البيانات واملوارد الكفأة املسري 

  عناصر ضرورية من أجل إجراء معامالت التجارة اإللكرتونية؛

أدت الثورة التكنولوجية والرقمية واملنافسة بني املؤسسات يف اكتساب وتطبيق هذه التكنولوجيا إىل ضرورة تغيري  - 

 إطرافتشرتط اللقاء املباشر بني  - املعامالت التجارية، فانتقلت بذلك التجارة من جتارة تقليدية  إجراءأساليب 

 - )وثائق ورقية(واليت تأخذ منتجا�ا طابعا ماديا، كما أن كل مراحل املعاملة تتم بصورة تقليدية املعاملة التجارية 

إىل جتارة إلكرتونية قائمة على إجراء جزء أو كل مراحل معامال�ا بصورة الكرتونية دون اشرتاط احلضور املباشر 

  اء عقد الصفقة اإللكرتونية؛لألطراف أثن
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مبفهوم التجارة اإللكرتونية، فكل منهم يراها من تعددت التعاريف املقدمة من طرف الباحثني واجلهات املهتمة  - 

منظور االتصاالت، منظور : وجهة نظره، ويف هذا الصدد جند العديد من وجهات النظر واليت ميكن تلخيصها يف

التعاون، منظور ا�تمع، منظور األطراف املشاركة فيها، منظور على اخلط اخلدمات، منظور التعلم، منظور 

  واملنظور اهليكلي؛

املؤسسات يفضلون التجارة اإللكرتونية هي ما تضطلع به هذه األخرية من بني أهم األسباب اليت جتعل األفراد و  - 

وعليه التأثري على إيرادات املؤسسة باالرتفاع، بالتجارة التقليدية، من أمهية يف تقليص تكلفة املنتج إذا ما قورنت 

تقدمي خدمات أفضل للزبون من خالل سرعة التسوق ومقارنة األسعار طاملا أن املعلومات املتعلقة بذلك متوفرة 

على شبكة اإلنرتنت، قدرة املؤسسات ومهما صغر حجم إمكانيا�ا من زيادة حصتها السوقية من خالل الوصول 

  تلف مناطق العامل باالعتماد على شبكة االنرتنت؛مبنتجا�ا إىل خم

تعددت التصنيفات املقدمة من طرف الباحثني خبصوص أنواع التجارة اإللكرتونية، وقد اعتمدت الباحثة يف  - 

تقسيمها على أبعاد التجارة اإللكرتونية واملتمثلة أساسا يف درجة استخدام التكنولوجيا الرقمية، األطراف املشاركة 

  عاملة التجارة اإللكرتونية وطبيعة املشاركني يف هذه املعاملة؛يف م

لقد صاحب ظهور التجارة اإللكرتونية ضرورة تطوير األدوات املستخدمة يف دفع قيمة الصفقات اإللكرتونية،  - 

لكرتونية أدوات الدفع اإللكرتوين كالنقود االلكرتونية، الشيكات اإللكرتونية، احملافظ اإل  وهذا ما أدى إىل بروز

  وغريها؛

املباشر بني أطراف املعاملة التجارية اإللكرتونية، كما أن  االتصالباعتبار أن التجارة اإللكرتونية ال تتطلب  - 

 �ديدات قد متس أمن إمكانيةاألدوات املستخدمة يف دفع قيمة هذه املعامالت قد تكون إلكرتونية، أدى هذا إىل 

راف أثناء إجراء املعاملة اإللكرتونية، لذلك استوجب األمر جمموعة من املعلومات اخلاصة باألط وخصوصية

املتطلبات لتحقيق الثقة واألمن أثناء ممارسة التجارة اإللكرتونية، وتتعلق هذه املتطلبات باألمن على املعلومات، 

 .الشبكات والوسائل
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  : تم�يد

إحداث تغيري جذري يف التطورات السريعة يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال وخاصة اإلنرتنت إىل  أدت

منافسيها، وتشمل التجارة الطريقة اليت متارس �ا املؤسسات أعماهلا، مما يتيح هلا حتقيق مزايا تنافسية باملقارنة مع 

اإللكرتونية بيع املنتجات إلكرتونيا، باإلضافة إىل تبادل الوثائق وامللومات بني األطراف ذات املصلحة عرب خمتلف 

  ؛، فضال عن العديد من التكنولوجيا ذات الطابع الرقميأو حىت عاملية الشبكات داخلية كانت أو خارجية

تلف أنواعها كبرية كانت، متوسطة وحىت صغرية، هذا ما جعل دافع لقد مشل هذا التطور املؤسسات مبخ

توسيع األنشطة التجارية خارج احلدود املادية للمؤسسة إىل مناطق جغرافية بعيدة أمرا ضروريا، وهذا ال يكون 

يئا بدأت املؤسسات الصغرية واملتوسطة تعىن ش، لذلك واالتصالوتكنولوجيا املعلومات  سوى باستخدام اإلنرتنت

تعلق األمر باكتساب أجهزة الكمبيوتر ما  إذافشيئا باألثر اإلجيايب لتبين تكنولوجيا املعلومات واالتصال، خصوصا 

استخدام الربيد اإللكرتوين، واستخدام االنرتنت وتطبيقا�ا املختلفة ويف خمتلف األنشطة، ففي الدول املتقدمة جل 

املؤسسات املتوسطة، الصغرية وحىت املصغرة صارت اآلن جمهزة على األقل جبهاز كمبيوتر مزود عموما خبدمة 

إىل وجود العديد من الربجميات اليت تسمح بالتسيري اجليد للمعلومة واملعرفة داخل املؤسسة، مما  االنرتنت، باإلضافة

  ؛واملعامالت اإلجراءاتحيسن األداء ويزيد من فعالية 

 وصعوبةالتبين من أجل الوقوف على التجارة اإللكرتونية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة بني ضرورة 

  :تقسيم الفصل الثاين من البحث إىل النقاط التاليةقامت الباحثة ب، التطبيق

  مف�وم�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة؛�-أوال

  معوقات�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة؛�- ثانيا

  فوائد�ان��اج�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�للتجارة��لك��ونية�- ثالثا

  توسطة؛مستو�ات�التجارة��لك��ونية����املؤسسات�الصغ��ة�وامل�-را�عا

  .العوامل�املؤثرة�ع���تطبيق�التجارة��لك��ونية����املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�-خامسا
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  مف�وم�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�- أوال

من خالل اإلطالع على آراء  :المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالمعايير المستخدمة في تحديد مفهوم -1

: تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة مهاصنفني من املعايري املستخدمة يف  بنيالعديد من الباحثني أمكن التمييز 

  .املعايري الكمية واملعايري النوعية

  :1هناك العديد من املعايري اليت استند إليها الباحثون يف هذا الصدد لعل أمهها :المعايير الكمية - 1-1

وميثل أبسط املعايري املتبعة للتعريف وأكثرها شيوعا لسهولة القياس واملقارنة يف اإلحصاءات  :معيار عدد العمال -

الصناعية، غري انه من عيوب هذا التعريف اختالفه من دولة إىل أخرى، فضال عن أنه ال يؤخذ بعني االعتبار 

تسم باملهارة اليدوية وتعتمد بصورة التفاوت التكنولوجي املستخدم يف اإلنتاج، فبينما كانت املؤسسات الصغرية ت

أساسية على إمكانيات العامل فقط أصبح اآلن متاحا أمامها استخدام التكنولوجيا احلديثة مما جعل عدد العمال 

  . يتضاءل يف املؤسسات اليت تستخدم هذه األخرية

تمييز بني املؤسسات يعد حجم االستثمار معيارا أساسيا يف العديد من الدول لل :معيار حجم االستثمار -

ألف إىل  150خيتلف هذا املعيار من بلد آلخر حيث يرتاوح يف الدول النامية ما بني . الصغرية، املتوسطة والكبرية

  .مليون دوالر أمريكي 1.5ألف و 600ألف دوالر أمريكي، ويزداد يف الدول الصناعية املتقدمة ليرتاوح بني  300

عتبار قيمة املبيعات السنوية أحد املعايري اليت متيز املؤسسات من حيث حجم ميكن ا :قيمة المبيعات السنوية -

  . النشاط والقدرة التنافسية يف األسواق

إن االعتماد فقط على املعايري الكمية يف حتديد مفهوم املؤسسات الصغرية واملتوسطة  :المعايير النوعية - 1-2

يهمل طبيعة تنظيم املؤسسة، عالقتها باحمليط، درجة التخصص فيها وعمق تقسيم العمل، لذا نشري إىل ضرورة 

اه النوعي كمسألة حامسة االعتماد على املعايري النوعية، حيث أن هناك العديد من الباحثني ممن يركز على االجت

للتمييز بني أنواع املؤسسات، ويرون أن أمهيته تعود إىل االستخدامات التكنولوجية واملعرفية املكثفة، حبيث تطرح 

إشكاليات متعلقة بنوعية العمالة وطبيعة املهارات واملتطلبات التكنولوجية للوصول إىل اإلنتاجية، فقد تكون 

إنتاج كثيفة رأس املال أو كثيفة املعرفة أهم من مؤسسة كبرية تعتمد على مؤسسة متوسطة تستخدم وسائل 

مهارات بسيطة وتستخدم وسائل إنتاج كثيفة العمالة، ولعل أهم املعايري النوعية اليت ميكن تفعيلها لتحديد مفهوم 

  :املؤسسات الصغرية واملتوسطة هي

                                                           
1

بحوث وأوراق عمل الدورة الدولية حول آثار ، "أثر اتفاق الشراكة مع اإلحتاد األورويب على املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر"بلقاسم زايري، هواري بلحسن،  

نوفمرب  14-13، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس سطيف، منشورات خمرب الشراكة األورومتوسطية، وانعكاسات اتفاق الشراكة على االقتصاد الجزائري

  .253-251، ص 2006
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النوعية اهلامة حيث جند أن غالبية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يعترب هذا املعيار من املعايري  :معيار الملكية -

تعود ملكيتها إىل القطاع اخلاص يف شكل شركات أشخاص أو شركات أموال معظمها فردية أو عائلية يلعب 

  .1مالك هذه املؤسسة دور املدير واملنظم وصاحب اختاذ القرار الوحيد

املعيار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وبالنظر إىل هيكلها حيث جند حسب هذا  :معيار المسؤولية -

التنظيمي البسيط أن صاحب املؤسسة باعتباره مالكا هلا ميثل املتصرف الوحيد الذي يقوم باختاذ القرارات وتنظيم 

ارية تقع على اخل، وبالتايل فإن املسؤولية القانونية واإلد…العمل داخل املؤسسة وحتديد منوذج التمويل والتسويق، 

  .2عاتقه وحده

ونعين �ا استقاللية املشروع عن أي تكتالت اقتصادية وبذلك نستثين فروع املؤسسات : االستقاللية معيار -

الكربى، وميكن أن نطلق على هذا املعيار إسم املعيار القانوين، وأيضا إستقاللية اإلدارة والعمل، وأن يكون املدير 

خارجية يف عمل املؤسسة، مبعىن أنه حيمل الطابع الشخصي وتفرد املدير يف اختاذ  هو املالك دون تدخل هيئات

  .3القرارات

  حسب المشرع الجزائري تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة –2

تعددت التعريفات اليت تناولت املؤسسات الصغرية بني خمتلف البلدان، وطاملا أن الدراسة امليدانية للباحثة 

تعىن باملؤسسات اجلزائرية فسيتم التطرق فقط لتعريف املشرع اجلزائري هلذا النوع من املؤسسات، والذي عرف 

كل صنف من أصناف املؤسسات متوسطة  احملددة لتعديال خبصوص حجم رقم األعمال واإليرادات السنوية 

 12: هجري، واملوافق ل 1422رمضان  27واملؤرخ يف  01- 18القانون رقم مقارنة بكانت، صغرية أو صغرية جدا 

 2017جانفي سنة  10واملوافق لـ  1438ربيع الثاين  11املؤرخ يف  02-17فحسب القانون  ميالدي، 2001ديسمرب 

  :سطة كاآليتو فتعرف املؤسسات الصغرية واملت 4واملتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة

السلع  إنتاجتعرف املؤسسات الصغرية واملتوسطة مهما كانت طبيعتها القانونية بأ�ا مؤسسة  :)05(المادة 

 يارمل 4شخصا، ال يتجاوز رقم أعماهلا ) 250(إىل مائتني ومخسني ) 1(من واحد: واليت تشغل أو اخلدمات/و

  ؛االستقالليةدينار جزائري، أو ال يتجاوز جمموع حصيلتها السنوية مليار دينار جزائري، وتستويف معايري 

                                                           
على املوقع اإللكرتوين ) 02/04/2010(: ، ورقة حبث مت اإلطالع عليها بتاريخسوريا في شاملة اقتصادية تنمية إلى السبيل هي هل األعمال منشآتأسامة،  العابدين زين. 1

    www.mafhoum.com  :اآليت
  .16، ص2002 ،  التوزيع، و للنشر صفاء دار : عمان األوىل، الطبعة الصغيرة، التجارية األعمال إدارةيوسف،  الرحيم عبد توفيق. 2
  .43-  42، ص2000دار حامد للنشر، : ، عمانادارة المشروعات الصغيرةكاسر نصر املنصور، شوقي ناجي،  3

  .6-5، ص 02، العدد 2017جانفي  11، الصادرة يف 2017اجلريدة الرمسية   4
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شخصا، رقم أعماهلا السنوي  250و 50تعرف املؤسسة املتوسطة بأ�ا مؤسسة تشغل بني  :)08( المادة

  إىل مليار دينار جزائري؛ 200دج، أو جمموع حصيلتها السنوية من  يارمل 4ن و يو مل 400مابني 

شخصا، رقم أعماهلا ال يتجاوز  49 إىل 10تعرف املؤسسة الصغرية بأ�ا مؤسسة تشغل بني  :)09( المادة

  ألف دينار جزائري؛ 200مليون دينار جزائري، وحصيلتها السنوية ال تتجاوز  400

تعرف املؤسسة الصغرية جدا بأ�ا مؤسسة تشغل من شخص إىل تسعة أشخاص، رقم  :)10( المادة

  .مليون دج 20مليون دج، وحصيلتها السنوية ال تتجاوز  40أعماهلا ال يتجاوز 

تنبع أمهية املؤسسات الصغرية واملتوسطة من قدر�ا على حتقيق : أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -3

الطابع االقتصادي واالجتماعي واليت ختدم بدرجة أهم اقتصاديات الدول النامية، وتتجلى عدد من األهداف ذات 

  :1مظاهر أمهيتها يف

 .وبالتايل التخفيض من حدة مشكلة البطالة: خلق فرص عمل أكثر واستمرارية تشغيل الشباب -

حبيث تشري نتائج الدراسات املتخصصة يف  :تنمية المواهب اإلبداعات واالبتكارات وإرساء قواعد التنمية -

هذا ا�ال إىل أن عدد االبتكارات واالخرتاعات اليت حتققت عن طريق املؤسسات الصغرية واملتوسطة تزيد عن 

 .ضعف مثيال�ا اليت حققتها املؤسسات الكبرية

اجلمعيات واهليئات غري  وذلك من خالل تعبئة رؤوس أموال األفراد، :االرتقاء بمستوى االدخار واالستثمار -

احلكومية، وغريها من مصادر التمويل الذايت، األمر الذي يعين استقطاب موارد مالية كانت ستوجه إىل االستهالك 

 .الفردي غري املنتج

وذلك من خالل إقامة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف املناطق الريفية أين  :وقف النزوح الريفي نحو المدن -

  .د األولية بأسعار مناسبة، وتقليص بذلك البطالة يف ا�ال الزراعيتتوفر املوا

من خالل تقليص أوجه التفاوت يف توزيع الدخل،  :تحقيق التنموية المتوازنة جغرافيا بين مختلف المناطق -

اطق النائية والثروة بني الريف واملدن، ومسامهتها يف إعادة التوزيع السكاين وخلق جمتمعات إنتاجية جديدة يف املن

 .واحلفاظ على البيئة يف املدن الكبرية على وجه اخلصوص

                                                           
: القاهرة اب في الدول العربية،، دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في معالجة مشكلة البطالة بين الشبارجع إىل عبد العزيز مجيل خميمر، أمحد عبد الفتاح عبد احلليم  1

مشكالت املشروعات الصغرية واملتوسطة وأساليب تطويرها "، باإلضافة إىل عبد الرمحان بن عنرت، عبد اهللا بلوناس، 33 - 32، ص 2000منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، 

، 420مرجع سابق، ص المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير دورها في االقتصاديات المغاربية، بحوث وأوراق عمل الدورة الدولية حول تمويل ، "ودعم قدر�ا التنافسية

  .346مزايا اإلستثمار يف املشروعات الصغرية واملتوسطة وآفاق تطويرها يف اجلزائر، املرجع نفسه، ص "وكذلك ناجي بن حسني، 
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قد يبدو للوهلة األوىل أن هذا األمر يبتعد عن الواقع، فكيف ميكن للمؤسسات الصغرية أن  :تنمية الصادرات -

املغذي  تعمل على تنمية الصادرات بإمكانيا�ا احملدودة، وقلة رأمساهلا، ولكن األمر حيدث يف حال لعبت دور

 .للمؤسسات الكبرية، مما يؤدي إىل ختفيض تكاليف اإلنتاج والقدرة على املنافسة يف األسواق العاملية

فاملؤسسات الصغرية تعمل على ختفيض تكاليف اإلنتاج والقدرة على  :خدمة المؤسسات الكبيرة وتنميتها -

 .املنافسة يف األسواق العاملية

وذلك باستحداث أنشطة اقتصادية سلعية أو خدمية مل تكن موجودة  :الجماعيةترقية روح المبادرة الفردية و  -

 .من قبل، وكذلك إحياء أنشطة اقتصادية مت التخلي عنها كالصناعات التقليدية

هناك العديد من اخلصائص اليت تتميز �ا املؤسسات الصغرية : المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خصائص -4

املؤسسات، ونظرا لطبيعة البحث قررنا تقسيمها إىل خصائص عامة وخصائص يف جمال واملتوسطة عن غريها من 

  .تكنولوجيا املعلومات واالتصال

  :1لعل أمهها: الخصائص العامة-4-1

حيث أن رأس املال املطلوب إلقامتها وتشغيلها يعترب منخفضا باملقارنة مع : عدم الحاجة إلى رأس مال كبير -

  .املؤسسة الكربى

أثبتت الدراسات أن تكلفة العامل يف املؤسسة الكبرية تزيد تكلفته عن املؤسسات  :مالةانخفاض تكلفة الع -

الصغرية، حيث أن حجم االستثمار املطلوب لتشغيل عمال واحد يف املؤسسات الكبرية، ميكن أن يوظف ثالث 

 .عمال يف املؤسسات الصغرية

هناك مرونة كبرية خاصة يف أمناط العمل  :اجات السوقإمكانية تغيير أو تعديل النشاط حسب احتي -

وأساليبه، وذلك من خالل تغيري النشاط أو تعديله لقلة حجم املشروع من جهة ولعدم وجود تعقيدات من ناحية 

 .أخرى، خاصة وأن املؤسسات الصغرية واملتوسطة ال تعتمد غالبا على التكنولوجيا املتطورة

تلك هي أهم ميزة يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة، أل�ا تعتمد بشكل  :الةاستخدام عدد كبير من العم -

 .أساسي على الكثافة العمالية يف مراحل اإلنتاج مقارنة باملؤسسات الكبرية اليت تعتمد أكثر على التكنولوجيا

                                                           
مذكرة خترج لنيل  سطيف، K-PLASTدراسة حالة مؤسسة –ا التنافسية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مدخل لتحقيق المزاي: البدائل اإلستراتيجيةإميان غرزويل،   1

  .13- 12،ص2010،)غري منشورة:(01شهادة املاجستري يف العلوم اإلقتصادية، جامعة فرحات عباس سطيف
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رجع السبب وراء غالبا ما تعتمد هذه املؤسسات على املواد األولية احمللية، وي :استخدام الخامات المحلية -

ذلك يف اخنفاض أسعار هذه األخرية، باإلضافة إىل توافرها يف األسواق احمللية، وعدم قدرة هذه املؤسسات على 

 .االسترياد نظرا الرتفاع التكلفة

وذلك نظرا لصغر حجما وبالتايل ال : إمكانية إقامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف المواقع -

 .أقيمت بأي موقع مما يسهل إمكانية خلق جممعات إنتاجية جديدة وبتكلفة حمدودةتوجد مشاكل إذا 

ىل رأس املال الكبري، وبالتايل إتتسم املؤسسات الصغرية بأن معظمها ال حيتاج  :ملكية المؤسسة ألصحابها -

حدة، أو أقاربا أو يكون حافزا ملن لديهم الرغبة يف إقامة مثل هذه املؤسسات ومتلكم هلا، سواء كانوا أسرة وا

دارة هذه املؤسسات بأنفسهم واختاذ مجيع إأصدقاء، ودائما يكون هؤالء املالك هم املسؤولون املباشرون عن 

 .القرارات اهلامة املتعلقة �ا

نظرا لصغر حجم رأس املال املستثمر، جند أن صاحب املؤسسة  :االعتماد على الموارد الداخلية في التمويل -

يعتمد على موارده الشخصية يف التمويل قبل جلوئه إىل التمويل اخلارجي، وذلك لشعوره بعدم االطمئنان للمخاطرة 

صدقاء بأمواله إذا ما مل تتوافر الضمانات الكافية يف ذلك، وإن جلأ إىل التمويل اخلارجي، فإنه سيقتصر على األ

واألقارب، وهذا يعين أن االعتماد على التمويل البنكي الكالسيكي يكون ضعيفا بسبب عدم قدرة أصحاب هذه 

املشاريع على تقدمي امللفات البنكية الالزمة، باإلضافة إىل عدم توفر الضمانات البنكية املطلوبة للحصول على 

 .القروض

غرية واملتوسطة بتلبية طلبات املستهلكني ذوي الدخل تقوم املؤسسات الص :تلبية طلبات المستهلكين -

املنخفض وذلك بتوفري السلع واخلدمات البسيطة منخفضة التكلفة، يف حني جند أن أغلب املؤسسات الكبرية 

متيل إىل اإلنتاج بصفة رئيسية من اجل تلبية رغبات املستهلكني ذوي الدخل العايل نسبيا، لذلك فاملؤسسات 

سطة تعمل على التقليل من أوجه عدم املساواة بني املستهلكني، كما توفر أمامهم اخليارات املتعددة الصغرية واملتو 

 .لعرضها ألنواع خمتلفة من السلع واخلدمات

تعتمد املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف كثري من احليان على اإلبداع واالبتكار يف  :اإلبداع واالختراع -

هذه املؤسسات ال ميكنها اإلنتاج بأحجام كبرية، لذا فهي تلجأ إىل تعويض هذا منتجا�ا، وذلك راجع على أن 

النقص من خالل االخرتاعات واالبتكارات اجلديدة حىت ال تستطيع أن تنافس املؤسسات الكربى ذات الوفرة يف 

 .اإلنتاج
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اطتها، كما أ�ا أقل تعقيدا تتمثل اهلياكل التنظيمية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ببس :هياكل تنظيمية بسيطة -

باملقارنة مع تلك اخلاصة باملؤسسات الكبرية، فالقرارات تتخذ من طرف املالك املسري، وعلى هذا األساس فالقرار 

يتخذ بسرعة، على عكس املؤسسات الكبرية حيث أن الكثري من األطراف املشاركة يف صنع القرار واليت تتخذ 

 .القرار النهائي وتنفيذهوقتا أكثر للتشاور، قبل اختاذ 

مما يساعد على اكتساب اخلربة، واالستفادة من نتائج البحث العلمي، وجتسيد كل  :دقة اإلنتاج والتخصص -

املبادرات الرامية إىل االستفادة من التطور التكنولوجي، مما يساعد على رفع مستوى اإلنتاجية ومن خالهلا ختفيض 

 .مستوى التكلفة

إن سرعة اإلعالم، وسهولة انتشار املعلومة داخل هذا النوع من  :سهولة انتشار المعلومةسرعة اإلعالم و  -

 .املؤسسات، ميكنها من التكيف بسرعة مع األوضاع االقتصادية واالجتماعية

ال يؤدي وجود مؤسسات صغرية دائما إىل خلق منافسة، ومواجهة املؤسسات  :تغذية المؤسسات الكبيرة -

 األوىل مغذية للثانية يف غالبية األحيان، وقد يكون التكامل بينهما هاما وضروريا، وارتباط الكبرية، بل تعترب

 .النوعني وحاجتهما لبعضهما البعض أمر أساسي

  :1لعل أمهها: واالتصالخصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال تكنولوجيا المعلومات  - 4-2

 املعلومات خيتلف عنه بالنسبة للمؤسسات الكبرية؛اختاذ القرارات يف جمال تكنولوجيا  -

 القرارات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصال غري مدرجة يف اخلطط التفصيلية هلذا النوع من املؤسسات؛ -

 القرارات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات تنبع عادة ما من املالك؛ -

 ة، وإن وجدت فهي غري رمسية؛رسم اخلطط يف جمال تكنولوجيا املعلومات غري كافي -

 ؛واالتصالاملؤسسات الصغرية واملتوسطة ال تزال متأخرة فيما خيص اإلنفاق على تكنولوجيا املعلومات  -

 النقص يف اليد العاملة اخلبرية واملؤهلة لتطبيق تكنولوجيا املعلومات؛ -

 .قلة الربامج التدريبية يف جمال تكنولوجيا املعلومات -

  

  

  

  

                                                           
1 Robert Mac Gregor, Lejla Vrazalic, E-commerce in regional small and medium enterprises, USA: IGI publishing, 2007, p10. 
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  معوقات�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة��- ثانيا

تواجه املؤسسات الصغرية واملتوسطة صعوبات مالية أثرت سلبا على تسيريها وانتعاشها،  :مشاكل تمويلية -1

  :1أمهها

ارتفاع أسعار الفائدة، كما حصل ذلك يف اجلزائر يف النصف األول من عشرية التسعينيات، حيث جتاوزت  - 

، األمر الذي أعاق إنشاء وتطور املؤسسات خاصة الصغرى منها، فمعدل التضخم الذي ساد يف %20نسبتها 

  ، دفع بأسعار الفائدة إىل االرتفاع وملدة طويلة؛%35تلك الفرتة، والذي بلغ 

عدم العدالة يف ختصيص القروض املوجهة إىل املؤسسات على املستوى الوظيفي، حيث أن املؤسسات الصغرية  - 

  سطة مل تستفد إال باجلزء اليسري من القروض اإلمجالية؛واملتو 

مما جعل املؤسسات متوت يف املهد، لعدم قدرة إقدام أصحا�ا : تعقد وتعدد إجراءات احلصول على القروض - 

على االقرتاض، كما أن عملية منح القروض متر بالعديد من املراحل اململة والبريوقراطية، الشيء الذي جيعل 

  ن حيجمون عن اإلقدام لتجسيد مشاريعهم؛املستثمري

إشرتاط ضمانات عقارية أو عينية على القروض قد ال تكون يف متناول مجيع املستثمرين، إذ تشرتط العديد من  - 

من املبلغ املقرتض، ويعترب هذا إجحافا يف حق  %150: البنوك يف اجلزائر، ضمانات على قروضها تتجاوز

م أية مبادرة يريد القيام �ا، كما قد تأخذ هذه املعوقات أشكاال أخرى كفرتة السداد املستثمر، وعائقا كبريا أما

  فرتة السماح؛و 

عدم ختصيص بنك لتمويل املؤسسات الصغرية دون غريها، حيث ميكن هذا اإلجراء بتحسني طرق متويلها  - 

  .على أكمل وجه ومتابعتها، ومعرفة مشاكلها عن قرب للعناية �ا، حىت تلعب الدور املنوط �ا

حتتاج املؤسسات الصغرية واملتوسطة إىل األرض الالزمة إلقامة مشروعا�ا، ومن أهم املشاكل : كل العقارا مش -2

  :2اليت تعاين منها يف هذا الصدد

  .ضعف التخطيط العمراين وختصيص املناطق الالزمة إلقامة وتشغيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة - 

الصغرية واملتوسطة على قطعة ارض بعيدة عن مناطق تتوفر على تسهيالت البىن التحتية، قد حتصل املؤسسات  - 

  .مما حيملها نفقات النقل اإلضافية

                                                           
بحوث وأوراق عمل الدورة ، "2001-1999دراسة حالة املؤسسات املصغرة يف والية سطيف خالل الفرتة : املؤسسات الصغرية واملتوسطة ومشاكل متويلها" حمفوظ جبار،   1

  .404مرجع سابق ، ص الدولية حول تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير دورها في االقتصاديات المغاربية، 
أوراق عمل الدورة الدولية حول تمويل بحوث و ، "-التجربة السودانية  –متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة يف ظل اآلليات اجلديدة لتحرير التجارة " عبد املنعم حممد الطيب،   2

  .178 -177ص مرجع سابق ، المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير دورها في االقتصاديات المغاربية، 
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  .قد ال تكون األرض املتاحة جمهزة باملستلزمات األساسية الالزمة لتشغيل املؤسسة بشكلها االقتصادي - 

هذه املؤسسات يف هذا الصدد على العديد من العقبات تعاين : المواد الخام المحلية والمستوردة كلا مش -3

  :1لعل أمهها

ندرة وارتفاع أسعار املواد األولية خاصة عندما ال يسمح هلذه املؤسسات باالسترياد املباشر واالعتماد بدال من  - 

  .علةذلك على التجار والوسطاء احملليني، مما جيعلها حتت رمحتهم سواء أكانت هذه الندرة حقيقة أو مفت

 استخدامتكاليف املواد اخلام وارتفاع مستويات التضخم باملؤسسات الصغرية واملتوسطة إىل  ارتفاعقد يدفع   - 

مواد خام اقل جودة، مما يؤثر بدوره على جودة السلع واخلدمات، مما ينعكس سلبا على أداء القطاع الذي تنشط 

  .فيه هذه املؤسسات

، استثنائيةاملعروض احمللي من بعض املواد اخلام مما جيعل هذه املؤسسات تعمل على حتزين كميات  انتظامعدم  - 

  .منها ما يؤدي إىل جتميد جزء من رأس املال وحتمل األعباء املتنوعة هلذا النوع من التخزين

تلجأ لشرائها  قلة فرص احلصول على حصص استرياد املدخالت املصنعة والوسيطة مما جيعل هذه املؤسسات - 

  .من املؤسسات الكبرية، والتجار واملوردين بأسعار مرتفعة، مما يضعف قدر�ا على املنافسة

  :2فيما يلي وميكن تلخيصها :مشاكل إجرائية مع األجهزة الحكومية -4

لشروط  املؤسسةيقتضي منح تراخيص التشغيل استيفاء صاحب : مشكلة الحصول على تراخيص التشغيل- 4-1

صحية وأمنية معينة تستغرق وقتًا طويًال بسبب عمليات املعاينة اليت تقوم �ا اجلهات املختصة للتأكد من حتّقق 

وعادة ما جيد أصحاب . الشروط، خاصة يف حالة إبداء مالحظات واشرتاط استيفائها بالكامل قبل منح الرتخيص

طلبات األمنية والصحية نظرًا لضيق مساحات الورش واحملال املؤسسات الصغرية واملتوسطة صعوبة يف الوفاء باملت

الصغرية من ناحية، والرتفاع تكلفة توفريها من ناحية أخرى، مما يعّرضهم ملخالفات وجزاءات لعدم مراعاة الشروط 

أي دون احلصول على  –الواجبة، كما يضطر عدد من املؤسسات الصغرية واملتوسطة إىل العمل بصورة غري رمسية 

واخنفاض الكفاءة اإلنتاجية ومستوى  املؤسساتمما يؤدى إىل عدم استقرار أوضاع  –ترخيص رمسي ملزاولة النشاط 

يف تطوير النشاط ختّوفًا من احتمال اكتشاف املؤسسة جودة السلعة أو اخلدمة املقّدمة، حيث يرتّدد صاحب 

  .وضعه غري القانوين وحرمانه من االستمرار يف العمل

                                                           
بحوث وأوراق عمل الدورة الدولية حول تمويل ، "-التجربة السودانية  –متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة يف ظل اآلليات اجلديدة لتحرير التجارة " عبد املنعم حممد الطيب،   1

  .118ص مرجع سابق ، المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير دورها في االقتصاديات المغاربية، 
اإلشكاليات وآفاق : العربيالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الوطن  ندوة، "الواقع ومعوقات التطوير، المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية" ،لؤي حممد زكي رضوان 2

  . 118 -117ص  ، 2004يناير  22-18 ، ، مصرالتنمية
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حيث تشرتط هيئة التأمينات االجتماعية على صاحب العمل التأمني على  : التأمينات االجتماعية مشكلة- 4-2

أيًا كان عددهم، وقد يتقاعس أصحاب املؤسسات الصغرية واملتوسطة عن ذلك بسبب  باملؤسسةكافة العاملني 

قصور الوعي وعدم إدراك مفهوم التأمينات االجتماعية أو عدم الرغبة يف حتمل أقساط التأمني أو لعدم استقرار 

الجتماعية إذا مل بعضهم يف سـداد ما عليهم من مستحقات للتأمينات ا يتأخرالعمالة وسرعة دورا�ا، كما قد 

  .تتوّفر لديهم السيولة الكافية مما يعّرضهم إىل دفع غرامات وفوائد تأخري تضيف أعباًء جديدة عليهم

حيث ال ميسك أصحاب املؤسسات الصغرية واملتوسطة دفاتر حسابية منتظمة، ولذا : مشكلة الضرائب - 4-3

يل للمغاالة يف التقدير بسبب الشك يف صحة بيانات تلجأ مصلحة الضرائب إىل التقدير اجلزايف ألرباحهم مع امل

يف سلسلة طويلة من اإلجراءات لالعرتاض على املؤسسة اإلقرارات املقّدمة هلم، ويرتتب على ذلك دخول صاحب 

التقدير واإلحالة إىل اللجان الداخلية وجلان الطعن، وقد ينتهي األمر برفض الطعن وتأييد تقدير مصلحة 

عن الوفاء بالدين ويضطر إىل إعالن إفالسه والتوقف عن النشاط، كما قد املؤسسة وقد يعجز صاحب . الضرائب

يف حالة الرغبة يف االقرتاض من البنوك لشراء آالت أو إجراء توسعات يف املؤسسة على يشّكل هذا الدين قيدًا 

  .النشاط

ت ونقابات العمال يف سوق حيث يؤدى تدخل احلكوما: مشاكل التشريعات المنظّمة لسوق العمل- 4-4

ونظم اإلجازات لتحديد احلد األدىن لألجور ولسن االلتحاق بالعمل ولتنظيم تشغيل اإلناث واألطفال العمل 

من  املؤسسةالصغرية، حيث خياف صاحب  املؤسساتواملكافآت إىل تقييد فرص العمل اليت ميكن أن توفرها 

الشكاوى احملتمل أن يتقدم �ا العمال جلهات االختصاص بدعوى عدم احلصول على احلد األدىن من األجر أو 

هذه املشاكل عن طريق االعتماد على العمالة  املؤسسةويتفادى صاحب . جتاوز عدد ساعات العمل الرمسية

األسرية واملؤقتة واملومسية، وكذلك العمالة الوافدة غري احلاصلة على ترخيص عمل، مع عدم اإلبالغ عن العمالة 

وتؤدى هذه االعتبارات إىل ارتفاع معدل الغياب واالنقطاع عن العمل واخنفاض . باملؤسسةالفعلية املتواجدة 

  .ملني، فضًال عن صعوبة احلصر الدقيق للعمالة الفعلية امللحقة بقطاع األعمال الصغريةإنتاجية العا

يتميز العمال يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة بتعدد  :تكلفة التكوين وانخفاض العمالة المؤهلة والمدربة -5

مع تغريات احمليط االختصاصات على عكس املؤسسات الكبرية، ومربر ذلك هو صغر حجمها، وضرورة تكيفها 

التنافسي، ونادرا ما جند املؤسسات الصغرية تتبع خمططات تكوينية تنمي من خالهلا املعارف واخلربات لدى 
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أثبتت الدراسات أن اليد العاملة لدى املؤسسات ؛ كما 1عماهلا، والسبب يف ذلك يرجع إىل تكلفتها املرتفعة

  :2ؤسسات الكبرية، ويرجع السبب وراء ذلك إىلالصغرية واملتوسطة أقل تأهيال باملقارنة مع امل

  جتديد اخلربات واملهارات؛ حنو تدهور املستوى املهين والفين للعاملني وضعف التوجه - 

  عزوف الشباب عن تعلم مهن آبائهم، وخاصة تلك اليت تتطلب مهارات عالية؛ - 

  حمدودية جماالت التدريب؛ - 

  وبالتايل عدم االستقرار يف هيكل العمالة يف املؤسسة؛هجرة العمالة املدربة على اخلارج،  - 

  .عدم توافق جماالت التدريب مع احتياجات املؤسسة احلالية واملتوقعة - 

هناك العديد من الصعوبات اليت تعاين منها املؤسسات الصغرية واملتوسطة، ويف هذا : مشكالت التسويق -6

  :3الصدد جند

  ة من تلك املستوردة؛عدم وجود محاية للمنتجات احمللي - 

  حمدودية األماكن املخصصة للعرض، وكذا قنوات التوزيع املتاحة؛ - 

  اخنفاض جودة السلع واخلدمات خاصة بسبب مشكالت اخلامات والعمالة؛ - 

  االفتقار إىل التصاميم، املواصفات واملقاييس ولو فرضت عليها فإ�ا أقل قدرة على الوفاء �ا؛ - 

  ودة؛ضعف الرقابة على اجل - 

  عدم القيام بالبحوث التسويقية وجتديد معلومات املؤسسة عن أسواقها؛ - 

  حمدودية وجود رأس املال العامل الالزم لإلنتاج والعرض بالكميات املطلوبة؛ - 

  ارتفاع تكاليف اإلنتاج مما يضعف قدرة املنتجات املعروضة على املنافسة؛ - 

  .التصديرضعف القدرة على الدخول إىل أسواق  - 

  

  :4ويف هذا الصدد جند :مشكالت التكنولوجيا -7

  ضعف القدرات التكنولوجية عموما وعدم املرونة يف بعض خطوط اإلنتاج؛ - 

                                                           
، مرجع سابق، ص الملتقى الوطني حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية، "املؤسسات الصغرية واملتوسطة كميزة تنافسية يف مواجهة العوملة" قويدر عياش،   1

186.  
2 Ali Bouhama, mostafa cherif, " le partenariat Euro-med et perspective de développement des PME/PMI", le Financement des petits et 
moyens projets et la promotion de leur rôle dans les économies magrébines, recueil de communication, session internationale du 25- 
28mai 2003, édition de laboratoire partenariat et investissement dans let PME/PMI dans l’espace Euro-magrébin 2004, p 93.         

3
، مرجع سابق، ص والمتوسطة ودورها في التنميةالملتقى الوطني حول المؤسسات الصغيرة ، "املؤسسات الصغرية واملتوسطة كميزة تنافسية يف مواجهة العوملة" قويدر عياش،   

186.  
  .179عبد املنعم حممد الطيب، مرجع سابق، ص   4
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عدم توفر اآلالت واملعدات احلديثة الالزمة لتطوير اإلنتاج مبا يتالئم مع متطلبات األسواق احمللية وأسواق  - 

  .سسات على التخفيض من النفقات الرأمساليةالتصدير، خاصة بسبب رغبة أصحاب املؤ 

إستخدام معدات وآالت متقادمة أو مستعملة سابقا مما يزيد من تكاليف الصيانة، ويقلل من القدرة التنافسية  - 

  .ملنتجا�ا

إن نشاط املؤسسة يتطلب االستجابة السريعة من حيث التنظيم  :صعوبة اإلجراءات اإلدارية والتنفيذية -8

والتنفيذ، ولكن إدارتنا اجلزائرية، ال تزال بعيدة عن تقدمي اخلدمات بأسرع وقت ممكن، وبكفاءة عالية، إذ يغلب 

املوافقة  عليها الروتني، مما جعل امللفات واعتماد املشاريع يتم ببطء، لدرجة أن الكثري منها عطل، ومل حيصل على

  :1يف أوانه، ومن األسباب الكامنة وراء لك

مشكلة الذهنيات اليت مل تتهيأ بعد إىل استيعاب خصوصية هذا النوع من املؤسسات، وبالتايل التعامل معه  - 

  وفقا ملتطلباته؛

  .التنفيذيةسرعة حركية التقنني، وإنتاج النصوص اليت مل تواكبها حىت اآلن حركية مماثلة على مستوى األجهزة  - 

ىل ما توصلت إليه من إإن ما حققته ا�تمعات املتقدمة من جناحات ورقي يعود : غياب الثقافة المؤسساتية -9

�ضة وتطور علمي، إذ بفضل املعرفة العلمية والتكنولوجية حتقق هلا الكثري من اإلجنازات، وإذا تكلمنا عن 

صيبها ال يكاد يذكر، وعليه ال بد من إجياد وسيلة متكن من املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف هذا الصدد، فإن ن

  . 2دخول الفكر املؤسسي، إذ مل نقل ثقافة املؤسسة إىل هذا النوع من املؤسسات

  

   الفوائد�املنجرة�عن�ان��اج�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�للتجارة��لك��ونية�-ثالثا

ملاذا توسع استخدام التجارة اإللكرتونية يف اآلونة : من بني أهم األسئلة اليت يطرحها أي باحث هي

األخرية؟ واجلواب ببساطة يكمن يف الفوائد اليت يعود �ا هذا النهج من التجارة على املؤسسات واألفراد على حد 

  .سواء

تعددت الدراسات اليت تناولت أهم الفوائد املنجرة عن انتهاج املؤسسات الصغرية واملتوسطة للتجارة 

رتونية واليت ترتبط مبدى قدرة هذا النوع من املؤسسات على التكيف مع التغريات اليت تشهدها بيئة األعمال اإللك

واليت  املختلفة واملتعددةإىل جمموعة من الفوائد الباحثة وقد توصلت    ،واالتصاليف جمال تكنولوجيا املعلومات 

  :ميكن تلخيصها يف اجلدول التايل

                                                           
  .111شريف غياط، حممد بوقمقوم، مرجع سابق، ص   1
  .112املرجع نفسه، ص   2
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بالفوائد المحققة من انتهاج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتجارة ملخص : )II -1( جدول رقم

  اإللكترونية

 الفوائد�املحققة الدراسات

(Rosemary Stockdale, Craig Standing, 2004), (S. 
Mustaffa, N. Beaumont, 2004), (Liew Voon Kion, 
2004), (Alice Phiri Shemi, 2012). 

 تخفيض�الت�لفة

 (S. Mustaffa, N. Beaumont, 2004), (Jumayah 
Abdulaziz Mohammed, Mahmoud Khalid Almsafir, 
Ahmad Salih Mheidi Alnaser,2013). 

 امل��ة�التنافسية

(Virginia Barba-Sanchez Maria del Pilar, Martínez-
Ruiz Ana Isabel Jiménez-Zarco, Drivers, 2007), 
(Robert MacGregor, Lejla Vrazalic, 2007), (Ulric 
Jérôme, 2013), (Jumayah Abdulaziz Mohammed, 
Mahmoud Khalid Almsafir, Ahmad Salih Mheidi 
Alnaser,2013). 

 الوصول�إ���نطاق�واسع�من�السوق 

(Rosemary Stockdale, Craig Standing, 2004), (S. 
Mustaffa, N. Beaumont, 2004), (Dube Thulan, Chitura 
Tofara, Runyowa Langton, 2010), (Farhad Nejadirani, 
Masoud Behravesh, Reza Rasouli, 2011), (Alice Phiri 
Shemi, 2012).  

 السرعة

(Virginia Barba-Sanchez Maria del Pilar, Martínez-
Ruiz Ana Isabel Jiménez-Zarco, Drivers, 2007),  
(Alice Phiri Shemi, 2012), (Jumayah Abdulaziz 
Mohammed, Mahmoud Khalid Almsafir, Ahmad 
Salih Mheidi Alnaser,2013), (Ulric Jérôme, 2013).  

 �نتاجية

(S. Mustaffa, N. Beaumont, 2004), (Liew Voon Kion, 
2004). 

 �سر�ع�العمليات�وأتمت��ا

(Rosemary Stockdale, Craig Standing, 2004), (Liew 
Voon Kion, 2004), (Dube Thulan, Chitura Tofara, 
Runyowa Langton, 2010), (Farhad Nejadirani, 
Masoud Behravesh, Reza Rasouli, 2011)    

 املرونة�����دارة�و�تصال

(Rosemary Stockdale, Craig Standing, 2004).  تحديث�املعلومة 
(OCDE, 2000). دفع�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�إ���إعادة�النظر�

 ����ي�ل�ت�اليف�سلسلة�القيمة
(OCDE, 2000), (Elizabeth. M. Daniel; David J. 
Grimshaw, 2002), (Rosemary Stockdale, Craig 
Standing, 2004), (S. Mustaffa, N. Beaumont, 2004), 
(Jumayah Abdulaziz Mohammed, Mahmoud Khalid 
Almsafir, Ahmad Salih Mheidi Alnaser,2013).    

 �عظيم�القدرة�ع���الشراكة

(Rosemary Stockdale, Craig Standing, 2004). القدرة�ع���الدخول�إ���سلسلة�التور�د�للمؤسسات�

 الكب��ة
(Virginia Barba-Sanchez Maria del Pilar, Martínez-
Ruiz Ana Isabel Jiménez-Zarco, Drivers, 2007), 
(Dube Thulan, Chitura Tofara, Runyowa Langton, 
2010).   

 خلق�مناصب�عمل

  .الباحثة إعداد: المصدر
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وتتضمن تكلفة املعامالت التجارية، تكلفة التوريد، تكلفة التسويق والرتويج والتكاليف : تخفيض التكلفة -1

  .اإلدارية

ففي التجارة اإللكرتونية تكون هذه التكاليف منخفضة جدا إذا ما قورنت : تكلفة المعامالت التجارية - 1-1

بالتجارة التقليدية، كو�ا تتم عرب شبكة اإلنرتنت، مما جيعل املؤسسة قادرة على التواصل املباشر مع املوردين 

موردين جدد أقل بكثري يف األسواق اإللكرتونية والزبائن دون اللجوء إىل وسيط، كما أن عملية البحث عن زبائن و 

منها يف األسواق التقليدية، باإلضافة إىل أن معاجلة املعامالت اإللكرتونية مثل ادخال خيارات الدفع وتتبع نظامه 

  1عرب االنرتنت أكثر كفاءة وأقل تكلفة؛

سلسلة التوريد بأكملها، حبيث توفر تساهم تكنولوجيا املعلومات يف ختفيض التكاليف عرب : تكلفة التوريد - 1-2

املعلومات بصورة دقيقة، وتساهم يف انتشارها بسهولة بني خمتلف الوظائف واألنشطة، مما يؤدي إىل حتسني 

  2مستويات املخزون، خطط اإلنتاج وتكاليف النقل عرب سلسلة التوريد بأكملها؛

جها بأقل تكلفة يف خمتلف نقاط العامل، كما ميكن للمؤسسة عرض منتا: تخفيض تكلفة التسويق والترويج - 1-3

ميكن للزبائن اإلطالع على الصفحات الرتوجيية وابداء رضاهم عن املنتج بطلبه، أو التعبري عن اهتماما�م به وكل 

  3ذلك على موقع املؤسسة اإللكرتوين؛

   4يدويا؛من خالء القضاء على احلاجة إىل تنفيذ املعامالت : تخفيض التكاليف اإلدارية - 1-4

وذلك إما من خالل ميزة التكلفة املنخفضة، وهي قدرة املؤسسة على خلق وإيصال  :الميزة التنافسية -2

اخلدمات بأقل التكاليف باملقارنة مع املنافسني، أو عن طريق ميزة التميز يف املنتجات واخلدمات /املنتجات

                                                           
1Alice Phiri Shemi, Factors Affecting E-commerce Adoption in Small and Medium Enterprises: An 
Interpretive Study  of Botswana, PHD thesis,  University of Salford, Salford Business School, UK, 2012, 
[PDF], available from: http://usir.salford.ac.uk/28493/1/Shemi-Finalthesis-.pdf, [accessed : 28/05/2013], p.34 ; 
and Rosemary Stockdale, Craig Standing, “Benefits and barriers of electronic marketplace participation: an SME 
perspective”, The Journal of Enterprise Information Management, Volume 17, Number 4, Emerald Group 
Publishing 2004, [PDF], available from: http://www.avyg86.dsl.pipex.com/ecom/0880170407.pdf, 
[accessed:14/05/2014], p.307. 
2 S. Mustaffa, N. Beaumont, “The effect of electronic commerce on small Australian enterprises”, Technovation 
24 (2004) , Elsevier Ltd,  [PDF], available from: http://isiarticles.com/bundles/Article/pre/pdf/3404.pdf 
[accessed : 14/05/2014], p.87.  
3
 Ibid 

4 Liew Voon Kion, Analysis of the State of E-Commerce Adoption by the SMEs in Northern Malaysia and 
Factors that Might Hinder its Adoption: An Empirical Study, doctorate thesis in Business Administration, 
University of South Australia, International Graduate School of Management, Division of Business and 
Enterprise, 2004, [PDF], available from: http://www.vbtutor.net/research/dissertation.pdf, [accessed : 
14/05/2014], p.14. 
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اإللكرتونية، ميكن للمؤسسة حتديد ما ميكن أن تتفرد املسوقة، فمن خالل الشفافية يف نشر املعلومات يف األسواق 

  1خدما�ا باملقارنة مع املؤسسات املنافسة هلا يف السوق؛/به منتجا�ا

إن استخدام التجارة اإللكرتونية يساعد املؤسسات على الوصول إىل  :الوصول إلى نطاق واسع من السوق-3

جمال واسع من العمالء بسبب طبيعة اإلنرتنت الالحمدودة منخفضة التكلفة، وقد أشارت الدراسات أن االنرتنت 

ع متنح الفرصة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة الجراء معامال�ا على نطاق عاملي، مما ميكنها من التنافس م

املؤسسات الكبرية، كما تقدم هلا خدمات االنرتنت خيارات جذابة لتوسيع أسواقها يف نطاق عاملي ودون ارتفاع 

باإلضافة إىل أن االنرتنت متنح للمؤسسات الصغرية واملتوسطة القدرة على نشر املعلومات املتعلقة  النفقات؛

، كما )املطبوعات ووسائل اإلعالم(الوسائل التقليدية  بسلعها وخدما�ا عرب املواقع اإللكرتونية وبأقل تكلفة من

  2متكنها من التواصل مع أكرب شرحية من العمالء بصورة كفأة؛

ميكن لشبكة االنرتنت احلد من العوائق املنجرة عن الوقت واملسافة بالنسبة للمؤسسة، فصفحتها على  :السرعة -4

جابة عن استفسارا�م يف أي زمان أو مكان، كما أن حمركات شبكة  االنرتنت متكنها من أخد أوامر الزبائن واإل

البحث تسهل على الزبون عملية البحث عن املنتجات أو اخلدمات اليت يرغب يف احلصول عليها بالرجوع إىل 

فهرس املؤسسة على موقعها اإللكرتوين، إذن شبكة اإلنرتنت تضمن التفاعل السريع بني األطراف املستخدمة 

  3لكرتونية؛للتجارة اإل

                                                           
1 Jumayah Abdulaziz Mohammed, Mahmoud Khalid Almsafir, Ahmad Salih Mheidi Alnaser,”The Factors That 
Affects E-Commerce Adoption in Small and Medium Enterprise: A Review”,Australian Journal of Basic and 
Applied Sciences, 7(10), 2013, [PDF], available from: http://ajbasweb.com/old/ajbas/2013/August/406-
412.pdf, accessed : 14/05/2014], p.408 and S. Mustaffa, N. Beaumont, op;cit, p.87. 
2 Jumayah Abdulaziz Mohammed, Mahmoud Khalid Almsafir, Ahmad Salih Mheidi Alnaser, op;cit, p.408, Liew 
Voon Kion, op;cit, p.15, Virginia Barba-Sanchez Maria del Pilar, Martínez-Ruiz Ana Isabel Jiménez-Zarco, 
Drivers, “Benefits and Challenges of ICT Adoption by Small and Medium Sized Enterprises (SMEs): A 
Literature Review”, Problems and Perspectives in Management,Volume5, Issue 1, 2007, [PDF], available from: 
http://www.businessperspectives.org/journals_free/ppm/2007/PPM_EN_2007_01_Barba-Sanchez.pdf, 
[accessed : 14/05/2014], p.110; Ulric Jérôme, « Le commerce électronique pour les PME, les enjeux », Édité le 1 
mars 2013,[page web], consultée le 12/05/2014,  sur le site web : http://blog.ouest-
communication.com/2013/03/01/le-commerce-electronique-pour-les-pme-les-enjeux and Robert MacGregor, 
Lejla Vrazalic, E-commerce in regional small and medium enterprises, Uk: IGI publishing, 2007, p.15. 
3 Rosemary Stockdale, Craig Standing, op ;cit, p.305, S. Mustaffa, N. Beaumont, op;cit, p.86, Farhad Nejadirani, 
Masoud Behravesh, Reza Rasouli, “Developing Countries and Electronic Commerce the Case of SMEs”, World 
Applied Sciences Journal 15:(5), IDOSI Publications, 2011, [PDF], available from: 
http://idosi.org/wasj/wasj15%285%2911/22.pdf, [accessed : 14/05/2014], p.758, Alice Phiri Shemi, op;cit, 
p.33 and Dube Thulan, Chitura Tofara, Runyowa Langton, “Electronic Commerce Benefits and Adoption 
Barriers in Small and Medium Enterprises in Gweru”, Zimbabwe Journal of Internet Banking and Commerce, 
April 2010, vol. 15, no.1, [PDF], available from: http://www.arraydev.com/commerce/JIBC/2010-
04/dubet.pdf [accessed : 14/05/2014], p.05. 
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بسبب السرعة يف اجناز املعامالت، ميكن ملستخدمي التجارة اإللكرتونية االستفادة من عنصر : اإلنتاجية -5

الوقت واستخدامه يف أنشطة أخرى، مما يعين جعل املؤسسة قادرة على أداء أعماهلا أكثر مما هو متوقع، مما 

  1ت أعلى؛ينعكس على الزيادة يف الكمية املنتجة وحتقيق إيرادا

تساهم االنرتنت يف تقليص دورة تطور املنتج، كما تبسط عملية الطلب، فهي أداة : تسريع العمليات وأتمتتها -6

معيارية لتحويل املعامالت الورقية إىل شكل إلكرتوين، وعليه تقلص من العملية التجارية كما تقلص من نسبة 

  2يدويا؛األخطاء يف املعطيات والناجتة عن إقفال املعطيات 

إن البيئة اإللكرتونية تعزز وتشجع املرونة والدقة يف اإلجراءات اإلدارية، كما : المرونة في اإلدارة واالتصال-7

تسهل عملية االتصال داخل املؤسسة وبني األطراف ذات املصلحة من خالل نقل وتبادل أي نوع من املعلومات 

  اإلنرتنت؛عرب شبكة ) نص، صوت، صورة، فيديو، أشكال وغريها(

من مزايا األسواق اإللكرتونية تراكم املعلومات يف موقع واحد وهي مفيدة لكل طرف من أطراف 

حبيث متكنه من اإلطالع على أي معلومة ختص السوق وتبادهلا من خالل تطبيقات ) مشرتي/ بائع(السوق

مينحها القدرة على التكيف واالستجابة الوسائط املتعددة للتسويق والتصميم، وحجم املؤسسة الصغرية واملتوسطة 

  3ملتطلبات احمليط وكذا االستفادة من السرعة واملرونة اليت متنحها البيئة اإللكرتونية مقارنة باملؤسسات الكبرية؛

تدعم العديد من األسواق اإللكرتونية التجديد الفوري للكتالوجات، قوائم األسعار : تحديث المعلومة -8

املنتجات، فالكتالوجات التقليدية تتطلب تكاليف مرتفعة إلعادة طباعتها لو قورنت بااللكرتونية من ومواصفات 

  4حيث تكلفة التحديث؛

وكذا اعادة : دفع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى اعادة النظر في هيكل تكاليف سلسلة القيمة -9

واملهارات، مما يؤثر على العمليات التجارية باملؤسسة  النظر يف اسرتاتيجيا�ا التنافسية من خالل حتديد املهام 

كتخطيط اإلنتاج، االمداد، التخزين، النقل وغريها، وكذا تغيري مكونات القيمة املضافة من خالل التقليص من 

الدورة التشغيلية بسبب استبدال الوظائف الوسيطة التقليدية وخلق التكامل املباشر بني الوظائف يف سلسلة 

                                                           
1
Virginia Barba-Sanchez Maria del Pilar, Martínez-Ruiz Ana Isabel Jiménez-Zarco, Drivers, op;cit, p.110; Ulric 

Jérôme, op;cit, Jumayah Abdulaziz Mohammed, Mahmoud Khalid Almsafir, Ahmad Salih Mheidi Alnaser, 
op;cit, p.408, and  Alice Phiri Shemi, op;cit, p.33 
2
 Liew Voon Kion, op;cit, p.18 and S. Mustaffa, N. Beaumont, op;cit, p.87. 

3
Dube Thulan, Chitura Tofara, Runyowa Langton, op;cit, p.05, Liew Voon Kion, op;cit, p.18, Rosemary 

Stockdale, Craig Standing, op;cit, p.305 and Farhad Nejadirani, Masoud Behravesh, Reza Rasouli, op;cit,  
p.758.  
4
 Rosemary Stockdale, Craig Standing, op ;cit, p.305. 
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إن امتياز املؤسسات الصغرية واملتوسطة باملرونة والقدرة على اإلبتكار، جتعلها تتكيف بسرعة مع هذه  القيمة؛

    1جيدة من حيث االستفادة من هذه الفرص؛ يط أعماهلا، وكذا جتعلها يف وضعيةالتغريات يف حم

من تعزيز العالقات بني  وذلك من خالل االتصاالت اإللكرتونية واليت متكن: تعظيم القدرة على الشراكة -10

املؤسسات مهما تباعدت املسافات اجلغرافية من خالل االعتماد على خدمات الربيد اإللكرتوين وبرامج الوسائط 

املتعددة يف بناء قاعدة قوية للعرض والبيع، حبيث تتبادل األطراف املعلومات وتعاجلها أخذا بعني االعتبار مبدأ 

عد التشابك واملشاركة يف الوظائف املؤسسات الصغرية واملتوسطة على تعظيم السرية يف املعلومات، كما يسا

منافعها من خالل انشاء جمموعات االنتاج والربط بني املوردين والعمالء من خالل التكامل العمودي، هذا 

تعزيز الشكل من التنظيم اإلنتاجي يسمح للمؤسسات الصغرية واملتوسطة من التغلب على مشكلة نقص املوارد و 

عملية نقل املعرفة من خالل التعاون يف جمال البحث والتطوير، مما يساهم يف تطوير املنتجات القائمة أو خلق 

  2أخرى جديدة معقدة؛

تسعى املؤسسات الكبرية إىل توسيع قاعدة : القدرة على الدخول إلى سلسلة التوريد للمؤسسات الكبيرة -11

لكرتونية، فهي متتاز التكلفة والسرعة يف األداء طاملا أن التداول يكون عرب توريدها من خالل استخدام األسواق اإل

شبكة اإلنرتنت، وهي متاحة أمام املؤسسات مبختلف أحجامها، كما  أن ذلك حيد من احلواجز اليت تعيق 

  3املؤسسات الصغرية واملتوسطة من الدخول اىل سالسل التوريد للمؤسسات الكبرية؛

توفري مناصب عمل يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال، وذلك لالدماج ضمن : خلق مناصب عمل -12

   4.االقتصاد اجلديد وهو االقتصاد الرقمي

متنح البيئة اإللكرتونية مزايا معتربة لكل املؤسسات، ولكن يبقى تبين التجارة اإللكرتونية يف املؤسسات 

نقص االدراك بالفوائد ا�نية من تبنيها، أخطاء يف التوقعات الصغرية واملتوسطة منخفضا، ويرجع ذلك جزئيا إىل 

  .وصعوبة تقييم هذه األخرية

                                                           
1
 OCDE:REALISING THE POTENTIAL OF ELECTRONIC COMMERCE FOR SMEs IN THE GLOBAL 

ECONOMY, Conference for Ministers responsible for SMEs and Industry Ministers, Bologna, Italy, 14 june, 
2000, [PDF], available from: http://www.oecd.org/cfe/smes/2011580.pdf, [accessed : 14/05/2014], p 04.  

2 Elizabeth. M. Daniel; David J. Grimshaw;  “An exploratory comparison of electronic commerce adoption  in  

large  and  small enterprises”, Journal of Information Technology, Volume 17, Issue 3, 2002, [PDF],  available 

from: http://www.cnciep.org/Admin/Course/File/pdf, [accessed : 14/05/2014], p.137, Rosemary Stockdale, 

Craig Standing, op;cit, p.306, S. Mustaffa, N. Beaumont, op;cit, p.86, Jumayah Abdulaziz Mohammed, 

Mahmoud Khalid Almsafir, Ahmad Salih Mheidi Alnaser, op;cit, p.408, and OCDE, op;cit, p.05. 
3 Rosemary Stockdale, Craig Standing, op;cit, p.307. 
4 Dube Thulan, Chitura Tofara, Runyowa Langton, , op;cit, p.07 and , Virginia Barba-Sanchez Maria del Pilar, 
Martínez-Ruiz Ana Isabel Jiménez-Zarco, Drivers, op;cit, p.110. 
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  مستويات التجارة اإللكترونية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة-رابعا

من بني أهم النماذج اليت قامت بتثمني استخدام التجارة اإللكرتونية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة هو 

، حيث خلص هذا النموذج استخدامات التجارة اإللكرتونية يف ثالث نقاط أساسية 1997سنة  (Ho, J)منوذج 

  :هي

  ؛(promotion of goods and services)تعزيز املنتجات واخلدمات  - 

  ؛(provision of Data and information)التزويد بالبيانات واملعلومات  - 

  .(Processing of business transactions)معاجلة صفقات األعمال  - 

مسي النموذج املطور بنموذج تطبيق التجارة  2003سنة (lawson, R and all)طور هذا النموذج من طرف 

من خالل وصف مراحل التجارة اإللكرتونية اليت  (model of internet commerce adoption)عرب االنرتنت 

 :وميكن توضيح ذلك يف اجلدول التايل (Ho, J)اقرتحها 

  

  (lawson, R and all)مستويات التجارة اإللكترونية المقترحة من طرف ): II-2(جدول رقم

  وصف المرحلة  المرحلة

تعزيز السلع واخلدمات من خالل الرتويج هلا عرب شبكة   promotion مرحلة التعزيز والترقية 

  االنرتنت

ختص املنتج  التزويد مبختلف البيانات واملعلومات اليت  provisionاإلمداد 

مة عرب اخلط باإلضافة إىل التفاعل املباشر مع دأو اخل

  املستفسرين 

القيام بإمتام الصفقات على شبكة االنرتنت من    Procession المعالجة 

البيع على اخلط، الطلبيات وتسديد قيمتها : خالل

على اخلط، الوصل باملخازن، الوصل باملوزعني وغريها  

  .نرتنتكل ذلك بواسطة شبكة اال
Source : Liew Voon Kiong, “Analysis of the State of E-Commerce Adoption by the SMEs in Northern Malaysia and Factors that 

2013)-09-(20http://www.vbtutor.net/research/dissertation.pdf, p.07 ”Might Hinder its Adoption: An Empirical Study 

 

أن معظم املؤسسات الصغرية واملتوسطة تتجه الستخدام الربيد  2001يف دراسته سنة  (Poon, Si)توصل 

اإللكرتوين يف عمليات االتصال وحتويل امللفات كمرحلة أوىل، أما املرحلة الثانية فتتمثل عادة ما يف إنشاء صفحة 

http://www.vbtutor.net/research/dissertation.pdf


  تطبيق�التجارة��لك��ونية����املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة                                                          الفصل�الثا�ي�

 

- 66 - 
 

، منتجا�ا وخدما�ا، كما خلص إىل أن جل املؤسسات للويب تتضمن معلومات حول املؤسسةرئيسية بسيطة 

شرتك يف املرحلة البسيطة وبعدها تعتمد على خدمات معقدة ومتكاملة واليت تتطلب درجة عالية من املعرفة لدى ت

العمال وبرامج أكثر تعقيدا للبدء وتتضمن ترتيب الطلبيات واألوامر عرب شبكة االنرتنت، نظام الدفع اإللكرتوين 

  .وعمليات التسليم واإلمداد إلكرتونيا

ولنفس السنة أن التجارة اإللكرتونية متر  (Marshall, P ; Mc Kay, J)اليت قام بيها  كما خلصت الدراسة

  :1ع مراحل هيبيف املؤسسات الصغرية واملتوسطة بأر 

  يكون باجتاه واحد؛ واالتصالوترتبط بنشر املعلومات حول املؤسسة، منتجا�ا وخدما�ا : مرحلة النشر- 

  وتبادل املعلومات من جهتني؛ االتصالإمكانية  :مرحلة التفاعل - 

شبكة اإلنرتنت وحىت الدفع يكون  كل املعامالت والصفقات التجارية تتم بواسطة  :مرحلة الصفقات - 

  الكرتونيا؛

وهنا ختول شبكة االنرتنت للشركاء التجاريني من اإلدماج ضمن العمليات : والتكامل االندماجمرحلة - 

 .الداخلية للمؤسسة ونظامها الداخلي

أبسط النماذج كذلك اليت تناولت مراحل تطبيق التجارة اإللكرتونية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة  من

 2001سنة  (Azzon, G and all)، والذي توصل إليه (the cycle life path) نموذج مسار دورة الحياةهي 

  : 2والذي خلص هذه املراحل يف

أي ممارسة األعمال التجارية بدون استخدام  companies are off-line :المؤسسات خارج الخط - 

  لشبكة االنرتنت؛

املؤسسات اليت تستخدم الويب لتبادل املعلومات مع  :communication phase: مرحلة االتصاالت - 

   الزبائن؛

  .املؤسسات جتري معامال�ا وصفقا�ا عرب االنرتنت :transaction phase: مرحلة الصفقات- 

حيدد مراحل أو مستويات  2003منوذجا آخرا سنة  (Rao, S ; Metts, G and Hong, C)كما قسم 

  :التجارة اإللكرتونية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة، واليت ميكن تلخيصها يف اجلدول التايل

                                                           
1 Joan D Jensen, electronic commerce and small and medium enterprises, PHD thesis,  University of canberra, Australia, 2002, [PDF], 
available from: http://www.canberra.edu.au/researchrepository/file/a51e9160-a8e0-4a15-9dc3-cb7eca7f2f84/1/full_text.pdf , [accessed : 
28/05/2013], p.86. 
2
 Ibid. 
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 Rao, S ; Metts, G and)مستويات التجارة اإللكترونية المقترحة من طرف ): II-3(جدول رقم

Hong, C)  

  المواصفات  المرحلة

استخدام شبكة الويب يف عرض املعلومات حول املنتجات واخلدمات، كما أن   مرحلة التواجد والحضور

  اإلتصال يكون باجتاه واحد

  استعمال مواقع الويب لالتصال باجتاهني بني املزودين واملستهلكني،  مرحلة بوابات اإلنترنت

املنتجات، االستفسار عنها كل ذلك التزويد خبدمة الطلب على اخلط، معاينة 

  على اخلط، إال الصفقات املالية فال تتم على النت

  استيفاء الطلبيات واجناز املعامالت املالية على اخلط  مرحلة تكامل الصفقات

تكامل كلي يف معامالت التجارة اإللكرتونية مابني املؤسسات وما بني املؤسسة   مرحلة تكامل المؤسسات

  رب سلسلة القيمةواملستهلك ع

  تطبيق ادارة العالقة مع الزبائن وحتقيق التعاضد التام
Source : Alice Phiri Shemi, Factors Affecting E-commerce Adoption in Small and Medium Enterprises: An Interpretive 

Study  of Botswana, PHD thesis,  University of Salford, Salford Business School, UK, 2012, [PDF], available from: 
http://usir.salford.ac.uk/28493/1/Shemi-Finalthesis-.pdf, [accessed : 28/05/2013], p.53. 

 

مراحل تطبيق التجارة اإللكرتونية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف دراسة قام ، (Ston, M) قسم كذلك

  :إىل ثالثة مراحل ميكن تلخيصها يف اجلدول التايل �2003ا سنة 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://usir.salford.ac.uk/28493/1/Shemi-Finalthesis-.pdf
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  (Ston, M)  مستويات التجارة اإللكترونية المقترحة من طرف): II -4(جدول رقم 

  المواصفات  المستويات  المراحل

  دعم الصفحة البسيطة للويب  الدخول   المبكرةالمرحلة 

  استخدام الويب يف الدخول إىل الربيد اإللكرتوين

  االتصال ونشر املعلومات على شبكة االنرتنت  النشر

إمكانية الزبائن من القيام بالصفقات باجتاه واحد أو   اإلجراء

  بصورة مزدوجة

األعمال الرئيسية داخل  إدماجاستخدام الويب يف   التكامل داخليا  مرحلة االندماج 

  املؤسسة

األعمال الرئيسية ما بني  إدماجاستخدام الويب يف   التكامل خارجيا

  املؤسسات

  استخدام الويب كقاعدة للتواجد ضمن ا�تمع الرقمي  التبني بفعالية  المرحلة المتقدمة

Source : Charles Yugi Tibbs, Japheth Ondiek, Paul Gichuki Kingori, Alice Ngele Mwazuna, « E-COMMERCE ADOPTION LEVELS 

AND APPLICATIONS AMONG MANUFACTURING SMEs IN KENYA », International Journal of Economics, Commerce and 
Management, Vol. III, Issue 4, April 2015,  United Kingdom, p.03, [Online] Available from: http://ijecm.co.uk/wp-
content/uploads/2015/04/3455.pdf, [Accessed: 14th July, 2017]. 
 

 

إىل تطوير  سعت منذ منتصف التسعينياتالصغرية واملتوسطة و املؤسسات انطالقا مما سبق يتضح أن 

  :تطبيقات التجارة اإللكرتونية، وقد مرت يف ذلك بثالث مراحل هي

 

وهنا تكون التجارة اإللكرتونية يف شكلها بسيطة متاما فهي تقتصر على ديباجات  :مرحلة تقديم المعلومات -

ملوقع اإللكرتوين لإلعالن عن املنتجات واخلدمات، فمن خالهلا بإمكان الزبائن احلصول على املعلومات عن طريق ا

  . للمؤسسة حول املنتجات اليت يريدون احلصول عليها أو اخلدمات اليت يرغبون االستفادة منها

وهي املرحلة الثانية من مراحل تطور التجارة اإللكرتونية، هنا املؤسسة تقوم بعرض خمتلف  :مرحلة التفاعل -

ملوقع اإللكرتوين، كما تتيح لزبائنها عملية التفاعل مع البيانات واملعلومات حول منتجا�ا أو خدما�ا من خالل ا

الزبون من خالل تقدمي استفساراته أو طلبه للحصول على معلومات أكثر من خالل الربيد اإللكرتوين، هناك 

طريقة أخرى باإلضافة إىل الربيد االلكرتوين هي إنشاء املؤسسة لقاعدة بيانات تتيح للزبون معرفة املنتجات 

  .، تكاليف املنتج، رسوم الشحن، وقت التوريد وغريهااملتاحة

يف هذه املرحلة فاملؤسسات تأخذ ميز�ا الكاملة من االنرتنت، أي إدماج االنرتنت يف كل  :مرحلة التكامل -

باإلضافة إىل احلصول على البيانات  - مرحلة من مراحل الصفقة بني املنتج واملستهلك، حبيث ميكن للزبائن 

http://ijecm.co.uk/wp-content/uploads/2015/04/3455.pdf
http://ijecm.co.uk/wp-content/uploads/2015/04/3455.pdf
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الطلب عرب شبكة االنرتنت، متابعة الطلبية حىت  - املتعلقة  خبصائص املنتج، سعره وشحنه وغريهاواملعلومات 

  .وصوهلا واستالمها، باإلضافة إىل الدفع وكل ذلك عرب شبكة االنرتنت

  

�الصغ��ة�-خامسا  �املؤسسات ��� ��لك��ونية �التجارة �تطبيق �ع�� �املؤثرة العوامل

  واملتوسطة

املؤثرة على تطبيق التجارة اإللكرتونية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة على أ�ا تلك ميكن وصف العوامل 

العوامل اليت حتفز أو تثبط عملية التطبيق، وقد تعددت الدراسات اليت تناولت هذه العوامل واختلفت يف 

لى النموذج املوضح امل عهلذه العو  ايف تصنيفه ةالباحث تتصنيفا�ا وعناصرها، وانطالقا من هذه الدراسات اعتمد

  :يف الشكل التايل
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  العوامل المؤثرة على تطبيق التجارة اإللكترونية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة) II -1:(الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .إعداد الباحثة :المصدر

تلخيص العوامل املؤثرة على تطبيق التجارة اإللكرتونية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب ميكن 

  :الدراسات اليت تناولتها يف اجلدول التايل

  

  

  

 

��������������������������

����������������������� 

���������������� �

 التنافسي؛ الضغط 

 الخارجية؛ الضغوط 

 مي؛و الدعم الحك 

 عدم االستقرار االقتصادي والسياسي؛ 

 الكوارث الطبيعية. 

������������������ �

  :خصائص المسير

 العمر؛ 

  التعليم؛ 

 المعرفة التكنولوجية؛ 

 الموقف.  

 :خصائص المؤسسة

 حجم المؤسسة؛ 

 الموارد؛ 

 استراتيجية المؤسسة. 

 

�������������������� �

 بطئ سرعة و  توافر

 اإلنترنت؛

 المالئمة؛ 

 التعقيد؛ 

 الميزة النسبية؛ 

 تسهيالت الدفع؛ 

 الثقة. 

 اللغة. 
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العوامل المؤثرة على تطبيق التجارة اإللكترونية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب ) II -5:(رقمالجدول 

  الدراسات السابقة

�������� ���������� � �
�

����������� �

   .(Mohamed Hassan Rabie, 2013 ) , (Ha Lau Ching, Paul Ellis,2004)  العمر  

 Fatima Ajmal, Norizan Mohd) , (Ha Lau Ching, Paul Ellis,2004)  التعليم  
Yasin, 2012), ( Mohamed Hassan Rabie, 2013).   

 Fatima) ,(Abdul Rahman Nasser A. Almoawi, Rosli Mahmood, 2012)  املعرفة�التكنولوجية  
Ajmal, Norizan Mohd Yasin, 2012), (Alice Phiri Shemi, 2012). 

 ,Alice Phiri Shemi) ,(Lassaad Ghachem , 2008) ,(Eric Cloete, 2003)  املوقف  
2012), (Abdul Rahman Nasser A. Almoawi, Rosli Mahmood, 2012), 
(Jumayah Abdulaziz Mohammed, Mahmoud Khalid Almsafir, Ahmad 
Salih Mheidi Alnaser, 2013).  

  ������������������ �

 Abdul Rahman) ,(Alice Phiri Shemi, 2012) ,(Lassaad Ghachem , 2008)  املؤسسة��م�  
Nasser A. Almoawi, Rosli Mahmood, 2012), (Fatima Ajmal, Norizan 
Mohd Yasin, 2012), ( Mohamed Hassan Rabie, 2013).   

 .(Nathalie Auclair, François Bergeron) ,(Alice Phiri Shemi, 2012)  املوارد  

 .(Nathalie Auclair, François Bergeron) ,(Lassaad Ghachem , 2008)  اس��اتيجية�املؤسسة  

  �������������������� �

 Abdul Rahman Nasser A. Almoawi, Rosli) ,(Alice Phiri Shemi, 2012)  توافر�و�طئ�سرعة��ن��نت  
Mahmood, 2012), 

 ,(Abdul Rahman Nasser A. Almoawi, Rosli Mahmood, 2012)  املالئمة  

 Abdul Rahman Nasser A. Almoawi, Rosli) ,(Alice Phiri Shemi, 2012)  التعقيد  
Mahmood, 2012), (Heng Wang, Jinchang Hou, 2012),  

 Heng) ,(Abdul Rahman Nasser A. Almoawi, Rosli Mahmood, 2012)  امل��ة�ال�س�ية  
Wang, Jinchang Hou, 2012), 

 (Alice Phiri Shemi, 2012)  �س�يالت�الدفع  

 ,(Syed Shah Alam, Md. Yunus Ali, Mohd. Fauzi Mohd. Jani, 2011)  الثقة  
(Alice Phiri Shemi, 2012), (Fatima Ajmal, Norizan Mohd Yasin, 
2012). 

 (Alice Phiri Shemi, 2012)  اللغة  

�
�

���������������� �

 .Scott A. Wymer, Elizabeth A) , (Ha Lau Ching, Paul Ellis,2004)  الضغط�التناف���  
Regan, 2005), (Lassaad Ghachem , 2008), (Fatima Ajmal, Norizan 
Mohd Yasin, 2012). 

 ,(Nathalie Auclair, François Bergeron) ,(Lassaad Ghachem , 2008)  الضغوط�ا��ارجية  
(Rahayu, Rita and Day, John, 2015). 

 ,Alice Phiri Shemi) ,(Scott A. Wymer, Elizabeth A. Regan, 2005)  الدعم�ا��كومي  
2012), (Fatima Ajmal, Norizan Mohd Yasin, 2012), ( Mohamed 
Hassan Rabie, 2013), (Rahayu, Rita and Day, John, 2015). 

 (Alice Phiri Shemi, 2012)  والسيا���عدم��ستقرار��قتصادي�  
 (Alice Phiri Shemi, 2012)  الكوارث�الطبيعية

 إعداد الباحثة: المصدر
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أن معظم املؤسسات الصغرية واملتوسطة تسري من طرف املالك، بالتايل  من املتعارف عليه :خصائص المسير -1

فإن خصائصه تلعب دورا هاما يف انتهاج هذا النوع من املؤسسات للتجارة اإللكرتونية، وميكن تلخيص أهم هذه 

  :اخلصائص يف

ؤسسات الصغرية يلعب عمر املسري دورا هاما يف قرار تبين التجارة اإللكرتونية من طرف امل: العمر -1-1

  1واملتوسطة، فكلما كان صانع القرار أقل سنا، كانت توجهاته أكرب حنو هذا النمط من التجارة؛

املسري /املالك(من الضروري أن حيوز صناع القرار الرئيسيني يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة : التعليم -1-2

التجارة اإللكرتونية، وقد بينت البحوث والدراسات على مستوى تعليمي مقبول يف جمال تسيري أنشطة ) واملوظفني

أنه من بني أهم معايري جناح تطبيق التجارة اإللكرتونية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة هو املستوى التعليمي، 

يعادهلا دوليا،  ما ، أو)General certificate of education(واملستوى التعليمي يقاس بالشهادة العامة للتعليم

كتساب هذه الشهادة يتيح االتصال السهل لصناع القرار مع احمليط، مما يسهل الدخول إىل أسواق أجنبية فا 

جديدة، وعليه فكلما كان صاحب القرار أفضل تعليما وأكثر تطلعا، زادت رغبته يف تبين هذا النمط من 

 2التجارة؛

  

باإلضافة إىل املستوى التعليمي جند املعرفة التكنولوجية، ونعين �ا املعرفة يف جمال : المعرفة التكنولوجية -1-3

تكنولوجيا املعلومات واإلتصال والتجارة اإللكرتونية، فإذا كان صناع القرار لدى املؤسسة ذوو دراية جيدة حول 

أكثر عرضة لتبنيها يف شكل التجارة التطورات التكنولوجية والفوائد املنجرة عن تنفيذها، فسيكونون بطبيعة احلال 

                                                           
1 Ha Lau Ching, Paul Ellis, Marketing in Cyberspace: What Factors Drive E-Commerce Adoption?, journal of 
Marketing Management, Westburn Publishers, 2004, [PDF], available from: 
https://effectsizefaq.files.wordpress.com/2011/03/ha-and-ellis-2004-e-commerce-adoption-jmm-203.pdf,   
[accessed: 23/03/2016], p.05 and Mohamed Hassan Rabie, The Adoption of E-commerce in SMEs: An 
Empirical Investigation in Egypt, A Doctoral Thesis,  Stirling Management School, Stirling university, 2013, 
[PDF], available from: 
 https://dspace.stir.ac.uk/bitstream/1893/16400/1/1-Mohamed%20Rabie_%20PhD%20final.pdf,  
[accessed: 29/02/2016], p.69. 
2 Fatima Ajmal, Norizan Mohd Yasin, Model for Electronic Commerce Adoption for Small and Medium Sized 
Enterprises, International Journal of Innovation, Management and Technology, Vol. 3, No. 2, April 2012,[PDF], 
available from: http://www.ijimt.org/papers/203-M00003.pdf, [accessed: 29/02/2016], p.93, Ha Lau Ching, 
Paul Ellis, op.cit; p.05 and Mohamed Hassan Rabie, op.cit; p.69. 
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اإللكرتونية، فاالفتقار إىل املعرفة من طرف املسريين يعترب من بني املعوقات الرئيسية اليت حتول دون تطبيق 

  1املؤسسات الصغرية واملتوسطة للتجارة اإللكرتونية؛

ك املسري من استخدام هذه إن انتهاج التجارة اإللكرتونية يرتبط بصورة كبرية مبوقف املال :الموقف -1-4

مل حيدد املسري الفوائد املنجرة عن استخدام التكنولوجيا احلديثة يف معامالت املؤسسة، أو أنه  إذاالتكنولوجيا، 

هذه التكنولوجيا يف حتقيق الفوائد ملؤسسته، فسيكون هذا األخري مرتددا يف تطبيق  بإمكانياتميتلك معرفة حمدودة 

  2.كما توصلت الدراسات إىل وجود عالقة قوية بني موقف املسري وتطبيق التجارة اإللكرتونيةالتجارة اإللكرتونية،  

وهي تلك العوامل اليت تتعلق بطبيعة وخصائص املؤسسة يف حد ذا�ا، واليت عادة ما : مؤسساتيةالعوامل ال -2

  : جتعلها فريدة من نوعها، وميكن تلخيص هذه العوامل يف

إن حجم املؤسسة يعترب من بني أهم العوامل التنظيمية تأثريا على استخدام تكنولوجيا : حجم المؤسسة -2-1

املعلومات يف املؤسسة، فحجم املؤسسة ال يؤثر فقط على قدرة وجاهزية املؤسسات الصغرية واملتوسطة على انتهاج 

ة تعتمد على تكنولوجيا ذات التجارة اإللكرتونية، بل على حجم التكنولوجيا املستخدمة فيها، فاملؤسسات الكبري 

مستويات عالية، أما املؤسسات الصغرية فتتبىن التكنولوجيا ذات املستويات الدنيا، كما أن املؤسسات الكبرية هي 

ومعامال�ا  إجراءا�اعلى األرجح أكثر اعتمادا على التجارة اإللكرتونية، مما يساعدها بصورة كبرية يف تبسيط 

  3تقدمي كفاءة عملية داخل املؤسسة؛الكثرية، باإلضافة إىل 

تتضمن املوارد املالية، املادية، البشرية وحىت التكنولوجية إن توفر املؤسسات على املوارد املالية  :الموارد -2-2

الكافية القتناء وتطبيق التكنولوجيا يعترب عامال أساسيا يف إمكانية تبين التجارة اإللكرتونية من طرف هذه 

تعترب منخفضة إذا ما ) اآليل، الربجميات وغريها اإلعالمشراء أجهزة (ليف اقتناء التكنولوجيا املؤسسات، فتكا

                                                           
1 Abdul Rahman Nasser A. Almoawi, Rosli Mahmood, APPLYING THE OTE MODEL IN DETERMINING 
THE E-COMMERCE ADOPTION ON SMEs IN SAUDI ARABIA, Asian Journal of Business and 
Management Sciences Vol.1, No.7, 2012, [PDF], available from: 
http://www.ajbms.org/articlepdf/AJBMS_2011_1704_2.pdf,    [accessed: 23/03/2016], p.14, Fatima Ajmal, 
Norizan Mohd Yasin, op.cit, p.93 and Alice Phiri Shemi, op.cit, p.38. 
2 Eric Cloete , “SME’s in South Africa: Acceptance and Adoption of e-Commerce”, 2003, [PDF], available 
from: http://www.sacla.org.za/sacla2002/proceedings/Papers/Cloete.pdf , [accessed: 26/01/2013], p.126, 
Alice Phiri Shemi, op.cit, p.38, Lassaad Ghachem, Adoption du e-Business dans les activités internationales 
de la PME: implications des niveaux de e-Maturité et d’engagement à l’international, thèse de doctorat en 
management,   Faculté des sciences économiques Institut de l’entreprise, université de Neuchâtel , 2008 ,[pdf], 
consultée le 21/03/2016  sur le site web : https://doc.rero.ch/record/9577/files/th_GhachemL..pdf, p.68, 
Mohamed Hassan Rabie, op.cit; p.69, Jumayah Abdulaziz Mohammed, Mahmoud Khalid Almsafir, Ahmad 
Salih Mheidi Alnaser, op.cit, p.408 and Abdul Rahman Nasser A. Almoawi, Rosli Mahmood, op.cit, p.14. 
3 Abdul Rahman Nasser A. Almoawi, Rosli Mahmood, op.cit, p.14, Alice Phiri Shemi, op.cit, p.42-43, 
Fatima Ajmal, Norizan Mohd Yasin, op.cit, p.92 and Lassaad Ghachem, op.cit, p.67.  
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قورنت بتكاليف تطبيق هذه التكنولوجيا، فتطوير املشاريع التكنولوجية يف املؤسسة ال ميكن أن يكون بدون يد 

يل والتدريب، ومن بني التحديات اليت عاملة كفأة، وهذه األخرية تتطلب استثمارات مالية إضافية يف برامج التأه

حتد التنمية يف جمال التجارة اإللكرتونية املؤسسات الصغرية واملتوسطة هي مسألة التمويل، فهذا النوع من 

املؤسسات ميتاز حبيازته ملوارد مالية ضئيلة أو معدومة للحصول على البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصال 

    1بادرات التجارة اإللكرتونية؛أو الدخول يف م

إن صياغة إسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات وربطها مع اإلسرتاتيجية العامة  :إستراتيجية المؤسسة -2-3

للمؤسسة بصورة حتقق التواؤم واالنسجام بينهما، جيعل املؤسسات الصغرية واملتوسطة قادرة على حتقيق أهدافها يف 

كرتونية أمرا سهال مما من تطبيقات التجارة اإللض، وجيعل عملية اندماجها )البيئة الرقمية(هذه البيئة اجلديدة

  2يساعدها على حتقيق نتائج أفضل؛

إن السياق التكنولوجي يعرب عن التكنولوجيات املتاحة أمام املؤسسات الصغرية : العوامل التكنولوجية -3

ة، واملتوسطة لتبين التجارة اإللكرتونية، تتضمن كل التكنولوجيا املتوفرة يف السوق والتكنولوجيا اليت حتوزها املؤسس

فقرار تبين التجارة اإللكرتونية ال يرتبط فقط مبا هو متوفر يف السوق، وإمنا بالكيفية اليت تتناسب �ا هذه 

   3:التكنولوجيا مع تلك اليت حتوزها املؤسسة، وميكن تلخيص أهم العوامل التكنولوجية يف

إن مدى توافر اإلنرتنت يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يساهم بشكل : توافر وبطئ سرعة اإلنترنت -3-1

مباشر يف اعتمادها على التجارة اإللكرتونية، فبالرغم من أن اإلنرتنت متاحة، إال أن مناطق تأسيس املؤسسات 

الرغبة لدى  نت مما يثبطنرت يف شبكة اال بالبطءالصغرية واملتوسطة جتعلها تفتقر إىل الكهرباء، كما أ�ا متتاز 

  مالكيها يف انتهاج التجارة اإللكرتونية؛

                                                           
1
 Nathalie Auclair, François Bergeron, « Stratégie d’adoption du commerce électronique par les PME », [pdf], 

consultée le 26/01/2013  sur le site web :  http://www.strategie-aims.com/events/conferences/13-xeme-
conference-de-l-aims/communications/2448-strategie-dadoption-du-commerce-electronique-par-les-
pme/download, p.04 and Alice Phiri Shemi, op.cit, p.42. 
2
 Nathalie Auclair, François Bergeron, op.cit, p.06 and Lassaad Ghachem, op.cit, p.67. 

3 Heng Wang, Jinchang Hou, “Factors Affecting E-commerce Adoption and Implementation in Small and 
Medium-Sized Enterprises”, International Journal of Digital Content Technology and its Applications 
(JDCTA), Volume 6, Number 7, April 2012,  , [PDF], available from: 
 http://www.aicit.org/JDCTA/ppl/JDCTA%20Vol6%20No7_part21.pdf, [accessed: 23/03/2016], p.168, 
Abdul Rahman Nasser A. Almoawi, Rosli Mahmood, op.cit, p.15, Alice Phiri Shemi, op.cit, p.45 and Syed Shah 
Alam, Md. Yunus Ali, Mohd. Fauzi Mohd. Jani, op.cit, p.379-380. 
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عموما متيل املؤسسات إىل تطبيق التكنولوجيا اليت تتماشى وخربا�ا الداخلية، هذه التكنولوجيا : المالئمة -3-2

تتسق وإمكانيات املؤسسة مما جيعلها متاحة يف املستقبل، فإذا كان تبين أفكار وتكنولوجيا جديدة يتطلب احلد 

، فهذا يزيد من )قيمها، ثقافتها، آليات العمل فيها وكذا بنيتها التحتية(األدىن من التغريات على مستوى املؤسسة 

  فرص اعتماد املؤسسة على هذه التكنولوجيا اجلديدة؛

يرتبط التعقيد مبستوى سهولة أو صعوبة فهم التجارة اإللكرتونية من طرف املؤسسة، فاعتماد  :التعقيد -3-3

تكار يف تكنولوجيا التجارة اإللكرتونية، يعتمد على الوقت الذي تستغرقه املؤسسات يف فهم تعقيدات التجارة االب

اإللكرتونية، آليا�ا التكنولوجية، تطبيقا�ا، باإلضافة إىل الفوائد اليت ميكن أن جتنيها من خالل االستخدام السليم 

  يف معامال�ا؛

هي تصف مقدار الفوائد أو املضار اليت ستجنيها املؤسسة لدى اعتمادها أو و : الميزة النسبية المتوقعة -3-4

اقتصاد الوقت : رفضها لالبتكار أو التكنولوجيا اجلديدة، وتقاس امليزة النسبية للمؤسسة عادة ما من خالل

  واجلهد، الرحبية االقتصادية، ختفيض التكاليف وزيادة اإلنتاج؛

تسهيالت فيما خيص أدوات الدفع اإللكرتونية قد حتول دون إمكانية  إن عدم وجود :تسهيالت الدفع -3-5

  اجناز معامالت التجارة اإللكرتونية؛

إن املسائل املتعلقة باألمن، الثقة واخلصوصية تعترب من بني أهم العوامل املؤثرة على التجارة  :الثقة -3-6

اإللكرتونية، وتتضمن خصوصية املعلومات الشخصية للزبائن وكذا محاية تفاصيل معامال�م التجارية، وتعترب 

ئيا، حبيث يتم قبول املعامالت التجارية املخاوف األمنية من بني العوامل اليت جتعل التجارة اإللكرتونية تطبق جز 

     1.دون التسديد بأدوات الدفع اإللكرتوين) الربيد اإللكرتوين(ت رتننعرب اال

إن مشكلة اللغة يعترب حاجزا مينع العديد من األفراد يف الدول النامية من املشاركة يف التجارة  :اللغة -3-7

اإللكرتونية، فتطوير تطبيقات التجارة اإللكرتونية يف الدول الغربية كلها تتم بواسطة اللغة اإلجنليزية، لذلك على 

  .اح معامالت التجارة اإللكرتونيةاملستخدم أن يفهم هذه اللغة بصورة تلقائية حىت يتمكن من إجن

                                                           
1
 Syed Shah Alam, Md. Yunus Ali, Mohd. Fauzi Mohd. Jani, “AN EMPIRICAL STUDY OF FACTORS AFFECTING ELECTRONIC 

COMMERCE ADOPTION AMONG SMEs IN MALAYSIA”, Journal of Business Economics and Management, 2011 Volume 12, [PDF], 
available from: 
https://www.researchgate.net/profile/M_Yunus_Ali/publication/233104564_An_Empirical_Study_of_Factors_Affecting_Electronic_
Commerce_Adoption_among_SMEs_in_Malaysia/links/02e7e51bb4b6e77d3d000000.pdf,   [accessed: 23/03/2016], p.381, Alice Phiri 
Shemi, op.cit, p.41 and Fatima Ajmal, Norizan Mohd Yasin, op.cit, p.93. 
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من املرجح أن يكون ملعظم مستخدمي اإلنرتنت للمرة األوىل يف املستقبل مستويات تعليمية أقل جودة، 

وخلفيات أقل حتضرا ولغات وهلجات أقل استعماال، تفيد بعض املصادر أن اللغات املستعملة حاليا على االنرتنت 

من جمموع اللغات على مستوى العامل من حيث العدد، ولكن األغلبية   %5لغة، وهي متثل فقط  300تتجاوز 

الساحة من اللغات ال حتضى حبضور هام على اخلط، وتظل بضع لغات رئيسية أمهها االجنليزية اليت �يمن على 

ية ماليني موقع من املواقع اإللكرتون10عن  W3Techsمستوى االنرتنت، وتشري دراسة استقصائية أجر�ا شركة 

منها، بينما تستعمل الروسية واألملانية واليابانية والفرنسية  %55.2األكثر إرتيادا إىل أن اللغة االجنليزية تستعمل يف 

، ومثة عدد كبري من اللغات الوطنية، مثل اهلندية والسواحيلية، تستعمل يف أقل من %5.8و  4واالسبانية بني 

  . 1ي حضور يف بيانات هذه املواقعيف حني ال حتظى معظم لغات العامل بأ 0.1%

يتأثر تطبيق التجارة اإللكرتونية أيضا باحمليط اخلارجي للمؤسسة، وميكن ): العوامل البيئية(العوامل الخارجية  -4

  :تلخيص أهم العوامل البيئية يف

التنافسية  اإلسرتاتيجيةلقد حدد ميكائيل بورتر قوى التنافس اخلمس واليت تشكل  :الضغط التنافسي -4-1

  : لألعمال، كما اقرتح أن اعتماد املؤسسة على تكنولوجيا املعلومات تغري البيئة التنافسية للمؤسسة يف ثالث نقاط

تغيري هيكل النشاط، تغيري قواعد وقوانني املنافسة، واعتماد املؤسسات أساليب جديدة الكتساب مزايا تنافسية، 

املنافسة أو الضغوط التنافسية تعترب من بني العوامل األكثر تأثريا على وقد بينت العديد من الدراسات أن كثافة 

مدى انتشار التجارة اإللكرتونية، فإذا كانت املؤسسات يف ذات النشاط تتبىن التجارة اإللكرتونية فهي بذلك حتفز 

  2والبقاء؛ االستمراريةغريها من املؤسسات املنافسة إىل تبين نفس النهج �دف 

وتتمثل يف تلك الضغوط املفروضة من طرف املوردين والزبائن، تعترب املؤسسات : الضغوط الخارجية -4-2

الصغرية واملتوسطة أكثر عرضة للقوى التنافسية يف السوق إذا ما قورنت باملؤسسات كبرية احلجم، مما جيعلها أكثر 

جهة ضغط خارجي على املؤسسة، مما يؤثر  والذين يشكلون) موردين وزبائن(امتثاال ملطالب الشركاء الرئيسيني 

                                                           
 ar.pdf-http://www.itu.int/en/itunews/Documents/2015_ITUNews06, :، مت االطالع عليها على املوقع اإللكرتوين2015، 06جملة أخبار اإلحتاد، العدد 1 

  .34 ص، 12/07/2016 بتاريخ
2 Scott A. Wymer, Elizabeth A. Regan, “Factors Influencing e-commerce Adoption and Use by Small and Medium Businesses”, Electronic 

Markets Vol. 15 No 4, 2005, [PDF], available from: 

 https://pdfs.semanticscholar.org/4663/5915696528e494a725f06d7700d1bf529186.pdf, [accessed:29/02/2016], p.442, Ha Lau Ching, Paul 
Ellis, op.cit; p.07, Fatima Ajmal, Norizan Mohd Yasin, op.cit, p.93, Lassaad Ghachem, op.cit, p.68. 
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ون على التجارة دعلى خيارها االسرتاتيجي يف جمال التجارة اإللكرتونية، فإذا كان املوردون والزبائن ال يعتم

  1اإللكرتونية، فسيكون دافع املؤسسات الصغرية واملتوسطة لتبنيها ضعيفا جدا؛

أشكال التحفيز لتطوير التجارة اإللكرتونية يف وذلك من خالل تقدمي خمتلف  :الدعم الحكومي -4-3

تقدمي املساعدات املالية والتكنولوجية، سن قوانني : املؤسسات الصغرية واملتوسطة، حبيث يأخذ الدعم عدة أشكال

  2مواتية لتطبيق التجارة اإللكرتونية وتوفري بنية حتتية مواتية الزدهار التجارة اإللكرتونية؛

وذلك يعيق تبين التجارة اإللكرتونية لدى املؤسسات الصغرية  :القتصادي والسياسيعدم االستقرار ا -4-4

عدم املخاطرة بأمواهلا يف ظل عدم التأكد من الفوائد (واملتوسطة بسبب وقوعها يف حالة عدم اليقني من املستقبل 

  3؛)ا�نية من االستثمار التكنولوجي اجلديد

ت والزالزل، فهي تؤثر على انتهاج التجارة اإللكرتونية أل�ا سبب هدرا مثل الفيضانا :الكوارث الطبيعية -4-5

لألموال، البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصال، اهلياكل واملنشآت وحىت األرواح، وهذا ما حدث عامي 

     4.يف الربازيل، اليابان وهايييت 2009-2010

 

 

 

 

  

  

  

                                                           
1 ahayu, Rita and Day, John, “Determinant Factors of E-commerce Adoption by SMEs in Developing Country: Evidence from  Indonesia”, 
World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, Procedia - Social and Behavioral Sciences 195, Elsevier, 2015, [PDF], 
available from: http://eprints.hud.ac.uk/26262/1/DayDeterminant.pdf,   [accessed: 23/03/2016], p.145, Lassaad Ghachem, op.cit, p.68 
and Nathalie Auclair, François Bergeron, op.cit, p.06. 
2 Fatima Ajmal, Norizan Mohd Yasin, op.cit, p.93, Alice Phiri Shemi, op.cit, p.47, Scott A. Wymer, Elizabeth A. Regan, op.cit, p.442, ahayu, 
Rita and Day, John, op.cit, p.145 and Mohamed Hassan Rabie, op.cit; p.77. 
3 Alice Phiri Shemi, op.cit, p.48. 
4 ibid.48. 
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  :خالصة�الفصل�الثا�ي

الباحثة من خالل الفصل الثاين من البحث التطرق إىل مفهوم املؤسسات الصغرية واملتوسطة، لقد حاولت 

معوقا�ا، فوائد انتهاجها للتجارة االلكرتونية، مراحل تطور التجارة اإللكرتونية فيها وكذا أهم  العوامل اليت تؤثر 

  :على تطبيقها من طرف هذا النوع من املؤسسات، وقد مت استخالص ما يلي

تعددت املعايري املستخدم يف حتديد مفهوم املؤسسات الصغرية واملتوسطة بني الدول، وتنقسم هذه  - 

عدد العمال، رقم األعمال، حجم االستثمار وقيمة املبيعات السنوية، معايري نوعية : املعايري إىل معايري كمية مثل

اجلزائري حتديده ملفهومها على معيار عدد العمال، رقم مثل معاير امللكية، املسؤولية واالستقاللية، ويعتمد املشرع 

  األعمال واحلصيلة السنوية كمعايري كمية، وعلى معيار االستقاللية كمعيار نوعي؛

تكتسي املؤسسات الصغرية واملتوسطة أمهية بالغة بالنسبة القتصاديات الدول من خالل، امتصاص  - 

قواعد التنمية، باإلضافة إىل االرتقاء مبستوى االدخار واالستثمار، احلد البطالة، تنمية اإلبداعات واالبتكار وإرساء 

من أزمة النزوح الريفي حنو املدن، حتقيق التنمية املتوازنة جغرافيا بني خمتلف املناطق، ترقية روح املبادرة الفردية 

  واجلماعية، خدمة املؤسسات الكبرية وتنميتها، تنمية الصادرات وغريها؛

مع متغريات احمليط لصغر  ن امتالك املؤسسات الصغرية واملتوسطة خلاصية املرونة والتكيفبالرغم م - 

حجمها، وبالرغم من خاصية االبتكار لديها إال أ�ا متتلك قدرات تنافسية أقل من املؤسسات الكبرية خبصوص 

ما تكون نابعة من مالك  تكنولوجيا املعلومات، هذا راجع أساسا لكون القرارات املتعلقة بالتكنولوجيا عادة

املؤسسة كونه هو املسري يف هذا النوع من املؤسسات، باإلضافة إىل نقص تأهيل وتدريب املوارد البشرية يف جمال 

  تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛

منها ما يتعلق بالتمويل، تواجه املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف مسار نشاطها العديد من املعوقات  - 

املواد اخلام، مشاكل إجرائية مع األجهزة احلكومية، اخنفاض مستوى التكوين والتأهيل لدى / مشاكل العقار

مواردها البشرية، مشاكل تسويقية، مشاكل تكنولوجية، صعوبة اإلجراءات التنفيذية واإلدارية، غياب الثقافة 

  املؤسساتية وغريها؛

سسات الصغرية واملتوسطة للتجارة اإللكرتونية إىل حتقيق مجلة من الفوائد ميكن حصرها يؤدي تطبيق املؤ  - 

خلق ميزة التكلفة املنخفضة من خالل ختفيض تكاليف املعامالت التجارية، التوريد، الرتويج والتكاليف : يف
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الزبائن عرب شبكة اإلنرتنت، اإلدارية، خلق ميزة التميز للمنتجات اخلاصة باملؤسسة من خالل التفاعل املباشر مع 

الصفقات  إمتام، السرعة يف الوصول إىل نطاق واسع من السوق من خالل استخدام تكنولوجيا املعلومات

املؤسسة من خالل االستفادة من عامل الوقت الذي كان مهدرا يف املعامالت  إنتاجيةالتجارية، الرفع من 

، دفع تتها، املرونة يف اإلدارة واالتصال، حتديث املعلوماتأخرى، تسريع العمليات وأمت أنشطةواستغالله يف 

املؤسسات الصغرية واملتوسطة إىل إعادة النظر يف اسرتاتيجيا�ا التنافسية، تعظيم القدرة على الشراكة بني 

من خالل االعتماد على تكنولوجيا املعلومات مبختلف مكونا�ا،  املؤسسات مهما تباعدت املسافات اجلغرافية

لق مناصب عمل من خالل االندماج يف االقتصاد الرقمي، وكذا القدرة على الدخول إىل قاعدة توريد خ

  املؤسسات الكبرية اليت تستخدم األسواق اإللكرتونية؛

سعت املؤسسات الصغرية واملتوسطة ومنذ منتصف التسعينيات من القرن العشرين تطوير تطبيقها  - 

حول منتجات للتجارة اإللكرتونية، وقد مرت يف ذلك بعدة مراحل بدايتها كانت مرحلة تقدمي املعلومات 

تفيدة باستخدام الشبكات املؤسسات على موقعها اإللكرتوين، تليها مرحلة التفاعل بني املؤسسة واألطراف املس

 إمتاممبختلف أنواعها، أما املرحلة األخرية فهي مرحلة التكامل وفيها حتقق املؤسسات الصغرية واملتوسطة ميزة 

  الصفقة مع الزبائن واملوردين إلكرتونيا؛

بط ما يرتتؤثر على املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف تطبيقها للتجارة اإللكرتونية عدة عوامل، منها  - 

منها ما يرتبط باملسري مثل العمر، املستوى التعليمي، املعرفة التكنولوجية وموقفه من تطبيق التجارة اإللكرتونية، 

املؤسسة، باإلضافة إىل العوامل التكنولوجية واملتمثلة أساسا يف سرعة  وإسرتاتيجيةباملؤسسة مثل احلجم، املوارد 

صوصية واختالف اللغة، وكذا العوامل البيئية اخلاألمن و عقيد، امليزة النسبية، املالئمة، التالنفاذ إىل شبكة االنرتنت، 

، االستقرار االقتصادي والسياسي والكوارث واليت تتضمن الضغط التنافسي، الضغط اخلارجي، الدعم احلكومي

 . الطبيعية
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  : تم�يد

  

بعد التطرق يف القسم األول من البحث إىل اإلطار النظري للتجارة اإللكرتونية وكذا تطبيقها يف املؤسسات 

 وإبرازالصغرية واملتوسطة، ستحاول الباحثة من خالل هذا الفصل التطرق إىل واقع التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر 

باب تأخر اجلزائر عن الركب يف جمال التجارة اإللكرتونية ، باإلضافة إىل أسالعامليالرقمي متوقعها ضمن االقتصاد 

  :وذلك من خالل النقاط التايل وكذا جمهودات الدولة يف هذا الصدد

  

  واقع�التجارة��لك��ونية����العالم؛�-أوال

  الب�ية�التحتية�الرقمية�للتجارة��لك��ونية����ا��زائر؛�- ثانيا

  �لك��ونية����ا��زائر؛أسباب�تأخر�التجارة��- ثالثا

  .مج�ودات�ا��زائر����مجال�التجارة��لك��ونية-را�عا
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ميثل قياس حجم التجارة اإللكرتونية حتديا لصانعي السياسات االقتصادية على مستوى الدول، وكذا 

فنيا على مستوى ملتخذي قرارات االستثمار على مستوى األعمال والقطاعات العامة واخلاصة، كما متثل حتديا 

مصاحل ومراكز اإلحصائيات املعنية بقياس وتقدير حجم ومؤشرات التجارة اإللكرتونية وذلك للعديد من األسباب 

  : 1أمهها

  سرعة منو التجارة اإللكرتونية والتطور التكنولوجي الكبري املواكب هلا؛  - 

  نية يف معامال�ا التجارية؛زيادة أعداد املؤسسات اليت تستخدم اإلنرتنت والوسائل اإللكرتو  - 

  . وكذا تنوع السلع واخلدمات اليت تدخل يف جمال التجارة اإللكرتونية - 

بسبب هذه العوامل وغريها فإن أساليب قياس حجم التجارة اإللكرتونية سواء من حيث األرقام الفعلية أو 

ة اإللكرتونية اليت تنشرها بعض مراكز التقديرية ستظل تفتقر إىل الدقة واملوثوقية، لذلك فإن إحصائيات التجار 

  :2البحوث والقطاعات اخلاصة تظهر متباينة، ومن بني أهم املؤشرات املستخدمة يف هذا ا�ال جند

وهي تقيس حجم التجارة اإللكرتونية بقيمة ما يعقد من صفقات جتارية عرب : المؤشرات المباشرة -

ولكن هذه البيانات ليست بالسهلة لعدم إمكانية إحصاء تعامالت اإلنرتنت، سواء بني األفراد أو بني املؤسسات، 

 .املؤسسات التجارية أو التعامل بني األفراد على شبكة اإلنرتنت بصورة دقيقة

تعرب هذه املؤشرات عن إمكانات متاحة واحتماالت مرتقبة أكثر مما تعرب عن  :المؤشرات غير المباشرة -

عدد : تشمل الوسائط اإللكرتونية الالزمة ملمارسة التجارة اإللكرتونية مثل واقع فعلي للتجارة اإللكرتونية، فهي

مستخدمي اإلنرتنت، عدد اخلطوط اهلاتفية، عدد احلواسيب الشخصية ومعرفة االستعداد اإللكرتوين يف ا�تمع، 

ونية ليس هو وتبقى هذه املؤشرات عامة وغري مباشرة للغاية، حيث أن استخدام اإلنرتنت يف التجارة اإللكرت 

 .االستخدام الوحيد وال األهم، كما أن امتالك حاسوب شخصي ال يعين بالضرورة استخداما لالنرتنت

  

  

                                                           
1
، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي، "واقع، حتديات وآمال: التجارة اإللكرتونية يف الدول اإلسالمية"عابد العبديل،   

2005،[PDF] على املوقع اإللكرتوين 09/04/2016: ،  ورقة عمل مت األطالع عليها بتاريخ11،ص:  

    . muenchen.de/51065/1/MPRA_paper_51065.pdf-https://mpra.ub.uni  
  .47، 43ابراهيم العيسوي، مرجع سابق، ص   2
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  واقع�التجارة��لك��ونية����العالم�- أوال

  2016-2010 خالل الفترة في العالم أجهزة الحاسوب، اللوحات الرقمية والهواتف الذكيةعدد تطور  -1

والتجارة اإللكرتونية ال ميكن أن يكون دون وجود أدوات تسهل عملية االنتشار واليت  إن النمو يف االنرتنت

تتمثل يف األجهزة الرقمية كاحلواسيب، اهلواتف الذكية واللوحات الرقمية، وميكن تلخيص تطور عددها خالل 

  :يف اجلدول التايل 2016-2010 الفرتة

خالل الفترة  في العالم الرقمية والهواتف الذكيةتطور عدد الحواسيب، اللوحات  )III-1(جدول رقم 

2010-2016  

  

  السنوات
ا��واس�ب�

 ال��صية

ا��واس�ب�

 اللوحات�الرقمية املحمولة

ال�واتف�

ذكية
ّ
 ال

مجموع�

�ج�زة�

  الرقمية

2010  157 201 19 305 682 

2011  155 209 76 487 927 

2012  148,3 201 145 621 1115.3 

2013  136,7 180,9 227,3 710,5 1255.4 

2014  133,9 174,8 229,7 853,3 1391.7 

2015  113,2 194 332 894 1533.2 

2016  104,7 202 375 984 1665.7 

Source : http ://www.statista.com/statistics                                                                    )المليون: لوحدةا(  

  :توضيح معطيات اجلدول بصورة أفضل من خالل الشكلني التالينيميكن 
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  2016-2010خالل الفترة 

  

عدد األدوات الرقمية متضمنة احلواسيب الشخصية، احملمولة، اللوحات الرقمية واهلواتف الذكية تطورا 

مليار  1.7إىل ما يقارب  2010مليون وحدة سنة 

على انتشار االنرتنت بصورة   ، وهذا التطور بدوره يؤثر

إن التطور يف األجهزة الرقمية قد كان بصورة متفاوتة من نوع آلخر وهذا ما ميكن توضيحه يف الشكل 

-2010تطور عدد الحواسيب، اللوحات الرقمية والهواتف الذكية خالل الفترة 
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خالل الفترة  عدد األجهزة الرقميةتطور :)III-1(شكل رقم

  )III-1(اجلدول معطيات إعداد الباحثة باالعتماد على :المصدر

عدد األدوات الرقمية متضمنة احلواسيب الشخصية، احملمولة، اللوحات الرقمية واهلواتف الذكية تطورا 

مليون وحدة سنة  682فقد ارتفع العدد من  2016- 2010ملحوظا خالل الفرتة 

، وهذا التطور بدوره يؤثر%144مسجال بذلك معدل منو قدره 

  .كبرية مما ينعكس على ممارسة التجارة اإللكرتونية بصورة إجيابية

إن التطور يف األجهزة الرقمية قد كان بصورة متفاوتة من نوع آلخر وهذا ما ميكن توضيحه يف الشكل 

)III-2(: تطور عدد الحواسيب، اللوحات الرقمية والهواتف الذكية خالل الفترة

2016  

  )III-1(اجلدول معطيات إعداد الباحثة باالعتماد على

2012 2013 2014 2015 2016

األجهزة الرقمية 

2012 2013 2014 2015 2016

الحواسيب الشخصية

الحواسيب المحمولة

اللوحات الرقمية

الهواتف اّلذكية

                                                                                                 الفصل�الثالث

 

المصدر          

عدد األدوات الرقمية متضمنة احلواسيب الشخصية، احملمولة، اللوحات الرقمية واهلواتف الذكية تطورا  عرف

ملحوظا خالل الفرتة 

مسجال بذلك معدل منو قدره  2016وحدة سنة 

كبرية مما ينعكس على ممارسة التجارة اإللكرتونية بصورة إجيابية

إن التطور يف األجهزة الرقمية قد كان بصورة متفاوتة من نوع آلخر وهذا ما ميكن توضيحه يف الشكل 

  :التايل

(شكل رقم

إعداد الباحثة باالعتماد على :المصدر   

األجهزة الرقمية 
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، فقد بلغ معدل 2016-2010لقد عرف عدد احلواسيب الشخصية واحملمولة اخنفاضا خالل الفرتة 

وذلك بسبب انتشار أدوات رقمية أخرى أحدث وأسهل وأقل تكلفة،  ،%15و %39االخنفاض هلما على الرتتيب 

فباملقابل ارتفع عدد اللوحات الرقمية واهلواتف الذكية بصورة مطردة، فقد بلغت نسبة النمو لكليهما على الرتتيب 

  .%222.6و 1873.7%

  2015-2005خالل الفترة في العالم تطور اشتراكات الهاتف الثابت والهاتف النقال  -2

متثل اتصاالت اهلاتف الثابت : على المستوى العالميهاتف النقال اشتراكات الهاتف الثابت والتطور   - 2-1

واملتنقل إحدى الركائز األساسية لقياس حتول الدول إىل جمتمعات املعلومات ومدى تطور البنية التحتية لديها، 

- 2005وميكن توضيح أهم التغريات اليت عرفتها االشرتاكات يف هذا ا�ال على املستوى العاملي وخالل الفرتة 

  .يف اجلدول التايل 2015

  2015-2005اشتراكات الهاتف الثابت والمحمول في العالم خالل الفترة نسبة ): III-2(جدول رقم

  اش��ا�ات�ال�اتف�املحمول   اش��ا�ات�ال�اتف�الثابت  السنوات

2005  19,1 33,9 

2006  19,2 41,7 

2007  18,8 50,6 

2008  18,5 59,7 

2009  18,4 68 

2010  17,8 76,6 

2011  17,2 83,8 

2012  16,7 88,1 

2013  15,9 93,1 

2014  15,2 96,1 

2015  14,5 96,8 

Source : ITU Statistics (http ://www.itu.int/ict/statistics)        (%)   نسمة  100لكل  امداالستخنسبة : لوحدةا

  

تباطئا انطالقا من اجلدول أعاله يتضح أن نسبة اشرتاكات اهلاتف الثابت على مستوى العامل قد عرفت 

، والسبب وراء ذلك يكمن يف تشبع 2015و 2005مابني سنيت  %25قدره  ملحوظا مما أدى إىل اخنفاضها مبا

األسواق باهلاتف الثابت من جهة واستبدال اخلدمة الثابتة باملتنقلة من جهة أخرى، فباملقابل تنامت نسبة 

مسجلة  2015سنة  %96.8إىل  2005سنة  %33.9اشرتاكات اهلاتف املتنقل بشكل مطرد، فقد قفزت من نسبة 
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يف  2015- 2005مرات، وميكن توضيح التطور يف اشرتاكات اهلاتف الثابت واملتنقل خالل الفرتة 

-2005اشتراكات الهاتف الثابت والمحمول في العالم خالل الفترة 

ميكن توضيح أهم التطورات اليت   :على أساس التنمية

يف  2015- 2005شهد�ا اشرتاكات اهلاتف الثابت واهلاتف النقال يف الدول املتقدمة والدول النامية وخالل الفرتة 
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السنوات

اش��ا�ات�ال�اتف�الثابت

اش��ا�ات�ال�اتف�النقال

مرات، وميكن توضيح التطور يف اشرتاكات اهلاتف الثابت واملتنقل خالل الفرتة 

III -3 :(اشتراكات الهاتف الثابت والمحمول في العالم خالل الفترة نسبة  تطور

2015  

  )III -2(إعداد الباحثة باالعتماد على معطيات اجلدول

على أساس التنميةهاتف النقال اشتراكات الهاتف الثابت وال

شهد�ا اشرتاكات اهلاتف الثابت واهلاتف النقال يف الدول املتقدمة والدول النامية وخالل الفرتة 

  

  

  

  

  

  

                                                                                                 الفصل�الثالث

 

اش��ا�ات�ال�اتف�الثابت

اش��ا�ات�ال�اتف�النقال

مرات، وميكن توضيح التطور يف اشرتاكات اهلاتف الثابت واملتنقل خالل الفرتة 3بذلك منوا قدره 

  :الشكل التايل

I(شكل رقم

  

  

  

  

  

  

إعداد الباحثة باالعتماد على معطيات اجلدول :المصدر

  

اشتراكات الهاتف الثابت والتطور  - 2-2

شهد�ا اشرتاكات اهلاتف الثابت واهلاتف النقال يف الدول املتقدمة والدول النامية وخالل الفرتة 

  :اجلدول التايل
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خالل الفترة  الدول المتقدمة والنامية

  النقالإش��ا�ات�ال�اتف�

  الدول�النامية�  الدول�املتقدمة

82,1 22,9 

92,9 30,1 

102 39,1 

107,8 49 

112,1 58,2 

113,3 68,5 

113,5 77,4 

116 82,1 

118,4 87,8 

119,9 91,1 

120,6 91,8 

Source : ITU Statistics (http ://www.itu.int/ict/statistics)

  2015-2005تطور إشتراكات الهاتف الثابت على أساس التنمية خالل الفترة 

  

انطالقا من الشكل أعاله يتضح أن نسبة االشرتاكات يف اهلاتف الثابت قد عرفت اخنفاضا على مستوى 

على الرتتيب، فقد  %26و %17.4: الدول املتقدمة والدول النامية على حد سواء، وقد قدر هذا االخنفاض بـ

، 2015مليون مشرتك يف الدول املتقدمة سنة 
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الدول المتقدمة والناميةاشتراكات الهاتف الثابت والمحمول في نسبة ): 3

2005-2015  

  إش��ا�ات�ال�اتف�الثابت  

الدول�املتقدمة  الدول�النامية  الدول�املتقدمة

47,2 12,7 

46,6 13 

44,8 13 

44,3 12,8 

45,5 12,4 

44,6 11,9 

43,4 11,5 

42,2 11,2 

40,8 10,6 

39,9 10 

39 9,4 

://www.itu.int/ict/statistics)        (%)  نسمة  100لكل  امداالستخنسبة 

  :لتوضيح معطيات اجلدول أكثر ميكن متثيل الشكلني التاليني

تطور إشتراكات الهاتف الثابت على أساس التنمية خالل الفترة : )4-

   )III-3(ة باالعتماد على اجلدولباحثإعداد ال

انطالقا من الشكل أعاله يتضح أن نسبة االشرتاكات يف اهلاتف الثابت قد عرفت اخنفاضا على مستوى 

الدول املتقدمة والدول النامية على حد سواء، وقد قدر هذا االخنفاض بـ

مليون مشرتك يف الدول املتقدمة سنة  491إىل 2005مليون مشرتك سنة  570انتقلت هذه اإلشرتاكات من 

السنوات�

الدول�املتقدمة�

الدول�النامية�

                                                                                                 الفصل�الثالث

 

III -3(جدول رقم

  السنوات

2005  

2006  

2007  

2008  

2009  

2010  

2011  

2012  

2013  

2014  

2015  

نسبة : لوحدةا  

لتوضيح معطيات اجلدول أكثر ميكن متثيل الشكلني التاليني

- III(الشكل

إعداد ال: المصدر

  

انطالقا من الشكل أعاله يتضح أن نسبة االشرتاكات يف اهلاتف الثابت قد عرفت اخنفاضا على مستوى 

الدول املتقدمة والدول النامية على حد سواء، وقد قدر هذا االخنفاض بـ

انتقلت هذه اإلشرتاكات من 

الدول�املتقدمة�

الدول�النامية�
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، ولو قارنا بني الدول النامية والدول 2015

  .حيث نسبة اإلشرتاكاتمن 

  2015-2005تطور اشتراكات الهاتف النقال على أساس التنمية خالل الفترة 

  

-2005انطالقا من الشكل أعاله يتضح أن اشرتاكات اهلاتف النقال قد عرفت تطورا ملحوظا خالل الفرتة 

وبالنسبة للدول املتقدمة والنامية معا، ولكن بنسب متفاوتة فقد تطورت نسبة االشرتاكات بالنسبة للدول 

مرة، ولكن لو نظرنا إىل نسبة  1.5حني مل يتجاوز النمو بالنسبة للدول املتقدمة سوى 

  .مرة على الدول النامية

إن النمو املستمر واملتنامي يف نسبة االشرتاكات يف اهلاتف النقال باملقارنة مع االخنفاض يف نسبة اشرتاكات 

لثابت من جهة اهلاتف الثابت يرجع وراء استبدال اخلدمة الثابتة باخلدمة احملمولة من جهة وتشبع أسواق اهلاتف ا

أخرى، أما االختالف يف نسب االشرتاكات بني العاملني املتقدم والنامي فمفاده اهلوة الرقمية اليت تشهدها الدول 
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2015مليون مشرتك سنة  572إىل  2005مليون مشرتك سنة 

من  2015مرات سنة  4املتقدمة تبقى هذه األخرية متفوقة على األوىل ب 

  

)III -5 :( تطور اشتراكات الهاتف النقال على أساس التنمية خالل الفترة

   )III-3(إعداد الطالبة باالعتماد على اجلدول: المصدر

انطالقا من الشكل أعاله يتضح أن اشرتاكات اهلاتف النقال قد عرفت تطورا ملحوظا خالل الفرتة 

وبالنسبة للدول املتقدمة والنامية معا، ولكن بنسب متفاوتة فقد تطورت نسبة االشرتاكات بالنسبة للدول 

حني مل يتجاوز النمو بالنسبة للدول املتقدمة سوى  مرات يف

مرة على الدول النامية 1.3فنجد أن الدول املتقدمة تتفوق مبعدل  2015

إن النمو املستمر واملتنامي يف نسبة االشرتاكات يف اهلاتف النقال باملقارنة مع االخنفاض يف نسبة اشرتاكات 

اهلاتف الثابت يرجع وراء استبدال اخلدمة الثابتة باخلدمة احملمولة من جهة وتشبع أسواق اهلاتف ا

أخرى، أما االختالف يف نسب االشرتاكات بني العاملني املتقدم والنامي فمفاده اهلوة الرقمية اليت تشهدها الدول 

السنوات�

الدول�املتقدمة�

الدول�النامية�

                                                                                                 الفصل�الثالث

 

مليون مشرتك سنة  673ومن 

املتقدمة تبقى هذه األخرية متفوقة على األوىل ب 

(الشكل

المصدر          

  

انطالقا من الشكل أعاله يتضح أن اشرتاكات اهلاتف النقال قد عرفت تطورا ملحوظا خالل الفرتة 

وبالنسبة للدول املتقدمة والنامية معا، ولكن بنسب متفاوتة فقد تطورت نسبة االشرتاكات بالنسبة للدول  2015

مرات يف 4: النامية بـ

2015سنة  االشرتاكات

إن النمو املستمر واملتنامي يف نسبة االشرتاكات يف اهلاتف النقال باملقارنة مع االخنفاض يف نسبة اشرتاكات 

اهلاتف الثابت يرجع وراء استبدال اخلدمة الثابتة باخلدمة احملمولة من جهة وتشبع أسواق اهلاتف ا

أخرى، أما االختالف يف نسب االشرتاكات بني العاملني املتقدم والنامي فمفاده اهلوة الرقمية اليت تشهدها الدول 

  .   النامية

  

الدول�املتقدمة�

الدول�النامية�
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ميكن تلخيص أهم : ساس المناطق الجغرافيةأعلى هاتف النقال اشتراكات الهاتف الثابت والتطور  - 2-3

التطورات اليت عرفتها اشرتاكات اهلاتف الثابت واهلاتف النقال بالنسبة للمناطق اجلغرافية املختلفة وخالل السنتني 

 : يف اجلدول التايل 2015و 2005

المناطق الجغرافية خالل  أساسنسبة اشتراكات الهاتف الثابت والهاتف النقال على ): III -4(جدول رقم

  2015و 2005السنتين 

  إش��ا�ات�ال�اتف�النقال  إش��ا�ات�ال�اتف�الثابت

  �سبة�التطور   2015  2005  املنطقة  �سبة�التطور   2015  2005  املنطقة

 %592.74 73,5 12,4  إفر�قيا %20- 1,2 1,5  إفر�قيا

 %403.73 108,2 26,8  الدول�العر�ية  %22.34- 7,3 9,4  الدول�العر�ية

آسيا�واملحيط�

  ال�ادئ
15,1 11,3 

آسيا�واملحيط�  25.16%-

  ال�ادئ
22,6 91,6 

405.31%  

رابطة�الدول�

  املستقلة
23,0 23,1 

رابطة�الدول�  0.43%-

  املستقلة
59,7 138,1 

231.32%  

 %131.5 120,6 91,7  أورو�ا %18.02- 37,3 45,5  أورو�ا

 %207.49 108,1 52,1  �مر�كتان %23.03- 25,4 33,0  �مر�كتان

Source : ITU Statistics (http ://www.itu.int/ict/statistics)                          (%)   نسمة  100لكل  امداالستخنسبة : لوحدةا

  

اهلاتف  اشرتاكاتانطالقا من اجلدول أعاله يتضح أن كل املناطق اجلغرافية قد عرفت اخنفاضا يف نسبة 

، تلتها األمريكتان %25.16، وأقصى اخنفاض عرفته آسيا واحمليط اهلادئ بنسبة 2015و 2005الثابت بني سنة 

على الرتتيب،  %18.02و %20على الرتتيب، مث أفريقيا وأوروبا بنسبة %22.34 و %23.03بنسبيت  والدول العربية

  .%1أما رابطة الدول املستقلة فقد شهدت اخنفاضا طفيفا مل يتجاوز 

 2005مابني كل املناطق اجلغرافية فيما خيص اهلاتف النقال منوا مطردا   اشرتاكاتباملقابل عرفت نسبة 

مرات، رابطة الدول املستقلة 4مرات، تلتها الدول العربية وآسيا مبعدل 5، تصدرت ا�موعة إفريقيا مبعدل 2015و

  .ل مرة واحدةدمرة، وأوروبا مبع2واألمريكتان مبعدل 
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1,2 7,3

73,5

108,2

إفر�قيا الدول�العر�ية

�سبة�إش��ا�ات�ال�اتف�الثابت

على أساس المناطق  2015اشتراكات الهاتف الثابت والنقال خالل سنة 

عرفتها أوروبا، فــ  2015من الشكل أعاله يتضح أن أعلى نسبة إشرتاكات يف اهلاتف الثابت سنة 

فرد على  100فرد لكل  23فرد و 25تلتها األمريكتان ورابطة الدول املستقلة 

فرد على الرتتيب، يف حني مل تتجاوز  

  .ىنسمة وهي نسبة دون املستو 

بالنسبة الشرتاكات اهلاتف النقال فأعالها سجلت على مستوى رابطة الدول املستقلة وأوروبا بنسبيت 

على الرتتيب،  %108.1و %108.2على الرتتيب، تلتها الدول العربية واألمريكتان بنسبيت 

املستوى : قمنا بالدراسة على ثالثة مستويات هي

تعترب نسبة مستخدمي االنرتنت من املؤشرات الرئيسية اليت 

يتابعها صانعو السياسات وغريهم لقياس تطور جمتمع املعلومات، إذ يتيح حمتوى االنرتنت إمكانية الوصول إىل  

مية، كميات متزايدة من املعلومات واخلدمات بالنسبة ملستخدميها، كما يعترب هذا املؤشر عامال متكينيا رئيسيا للتن

ويساعد يف قياس الفجوة الرقمية اليت تؤدي إىل تفاقم أوجه التفاوت يف مجيع جماالت التنمية ما مل يتم تقليصها 
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11,3
23,1

37,3

91,6

138,1
120,6

آسيا�واملحيط�

ال�ادئ

رابطة�الدول�

املستقلة

أورو�ا

�سبة�إش��ا�ات�ال�اتف�الثابت �سبة�إش��ا�ات�ال�اتف�النقال

II -6( : اشتراكات الهاتف الثابت والنقال خالل سنة نسبة

  الجغرافية

           )  III-4(إعداد الباحثة باالعتماد على اجلدول 

من الشكل أعاله يتضح أن أعلى نسبة إشرتاكات يف اهلاتف الثابت سنة 

تلتها األمريكتان ورابطة الدول املستقلة فرد لديهم خط ثابت، 

100أفراد لكل  7فرد و 11الرتتيب، مث تأيت آسيا والدول العربية مبعدل 

نسمة وهي نسبة دون املستو  100إفريقيا معدل فرد واحد خبط ثابت يف كل 

بالنسبة الشرتاكات اهلاتف النقال فأعالها سجلت على مستوى رابطة الدول املستقلة وأوروبا بنسبيت 

على الرتتيب، تلتها الدول العربية واألمريكتان بنسبيت  %

  .على الرتتيب %73.5و %91.6: مث آسيا وإفريقيا بنسبيت

  2015-2005 خالل الفترة اإلنترنت 

قمنا بالدراسة على ثالثة مستويات هي 2015-2005خالل الفرتة  استخدام اإلنرتنت

   .العاملي، مستوى التنمية ومستوى املناطق اجلغرافية

تعترب نسبة مستخدمي االنرتنت من املؤشرات الرئيسية اليت : إستخدام اإلنترنت على المستوى العالمي

يتابعها صانعو السياسات وغريهم لقياس تطور جمتمع املعلومات، إذ يتيح حمتوى االنرتنت إمكانية الوصول إىل  

كميات متزايدة من املعلومات واخلدمات بالنسبة ملستخدميها، كما يعترب هذا املؤشر عامال متكينيا رئيسيا للتن

ويساعد يف قياس الفجوة الرقمية اليت تؤدي إىل تفاقم أوجه التفاوت يف مجيع جماالت التنمية ما مل يتم تقليصها 

                                                                                                 الفصل�الثالث

 

25,4

108,1

�مر�كتان�

III(شكل رقم

إعداد الباحثة باالعتماد على اجلدول : المصدر

من الشكل أعاله يتضح أن أعلى نسبة إشرتاكات يف اهلاتف الثابت سنة انطالقا 

فرد لديهم خط ثابت،  100من  37

الرتتيب، مث تأيت آسيا والدول العربية مبعدل 

إفريقيا معدل فرد واحد خبط ثابت يف كل 

بالنسبة الشرتاكات اهلاتف النقال فأعالها سجلت على مستوى رابطة الدول املستقلة وأوروبا بنسبيت 

%120.6و 138.1%

مث آسيا وإفريقيا بنسبيت

 اشتراكاتتطور  -3

استخدام اإلنرتنت لدراسة منو 

العاملي، مستوى التنمية ومستوى املناطق اجلغرافية

إستخدام اإلنترنت على المستوى العالمي -3-1

يتابعها صانعو السياسات وغريهم لقياس تطور جمتمع املعلومات، إذ يتيح حمتوى االنرتنت إمكانية الوصول إىل  

كميات متزايدة من املعلومات واخلدمات بالنسبة ملستخدميها، كما يعترب هذا املؤشر عامال متكينيا رئيسيا للتن

ويساعد يف قياس الفجوة الرقمية اليت تؤدي إىل تفاقم أوجه التفاوت يف مجيع جماالت التنمية ما مل يتم تقليصها 
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على مستوى العامل يف  ]2015-2005[على حنو سليم، وميكن تلخيص تطور استخدام اإلنرتنت خالل الفرتة  

  :اجلدول التايل

  ]2015-2005[تطور استخدام اإلنترنت على مستوى العالم خالل الفترة  ):III -5(جدول رقم 

  

  السنوات

�فراد�املستخدم�ن�

  لإلن��نت

  النطاق�العر�ض�املتنقل  النطاق�العر�ض�الثابت  �سر�املستخدمة�لإلن��نت

العدد�

  باملليون 

�سبة�

�ستخدام�

�100ل�ل�

  �سمة

��100سبة��ستخدام�ل�ل�

  �سمة
العدد�

  باملليون 
�سبة�

�ستخدام�

� �100ل�ل

  �سمة

العدد�

  باملليون 
�سبة�

�ستخدام�

� �100ل�ل

  �سمة
م.غ  م.غ 3,4  220 18,4 15,8  616 2005  

م.غ  م.غ 4,3  284 20,5 17,6  649 2006  

2007 719  20,6 23 346  5,2 268  4 

2008 753  23,1 24,8 411  6,1 422  6,3 

2009 776  25,6 27 468  6,9 615  9 

2010 824  29,2 29,9 526  7,6 807  11,5 

2011 841  31,8 33,6 588  8,4 1182  16,7 

2012 921  35,2 37,1 635  9 1554  21,7 

2013 961  37,8 41,2 710  9,9 1953  27,3 

2014 997  40,6 43,9 748  10,3 2693  37,2 

2015 1035  43,4 46,4 794  10,8 2459  47,2 

Source : ITU Statistics (http://www.itu.int/ict/statistics) 
  

وميكن متثيل نسبة التطور يف استخدام اإلنرتنت من طرف األفراد، األسر، مشرتكي النطاق العريض الثابت 

  :يف الشكل التايل 2015- 2005واملتنقل على املستوى العاملي وخالل الفرتة 

  

  

  

  

  

http://www.itu.int/ict/statistics
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تطور نسبة استخدام اإلنترنت لألفراد، األسر، مشتركي النطاق الثابت والعريض على 

  

لقد عرف استخدام اإلنرتنت انتشارا واسعا وسريعا على املستوى العاملي، فقد تضاعف عدد األفراد 

، كما ان 2015مليار مستخدم سنة  3.2

نسبة األسر املستخدمة لالنرتنت قد عرفت منوا كبريا ومتسارعا خالل نفس الفرتة فقد بلغت نسبة منوها حوايل 

، لكنها تبقى منخفضة فأكثر من نصف 

  .نرتنت لسبب أو آلخر

تشري عدد االشرتاكات يف شبكات اخلدمة اهلاتفية اخللوية املتنقلة عريضة النطاق إىل اإلشرتاكات اليت 

تُعّرف هنا (بسرعات النطاق العريض يف اجتاه املقصد 

، مع مالحظة أن هذا يشري إىل االشرتاكات يف اخلدمة 

إن حجم استثمار الدول  يف النطاق العريض يتنامى بشكل مطرد عامليا، نظرا ملا لوحظ من تأثريه اإلجيايب 

ايل، إضافة إىل رفع اإلنتاجية، معدالت التوظيف 

وفائض اإلستهالك والذي بدوره ينعكس إجيابا بالوصول الكفء إىل املعلومات والتأثريات اإلجيابية األخرى يف 
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 213 2014

اش��ا�ات�النطاق�العر�ض�النقال �فراد�املستخدم�ن�لإلن��نت

اش��ا�ات�النطاق�العر�ض�الثابت �سر�املستخدمة�لإلن��نت

تطور نسبة استخدام اإلنترنت لألفراد، األسر، مشتركي النطاق الثابت والعريض على ): 

  المستوى العالمي خالل الفترة 

2005-2015  

  .باالعتماد على اجلدول السابق

لقد عرف استخدام اإلنرتنت انتشارا واسعا وسريعا على املستوى العاملي، فقد تضاعف عدد األفراد 

3.2ليصل إىل  2015إىل سنة  2000املستخدمني ثالثة أضعاف من سنة 

نسبة األسر املستخدمة لالنرتنت قد عرفت منوا كبريا ومتسارعا خالل نفس الفرتة فقد بلغت نسبة منوها حوايل 

، لكنها تبقى منخفضة فأكثر من نصف %46إل  2015خالل مدة عشر سنوات، فقد وصلت سنة 

نرتنت لسبب أو آلخراألسر املعيشية املشكلة للمجتمع  العاملي ال تستطيع النفاذ إىل اإل

تشري عدد االشرتاكات يف شبكات اخلدمة اهلاتفية اخللوية املتنقلة عريضة النطاق إىل اإلشرتاكات اليت 

بسرعات النطاق العريض يف اجتاه املقصد ) مثل اإلنرتنت(ميكنها النفاذ إىل اتصاالت البيانات 

kbit/s 256  مع مالحظة أن هذا يشري إىل االشرتاكات يف اخلدمة )السرعةومساوية هلذه ،

  . اهلاتفية املتنقلة عريضة النطاق احملتملة ال إىل االشرتاكات النشطة

إن حجم استثمار الدول  يف النطاق العريض يتنامى بشكل مطرد عامليا، نظرا ملا لوحظ من تأثريه اإلجيايب 

ايل، إضافة إىل رفع اإلنتاجية، معدالت التوظيف الناتج احمللي اإلمج ته يف زيادةعلى االقتصاد من حيث مسامه

وفائض اإلستهالك والذي بدوره ينعكس إجيابا بالوصول الكفء إىل املعلومات والتأثريات اإلجيابية األخرى يف 

                                                                                                 الفصل�الثالث

 

2014 2015
السنوات

): III -7(رقمشكل 

      

  

  

  

  

  

     

باالعتماد على اجلدول السابق ةإعداد الباحث: المصدر

لقد عرف استخدام اإلنرتنت انتشارا واسعا وسريعا على املستوى العاملي، فقد تضاعف عدد األفراد 

املستخدمني ثالثة أضعاف من سنة 

نسبة األسر املستخدمة لالنرتنت قد عرفت منوا كبريا ومتسارعا خالل نفس الفرتة فقد بلغت نسبة منوها حوايل 

خالل مدة عشر سنوات، فقد وصلت سنة   150%

األسر املعيشية املشكلة للمجتمع  العاملي ال تستطيع النفاذ إىل اإل

تشري عدد االشرتاكات يف شبكات اخلدمة اهلاتفية اخللوية املتنقلة عريضة النطاق إىل اإلشرتاكات اليت 

ميكنها النفاذ إىل اتصاالت البيانات 

kbit/s 256باعتبارها أكرب من 

اهلاتفية املتنقلة عريضة النطاق احملتملة ال إىل االشرتاكات النشطة

إن حجم استثمار الدول  يف النطاق العريض يتنامى بشكل مطرد عامليا، نظرا ملا لوحظ من تأثريه اإلجيايب 

على االقتصاد من حيث مسامه

وفائض اإلستهالك والذي بدوره ينعكس إجيابا بالوصول الكفء إىل املعلومات والتأثريات اإلجيابية األخرى يف 
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والتجارة  جماالت شىت كالتعليم اإللكرتوين، التعليم عند بعد، ا�ال الصحي، الرتفيه، اخلدمات اإللكرتونية

اإللكرتونية، وغريها من ا�االت، ويستحوذ النطاق العريض املتنقل على النصيب األكرب من االهتمام مقارنة 

بالنطاق العريض الثابت، فالنطاق العريض املتنقل هو أكثر األسواق حيوية يف جمال تكنولوجيا املعلومات 

، وقد ارتفعت مبقدار 2015سنة  %47يف العامل  1املتنقلواإلتصال، فقد بلغت نسبة اإلقبال على النطاق العريض 

، ومرد ذلك هو استبدال اخلدمة الثابتة باخلدمة املتنقلة، بالنسبة للنطاق العريض 2007مرة إذا ما قورنت بسنة  12

سنة  %45، يف حني مل تتجاوز هذه النسبة 2015من سكان العامل سنة  %69املتنقل فقد بغ خالل نفس السنة 

2011.  

شهدت كذلك املناطق الريفية انتشارا سريعا للنطاق العريض املتنقل من اجليل الثالث، حيث بلغت نسبة 

مليار نسمة وهذا حسب إحصائيات  3.4من سكان املناطق الريفية يف العامل الذين يبلغ عددهم  %29تغطيته 

من سكان املناطق احلضرية واملقدر عددهم بأربعة مليار نسمة  %89االحتاد الدويل لالتصاالت، كما سيتمكن 

  .النفاذ إىل النطاق العريض املتنقل من اجليل الثالث

الثابتة إىل االشرتاكات يف النفاذ عايل ) السلكية(االشرتاكات يف شبكة اإلنرتنت عريضة النطاق تشري 

 ،(TCP/IP)بروتوكول اإلنرتنت /م يف اإلرسالتوصيل بروتوكول التحك(السرعة إىل شبكة اإلنرتنت العمومية 

وميكن أن يشمل ذلك مثًال االشرتاكات يف املودم  .kbit/s 256بسرعات يف اجتاه املقصد أكرب من أو مساوية 

املباين وغري ذلك من االشرتاكات يف النطاق /واأللياف املمتدة إىل املنازل ،(DSL)الكبلي، وخط املشرتك الرقمي 

، لقد منا عدد اشرتاكات النطاق العريض الثابت خالل فرتة الدراسة ولكن بصورة الثابت) السلكي(العريض 

  .2015-2013خالل الفرتة  %7بطيئة، حيث سجل زيادة سنوية بنسبة 

ميكن تلخيص تطور استخدام اإلنرتنت خالل الفرتة   :على أساس التنميةتطور اشتراكات االنترنت  - 3-2

  :على مستوى الدول املتقدمة والدول النامية يف اجلدول التايل ]2015- 2005[

  

  

  

                                                           
  2015اإلتحاد الدولي لإلتصاالت، نشرة صحفية   1
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  2015-2005تطور استخدام االنترنت على أساس التنمية خالل الفترة 

  النطاق�العر�ض�املتنقل  النطاق�العر�ض�الثابت

  

الدول�

  النامية

الدول�

  املتقدمة

الدول�

  النامية

 غ���متوفرة غ���متوفرة 1,3

 غ���متوفرة غ���متوفرة 1,8

2,3 18,5 0,8 

2,9 27,5 1,6 

3,5 36,6 3 

4,2 44,7 4,5 

4,9 56,8 8,3 

5,4 66,4 12,4 

6,2 74 17,4 

6,6 81,8 27,9 

7,1 86,7 39,1 

Source : ITU Statistics (http ://www.itu.int/ict/statistics)

  :لتوضيح معطيات اجلدول أكثر ميكن متثيلها يف الرسومات البيانية التالية

التنمية خالل الفترة  أساسعلى  نسبة األفراد المستخدمين لإلنترنت

  

2005 2006 2007

50,9 53,5 59

7,8 9,4 11,

�سبة��فراد�املستخدم�ن�لألن��نت�ع���أساس�التنمية

)الدول�املتقدمة
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III -6 :( تطور استخدام االنترنت على أساس التنمية خالل الفترة

�فراد�املستخدم�ن�

  لالن��نت

النطاق�العر�ض�الثابت  �سر�املستخدمة�لإلن��نت

الدول�

  املتقدمة

الدول�

  النامية

الدول�

  املتقدمة

الدول�

  النامية

الدول�

  املتقدمة

50,97,8 44,7 8,1 12,3 

53,59,4 48,2 9,6 15,5 

11,9 53,4 11,2 18 

61,314,6 57,7 12,3 20,4 

62,917,4 62,6 13,6 22 

66,521,1 66,3 16,4 23,5 

67,724,1 69,3 20,5 24,6 

73,827 72,6 24,2 25,7 

76,929,5 76,3 28,6 27,5 

79,532,4 78,6 31,5 28,3 

82,235,3 81,3 34,1 29 

://www.itu.int/ict/statistics) (%) نسمة  100لكل 

لتوضيح معطيات اجلدول أكثر ميكن متثيلها يف الرسومات البيانية التالية

نسبة األفراد المستخدمين لإلنترنتتطور : )III -8(شكل رقم

2005-2015 

  .أعاله  اعداد الباحثة باالعتماد على اجلدول

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

59 61,3 62,9 66,5 67,7 73,8 76,9 79,5 82,

,9 14,6 17,4 21,1 24,1
27 29,5 32,4 35,

�سبة��فراد�املستخدم�ن�لألن��نت�ع���أساس�التنمية

الدول�املتقدمة(�سبة��فراد )الدول�النامية�(�سبة��فراد

                                                                                                 الفصل�الثالث

 

I(جدول رقم

  

  

  السنوات

�فراد�املستخدم�ن�

الدول�

املتقدمة

2005  50,9 

2006  53,5 

2007  59 

2008  61,3 

2009  62,9 

2010  66,5 

2011  67,7 

2012  73,8 

2013  76,9 

2014  79,5 

2015  82,2 

لكل  امداالستخنسبة : لوحدةا  

  

لتوضيح معطيات اجلدول أكثر ميكن متثيلها يف الرسومات البيانية التالية

شكل رقم

اعداد الباحثة باالعتماد على اجلدول: المصدر

2015

,2

,3
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انطالقا من الشكل أعاله يتضح أن نسبة استخدام األفراد لالنرتنت يف الدول املتقدمة عرفت منوا خالل 

، وذلك مبعدل 2015سنة  %82.2إىل  

، بالنسبة للدول النامية بدورها عرفت تطورا يف نسبة األفراد املستخدمني لإلنرتنت وخالل نفس 

  .2015سنة  %35.3إىل 

- 2005 الفترة على اساس التنمية خالل

 

منوا على مستوى الدول سجلت يتضح أن نسبة األسر املستخدمة إلنرتنت قد 

 4.2ولكن النمو يف الدول النامية قد كان بصورة أكرب فقد بلغ 

2005 2006 2007

44,7 48,2 53
8,1 9,6 11

�سبة��سر�املستخدمة��لالن��نت�ع���اساس�التنمية�

(
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انطالقا من الشكل أعاله يتضح أن نسبة استخدام األفراد لالنرتنت يف الدول املتقدمة عرفت منوا خالل 

 2005سنة %50.9فرتة الدراسة فقد ارتفعت نسبة األفراد املستخدمني من

، بالنسبة للدول النامية بدورها عرفت تطورا يف نسبة األفراد املستخدمني لإلنرتنت وخالل نفس 

إىل  2005سنة  %7.8، فد ارتفعت من نسبة )4.6(الفرتة ولكن مبعدل أكرب 

III -9(:على اساس التنمية خالل لإلنترنتنسبة األسر المستخدمة  تطور

2015 

  )III-6(اعداد الباحثة باالعتماد على اجلدول

يتضح أن نسبة األسر املستخدمة إلنرتنت قد انطالقا من الشكل أعاله 

ولكن النمو يف الدول النامية قد كان بصورة أكرب فقد بلغ  2015- 2005املتقدمة وكذا النامية خالل فرتة 

  .بالنسبة للدول املتقدمة

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

53,4 57,7 62,6 66,3 69,3 72,6 76,3 78,6 81,3
11,2 12,3 13,6 16,4 20,5 24,2 28,6 31,5 34,1

�سبة��سر�املستخدمة��لالن��نت�ع���اساس�التنمية�

)الدول�املتقدمة(�سبة��سر )الدول�النامية(�سبة��سر

                                                                                                 الفصل�الثالث

 

انطالقا من الشكل أعاله يتضح أن نسبة استخدام األفراد لالنرتنت يف الدول املتقدمة عرفت منوا خالل 

فرتة الدراسة فقد ارتفعت نسبة األفراد املستخدمني من

، بالنسبة للدول النامية بدورها عرفت تطورا يف نسبة األفراد املستخدمني لإلنرتنت وخالل نفس 1.6ارتفاع قدره 

الفرتة ولكن مبعدل أكرب 

I(شكل رقم

اعداد الباحثة باالعتماد على اجلدول: المصدر

انطالقا من الشكل أعاله 

املتقدمة وكذا النامية خالل فرتة 

بالنسبة للدول املتقدمة 1.8مقابل فقط 

  

  

  

  

  

  

  

  

2015

3

1
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  النطاق العريض الثابت على أساس التنمية خالل الفترة

 

انطالقا من الشكل أعاله يتضح أن نسبة اشرتاكات النطاق العريض الثابت قد عرفت منوا خالل الفرتة 

سنة  %29إىل  2005سنة  %12.3بالنسبة للدول املتقدمة والنامية على حد سواء، فقد ارتفعت من 

  .5.46دول النامية مبعدل يف ال %

  على أساس التنمية خالل الفترة متنقل

 

2005 2006 2007 2008

12,3 15,5 18 20
1,3

1,8
2,3

�سبة�اش��ا�ات�النطاق�العر�ض�الثابت�ع���أساس�التنمية�

)الدول�املتقدمة(النطاق�العر�ض�الثابت

2005 2006 2007 2008

18,5 27,0,8
1,6

�سبة�إش��ا�ات�النطاق�العر�ض�املتنقل�ع���أساس�التمنية

)الدول�املتقدمة(النطاق�العر�ض�املتقل

 غ���متوفرة�
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II -10( :النطاق العريض الثابت على أساس التنمية خالل الفترة اتتطور نسبة اشتراك
2005-2015  

  )III-6(اعداد الباحثة باالعتماد على اجلدول

انطالقا من الشكل أعاله يتضح أن نسبة اشرتاكات النطاق العريض الثابت قد عرفت منوا خالل الفرتة 

بالنسبة للدول املتقدمة والنامية على حد سواء، فقد ارتفعت من 

%7.1إىل  % 1.3، ومن 2.36بالنسبة للدول املتقدمة وذلك مبعدل 

II -11( :متنقلالنطاق العريض ال اتتطور نسبة اشتراك
2005-2015  

  )III-6(اعداد الباحثة باالعتماد على اجلدول

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

20,4 22 23,5 24,6 25,7 27,5 28,3 29

2,9 3,5 4,2 4,9 5,4 6,2 6,6 7,1

�سبة�اش��ا�ات�النطاق�العر�ض�الثابت�ع���أساس�التنمية�

النطاق�العر�ض�الثابت )الدول�النامية(النطاق�العر�ض�الثابت

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

,5 36,6 44,7 56,8 66,4 74 81,8 86,7
6

3 4,5
8,3

12,4
17,4

27,9
39,1

�سبة�إش��ا�ات�النطاق�العر�ض�املتنقل�ع���أساس�التمنية

النطاق�العر�ض�املتقل )الدول�النامية(النطاق�العر�ض�املتقل

                                                                                                 الفصل�الثالث

 

III(شكل رقم

اعداد الباحثة باالعتماد على اجلدول: المصدر  

انطالقا من الشكل أعاله يتضح أن نسبة اشرتاكات النطاق العريض الثابت قد عرفت منوا خالل الفرتة 

بالنسبة للدول املتقدمة والنامية على حد سواء، فقد ارتفعت من  2005-2015

بالنسبة للدول املتقدمة وذلك مبعدل  2015

  

III(شكل رقم

  

اعداد الباحثة باالعتماد على اجلدول: المصدر  

  

2015
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انطالقا من الشكل السابق يتضح أن نسبة اشرتاكات النطاق العريض املتنقل قد عرفت منوا مطردا بالنسبة 

بالنسبة للدول النامية خالل الفرتة  %39.1إىل  %0.8للدول املتقدمة والنامية على حد سواء فقد ارتفعت من 

بالنسبة للدول املتقدمة وخالل نفس الفرتة ولكن نسبة النمو يف الدول   %86.7إىل  %18.5ومن  2007-2015

  .بالنسبة للدول النامية 4.7مقابل  49املتقدمة قد كانت أكرب 

مل حتقق وسيلة اتصال يف التاريخ ما حققته شبكة االنرتنت يف سرعة انتشارها، ولكن تبقى فجوة رقمية 

ة من خدمات اإلنرتنت لعدة أسباب اقتصادية، ثقافية، اجتماعية وحىت بني الدول املتقدمة والنامية يف االستفاد

  .جغرافية

ميكن توضيح التطور يف نسبة استخدام : المناطق الجغرافية أساسعلى تطور اشتراكات االنترنت  - 3-3

  2015-2005خالل الفرتة  االنرتنت من طرف األفراد

  2015-2005تطور نسبة استخدام اإلنترنت من طرف األفراد خالل الفترة ): III -7(جدول رقم

الدول�  فر�قياإ  السنوات

  العر�ية�

آسيا�

واملحيط�

  ال�ادي

ول�درابطة�ال

  املستقلة

  �مر�كتان  أورو�ا

2005  2.4  

3.3  

8.3  9.4  10.3  46.3  35.9  

2006  11.1  10.6  12.6  49.7  38.8  

2007  3.9  13.4  13.4  16.8  56.0  42.7  

2008  5.9  16.2  16.2  19.5  60.2  44.1  

2009  7.3  19.1  18.9  23.8  63.2  46.1  

2010  9.8  24.3  22.5  34.0  66.6  48.6  

2011  12.6  26.5  25.2  40.7  67.8  51.0  

2012  14.4  29.4  28.4  50.7  70.0  56.4  

2013  16.7  32.2  30.7  54.8  71.7  60.4  

2014  18.9  34.7  33.8  57.4  74.5  63.1  

2015  20.7  37.0  36.9  59.9  77.6  66.0  

Source : ITU Statistics (http ://www.itu.int/ict/statistics) (%) نسمة  100لكل  امداالستخنسبة : لوحدةا  

  

انطالقا من اجلدول يتضح أن نسبة استعمال األفراد لالنرتنت قد ارتفعت خالل فرتة الدراسة وبالنسبة 

وهي أعلى نسبة  8.6لكافة املناطق اجلغرافية ولكن بنسب متفاوتة، ففي افريقيا ارتفعت نسبة االستخدام مبعدل 
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2% 8%

41%

32%

2005سنة 

إفر�قيا الدول�العر�ية

آسيا�واملحيط�ال�ادي رابطة�الدول�املستقلة

أورو�ا �مر�كتان

وأوروبا  1.8، األمريكتان 3.9، آسيا واحمليط اهلادئ 

بالرغم من النمو امللحوظ يف استخدام األفراد لالنرتنت يف خمتلف ملناطق اجلغرافية للعامل، تبقى نسب 

، 2015االستخدام إىل عدد السكان حمدودة، ففي حني يستخدم فرد من بني مخسة أفراد االنرتنت يف إفريقيا سنة 

  .املقابل فردين يف آسيا، ثالثة أفراد يف رابطة الدول املستقلة واألمريكتان وأربعة أفراد يف  أوروبا

نسبة استخدام االنترنت من طرف األفراد على المناطق الجغرافية 

بالرغم من ا�هودات اليت بذلتها إفريقيا، الدول العربية وآسيا يف جمال اإلنرتنت، واليت سامهت يف منو نسب 

استخدامها مقارنة برابطة الدول املستقلة، أوروبا واألمريكتان تبقى هذه األخرية حتوز على القدر األكرب من هذه 

  .تفسره الفجوة الرقمية بني الدول النامية والدول املتقدمة
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8%

9%

الدول�العر�ية

رابطة�الدول�املستقلة

7%

20%
26%

22%

2015سنة 

إفر�قيا الدول�العر�ية

آسيا�واملحيط�ال�ادي رابطة�الدول�املستقلة

أورو�ا �مر�كتان

، آسيا واحمليط اهلادئ 4.4، الدول العربية 5.8منو، تليها رابطة الدول املستقلة مبعدل 

بالرغم من النمو امللحوظ يف استخدام األفراد لالنرتنت يف خمتلف ملناطق اجلغرافية للعامل، تبقى نسب 

االستخدام إىل عدد السكان حمدودة، ففي حني يستخدم فرد من بني مخسة أفراد االنرتنت يف إفريقيا سنة 

املقابل فردين يف آسيا، ثالثة أفراد يف رابطة الدول املستقلة واألمريكتان وأربعة أفراد يف  أوروبا

III -12( :نسبة استخدام االنترنت من طرف األفراد على المناطق الجغرافية  المقارنة بين

  2015و 2005للسنتين 

  )III -7(اجلدولاعداد الباحثة باالعتماد على معطيات 

بالرغم من ا�هودات اليت بذلتها إفريقيا، الدول العربية وآسيا يف جمال اإلنرتنت، واليت سامهت يف منو نسب 

استخدامها مقارنة برابطة الدول املستقلة، أوروبا واألمريكتان تبقى هذه األخرية حتوز على القدر األكرب من هذه 

تفسره الفجوة الرقمية بني الدول النامية والدول املتقدمةالتكنولوجيا يف العامل، وهذا ما 

  

  

  

  

                                                                                                 الفصل�الثالث

 

13%

12%

الدول�العر�ية

رابطة�الدول�املستقلة

�مر�كتان

منو، تليها رابطة الدول املستقلة مبعدل 

1.7.   

بالرغم من النمو امللحوظ يف استخدام األفراد لالنرتنت يف خمتلف ملناطق اجلغرافية للعامل، تبقى نسب 

االستخدام إىل عدد السكان حمدودة، ففي حني يستخدم فرد من بني مخسة أفراد االنرتنت يف إفريقيا سنة 

املقابل فردين يف آسيا، ثالثة أفراد يف رابطة الدول املستقلة واألمريكتان وأربعة أفراد يف  أوروباجند ب

I(شكل رقم

اعداد الباحثة باالعتماد على معطيات : المصدر

بالرغم من ا�هودات اليت بذلتها إفريقيا، الدول العربية وآسيا يف جمال اإلنرتنت، واليت سامهت يف منو نسب 

استخدامها مقارنة برابطة الدول املستقلة، أوروبا واألمريكتان تبقى هذه األخرية حتوز على القدر األكرب من هذه 

التكنولوجيا يف العامل، وهذا ما 
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  2015-2005تطور نسبة استخدام اإلنترنت من طرف األسر خالل الفترة : )III -8(جدول رقم

الدول�  فر�قياإ  السنوات

  العر�ية�

آسيا�

واملحيط�

  ال�ادي

ول�درابطة�ال

  املستقلة

  �مر�كتان  أورو�ا

2005  1 

1,3 

9,5 11,8 11,1 42 32,7 

2006  11,2 13,5 14 46,4 34,5 

2007  1,5 13,4 15,8 16,8 51,7 36,8 

2008  1,8 15,2 16,6 20,7 57,8 38,9 

2009  2,5 19 17,8 26,1 62,4 42,2 

2010  3,7 24,4 20,1 33 67,8 44,4 

2011  5,9 28,8 24,1 38,1 70,7 48,2 

2012  7,5 31,2 28 43,4 74 51,8 

2013  8,6 34,7 33,3 54,3 76 54,7 

2014  9,7 38 36,3 57,2 79 57,3 

2015  10,7 40,3 39 60,1 82,1 60 

Source : ITU Statistics (http ://www.itu.int/ict/statistics) (%) إلى العدد الكلي لألسر امداالستخنسبة : لوحدةا  

انطالقا من اجلدول أعاله يتضح أن نسبة إستخدام األسر لإلنرتنت من طرف األسر املعيشية قد عرفت 

ارتفاعا مستمرا خالل فرتة الدراسة ويف كل املناطق اجلغرافية ولكن بدرجات متفاوتة، فقد منا اإلستخدام يف إفريقيا 

  . 1.8واألمريكتان  1.9أوروبا ، 3.3، آسيا 4.2، الدول العربية 5.4، رابطة الدول املستقلة 10.7مبعدل 

بالرغم من النمو امللحوظ يف استخدام األسر لالنرتنت يف خمتلف ملناطق اجلغرافية للعامل، تبقى نسب 

االستخدام إىل عدد السكان حمدودة، ففي حني تبلغ نسبة األسر اليت لديها نفاذ إىل اإلنرتنت يف إفريقيا سنة  

يف كل من رابطة الدول املستقلة  %60يف الدول العربية،  %40.3يف آسيا،  %39، جند باملقابل 10.7% 2015

 .%82.1واألمريكتان، وتتصدر أوروبا ا�موعة بنسبة 
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2% 8%
8%

41%

32%

2005سنة 

إفر�قيا الدول�العر�ية

آسيا�واملحيط�ال�ادي رابطة�الدول�املستقلة

أورو�ا �مر�كتان

  نسبة استخدام االنترنت من طرف األفراد على المناطق الجغرافية 

  

بالرغم من التطور يف نسبة منو عدد األسر اليت تستطيع النفاذ إىل اإلنرتنت يف كل منطقة من املناطق 

، إال أن حصة كل منطقة من أمجايل االستخدام قد كانت 

، %7إىل  %2متفاوتة بينها، فقد ارتفعت حصة افريقيا من امجايل األسر اليت تستطيع النفاذ إىل االنرتنت من 

، حصة رابطة الدول %12إىل  %8، حصة آسيا ارتفعت من 

 %26، يف حني اخنفضت حصة كل من أوروبا واألمريكتان إىل 
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9%

رابطة�الدول�املستقلة

7%

20%
26%

22%

2015سنة 

إفر�قيا الدول�العر�ية

آسيا�واملحيط�ال�ادي رابطة�الدول�املستقلة

أورو�ا �مر�كتان

III-13 :(نسبة استخدام االنترنت من طرف األفراد على المناطق الجغرافية  المقارنة بين

  2015و 2005للسنتين 

  )III -8(اعداد الباحثة باالعتماد على معطيات اجلدول

بالرغم من التطور يف نسبة منو عدد األسر اليت تستطيع النفاذ إىل اإلنرتنت يف كل منطقة من املناطق 

، إال أن حصة كل منطقة من أمجايل االستخدام قد كانت 2005وباملقارنة مع سنة  2015اجلغرافية خالل سنة 

متفاوتة بينها، فقد ارتفعت حصة افريقيا من امجايل األسر اليت تستطيع النفاذ إىل االنرتنت من 

، حصة آسيا ارتفعت من %13إىل  %8حصة الدول العربية ارتفعت من 

، يف حني اخنفضت حصة كل من أوروبا واألمريكتان إىل %20إىل  % 9تفعت املستقلة من كذلك ار 

 . 

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                 الفصل�الثالث

 

13%

12%

الدول�العر�ية

رابطة�الدول�املستقلة

�مر�كتان

II(شكل رقم

اعداد الباحثة باالعتماد على معطيات اجلدول: المصدر         

بالرغم من التطور يف نسبة منو عدد األسر اليت تستطيع النفاذ إىل اإلنرتنت يف كل منطقة من املناطق 

اجلغرافية خالل سنة 

متفاوتة بينها، فقد ارتفعت حصة افريقيا من امجايل األسر اليت تستطيع النفاذ إىل االنرتنت من 

حصة الدول العربية ارتفعت من 

املستقلة من كذلك ار 

. على الرتتيب %22و
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  2015-2005تطور اشتراكات النطاق العريض الثابت خالل الفترة ): III-9(جدول رقم

Source : ITU Statistics (http ://www.itu.int/ict/statistics)      (%) نسمة 100لكل  امداالستخنسبة : لوحدةا  
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إفر�قيا

رابطة�الدول�املستقلة

- 2005بالرغم من النمو الذي عرفته اشرتاكات النطاق العريض الثابت يف كل املناطق اجلغرافية خالل الفرتة 

مرات 3مرة، أوروبا  23مرات، رابطة الدول املستقلة 

إال أن إفريقيا والدول العربية مازالت تتمركز يف خانة الدول األقل استخداما للنطاق العريض 

على الرتتيب، بينما تصدرت   %4و أقل من 

 %18و %29.6: دام للنطاق العريض الثابت بنسبيت

  :على الرتتيب، وميكن توضيح حصة كل منطقة من االستخدام يف الشكل التايل

  2015لسنة  الثابت حصة المناطق الجغرافية من النطاق العريض

القا من الشكل أعاله يتضح أن أوروبا حتوز على احلصة األكرب من استخدام النطاق العريض الثابت 

، ومها بذلك يشكالن معا أكرب من نصف استخدام 

، أما آسيا %5و %1النطاق العريض الثابت على مستوى العامل، بينما حتوز افريقيا والدول العربية فقط على نسبة 
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1% 5%
12%

18%

40%

24%

الدول�العر�ية آسيا�واملحيط�ال�ادئ

رابطة�الدول�املستقلة أورو�ا �مر�كتان

بالرغم من النمو الذي عرفته اشرتاكات النطاق العريض الثابت يف كل املناطق اجلغرافية خالل الفرتة 

مرات، رابطة الدول املستقلة  4مرة، آسيا  12مرات، الدول العربية 

إال أن إفريقيا والدول العربية مازالت تتمركز يف خانة الدول األقل استخداما للنطاق العريض )  

و أقل من  %1نسمة أقل من  100الثابت، حيث بلغت نسبة االستخدام لكل 

دام للنطاق العريض الثابت بنسبيتكل من أوروبا واألمريكتان ا�موعة من حيث نسبة االستخ

على الرتتيب، وميكن توضيح حصة كل منطقة من االستخدام يف الشكل التايل

حصة المناطق الجغرافية من النطاق العريض): III-14(شكل رقم

  )III -9(معطيات اجلدول عداد الباحثة باالعتماد على من إ :المصدر

القا من الشكل أعاله يتضح أن أوروبا حتوز على احلصة األكرب من استخدام النطاق العريض الثابت 

، ومها بذلك يشكالن معا أكرب من نصف استخدام %24تليها األمريكتان بنسبة  %40: وذلك بنسبها قدرها

النطاق العريض الثابت على مستوى العامل، بينما حتوز افريقيا والدول العربية فقط على نسبة 

  .  على الرتتيب %18و %12ورابطة الدول املستقلة فقد بلغت حصتهما 

  

  

  

                                                                                                 الفصل�الثالث

 

بالرغم من النمو الذي عرفته اشرتاكات النطاق العريض الثابت يف كل املناطق اجلغرافية خالل الفرتة 

مرات، الدول العربية  5افريقيا ( 2015

)  واألمريكتان مرتني

الثابت، حيث بلغت نسبة االستخدام لكل 

كل من أوروبا واألمريكتان ا�موعة من حيث نسبة االستخ

على الرتتيب، وميكن توضيح حصة كل منطقة من االستخدام يف الشكل التايل

  

شكل رقم

  

  

  

  

  

المصدر                       

القا من الشكل أعاله يتضح أن أوروبا حتوز على احلصة األكرب من استخدام النطاق العريض الثابت انط

وذلك بنسبها قدرها

النطاق العريض الثابت على مستوى العامل، بينما حتوز افريقيا والدول العربية فقط على نسبة 

ورابطة الدول املستقلة فقد بلغت حصتهما 
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  2015-2005ض المتنقل خالل الفترة تطور اشتراكات النطاق العري): III-10(جدول رقم

Source : ITU Statistics (http ://www.itu.int/ict/statistics) (%) نسمة  100لكل  امداالستخنسبة : لوحدةا  

  

عرفت كل املناطق اجلغرافية تطورا كبريا فيما خيص نسبة استخدام النطاق العريض املتنقل، وقد حازت كل 

مرة على الرتتيب، تلتها آسيا  7.96و 9.67: من إفريقيا والدول العربية على أعلى معدات النمو واليت قدرت بـ

  ،2.26مرة ورابطة الدول املستقلة مبعدل  2.56مرة، أوروبا مبعدل  3.15مرة، األمريكتان مبعدل  5.72مبعدل 

يبقى منخفضا  2015رغم معدالت النمو املرتفعة إلفريقيا إال أن استخدامها للنطاق العريض املتنقل سنة 

، فهي الوحيدة اليت ال يزال تغلغل النطاق )على الرتتيب %77.6و %78.2(إذا ما قورنت بأوروبا واألمريكتان 

  .%20العريض املتنقل فيها أقل من 
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إفر�قيا

رابطة�الدول�املستقلة

  2015لسنة  المتنقل حصة المناطق الجغرافية من النطاق العريض

يتضح أن أكرب حصة من النطاق العريض املتنقل حتوزها كل من أوروبا 

على  %14و %16: على الرتتيب، تليها رابطة الدول املستقلة وآسيا بنسبة

  .على الرتتيب

  2014-2008 خالل الفترة

ميكن تلخيص أهم التطورات اليت عرفتها سلة أسعار تكنولوجيا املعلومات واالتصال على املستوى العاملي 
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6%

13%

14%

16%26%

25%

الدول�العر�ية آسيا�واملحيط�ال�ادئ

رابطة�الدول�املستقلة أورو�ا �مر�كتان

حصة المناطق الجغرافية من النطاق العريض): III-15(شكل رقم

  )III -10(عداد الباحثة باالعتماد على معطيات اجلدول إ

يتضح أن أكرب حصة من النطاق العريض املتنقل حتوزها كل من أوروبا  الشكل أعالهانطالقا من 

على الرتتيب، تليها رابطة الدول املستقلة وآسيا بنسبة %25و 26%

على الرتتيب %6و %13الرتتيب، مث يف األخري الدول العربية وإفريقيا بنسبة 

خالل الفترة في العالم تكنولوجيا المعلومات واالتصال سلة أسعار

ميكن تلخيص أهم التطورات اليت عرفتها سلة أسعار تكنولوجيا املعلومات واالتصال على املستوى العاملي 

  :يف اجلدول التايل 2014-2008والسالل الفرعية خالل الفرتة 

                                                                                                 الفصل�الثالث

 

شكل رقم

  

    

  

  

  

إ :المصدر                

انطالقا من 

26واألمريكتان بنسبة 

الرتتيب، مث يف األخري الدول العربية وإفريقيا بنسبة 

سلة أسعارتطور  -4

ميكن تلخيص أهم التطورات اليت عرفتها سلة أسعار تكنولوجيا املعلومات واالتصال على املستوى العاملي  

والسالل الفرعية خالل الفرتة 
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  2014-2008تطور سلة أسعار تكنولوجيا المعلومات واالتصال خالل الفترة ): III-11(جدول رقم

 السنوات

سلة�أسعار�تكنولوجيا�

 ال�اتف�الثابت ا��لوي�املتنقل النطاق�العر�ض�الثابت و�تصالاملعلومات�

2008 12,5 91,8 8,7 5,3 

2009 11 49,9 7,3 4,4 

2010 9,4 33,7 6,3 4,4 

2011 8,6 23,4 5,6 4,1 

2012 7,3 15,6 5 3,9 

2013 7 12,7 4,6 3.5 

2014 5,9 14 4,4 3,6 

، ملخص تنفيذي، تقرير قياس مجتمع المعلوماتمن إعداد الباحثة باالعتماد على معطيات اإلحتاد الدويل لالتصاالت،  :المصدر

  .06، ص2015

مما ال شك فيه أنه هناك عالقة عكسية بني أسعار التقنيات واخلدمات يف جمال االتصاالت وتكنولوجيا 

املعلومات وبني نسبة االستخدام، فكلما اخنفضت أسعار اخلدمات والتقنيات باملقارنة مع متوسط دخل الفرد  

لزيادة يف نسب االستخدام كانت هناك زيادة يف عدد املستخدمني والعكس صحيح، ومن ناحية أخرى فإن ا

ستسهم يف ختفيض األسعار، وعامليا تواصل أسعار االتصاالت اخنفاضا ملموسا بشكل عام، فقد شهدت 

يف مؤشر سلة أسعار تكنولوجيا  2014و 2008بني سنيت  %53السنوات األخرية اخنفاضا مبعدل ما يقارب 

 %14إىل  %91.8ل نفس الفرتة اخنفضت من املعلومات واالتصال، بالنسبة ألسعار النطاق العريض الثابت وخال

على الرتتيب وخالل نفس  %32و  %50أما خدمات اهلاتف اخللوي املتنقل واهلاتف الثابت فقد اخنفضت مبعدل

يت عرفتها سلة أسعار تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف العامل يف الشكل الفرتة، وميكن متثيل أهم التطورات ال

  : التايل
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  2014-2008تطور سلة أسعار تكنولوجيا المعلومات واالتصال خالل الفترة 

  

  2015-2011خالل الفترة 

عرف عدد الصفقات اليت تشمل عمليات البيع والشراء باستخدام شبكة اإلنرتنت على املستوى العاملي 

 38.5إىل ما يقارب  2011مليار صفقة سنة 

  :، وميكن متثيل هذا التطور يف الشكل التايل
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تطور سلة أسعار تكنولوجيا المعلومات واالتصال خالل الفترة ): III-16(شكل رقم

  ).III-11(إعداد الباحثة باالعتماد على معطيات اجلدول

  �لك��ونية����العالمتطور�التجارة�

خالل الفترة  تطور عدد صفقات التجارة اإللكترونية على مستوى العالم

عرف عدد الصفقات اليت تشمل عمليات البيع والشراء باستخدام شبكة اإلنرتنت على املستوى العاملي 

مليار صفقة سنة  21.3فقد انتقل العدد من  2015-2011إرتفاعا ملحوظا خالل الفرتة 

، وميكن متثيل هذا التطور يف الشكل التايل%81 يقارب، مسجال بذلك منوا 2015

2009 2010 2011 2012 2013 2014

سلة�أسعار�تكنولوجيا�املعلومات�و�تصال� النطاق�العر�ض�الثابت

ال�اتف�ا��لوي�املتنقل� ال�اتف�الثابت

السنوات

                                                                                                 الفصل�الثالث

 

شكل رقم

إعداد الباحثة باالعتماد على معطيات اجلدول: المصدر

  

تطور�التجارة� -خامسا

تطور عدد صفقات التجارة اإللكترونية على مستوى العالم -1

عرف عدد الصفقات اليت تشمل عمليات البيع والشراء باستخدام شبكة اإلنرتنت على املستوى العاملي 

إرتفاعا ملحوظا خالل الفرتة 

2015مليار صفقة سنة 

  

  

  

  

  

  

2014
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2011

21,3
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��م�تجارة�التجزئة��ك��ونية�ع���مستوى�العالم�باملليار�دوالر

-2011تطور عدد صفقات التجارة اإللكترونية على مستوى العالم خالل الفترة 

 

               Source : http://www.statista.com/statistics/369333/number

  

ميكن توضيح تطور حجم جتارة التجزئة اإللكرتونية 

  2019-2014خالل الفترة  في العالم 

Source : WORLDWIDE RETAIL ECOMMERCE SALES: EMARKETER’S UPDATED ESTIMATES AND FORECAST THROUGH 

2019, eMarketer 2016; http://www.emarketer.com/public_media

12/04/2016 
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2012 2013* 2014* 2015*

25,4
29,3

34,1
38,5

عدد�صفقات�التجارة��لك��ونية�ع���مستوى�العالم�باملليار

2015 2016* 2017* 2018* 2019*

1670,99
2050,36

2498,48
3015,15

3578,06

السنوات

��م�تجارة�التجزئة��ك��ونية�ع���مستوى�العالم�باملليار�دوالر

III-17:( تطور عدد صفقات التجارة اإللكترونية على مستوى العالم خالل الفترة

2015  

http://www.statista.com/statistics/369333/number-ecommerce-transactions-worldwide/; 15/05/2016

  2019-2014خالل الفترة  حجم مبيعات تجارة التجزئة اإللكترونية

ميكن توضيح تطور حجم جتارة التجزئة اإللكرتونية : حجم مبيعات تجارة التجزئة اإللكترونية في العالم

  :يف الشكل التايل *2019- 2014على املستوى العاملي خالل الفرتة  

في العالم حجم تجارة التجزئة اإللكترونية ):III-18(شكل رقم

WORLDWIDE RETAIL ECOMMERCE SALES: EMARKETER’S UPDATED ESTIMATES AND FORECAST THROUGH 

http://www.emarketer.com/public_media/docs/eMarketer_eTailWest2016_Worldwide_ECommerce_Report.pdf

                                                                                                 الفصل�الثالث

 

III(شكل رقم

  

  

  

  

  

; 15/05/2016 

  

حجم مبيعات تجارة التجزئة اإللكترونية -2

حجم مبيعات تجارة التجزئة اإللكترونية في العالم - 2-1

على املستوى العاملي خالل الفرتة  

شكل رقم

  

  

  

  

  

 

WORLDWIDE RETAIL ECOMMERCE SALES: EMARKETER’S UPDATED ESTIMATES AND FORECAST THROUGH 

/docs/eMarketer_eTailWest2016_Worldwide_ECommerce_Report.pdf,p.04 

http://www.statista.com/statistics/369333/number-ecommerce-transactions-worldwide/
http://www.emarketer.com/public_media/docs/eMarketer_eTailWest2016_Worldwide_ECommerce_Report.pdf
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ترليون دوالر، مبعدل  22على املستوى العاملي  2015عرف حجم املبيعات من السلع واخلدمات سنة 

من امجايل املبيعات  %7.6، يف حني بلغ حجم جتارة التجزئة اإللكرتونية 2014مقارنة بسنة  %5.6ارتفاع قدره 

من املتوقع أن يقفز هذا العدد إىل  2019ترليون دوالر، ويف آفاق  1.671العاملية خالل نفس السنة، وهو مايعادل 

  .من حجم املبيعات على املستوى العاملي %12.8ترليون دوالر، ليصل إىل  3.578

 :2019-2014خالل الفترة على مستوى المناطق الجغرافية  حجم مبيعات تجارة التجزئة اإللكترونية -2-2

  :ميلكن تلخيص هدا التطور يف اجلدول التايل

حجم مبيعات تجارة التجزئة اإللكترونية على مستوى المناطق الجغرافية خالل الفترة ):III-12(جدول رقم 

                                         )دوالر مليار: الوحدة(                                             2014-2019

  السنوات

آسيا�واملحيط�

 ال�ادئ

أمر��ا�

 الشمالية

  أورو�ا

 الغر�ية

أورو�ا�

الوسطى�

 والشرقية

  أمر��ا

 الالتي�ية

افر�قيا�والشرق�

 �وسط

2014  646,92 321,23 280,62 42,6 33,35 11,4 
2015  877,61 367,44 317,38 52,38 40,98 14,69 
2016*  1152,1 415,71 351,38 62,55 49,83 18,67 
2017*  1488,42 466,92 385,91 74,08 59,81 23,33 
2018*  1892,07 521,74 418,2 85,6 68,94 28,6 
2019*  2336,27 579,93 448,69 98,74 79,74 34,69 

Source : WORLDWIDE RETAIL ECOMMERCE SALES: EMARKETER’S UPDATED ESTIMATES AND FORECAST THROUGH 

,p.04 /docs/eMarketer_eTailWest2016_Worldwide_ECommerce_Report.pdfhttp://www.emarketer.com/public_media2019, eMarketer 2016; 

12/04/2016 

يعترب سوق آسيا األكرب حجما من حيث جتارة التجزئة اإللكرتونية، فقد بلغت مبيعات هذا النوع من 

لتجارة التجزئة  اإلمجالية، مسجلة بذلك نسبة تتجاوز نصف املبيعات 2015مليار دوالر سنة  877التجارة 

اإللكرتونية على املستوى العاملي، ستشهد هذه املنطقة كذلك أسرع املكاسب من هذا النوع من التجارة باملقارنة 

، ويرجع 2019ترليون دوالر سنة  2.34مع بقية املناطق اجلغرافية، حيث من املتوقع أن يصل رقم أعماهلا إىل 

الدخل املتاح يف كل من الصني، اهلند  ارتفاعملستخدمني فضال عن السبب يف ذلك إىل النمو السريع يف عدد ا

  .وأندونيسا

، ليصل رقم 2015سنة  %14.4ارتفع سوق مبيعات جتارة التجزئة اإللكرتونية يف أمريكا الشمالية مبعدل 

مليار والر، ويرجع ذلك إىل زيادة االنفاق من  367.44األعمال احملقق منها يف هذه املنطقة وخالل نفسة السنة 

http://www.emarketer.com/public_media/docs/eMarketer_eTailWest2016_Worldwide_ECommerce_Report.pdf
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53%

مليار دوالر سنة  580طرف املتسويقني عرب االنرتنت يف هذه املنطقة، ومن املتوقع أن يصل حجم رقم األعمال 

، 2015مليار دوالر سنة  317.89لتجزئة اإللكرتونية 

ليسجل ما يقارب  2019من امجايل املبيعات يف املنطقة، ومن املتوقع أن يزيد حجمه يف آفاق 

والشرقية، إفريقيا هناك جمال كبري لنمو جتارة التجزئة اإللكرتونية يف كل من أمريكا الالتينية، أوروبا الوسطى 

 2015والشرق األوسط، فقد بلغت معدالت النمو يف حجم هذه التجارة وعلى مستوى هذه املناطق سنة 

، لكن نسبة جتارة التجزئة اإللكرتونية إىل امجايل 

، لكن التحسينات اليت شهد�ا املنطقة 2015

من حيث الدفع وأساليب الشحن، باإلضافة إىل توسيع القاعدة الرقمية ستساعد هذه السوق على النمو يف 

السنوات املقبلة، وميكن توضيح حصة خمتلف األقاليم من امجايل جتارة التجزئة اإللكرتونية على مستوى العامل يف 

حصة المناطق الجغرافية من تجارة التجزئة اإللكترونية على المستوى العالمي 
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22%

19%

3%
2%

1%

أمر��ا�الشمالية

أورو�ا�الغر�ية

أورو�ا�الوسطى�والشرقية�

أمر��ا�الالتي�ية�

آسيا�واملحيط�ال�ادئ

افر�قيا�والشرق��وسط

طرف املتسويقني عرب االنرتنت يف هذه املنطقة، ومن املتوقع أن يصل حجم رقم األعمال 

  .، وذلك بسب منو حجم التجارة اإللكرتونية عرب اهلاتف النقال

لتجزئة اإللكرتونية يف أوروبا الغربية بلغ رقم األعمال احملقق من جتارة ا

من امجايل املبيعات يف املنطقة، ومن املتوقع أن يزيد حجمه يف آفاق  

  .مليار دوالر

هناك جمال كبري لنمو جتارة التجزئة اإللكرتونية يف كل من أمريكا الالتينية، أوروبا الوسطى 

والشرق األوسط، فقد بلغت معدالت النمو يف حجم هذه التجارة وعلى مستوى هذه املناطق سنة 

، لكن نسبة جتارة التجزئة اإللكرتونية إىل امجايل %28.5و %23 ،%22.9: على التوايل 2014

2015سنة  %3وز جتارة التجزئة تبقى منخفضة يف هذه املناطق فلم تتجا

من حيث الدفع وأساليب الشحن، باإلضافة إىل توسيع القاعدة الرقمية ستساعد هذه السوق على النمو يف 

السنوات املقبلة، وميكن توضيح حصة خمتلف األقاليم من امجايل جتارة التجزئة اإللكرتونية على مستوى العامل يف 

III-19 :( حصة المناطق الجغرافية من تجارة التجزئة اإللكترونية على المستوى العالمي

  2015سنة 

  )III-12(إعداد الباحثة باالعتماد على اجلدول

                                                                                                 الفصل�الثالث

 

أمر��ا�الشمالية

أورو�ا�الغر�ية

أورو�ا�الوسطى�والشرقية�

أمر��ا�الالتي�ية�

آسيا�واملحيط�ال�ادئ

افر�قيا�والشرق��وسط

طرف املتسويقني عرب االنرتنت يف هذه املنطقة، ومن املتوقع أن يصل حجم رقم األعمال 

، وذلك بسب منو حجم التجارة اإللكرتونية عرب اهلاتف النقال2019

يف أوروبا الغربية بلغ رقم األعمال احملقق من جتارة ا

 %7.5وهو ما ميثل 

مليار دوالر 448.69

هناك جمال كبري لنمو جتارة التجزئة اإللكرتونية يف كل من أمريكا الالتينية، أوروبا الوسطى 

والشرق األوسط، فقد بلغت معدالت النمو يف حجم هذه التجارة وعلى مستوى هذه املناطق سنة 

2014وباملقارنة مع سنة 

جتارة التجزئة تبقى منخفضة يف هذه املناطق فلم تتجا

من حيث الدفع وأساليب الشحن، باإلضافة إىل توسيع القاعدة الرقمية ستساعد هذه السوق على النمو يف 

السنوات املقبلة، وميكن توضيح حصة خمتلف األقاليم من امجايل جتارة التجزئة اإللكرتونية على مستوى العامل يف 

  :ايلالشكل الت

III(شكل رقم

  

   

إعداد الباحثة باالعتماد على اجلدول: المصدر  
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يتضح أن آسيا املركز األول من حيث نصيبها من مبيعات جتارة التجزئة  السابقانطالقا من الشكل 

االلكرتونية وذلك فهي متثل ما يقارب النصف من هذه املبيعات، تليها أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية بنسبيت 

على الرتتيب، أما كل من أوروبا الشرقية، أمريكا الالتينية وأفريقيا والشرق األوسط فلم تتجاوز  %19و 22%

 .%3حصتها 

  التجارة اإللكترونية بين المؤسساتحجم مبيعات  -3

، ومن املتوقع أن يصل حجمها 2013بليون دوالر سنة  600بلغ حجم التجارة اإللكرتونية بني املؤسسات 

متضمنا التبادل اإللكرتوين  2012ترليون دوالر سنة  5.5ترليون دوالر بعد أن بلغ  12إىل  2020يف مطلع سنة 

، ويرجع السبب وراء ضخامة سوق التجارة اإللكرتونية بني املؤسسات إىل الضغط التنافسي للمؤسسات للبيانات

نرتنت، االهتمام املتزايد هلذه املنافسة يف جمال النشاط من خالل االقبال املتزايد حنو البيع والشراء عرب اإل

  املؤسسات يف تقدمي الطلبيات عرب التجارة اإللكرتونية النقالة، باإلضافة إىل زيادة شعبية  األسواق اإللكرتونية مثل 

alibaba.com et amazonSapply.com  
1  

خمتلف من الصعب استخراج أي جمموعة من البيانات املوثوقة عن منو التجارة اإللكرتونية بني املؤسسات يف 

العامل أو يف خمتلف املناطق اجلغرافية، والسبب الرئيس وراء ذلك هو أن معظم املؤسسات اإللكرتونية ال جتعل دول 

يف دول توفرت البيانات حوهلا، باإلضافة إىل   ئياتاإلحصامعلوما�ا متاحة أمام اجلمهور، هذا ما جعلنا نلخص 

  .وهي الواليات املتحدة األمريكية والصني كو�ا أهم الدول مسامهة يف مبيعات التجارة اإللكرتونية العاملية

-2014خالل الفترة  الواليات المتحدة األمريكية تطور التجارة اإللكترونية بين المؤسسات في - 3-1

2020  

املستهلك الوحيد الذي ينمو يف الشراء عرب شبكة اإلنرتنت يف الواليات املتحدة األمريكية،  إنفاقليس 

وإمنا انفاق املؤسسات يف الشراء عرب شبكة اإلنرتنت كذلك عرف منوا بشكل متزايد، ويتوقع أن يصل معدل منو 

 توضيح ، وميكن%8.5فقط  2014باملقارنة مع سنة  %12.1إىل  2020التجارة اإللكرتونية بني املؤسسات سنة 

 2020- 2014حجم مبيعات التجارة اإللكرتونية بني املؤسسات يف الواليات املتحدة األمريكية خالل الفرتة 

  :يف اجلدول املوايل املبيعات بني املؤسسات إمجايلومعدالت منوها باإلضافة إىل نسبة املبيعات اإللكرتونية إىل 

  

                                                           
1 Available from : http://ecommerceandb2b.com/b2b-e-commerce-trends-statistics, [accessed:13/06/2016]
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نمو التجارة اإللكترونية بين المؤسسات في الواليات المتحدة األمريكية خالل 

*  2018*  2019*  2020*  

  999  1066  1132  

  9.3  9.4  9.4  

  11.0  11.6  12.1  

 Source : Available from  http://www.zdnet.com/article/b2b

forrester/, [accessed:15/06/2016], 

مليار  692من املتوقع أن ينمو حجم التجارة اإللكرتونية بني املؤسسات خالل السنوات القادمة لينتقل من 

وحسب تقرير فوريسرت فإن  ،%64مسجال بذلك منوا يقارب 

هي األدوية الصيدالنية والسلع  2020من مبيعا�ا عرب االنرتنت سنة 

االلكرتونية، وميكن متثيل منو حجم التجارة اإللكرتونية بني املؤسسات يف الواليات املتحدة األمريكية يف الشكل 

نمو التجارة اإللكترونية بين المؤسسات في الواليات المتحدة األمريكية خالل 
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2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020

780 855 928 999 1066 1132

السنوات

III-13 :( نمو التجارة اإللكترونية بين المؤسسات في الواليات المتحدة األمريكية خالل

  2020-2014الفترة 

2014  2015*  2016*  2017*

��لك��ونية� �التجارة ��م

� �املؤسسات مليار�(ب�ن

692  780  855  928  

9.3  8.8  9.1  9.2  

�اجما��� �إ��   10.5  9.9  9.3  8.5ال�سبة

http://www.zdnet.com/article/b2b-ecommerce-sales-to-top-1

من املتوقع أن ينمو حجم التجارة اإللكرتونية بني املؤسسات خالل السنوات القادمة لينتقل من 

مسجال بذلك منوا يقارب  2020ترليون دوالر سنة  1.13إىل 

من مبيعا�ا عرب االنرتنت سنة  %20الفئتني من السلع واليت ستشمل 

االلكرتونية، وميكن متثيل منو حجم التجارة اإللكرتونية بني املؤسسات يف الواليات املتحدة األمريكية يف الشكل 

III-20 :( نمو التجارة اإللكترونية بين المؤسسات في الواليات المتحدة األمريكية خالل

  2020-2014الفترة 

  III-13اعداد الباحثة باالعتماد على اجلدول 
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III(جدول رقم

  السنوات�

��لك��ونية� �التجارة ��م

� �املؤسسات ب�ن

  )دوالر

 %معدل�النمو�

�اجما���� �إ�� ال�سبة

 %املبيعات�

1-trillion-by-2020-

من املتوقع أن ينمو حجم التجارة اإللكرتونية بني املؤسسات خالل السنوات القادمة لينتقل من 

إىل  2014دوالر سنة 

الفئتني من السلع واليت ستشمل 

االلكرتونية، وميكن متثيل منو حجم التجارة اإللكرتونية بني املؤسسات يف الواليات املتحدة األمريكية يف الشكل 

  :     يلالتا

III(شكل رقم

اعداد الباحثة باالعتماد على اجلدول : المصدر

 

http://www.zdnet.com/article/b2b-ecommerce-sales-to-top-1-trillion-by-2020-forrester/
http://www.zdnet.com/article/b2b-ecommerce-sales-to-top-1-trillion-by-2020-forrester/
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  :2015-2009خالل الفترة 

يف  2015-2009ميكن توضيح التطور الذي عرفه حجم التجارة اإللكرتونية بني املؤسسات خالل الفرتة 

   2015- 2009تطور حجم التجارة اإللكترونية بين المؤسسات خالل الفترة 

Source: http://www.chinainternetwatch.com/17394/b2b

http://www.chinainternetwatch.com/6

- 2009اإليرادات احملققة من التجارة اإللكرتونية بني املؤسسات يف الصني تطورا ملحوظا خالل الفرتة 

، كما قدر %241.4مليار ين، مسجال بذلك معدل منو قدره 

تشجيع : ، ويرجع السبب الرئيس وراء هذا النمو املعترب يف

احلكومة والدعم املايل للتجارة اإللكرتونية بني املؤسسات، باإلضافة إىل حماولة املؤسسات توسيع نفوذها يف 
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

86
8,9

11,67
13,57

16,98
19,22

23

السنوات�

خالل الفترة  تطور حجم التجارة اإللكترونية بين المؤسسات في الصين

ميكن توضيح التطور الذي عرفه حجم التجارة اإللكرتونية بني املؤسسات خالل الفرتة 

  : الصني يف الشكل التايل

تطور حجم التجارة اإللكترونية بين المؤسسات خالل الفترة )21-

http://www.chinainternetwatch.com/17394/b2b-ecommerce-2015/ and 

http://www.chinainternetwatch.com/6769/china-b2b-market-overview-2013/ [accessed:

اإليرادات احملققة من التجارة اإللكرتونية بني املؤسسات يف الصني تطورا ملحوظا خالل الفرتة 

مليار ين، مسجال بذلك معدل منو قدره  23.42مليار ين إىل  6.86، فقد انتقل من 

، ويرجع السبب الرئيس وراء هذا النمو املعترب يف%20معدل النمو السنوي يف املتوسط ما يقارب 

احلكومة والدعم املايل للتجارة اإللكرتونية بني املؤسسات، باإلضافة إىل حماولة املؤسسات توسيع نفوذها يف 

  .اإلنرتنتالسوق وزيادة قدر�ا التنافسية من خالل التسويق عرب 

                                                                                                 الفصل�الثالث

 

2015

23,42

تطور حجم التجارة اإللكترونية بين المؤسسات في الصين - 3-2

ميكن توضيح التطور الذي عرفه حجم التجارة اإللكرتونية بني املؤسسات خالل الفرتة 

الصني يف الشكل التايل

  

-III: (شكل

  

  

  

  

  

[accessed:16/06/2016], 

  

اإليرادات احملققة من التجارة اإللكرتونية بني املؤسسات يف الصني تطورا ملحوظا خالل الفرتة عرف حجم 

، فقد انتقل من 2015

معدل النمو السنوي يف املتوسط ما يقارب 

احلكومة والدعم املايل للتجارة اإللكرتونية بني املؤسسات، باإلضافة إىل حماولة املؤسسات توسيع نفوذها يف 

السوق وزيادة قدر�ا التنافسية من خالل التسويق عرب 

 

  

  

http://www.chinainternetwatch.com/17394/b2b-ecommerce-2015/
http://www.chinainternetwatch.com/6769/china-b2b-market-overview-2013/
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  لتجارة��لك��ونية����ا��زائرالب�ية�التحتية�الرقمية�ل - ثانيا

إن التجارة اإللكرتونية باعتبارها قناة جديدة للبيع والشراء عرب شبكة اإلنرتنت، فإ�ا وحسب اخلرباء 

التجارة اإللكرتونية يف ستعرف منوا واسعا يف اجلزائر يف السنوات القادمة، صحيح أنه ويف الوقت احلايل عدد مواقع 

اجلزائر قليلة جدا، والقادرة على إجراء معامالت الدفع إلكرتونيا، فسوق التجارة اإللكرتونية يقتصر حاليا يف اجلزائر 

  .على املشرتيات اليت متت من طرف األجانب، وباستخدام بطاقة االئتمان الدولية

توقعات اخلرباء حبدوث طفرة سريعة يف هذا النمط اجلديد من التعامل التجاري، والذي من شأنه  ئتنب

التأثري على العديد من املصممني، األفراد واملؤسسات الذين يستعدون للثورة يف جمال التجارة اإللكرتونية يف 

، حجوزات عرب االنرتنت وغريها قد اجلزائر، مواقع جتارية، واجهات حمالت، كتالوجات السلع، مناذج الطلبيات

نفذت يف اجلزائر، وهذه تعترب انطالقة واعدة يف اجلزائر يف جمال التجارة اإللكرتونية مما يسبب جذب انتباه 

املؤسسات الوطنية لتكنولوجيا املعلومات واالتصال يف اجلزائر، مثل بريد اجلزائر وسلطة الضبط للربيد واملواصالت 

  .1(ARPT)ة السلكية والالسلكي

ود اليت قامت �ا هسنحاول ومن خالل هذا العنصر التطرق إىل البنية التحتية للتجارة اإللكرتونية، أهم اجل

الدولة من أجل االندماج ضن االقتصاد الرقمي وحماولة االنتقال يف ممارسة خمتلف األنشطة واملهام واملعامالت من 

سنشري يف األخري إىل أهم األسباب اليت جعلت اجلزائر الزالت أساليب تقليدية إىل أساليب إلكرتونية، كما 

  .متأخرة يف جمال التجارة اإللكرتونية

لشبكة اهلاتف الثابت بعد أن توقف  االت اجلزائر حاليا املشغل الوحيدتعترب اتص: إشتراكات الهاتف الثابت-1

االت اجلزائر بوصفها شركة تتوىل ، وقد مت تأسيس جمموعة اتص2008عن العمل يف أواخر  (Lacom)منافسها 

تشغيل خدمات اهلاتف الثابت وتشغيل شبكة النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة من وزارة الربيد وتكنولوجيا 

، من 2003، وبدأت جمموعة اتصاالت اجلزائر رمسيا ممارسة أنشطتها يف جانفي 2011املعلومات واالتصال سنة 

اليت اطلقت يف  (WLL)والعروة احمللية الالسلكية  (CDMA)د بتقسيم شفري خالل تشغيل شبكة النفاذ املتعد

  :يف اجلزائر يف اجلدول التايل 2015-1995ميكن توضيح اشرتاكات اهلاتف الثابت خالل الفرتة  .20042أكتوبر 

  

                                                           

1 Sofiane Bensaid, « Un énorme potentiel à développer le e-commerce en Algérie », el djazair Le magazine promotionnel de l'Algérie, N° 
103 - Fev 2017, 29/03/2017, http://eldjazaircom.dz/index.php?id_rubrique=215&id_article=1433 

2
، اعتماد تكنولوجيا املعلومات واالتصال وآفاقها يف املنطقة العربية، ورقة حبث مت اإلطالع عليها بتاريخ 2012العريب  اإلحتاد الدويل لالتصاالت، قمة توصيل العامل  

  _A.pdf-PDF-2012-AR-IND-d/opb/ind/D-pub/ituhttps://www.itu.int/dms: على املوقع اإللكرتوين اآليت  19/03/2017
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  2015-1995ترة فتطور اشتراكات الهاتف الثابت في الجزائر خالل ال: )III-14(جدول رقم 

 %التغلغل نسبة  الهاتف الثابت اشتراكاتعدد   السنوات

1995 1176316 4,16 
1996 1278142 4,44 
1997 1400343 4,79 
1998 1477000 4,98 
1999 1600000 5,32 
2000 1761327 5,55 
2001 1880000 5,85 
2002 1950000 5,49 
2003 2079464 6,3 
2004 2486720 7,43 
2005 2572000 7,57 
2006 2841297 8,23 
2007 3068409 8,74 
2008 3069140 8,59 
2009 2576165 7,08 
2010 2922731 7,89 
2011 3059336 8,1 
2012 3289363 8,55 
2013 3132829 7,99 
2014 3098787 7,76 
2015 3267592 8,09 

 Source :http://ar.knoema.com/atlas/Algeria/topics, consulté le 09/03/2017 

  

، فقد ارتفعت من 2015-1995عرفت اشرتاكات اهلاتف الثابت يف اجلزائر تطورا ملحوظا خالل الفرتة 

بالتقريب، وخالل  %178، وهذا بارتفاع قدره 2015اشرتاك سنة  3.267.592إىل  1995اشرتاك سنة  1.176.316

أما   %86.37مشرتك بنسبة قدرها  2.756.875: قدرت االشرتاكات السكنية بـ 2015السداسي األول من سنة 

، ومن %13.67اشرتاك ثابت امجايل بنسبة قدرها  3.192.064من أصل  435.189االشرتاكات املهنية فلم تتجاوز 

املالحظ أن إجتاه اهلاتف الثابت يف اجلزائر يتجه حنو اإلستقرار، وهي ليست نسبة مقتصرة على اجلزائر فحسب 

مل بأسره، والذي يشهد اخنفاضا يف هذه االشرتاكات من سنة إىل أخرى، وميكن توضيح تطور بل ختص تقريبا العا

   :يف الشكل املوايل 2015-1995اشرتاكات اهلاتف الثابت يف اجلزائر خالل الفرتة 
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  تطور اشتراكات الهاتف الثابت في الجزائر خالل الفترة

http://ar.knoema.com/atlas/Algeria/topics     ،

نسمة فنجدها نسبة منخفضة جدا فهي ال 

فرد  100فرد من أصل  90فرد لديهم خط ثابت، يف حني يتجاوز هذا العدد 

بالنسبة للدول املتقدمة واليت وصلت تقريبا إىل حد اإلشباع يف هذا الصدد، ويرجع السبب الرئيس وراء هذا 

االخنفاض يف اجتاه املواطنني حنو تكنولوجيا اهلاتف النقال كونه يليب أفضل مزايا السوق من حيث احلرية والتنقل، 

هلاتف النقال يف أي مكان، وميكن توضيح تطور نسبة 

  :يف الشكل التايل 2015- 1995
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199920012003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

عدد إشتراكات الهاتف الثابت 

تطور اشتراكات الهاتف الثابت في الجزائر خالل الفترة): III-22(شكل رقم

 1995-2015  

     

http://ar.knoema.com/atlas/Algeria/topics : ى معطيات املوقع اإللكرتوينإعداد الباحثة باالعتماد عل: 

)11/03/2017( 

نسمة فنجدها نسبة منخفضة جدا فهي ال  100إذا نظرنا إىل عدد اإلشرتاكات يف اهلاتف الثابت لكل 

فرد لديهم خط ثابت، يف حني يتجاوز هذا العدد  100أفراد من أصل 

بالنسبة للدول املتقدمة واليت وصلت تقريبا إىل حد اإلشباع يف هذا الصدد، ويرجع السبب الرئيس وراء هذا 

االخنفاض يف اجتاه املواطنني حنو تكنولوجيا اهلاتف النقال كونه يليب أفضل مزايا السوق من حيث احلرية والتنقل، 

هلاتف النقال يف أي مكان، وميكن توضيح تطور نسبة الرسائل القصرية وكذا استخدام االنرتنت من خالل ا

1995نسمة يف اجلزائر خالل الفرتة   100االشرتاكات يف اهلاتف الثابت لكل 

                                                                                                 الفصل�الثالث

 

شكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

: المصدر

إذا نظرنا إىل عدد اإلشرتاكات يف اهلاتف الثابت لكل 

أفراد من أصل  8تتجاور 

بالنسبة للدول املتقدمة واليت وصلت تقريبا إىل حد اإلشباع يف هذا الصدد، ويرجع السبب الرئيس وراء هذا 

االخنفاض يف اجتاه املواطنني حنو تكنولوجيا اهلاتف النقال كونه يليب أفضل مزايا السوق من حيث احلرية والتنقل، 

الرسائل القصرية وكذا استخدام االنرتنت من خالل ا

االشرتاكات يف اهلاتف الثابت لكل 

  

http://ar.knoema.com/atlas/Algeria/topics/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF
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نسمة 

  نسمة في الجزائر خالل الفترة  100تطور نسبة االشتراكات في الهاتف الثابت لكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

http://ar.knoema.com/atlas/Algeria/topics     ،

اتف الثابت، فقد أفدت املعلومات الصادرة عن املتعامل اتصاالت اجلزائر، واليت مت تدقيقها 

عباررة عن اشرتاكات فردية والباقي  87%

WLL. 

 Global)منافسة قوية بني مشغلي النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة يف اجلزائر 

الثالث جيزي، موبيليس وجنمة يف سوق اهلاتف النقال يف اجلزائر، وتعترب شركة 

(Algérie Télécom Mobile ATM)  أول مشغل اتصاالت متنقلة

، عندما منحت السلطة التنظيمية 2001

(Orascom Télécom Algérie OTA)  ،لتقدمي خدمات اهلاتف النقال

VSAT كما منحت كذلك رخصة ،GSM  يف
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نسمة  100نسبة اشتراكات الهاتف الثابت لكل 

تطور نسبة االشتراكات في الهاتف الثابت لكل ): 23

 1995-2015  

http://ar.knoema.com/atlas/Algeria/topics : ى معطيات املوقع اإللكرتوينإعداد الباحثة باالعتماد عل

اتف الثابت، فقد أفدت املعلومات الصادرة عن املتعامل اتصاالت اجلزائر، واليت مت تدقيقها هلفيما يتعلق با

87منها  2015مشرتك �اية سنة  3.268من طرف سلطة الضبط وجود 

WLLعبارة عن  %8و %92اشرتاكات مهنية، ومتثل شبكة اخلطوط الثابتة 

منافسة قوية بني مشغلي النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة يف اجلزائر توجد : 

System Mobile GSM)  الثالث جيزي، موبيليس وجنمة يف سوق اهلاتف النقال يف اجلزائر، وتعترب شركة

(Algérie Télécom Mobile ATM)اتصاالت اجلزائر للهاتف النقال موبيليس 

2001باجلزائر، بوصفها مشغل خلوي حمتكر هيمن على السوق حىت جويلية 

 (Orascom Télécom Algérie OTA)للربيد واملواصالت رخصة لشركة جيزي

VSATرخصة و  GSMحتصلت هذه األخرية على رخصة 

                                                                                                 الفصل�الثالث

 

III-23(شكل رقم 

إعداد الباحثة باالعتماد عل: المصدر

)11/03/2017(  

  

فيما يتعلق با

من طرف سلطة الضبط وجود 

اشرتاكات مهنية، ومتثل شبكة اخلطوط الثابتة 

: الهاتف النقال -2

System Mobile GSM)

اتصاالت اجلزائر للهاتف النقال موبيليس 

باجلزائر، بوصفها مشغل خلوي حمتكر هيمن على السوق حىت جويلية 

للربيد واملواصالت رخصة لشركة جيزي

حتصلت هذه األخرية على رخصة  2004ويف أفريل 

http://ar.knoema.com/atlas/Algeria/topics/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF
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هذه الشركة عن اطالقها لشبكة  وأعلنت  (Watanya Télécom Algérie WTA)لشركة جنمة   2003ديسمرب 

GSM  2004حتت االسم التجاري لنجمة يف أوت
1.  

التطور يف اشرتاكات اهلاتف النقال اإلمجالية ميكن توضيح : نسبة التغلغلو  اشتراكات سوق الهاتف النقال - 2-1

(GSM+3G)  وكذا نسبة التغلغل يف اجلدول التايل2015-1995خالل الفرتة ،:  

  2015- 1995 تطور اشتراكات الهاتف النقال ونسبة التغلغل في الجزائر خالل الفترة): III-15(جدول رقم 

 %�سبة�التغلغل� عدد�إش��ا�ات�ال�اتف�النقال  السنوات

1995 4691 0,02 

1996 11700 0,04 

1997 17400 0,06 

1998 18000 0,06 

1999 72000 0,24 

2000 86000 0,27 

2001 100000 0,31 

2002 450244 1,38 

2003 1446927 4,38 

2004 4882414 14,59 

2005 13661355 40,23 

2006 20997954 60,85 

2007 27562721 78,53 

2008 27031472 75,66 

2009 32729824 89,96 

2010 32780165 88,44 

2011 35615926 94,31 

2012 37527703 97,52 

2013 39517045 100,79 

2014 37113130 92,95 

2015 42913000 106,22 

  )http://ar.knoema.com/atlas/Algeria/topics،     )11/03/2017 : ى معطيات املوقع اإللكرتوينإعداد الباحثة باالعتماد عل: المصدر

  

  

                                                           
1
، اعتماد تكنولوجيا املعلومات واالتصال وآفاقها يف املنطقة العربية، ورقة حبث مت اإلطالع عليها بتاريخ 2012اإلحتاد الدويل لالتصاالت، قمة توصيل العامل العريب  

  A.pdf-PDF-2012-AR-IND-d/opb/ind/D-https://www.itu.int/dms_pub/itu: على املوقع اإللكرتوين اآليت  19/03/2017

http://ar.knoema.com/atlas/Algeria/topics/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF
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نسمة 

من اجلدول أعاله يتضح أن نسبة التغلغل يف اشرتاكات اهلاتف النقال يف بداية فرتة الدراسة وخالل 

، والسبب الرئيس يف ذلك %1قد عرفت مستويات متدنية من النمو، والذي مل يتجاوز معدل 

عرفت نسبة  2001قا من سنة هو احتكار سوق اهلاتف النقال من طرف الشركة اجلزائرية لالتصاالت، وانطال

، واستمرت نسبة االشرتاكات يف النمو بعد هذه السنة 

 %7597.1 وذلك مبعدل منو قدره 106.22%

 03-2000فتح سوق اهلاتف النقال باجلزائر للمنافسة إثر إصدار قانون 

، واحملدد للقواعد العامة املتعلقة بالربيد واملواصالت، باإلضافة إىل استبدال اخلدمة الثابتة 

طرف املتعاملني يف السوق، للهاتف باخلدمة املتنقلة واليت توفر احلركية والسرعة وكذلك العروض املغرية املقدمة من 

  :يف الشكل التايل 2015

  نسمة في الجزائر خالل الفترة 100لكل 

http://ar.knoema.com/atlas/Algeria/topics     ،

ينشط حاليا ثالثة :لمتعاملي الهاتف النقال في الجزائر

(ATM Mobilis) الوطنية لالتصاالت ،

واقع�                                                                                                        
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نسمة  100نسبة استخدام الهاتف النقال لكل 

من اجلدول أعاله يتضح أن نسبة التغلغل يف اشرتاكات اهلاتف النقال يف بداية فرتة الدراسة وخالل 

قد عرفت مستويات متدنية من النمو، والذي مل يتجاوز معدل 

هو احتكار سوق اهلاتف النقال من طرف الشركة اجلزائرية لالتصاالت، وانطال

، واستمرت نسبة االشرتاكات يف النمو بعد هذه السنة 2000مقارنة بسنة  %345.16االنتشار منوا معتربا قدر ب 

106.22حوايل  2015حبيث بلغت نسبة التغلغل لسنة 

فتح سوق اهلاتف النقال باجلزائر للمنافسة إثر إصدار قانون ومفاد ذلك هو  2015

، واحملدد للقواعد العامة املتعلقة بالربيد واملواصالت، باإلضافة إىل استبدال اخلدمة الثابتة 2000

للهاتف باخلدمة املتنقلة واليت توفر احلركية والسرعة وكذلك العروض املغرية املقدمة من 

2015-1995وميكن توضيح تطور نسبة الغلغل يف اهلاتف النقال خالل الفرتة 

لكل  نقالتطور نسبة االشتراكات في الهاتف ال): 24

1995-2015  

http://ar.knoema.com/atlas/Algeria/topics : ى معطيات املوقع اإللكرتوينإعداد الباحثة باالعتماد عل

لمتعاملي الهاتف النقال في الجزائر المؤجلحصص سوق الدفع المسبق والدفع 

(ATM Mobilis)اتصاالت اجلزائر للهاتف النقال : متعاملني للهاتف النقال يف اجلزائر هم

                                                                                                 الفصل�الثالث

 

من اجلدول أعاله يتضح أن نسبة التغلغل يف اشرتاكات اهلاتف النقال يف بداية فرتة الدراسة وخالل انطالقا 

قد عرفت مستويات متدنية من النمو، والذي مل يتجاوز معدل  2001-1995الفرتة 

هو احتكار سوق اهلاتف النقال من طرف الشركة اجلزائرية لالتصاالت، وانطال

االنتشار منوا معتربا قدر ب 

حبيث بلغت نسبة التغلغل لسنة مبعدالت معتربة 

2015-2001خالل الفرتة 

2000أوت  05املؤرخ ب

للهاتف باخلدمة املتنقلة واليت توفر احلركية والسرعة وكذلك العروض املغرية املقدمة من 

وميكن توضيح تطور نسبة الغلغل يف اهلاتف النقال خالل الفرتة 

III-24(شكل رقم 

إعداد الباحثة باالعتماد عل: المصدر

)11/03/2017(  

  

حصص سوق الدفع المسبق والدفع  - 2-2

متعاملني للهاتف النقال يف اجلزائر هم

http://ar.knoema.com/atlas/Algeria/topics/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF
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(WTA)وأوراسكوم تيليكوم اجلزائر ،(OTA) واجلداول التالية توضح عدد اشرتاكات اهلاتف النقال ،)(GSM & 

3G  وكذا احلصة السوقية حسب الدفع املسبق والدفع املؤجل2015لكل متعامل يف السوق لسنة ،:  

اشتراكات الهاتف النقال لمتعاملي الهاتف النقال في السوق الجزائرية لسنة : )III-16(جدول رقم

2015  

 GSM عدد اشتراكات

  OTA  WTA  ATM  المجموع  

 %  لعدد ا %  لعدد ا %  لعدد ا  

  24.456.000  89.24  6.795.000  85.64  5.708.000  96.17  11.989.000  المسبقالدفع 

  2.250.000  10.76  815.000  14.36  957.000  3.83  478.000  الدفع المؤجل

  26.706.000  100  7.574.000  100  6.665.000  100  12.467.000  المجموع

 G3عدد إشتراكات 

  OTA  WTA  ATM  المجموع  

 %  لعدد ا %  لعدد ا %  لعدد ا  

  14.363.000  97.78  6.287.000  83.56  4.706.000  81.30  3.370.000  الدفع المسبق

  1.844.000  2.22  143.000  16.44  926.000  18.70  775.000  الدفع المؤجل

  16.207.000  100  643.000  100  5.632.000  100  4.145.000  المجموع

Source : Dossier de presse : Rapport d’activité ARPT, 2015, p.p.05-06, consulté le 03/03/2017 sur le site web : 

https://www.arpt.dz/fr/doc/actu/com/2016/Dossier_presse_10-04-2016_fr.pdf 

اشرتاكا فإ�ا موزعة بني  42.913.000: واملقدرة بـــ 2015بالنسبة لعدد االشرتاكات يف اهلاتف النقال لسنة 

 16.207.000الذين ميثلون  3Gومشرتكي  %62.23نسبة قدرها  26.706.000والذين ميثلون  GSMمشرتكي 

واليت قدرت سنة  GSMنطالقا من اجلدول أعاله يتضح أن اشرتاكات اهلاتف احملمول ، وا%37.77اشرتاكا بنسبة 

 OTA منها عبارة عن اشرتاكات وفق الدفع املسبق، تتصدرها شركة  %91.57اشرتاك  26.706.000: بـ 2015

مليون  5.7حبوايل  WTAمليون اشرتاكا، فشركة  6.8حبوايل  ATMمليون اشرتاك، تليها شركة  11.9مقابل 

مليون اشرتاك حتوز شركة  2.25بعدد اشرتاكات قدره  %8.43اشرتاكا، يف حني مل تتجاوز اشرتاكات الدفع املؤجل 

WTA  على احلصة األكرب منه،تليها كل منATM وOTA على الرتتيب.  

ة الدفع اشرتاكا فاملشرتكون فيها يفضلون صيغ 16.207.000: بالنسبة الشرتاكات اجليل الثالث واملقدرة بـ

من املشرتكني يفضلون صيغة الدفع املؤجل، ولو رجعنا إىل املتعاملني  %11.78مقابل فقط  %88.22املسبق بنسبة 

https://www.arpt.dz/fr/doc/actu/com/2016/Dossier_presse_10-04-2016_fr.pdf
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 : فـ WTA، تليها  ATMيف السوق ففي صيغة الدفع املسبق فإن أكرب عدد من االشرتاكات كان من نصيب 

OTA أما يف صيغة الدفع املؤجل فالصدارة كانت من نصيب شركة ،WTA  أما النصف اآلخر %50.22بنسبة ،

  .من السوق فكان من نصيب املتعاملني اآلخرين

  2015الحصة السوقية لمتعاملي الهاتف النقال في الجزائر لسنة ): III-17(جدول رقم

  OTA  WTA  ATM  

GSM 46.68%  24.96%  28.36%  
3G  25.58%  34.75%  39.67%  

GSM & 3G  38.71%  28.66%  32.63%  

Source : Dossier de presse : Rapport d’activité ARPT, 2015, p. 05, consulté le 03/03/2017 sur le site 

web : https://www.arpt.dz/fr/doc/actu/com/2016/Dossier_presse_10-04-2016_fr.pdf 

السوق فيما خيص اشرتاكات  OTAانطالقا من اجلدول أعاله وفيما يتعلق حبصص السوق، يتصدر 

  .%24.96بنسبة  WTAمث  %28.36بنسبة  ATM، تليها %46.68، وذلك حبصة قدرها GSMاهلاتف النقال 

، %39.67، تأيت يف املقدمة اتصاالت اجلزائر للهاتف النقال بنسبة قدرها اجليل الثالث فيما خيص خدمة

  .%25.58، مث تأيت يف األخري أوراسكوم تيليكوم اجلزائر بنسبة %34.75تليها الوطنية لالتصاالت بنسبة 

، يليه املتعامل %38.71حبصة سوقية قدرها  OTAعموما يف سوق اهلاتف النقال يتصدر السوق املتعامل 

ATM  متبوعا باملتعامل %32.63حبصة قدرها ،WTA  28.66بنسبة%.  

عرف سوق اإلتصاالت يف اجلزائر تطورا ملحوظا ويف كل القطاعات، فقد ارتفع حجم رقم األعمال احملقق 

 ، كما أن%7، مسجال بذلك ارتفاعا قدره 2015مليار دج سنة  433إىل  2014مليار دج سنة  405منها من

مسامهة شركات االتصاالت سواء الثابتة كانت أو املتنقلة فقد سامهت يف الناتج احمللي المجايل للبالد مبا قدره 

2.29%.1  

وميكن توضيع التطور يف رقم األعمال احملقق من سوق اهلاتف النقال والثابت يف اجلزائر خالل الفرتة  

  :يف الشكل التايل 2011-2015

                                                           
1
 Dossier de presse : Rapport d’activité ARPT, 2015, p.03, consulté le 03/03/2017 sur le site web : 

https://www.arpt.dz/fr/doc/actu/com/2016/Dossier_presse_10-04-2016_fr.pdf 

https://www.arpt.dz/fr/doc/actu/com/2016/Dossier_presse_10-04-2016_fr.pdf
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رقم األعمال المحقق من سوق الهاتف النقال والثابت في الجزائر خالل 

 Source : Dossier de presse : Rapport d’activité ARPT

web : https://www.arpt.dz/fr/doc/actu/com/2016/Dossier_presse_10

- 2014يوضح الشكل املوايل تطور اشرتاكات االنرتنت اإلمجالية يف اجلزائر خالل سنيت 

  2015-2014تطور اشتراكات االنترنت في الجزائر لسنتي 

 %نسبة التطور   2015

1.838.492    21.06  

423280    424.56  

16.319.027    91.78  

2008    -0.64  

620    14.39  

18.583.427    83.8  

46%  20.4  

https://www.arpt.dz/fr/doc/obs/etude/2015/Observatoire_Internet_2015.pdf : Source 
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2012 2013 2014 2015

رقم األعمال المحقق من سوق الهاتف الثابت والنقال في الجزائر

III-25 :( رقم األعمال المحقق من سوق الهاتف النقال والثابت في الجزائر خالل تطور

  2015-2011 الفترة

Dossier de presse : Rapport d’activité ARPT, 2015, p. 06, consulté le 03/03/2017 sur le site 

https://www.arpt.dz/fr/doc/actu/com/2016/Dossier_presse_10-04-2016_fr.pdf 

يوضح الشكل املوايل تطور اشرتاكات االنرتنت اإلمجالية يف اجلزائر خالل سنيت  :اإلنترنت

تطور اشتراكات االنترنت في الجزائر لسنتي ): III-18(جدول رقم

  2014  2015

ADSL  1.518.629    1.838.492

4G LTE 80.693    423280مشتركي الجيل الرابع 

3G 8.509.053    16.319.027مشتركي الجيل الثالث 

WiMAX 2021    2008مشتركي ويماكس 

VSAT 542    620

18.583.427    10.110.938  مجموعة االشتراكات االجمالية

46  %25.6  نسبة التغلغل

20/03/2017. https://www.arpt.dz/fr/doc/obs/etude/2015/Observatoire_Internet_2015.pdf

                                                                                                 الفصل�الثالث

 

III(شكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

, consulté le 03/03/2017 sur le site 

اإلنترنتاشتراكات -3

2015:  

جدول رقم

  

ADSLمشتركي 

مشتركي الجيل الرابع 

مشتركي الجيل الثالث 

مشتركي ويماكس 

VSATمشتركي 

مجموعة االشتراكات االجمالية

نسبة التغلغل

20/03/2017.

https://www.arpt.dz/fr/doc/actu/com/2016/Dossier_presse_10-04-2016_fr.pdf
https://www.arpt.dz/fr/doc/obs/etude/2015/Observatoire_Internet_2015.pdf
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، وهذه الزيادة 2015سنة  %46إىل  2014سنة  %25.6أوضحت الكثافة اهلاتفية لالنرتنت انتقاهلا من 

أساسا يفسرها اطالق خدمات اجليل الثالث والرابع الثابت، وبذلك فإن حضرية مشرتكي االنرتنت قد انتقلت من 

مليون مشرتك لالنرتنت هم  16.319حبيث أن   2015مشرتك سنة  18.583إىل  2014مليون مشرتك سنة  10.11

ة حصص مشرتكي اإلنرتنت من حيث التكنولوجيا مشرتكون عرب اهلاتف النقال، ويوضح اجلدول أدناه نسب

  .املستخدمة

  2015حصة المتعاملين من اشتراكات االنترنت في الجزائر سنة ): III-19(جدول رقم

  %�سبة�حصة�املش��ك�ن�  مش���ي��ن��نت�حسب�التكنولوجيا

  ADSL  9.89 مش���ي

  4G LTE 2.28 مش���ي�ا��يل�الرا�ع

  3G 87.81 مش���ي�ا��يل�الثالث

  WiMAX 0.01 مش���ي�و�ماكس

  VSAT 0.003 مش���ي

.20/03/2017https://www.arpt.dz/fr/doc/obs/etude/2015/Observatoire_Internet_2015.pdf  : Source 

  

للهاتف النقال، مقابل  لثمنهم يستخدمون اجليل الثا %87.81مليون مشرتك انرتنت  18.583من بني 

يستخدمون خدمة اجليل الرابع، وبالرغم من  %2.28للهاتف الثابت، وفقط  ADSLيستخدمون خدمة  9.89%

ارتفاع أسعار تقنية اجليل الثالث إال أن املواطن اجلزائري يفضل استخدامها كو�ا تقدم خدمات االنرتنت بسهولة 

من خالل الولوج إليها بشكل سلس من خالل استخدام الوسائل املتنقلة كاهلواتف الذكية واللوحات الرقمية، ومع 

اجليل الرابع، فإن سوق االنرتنت يف اجلزائر سيعرف بالتأكيد توسعا آخر لكن سعر تطبيقه فقط من  انطالق خدمة

  :سيحدد جناحه من فشله، والشكل املوايل ميثل حصص مشرتكي االنرتنت من حيث التكنولوجيا املستخدمة

  

  

  

https://www.arpt.dz/fr/doc/obs/etude/2015/Observatoire_Internet_2015.pdf 20/03/2017
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ADSL

  2015سنة  حصص مشتركي االنترنت من حيث التكنولوجيا المستخدمة

  .إعداد الباحثة باالعتماد على معطيات اجلدول السابق

  :يف اجلدول التايل 2015-2012لتطور عدد مشرتكي االنرتنت من حيث التدفق خالل الفرتة 

-2012تطور عدد مشتركي االنترنت في الجزائر حسب التدفق خالل الفترة 

2014 2015    

 السدا�����ول 

2608 1715 

48599 90622 

92843 66064 

832535 912817 

523547 612821 

1617 1673 

-- -- 

10631 16408 

1 1 

6050 7335 

1 1 

195 39 

2 -- 

1518629 1709496 

Source : https://www.mptic.dz/ar/content/
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10%
2%

88%

0%
0%

ADSL 4G LTE 3G WiMAX Vsat

III-26:(حصص مشتركي االنترنت من حيث التكنولوجيا المستخدمة

إعداد الباحثة باالعتماد على معطيات اجلدول السابق: المصدر  

لتطور عدد مشرتكي االنرتنت من حيث التدفق خالل الفرتة 

تطور عدد مشتركي االنترنت في الجزائر حسب التدفق خالل الفترة ): III-20(جدول رقم

2015  

املش��ك�ن�من�خالل�

 التدفق

2012 2013 

 7497 15001 كیلوبایت

 158181 252303 كیلوبایت

 589042 495289 كیلوبایت

 511386 381180 میغابایت

 13997 9473 میغابایت

 1003 807 میغابایت

 11 5 میغابایت

 1465 483 میغابایت

 10 8 میغابایت

 602 185 میغابایت

 18 7 میغابایت

 28 5 میغابایت

 1 2 میغابایت

 1283241 1154748 المجموع

https://www.mptic.dz/ar/content/, 18 /12/2016 
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لتطور عدد مشرتكي االنرتنت من حيث التدفق خالل الفرتة أما بالنسبة 

جدول رقم

املش��ك�ن�من�خالل�: املؤشرات

التدفق

كیلوبایت 128

كیلوبایت 256

كیلوبایت 512

میغابایت 01

میغابایت 02

میغابایت 2.3

میغابایت 03

میغابایت 04

میغابایت 07

میغابایت 08

میغابایت 10

میغابایت 20

میغابایت 24

المجموع

  

https://www.mptic.dz/ar/content/
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ميغابايت قد عرفت  1انطالقا من اجلدول أعاله يتضح أن عدد اشرتاكات االنرتنت ذات التدفق األقل من 

يف السداسي االول من سنة  % 9,26إىل 

فقد  2015ميغابايت وخالل السداسي األول من سنة 

  :يف الشكل التايل 2015من االنرتنت حسب التدفق لسنة 

    2015 للسداسي األول من سنةحصة االشتراكات من االنترنت حسب التدفق 

    
 
 
 

Source :https://www.mptic.dz/ar/content

 

خط : تنشط يف اجلزائر ثالث تكنولوجيا جتارية للنفاذ إىل النطاق العريض وهي

، وتستأثر اتصاالت اجلزائر بتقدمي حط املشرتك الرقمي 

ماكس / زائر، أنوار نتاجل اتصاالت: واأللياف، يف حني أن خدمة واي ماكس فهناك أربعة مشغلني يقدمو�ا

نت، آيكوس نت ومسارت لينك كوم، وميكن توضيح التطور يف اشرتاكات النطاق العريض الثابت وكذا نسبة 
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انطالقا من اجلدول أعاله يتضح أن عدد اشرتاكات االنرتنت ذات التدفق األقل من 

إىل   2012سنة  %66 تراجعا كبريا خالل فرتة الدراسة، فقد انتقلت من

ميغابايت وخالل السداسي األول من سنة  1، كما أن نسبة االشرتاكات املساوية يف تدفقها لـ 

من االنرتنت حسب التدفق لسنة ، وميكن متثيل حصة االشرتاكات %53,4

III-27:( حصة االشتراكات من االنترنت حسب التدفق

https://www.mptic.dz/ar/content, 18 /12/2016 

تنشط يف اجلزائر ثالث تكنولوجيا جتارية للنفاذ إىل النطاق العريض وهي: العريض الثابت

DSL األلياف ،FTTx وخدمة ،WiMAX وتستأثر اتصاالت اجلزائر بتقدمي حط املشرتك الرقمي ،

واأللياف، يف حني أن خدمة واي ماكس فهناك أربعة مشغلني يقدمو�ا

نت، آيكوس نت ومسارت لينك كوم، وميكن توضيح التطور يف اشرتاكات النطاق العريض الثابت وكذا نسبة 

  :يف اجلدول التايل  2003-2014
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انطالقا من اجلدول أعاله يتضح أن عدد اشرتاكات االنرتنت ذات التدفق األقل من 

تراجعا كبريا خالل فرتة الدراسة، فقد انتقلت من

، كما أن نسبة االشرتاكات املساوية يف تدفقها لـ 2015

53,4%بلغت حوايل 

III(شكل رقم  

  

  

  

  

  

  

العريض الثابتالنطاق -4

DSLاملشرتك الرقمي 

واأللياف، يف حني أن خدمة واي ماكس فهناك أربعة مشغلني يقدمو�ا

نت، آيكوس نت ومسارت لينك كوم، وميكن توضيح التطور يف اشرتاكات النطاق العريض الثابت وكذا نسبة 

2003تغلغله خالل الفرتة 

  

  

  

https://www.mptic.dz/ar/content/
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   2014-2003اشتراكات ونسبة تغلغل النطاق العريض الثابت في الجزائر خالل الفترة ): III-21(جدول رقم 

 اشتراكات النطاق  السنوات

 العريض الثابت
  معدل النمو 

%  

نسبة اشتراكات النطاق العريض 

 نسمة 100لكل 

2003 18000 - 0,05 
2004 36000 100 0,11 
2005 135000 275 0,4 
2006 170000 25.92 0,49 
2007 287039 68.85 0,82 
2008 485000 72.1 1,36 
2009 818000 68.66 2,25 
2010 900000 10.02 2,43 
2011 980752 8.97 2,6 
2012 1154748 17.74 3 
2013 1280000 10.85 3,26 
2014 1599692 24.98 4,01 

  )http://ar.knoema.com/atlas/Algeria/topics،     )11/03/2017 : ى معطيات املوقع اإللكرتوينإعداد الباحثة باالعتماد عل: المصدر

تطورا  د عرفقيف اجلزائر انطالقا من اجلدول أعاله نالحظ أن عدد اشرتاكات النطاق العريض الثابت 

مشرتك،   2014مليون سنة  1.6إىل ما يقارب  2003مشرتك سنة  18000من  فانتقل 2014-2003خالل الفرتة 

كما أن معدالت النمو يف عدد االشرتاكات كانت متفاوتة من سنة إىل أخرى، ولو نظرنا إىل نسبة التغلغل 

فهي نسبة منخفضة جدا  2014سنة  %4.01إىل  2003سنة  %0.05وبالرغم من ارتفاعها خالل مدة الدراسة من 

أفراد يف كل مائة نسمة، ويرجع السبب وراء ذلك إىل  4فال يتجاوز مستخدمي النطاق العريض الثابت يف اجلزائر 

ضعف قدرة البنية التحتية على تقدمي خدمة النطاق العريض، وميكن متثيل نسبة التغلغل يف هذه االشرتاكات يف 

  :التايلالشكل 

  

http://ar.knoema.com/atlas/Algeria/topics/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF
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0,05 0,11
0,4

2003 2004 2005 2006

  2014-2003نسبة تطور اشتراك النطاق العريض الثابت في الجزائر خالل الفترة 

يف اجلدول  2015-2012وميكن توضيح التطور يف عدد البلديات املوصولة باأللياف البصرية خالل الفرتة 

 2015-2012عدد البلديات الموصولة باأللياف البصرية خالل الفترة 

السداسي   2014  

  2015األول 

50.800  61.556  66.958  

  1229  1296  

172.021  348.000  1.170.000  

166.000  278.000  375.000  

Source:https://www.mptic.dz/ar/content

يف إطار عصرنة البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات وخدمات االنرتنت، مت تزويد يف بداية السداسي األول 

، 2012مقارنة بسنة  %29.6مسجلة بذلك منوا قدره 

اجلزائر وتلبية خدمة انرتنت ذات نوعية، مل يتوقف 

 .2015جيغابايت يف الثانية خالل السداسي األول من سنة 
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0,49
0,82

1,36

2,25 2,43

2,6
3

3,26

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

نسمة  100نسبة اشتراكات النطاق العريض لكل 

III-28 :( نسبة تطور اشتراك النطاق العريض الثابت في الجزائر خالل الفترة

  .إعداد الباحثة باالعتماد على معطيات اجلدول السابق: المصدر  

وميكن توضيح التطور يف عدد البلديات املوصولة باأللياف البصرية خالل الفرتة 

عدد البلديات الموصولة باأللياف البصرية خالل الفترة ):III-22(جدول

2012  2013  

  46.231  50.800

  1081  1000  عدد البلديات الموصولة باأللياف البصرية

172.021  130.000  )ثانية/ميغابايت(االنترنت الوطنية 

166.000  104.448  )ثانية/ميغابايت(عرض نطاق االنترنت الدولية 

https://www.mptic.dz/ar/content 

يف إطار عصرنة البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات وخدمات االنرتنت، مت تزويد يف بداية السداسي األول 

مسجلة بذلك منوا قدره  بلدية بشبكة األلياف البصرية 1296: حوايل

اجلزائر وتلبية خدمة انرتنت ذات نوعية، مل يتوقف وكذاك و�دف تلبية حاجات األفراد املستخدمني لالنرتنت يف 

جيغابايت يف الثانية خالل السداسي األول من سنة  375حوايل  النطاق الدويل عن التطور حبيث بلغ
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4,01

2014

III(شكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

وميكن توضيح التطور يف عدد البلديات املوصولة باأللياف البصرية خالل الفرتة 

  : التايل

  المؤشرات

  طول األلياف البصرية

عدد البلديات الموصولة باأللياف البصرية

االنترنت الوطنية عرض نطاق 

عرض نطاق االنترنت الدولية 

 

يف إطار عصرنة البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات وخدمات االنرتنت، مت تزويد يف بداية السداسي األول 

حوايل 2015من سنة 

وكذاك و�دف تلبية حاجات األفراد املستخدمني لالنرتنت يف 

النطاق الدويل عن التطور حبيث بلغ

https://www.mptic.dz/ar/content/
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ICT Development Index (IDI) : هو دليل مركب يدمج

استجابة لطلب دول األعضاء يف وضع 

، 2009دليل إمجايل لتكنولوجيا املعلومات واالتصال، وقد ألول مرة يف تقرير االحتاد الدويل لالتصاالت لسنة 

:  

  تكنولوجيا املعلومات واالتصال على مر الزمن لبلد معني وباملقارنة مع بلدان أخرى؛

  قياس تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف كل من البلدان املتقدمة والبلدان النامية؛

  ؛)ميةالفجوة الرق(قياس الفوارق بني الدول من حيث مستويات التنمية يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال 

كما يساعد هذا الدليل من خالل مؤشراته الفرعية عن الكشف عن أسباب جعل أداء بلد أفضل أو أسوء من 

 :بقية البلدان، وميكن متثيل خمتلف مكونات هذا الدليل باإلضافة إىل القيم املرجعية واألوزان يف الشكل التايل

 المؤشرات والقيم المرجعية واألوزان

 Source :Measuring  the Information Society Report 2016, 

D/Statistics/Documents/publications/misr2016/MISR2016
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ICT Development Index (IDI): دليل تنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصال

استجابة لطلب دول األعضاء يف وضع  2008جعي واحد، وضع هذا الدليل سنة مؤشرا يف مقياس مر 

دليل إمجايل لتكنولوجيا املعلومات واالتصال، وقد ألول مرة يف تقرير االحتاد الدويل لالتصاالت لسنة 

:وصار منذ ذلك احلني ينشر سنويا، والغرض األساسي من هذا الدليل هو

تكنولوجيا املعلومات واالتصال على مر الزمن لبلد معني وباملقارنة مع بلدان أخرى؛قياس مستوى التطور يف 

قياس تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف كل من البلدان املتقدمة والبلدان النامية؛

قياس الفوارق بني الدول من حيث مستويات التنمية يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال 

كما يساعد هذا الدليل من خالل مؤشراته الفرعية عن الكشف عن أسباب جعل أداء بلد أفضل أو أسوء من 

بقية البلدان، وميكن متثيل خمتلف مكونات هذا الدليل باإلضافة إىل القيم املرجعية واألوزان يف الشكل التايل

المؤشرات والقيم المرجعية واألوزان: واالتصاالتدليل تنمية تكنولوجيا المعلومات ):2

   

Measuring  the Information Society Report 2016, https://www.itu.int/en/ITU

D/Statistics/Documents/publications/misr2016/MISR2016-w4.pdf, p.9, 22/03/2017. 
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دليل تنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصال- 5

مؤشرا يف مقياس مر  11بني 

دليل إمجايل لتكنولوجيا املعلومات واالتصال، وقد ألول مرة يف تقرير االحتاد الدويل لالتصاالت لسنة 

وصار منذ ذلك احلني ينشر سنويا، والغرض األساسي من هذا الدليل هو

قياس مستوى التطور يف  - 

قياس تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف كل من البلدان املتقدمة والبلدان النامية؛ - 

قياس الفوارق بني الدول من حيث مستويات التنمية يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال  - 

كما يساعد هذا الدليل من خالل مؤشراته الفرعية عن الكشف عن أسباب جعل أداء بلد أفضل أو أسوء من   - 

بقية البلدان، وميكن متثيل خمتلف مكونات هذا الدليل باإلضافة إىل القيم املرجعية واألوزان يف الشكل التايل

III-29(شكل رقم

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.itu.int/en/ITU-
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https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr2016/MISR2016-w4.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr2016/MISR2016-w4.pdf
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اليت عرفت حتسينات ديناميكية على مستوي دليل تعترب اجلزائر من بني أكثر الدول ذات الدخل املتوسط 

وباملقارنة مع  2016نقطة سنة  0.66تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصال، فقد حتسن مقدار هذا الدليل مبا قدره 

سنة  112، كما ارتفعت اجلزائر بتسع مراتب يف التصنيف العاملي هلذا املؤشر، فقد انتقلت من الرتبة 2015سنة 

نقطة، وهي قيمة قريبة من  4.4بدليل تنمية قدره  2016سنة  103نقطة، إىل الرتبة  3.74مبؤشر تنمية قدره  2015

ومن بني أهم املؤشرات اليت سامهت بشدة يف ارتفاع قيمة ، 1نقطة 4.94املتوسط العاملي هلذا الدليل ولنفس السنة 

إىل االنرتنت، مستعملي االنرتنت وكذلك اشرتاكات  نفاذ مؤشرات األسر اليت لديها: هذا الدليل يف اجلزائر هي

 .النطاق العريض

من املتعارف عليه وجود عالقة عكسية   ICT Price basket: سلة أسعار تكنولوجيا المعلومات واالتصال-6

ل بني تكلفة تكنولوجيا املعلومات واالتصال واإلقبال عليه، فكلما اخنفضت أسعار تكنولوجيا املعلومات واالتصا

وخدما�ا، زاد االجتاه حنو استخدامها والعكس صحيح، ويستخدم االحتاد الدويل لالتصاالت يف هذا الصدد 

، تتكون هذه السلة من ثالث سالل فرعية ختص اهلاتف الثابت، "سلة أسعار تكنولوجيا املعلومات واالتصال"

تعلقة باجلزائر خبصوص السلة الفرعية اهلاتف احملمول والنطاق العريض، وسنحاول فيها يلي عرض البيانات امل

لسنة  4والسلة الفرعية للنطاق العريض املتنقل 3السلة الفرعية للنطاق العريض الثابت 2لالتصاالت اخللوية املتنقلة

 :يف اجلدول التايل 2015

  

  

                                                           
1
  The global information report 2016, http://www3.weforum.org/docs/GITR2016/WEF_GITR_Full_Report.pdf 

21/03/2017. 
2
نداًء صادراً شهرياً  30، اليت تشري إىل سعر سلة قياسية تتألف من السلة الفرعية لالتصاالت الخلوية المتنقلةيف سياق رصد أسعار االتصاالت اخللوية املتنقلة، يستخدم االحتاد  

وحتتسب السلة الفرعية كنسبة مئوية من . SMSرسالة  100، باإلضافة إىل )خارج الشبكة إىل خط ثابت يف أوقات الذروة وغري الذروة، يف نسب حمددة مسبقاً /على الشبكة(

وتقوم السلة الفرعية لالتصاالت اخللوية املتنقلة على . ($PPP)الر تكافؤ القوة الشرائية متوسط الدخل القومي اإلمجايل الشهري للفرد يف البلد، وتعرض أيضاً بالدوالر األمريكي ودو 

  .يف املائة من كل االشرتاكات اخللوية املتنقلة 2أسعار الدفع املسبق، على الرغم من استخدام أسعار الدفع املؤجل بالنسبة للبلدان اليت تشكل فيها االشرتاكات املسبقة الدفع أقل من 
3
اليت تشري إىل سعر االشرتاك الشهري خلطة نطاق عريض ثابت عند مستوى  السلة الفرعية للنطاق العريض الثابتيف سياق رصد أسعار النطاق العريض الثابت، يستخدم االحتاد  

وهي معروضة أيضاً بالدوالر األمريكي وبدوالر تكافؤ القوة الشرائية وحتتسب السلة الفرعية كنسبة مئوية من متوسط الدخل القومي اإلمجايل الشهري للفرد الواحد يف البلد، . الدخول

(PPP$) . جيغابايت1وألغراض املقارنة، تعتمد السلة الفرعية للنطاق العريض الثابت على استخدام البيانات الشهري مبقدار (GB) )وبالنسبة للخطط اليت حتدد ). كحد أدىن

واحلد األدىن ملعدل سرعة توصيل النطاق . ، تضاف تكلفة البايتات اإلضافية إىل السلة الفرعيةجيغابايت 1ضمني حجم حمدد من البيانات دون الكمية الشهرية من البيانات املنقولة بت

  .ثانية/كيلوبت 256العريض هو 
4
خطط النطاق العريض املتنقل مسبقة الدفع جلهاز حممول مع كمية مسموحة ) أ(، يقوم االحتاد الدويل لالتصاالت جبمع البيانات عن أسعار النطاق العريض المتنقليف سياق رصد  

. شهرياً  1GBو 500MBخطط النطاق العريض املتنقل مؤجلة الدفع حلاسوب مع كمية مسموحة من البيانات ما بني  )ب(شهرياً، و 1GBو 500MBمن البيانات ما بني 

يقل عن  ال  ، وإمنا هي أرخص خطة يقدمها املشغل املهيمن واليت تشمل ما1GBأو  500MBواخلطة املختارة يف كل بلد لكل خدمة ليست بالضرورة أقرب خطة إىل 

500MB/1GB . يوماً أو أربعة أسابيع 30وفرتة الصالحية املنظورة للخطط هي.  
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  2015 -2014ا المعلومات واالتصال في الجزائر لسنةيسلة أسعار تكنولوج: )III-23(جدول رقم

  الفرعية�لالتصاالت�ا��لو�ة�املتنقلة�السلة

  دوالر�أمر��ي  دوالر�ت�افؤ�القوة�الشرائية  من�الدخل�القومي��جما���%  الرتبة

2014  2015  2014  2015  2014  2015  2014  2015  

101  104  2.28  2.24  12.78  10.23  29.85  29.48  

  السلة�الفرعية�للنطاق�العر�ض�الثابت

97  91  4.35  3.38  19.31  15.45  45.11  44.54  

  السلة�الفرعية�للنطاق�العر�ض�املتنقل

89  82  2.10  1.3  9.31  5.96  21.74  17.18  

  .مرجع سابق، ,Measuring  the Information Society Report 2016 et 2015عتماد على معطيات االمن إعداد الباحثة ب: لمصدرا

يتضح أن اجلزائر تراجعت بثالث رتب فيما خيص السلة الفرعية لالتصاالت انطالقا من اجلدول أعاله 

وهذا بالرغم من التحسن على مستوى سعرها كنسبة مئوية من الدخل  2014اخللوية املتنقلة وباملقارنة مع سنة 

وباملقارنة مع متوسط هذه السلة للدول ) 2014سنة  %2.28باملقارنة مع  2015سنة  %2.24(القومي اإلمجايل 

، فيما خيص السلتني %3.63فإن اجلزائر سجلت رقما يقل عن هذا املتوسط واملقدر ب  2015العربية سنة 

الفرعيتني للنطاق العريض فإن اجلزائر قد سجلت حتسنا ملحوظا باالخنفاض يف أسعارها مما جعلها تتقدم بستة 

ريض الثابت و سبعة رتب فيما خيص النطاق العريض املتنقل، وفيما خيص املسامهة رتب فيما خيص سلة النطاق الع

يف السلة اإلمجالية ألسعار تكنولوجيا املعلومات واالتصال فإن أسعار االتصاالت اخللوية املتنقلة هي األقل إذا ما 

  .قورنت بالنطاق العريض بشكليه

  �لك��ونيةأسباب�تأخر�ا��زائر����مجال�التجارة�-ثالثا

التخلف امللحوظ عن الركب العاملي يف جمال التجارة اإللكرتونية واستخدام التكنولوجيا  مازلت اجلزائر تعاين

  :1واإلنرتنت، ويرجع ذلك إىل العديد من األسباب أمهها

                                                           
، امللتقى العلمي الدويل اخلامس حول االقتصاد االفرتاضي "رتونية يف توسع مشروع االقتصاد االفرتاضي بالدول العربيةدور التجارة اإللك"خيثر حممد، فرحي حممد،   1

http://dspace.univ-: ، على املوقع اإللكرتوين التايل)31/03/2017(، ورقة حبث مت اإلطالع عليها بتاريخ وانعكاساته على االقتصاديات الدولية

chlef.dz:8080/jspui/bitstream/handle/pdf ، 27/10/2017(، ورقة حبث مت االطالع عليها بتاريخ 2017باإلضافة إىل أمحد أمري، التصديق اإللكرتوين حيز اخلدمة يف (

  http://aljazairalyoum.com  :على املوقع اإللكرتوين اآليت
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أفراد ميتلكون هاتفا ثابتا من بني مائة  9فكما أشرنا سابقا أن فقط : ضعف البنية التحتية لالتصاالت - 

فرد مقابل مائة يف الدول املتقدمة؛ إضافة إىل اخنفاض نسبة اشرتاكات  39، مقارنة مع 2015 ةفرد يف اجلزائر سن

فرد  29إذا ما قورنت مع الدول املتقدمة  2015أفراد مقابل مائة فرد سنة  4النطاق العريض الثابت واليت مل تتجاوز 

مل  2017ائة، كذلك فالنطاق العريض املتنقل يف اجلزائر فهو مازال يف املهد كما أن انتشاره ولغاية سنة مقابل م

يشمل كل الواليات ومن طرف املتعاملني الثالث للهاتف النقال يف حني جند استخدامه يف الدول املتقدمة قد 

، كما أن نسبة اشرتاكات االنرتنت كذلك وبالرغم 2015سنة %86جتاوز العشر سنوات كما أن نسبته قد جتاوزت 

فرد من أصل مائة فرد  83من منوها عرب الزمن إال أ�ا بقى متدنية إذا ما قارناها مع الدول املتقدمة واليت جتاوزت 

  ؛2015فرد سنة  100فرد من أصل  37يف حني أن اجلزائر مل تتجاوز 

يف جمال وسائل الدفع اإللكرتوين واليت تعترب األداة  عدم مواكبة القطاع البنكي للتطورات احلديثة - 

  املستخدمة يف إمتام الصفقات ماليا؛

عدم إيالء اجلهات املختصة ملوضوع التجارة اإللكرتونية من خالل الرتويج له باملؤمترات واأليام العلمية  - 

  وغريها؛

بشكل أساسي املتعلقة باملعامالت ضعف التشريعات والقوانني املناسبة لتنظيم األعمال اإللكرتونية و  - 

  املصرفية، الغش، التزوير والسرقات اإللكرتونية؛

سنة، فاجلزائر توفرت على  16ألزيد من  بتنظيم معامالت التجارة اإللكرتونيةتأخر التشريعات املتعلقة  - 

، وهو قانون الربيد 2000قانون واحد له عالقة بقطاع الربيد وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال الذي يعود لسنة على 

والذي أهتلك عرب الزمن بسبب التطورات اليت وألزيد من تسعة سنوات ) 2000/03القانون (وتكنولوجيا االتصال 

شهدها قطاع االتصاالت يف اجلزائر مثل استحداث وزارة لالقتصاد الرقمي ودخول خدمة اجليل الثالث والرابع 

  .لالنرتنت يف اجلزائر

  القوانني املنظمة للتجارة اإللكرتونية والتصديق اإللكرتوين عموما يف اجلزائر؛ يف إصدار التأخر الكبري - 

تدين أنشطة البحث والتطوير واخنفاض مستويات القدرة العلمية والتكنولوجية مع عدد متواضع من  - 

  العلماء والباحثني؛

  ال االقتصاد االفرتاضي؛اخنفاض عدد الكوادر الفنية، القانونية والتنظيمية العاملة يف جم - 

احتكار قطاع االتصاالت الثابتة من طرف الدولة وعدم فتح جمال كبري للمنافسة يف جمال اهلاتف النقال  - 

  ومزودي االنرتنت مما يؤثر بذلك على تكلفة استخدام االنرتنت وخدما�ا؛
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سنة  %12.33مية إىل وبالرغم من اخنفاض نسبة األ: األمية والجهل الذي يعيشه المجتمع الجزائري - 

، إال أن حوايل مخس ماليني %22.3ومقارنة بسنوات سابقة حوايل  %14ما يقارب  2015مقارنة بسنة  2016

  من اجلزائريني يعانون األمية مما سيشكل ذلك عائقا يف استخدام اإلنرتنت والتجارة اإللكرتونية؛

يف جل املواقع اإللكرتونية واملتمثلة يف اللغة االجنليزية، ومن املعروف أن  المستخدمة أحادية اللغة- 

  .اجلزائريني يعانون قصورا يف فهمها

  

  التجارة��لك��ونية���مجال�مج�ودات�ا��زائر�-را�عا

  إستراتيجية الجزائر اإللكترونية-1

أساسا إىل تبين خمطط عمل متناسق أساسه تعزيز   )2013-2008(�دف إسرتاتيجية اجلزائر اإللكرتونية 

كفاءات االقتصاد الوطين، املؤسسات واإلدارات للتكيف مع التحوالت السريعة والعميقة اليت تشهدها دول العامل 

يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال، فهي ترمي إىل حتسني قدرات البحث والتطوير، االبتكار، بروز جمتمعات 

تكنولوجيا املعلومات واالتصال، باإلضافة إىل الرفع من نشاط البلد وحتسني معيشة املواطنني من خالل صناعية ل

  .تشجيع، توزيع واستعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال

إن مشروع اجلزائر اإللكرتونية قد مت التشاور فيه بني العديد من املتعاملني واألطراف، مثل املؤسسات، 

اإلدارات العمومية، املتعاملني االقتصاديني العموميني، اخلواص، اجلامعات، مراكز البحث، اجلمعيات املهنية اليت 

ألف شخص يف طرح األفكار ومناقشتها  300ر من تنشط يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال، إذ شارك أكث

  :1حمورا 13خالل مدة ستة أشهر، وقد تضمن هذا املشروع 

  تسريع استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف اإلدارة العمومية؛ - 

  تسريع استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال على مستوى املؤسسات؛ - 

يزية الكفيلة بتمكني املواطن من االستفادة من جتهيزات وشبكات تطوير اآلليات واإلجراءات التحف - 

  تكنولوجيا املعلومات واالتصال؛

  دفع تطور االقتصاد املعتمد على املعرفة؛ - 

  تعزيز البنية األساسية لالتصال السريع وفائق السرعة؛ - 

  تطوير القدرات البشرية؛ - 

                                                           
1
، امللتقى العلمي الدويل اخلامس حول االقتصاد االفرتاضي "حتديات التحول إىل احلكومة اإللكرتونية يف اجلزائر"بلعريب عبد القادر، لعرج جماهد نسيمة، مغرب فاطمة الزهراء،  

 :على املوقع اإللكرتوين التايل  28/03/2017، مت اإلطالع عليها بتاريخ 7- 6.، ص2012مارس  14-13وانعكاساته على االقتصاديات الدولية، املركز اجلامعي مخيس مليانة، 
content/uploads/2012/06/.pdf-http://iefpedia.com/arab/wp  
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  ؛تدعيم البحث يف جمال التطوير، اإلبداع واالبتكار - 

  تأهيل اإلطار التشريعي والقانوين؛ - 

  املعلومة واالتصال؛ - 

  تثمني التعاون الدويل؛ - 

  آليات التقييم واملتبعة؛ - 

 .واإلجراءات التنظيمية واملوارد املالية - 

إن إدخال تكنولوجيا املعلومات واالتصال إىل اإلدارات : تسريع استعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصال -

يساهم أو يولد حتوال مهما يف األمناط اإلدارية والتنظيمية، مما يؤدي إىل جعل احلكومة تعيد النظر يف العمومية 

أمناطه التسيريية والوظيفية وتلبية احتياجات املواطنني بطريقة أنسب من خالل تقدمي اخلدمات اإللكرتونية 

 .للمواطنني

نرتنت متكن من خلق فضاء مستقل لالتصاالت، تكنولوجيا املعلومات واالتصال وخصوصا اإليف الواقع، 

والذي ميكن من توافر املعلومات يف أي وقت ومن أي مكان، من أجل ذلك فإن إدارة املعلومة ينبغي أال تكون 

مت التأكيد على املعرفة كأفضل السبل  2013من خالل مشروع اجلزائر اإللكرتونية . مركزية حيثما كان ذلك ممكنا

ة صنع القرار، وأبرز اخلدمات املقدمة حاليا هي بطاقة الشفاء اإللكرتونية، جواز السفر لتحسني جودة عملي

  .اإللكرتوين وبطاقة التعريف اإللكرتونية

من خالل استخدام شبكة اإلنرتنت، : تسريع استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال في المؤسسات -

القيمة األساسية، كما أن استخدام تكنولوجيا املعلومات  صارت األسواق عاملية يف اقتصاد تعترب فيه املعلومة

واالتصال صار ضروريا يف الرفع من أداء املؤسسة وزيادة القدرة التنافسية واالستفادة من الفرص اليت تتيحها السوق 

األوسع ديناميكية، كما يقود املؤسسات كذلك إىل مصادر دخل جديدة، حتسني العالقة مع الزبائن والشركاء 

بصفة عامة وحتسني الكفاءة من خالل استخدام نظم إدارة املعرفة، وعليه فإنه ومن أجل تسريع استخدام 

 :تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف املؤسسات مت حتديد األهداف التالية

  دعم اعتماد تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛ - 

  ل حتسني أداء املؤسسات؛تطوير التطبيقات من أج - 

  .تطوير عرض اخلدمات على اخلط من قبل املؤسسات - 

تطوير اآلليات واإلجراءات التنفيذية الكفيلة بتمكين المواطنين من االستفادة من تجهيزات وشبكات  -

 جيب توسيع هذه اآللية حىت يتمكن املواطنون من االستفادة من اخلدمات: تكنولوجيا المعلومات واالتصال

إن الربامج املتعلقة بالتجهيزات وتطوير شبكة . العامة عرب كامل الرتاب الوطين، وباستخدام شبكة اإلنرتنت
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االتصاالت واسعة النطاق جيب أن تكون مصحوبة بربامج تدريبية مكثفة لتسريع عملية استخدام تكنولوجيا 

، زيادة عدد مقاهي االنرتنت املعلومات واالتصال، وذلك من خالل تطوير وإعادة بعث برنامج أسرتك

والفضاءات العمومية، توفري أجهزة احلواسيب لكل أسرة جزائرية، زيادة التدفق يف شبكة االنرتنت وإقامة احلضائر 

  .املعلوماتية يف عدة مناطق يف اجلزائر على غرار العاصمة كعنابة، ورقلة ووهران

الربجميات، اخلدمات : الث نقاط رئيسية هيويتمحور هذا العنصر يف ث: دفع تطور االقتصاد الرقمي-

واملعدات، واهلدف الرئيسي هلذا احملور يتجلى يف خلق الظروف املالئمة لتطوير صناعة تكنولوجيا املعلومات 

واالتصال من خالل مواصلة احلوار من طرف اهليئات احلكومية يف جمال إسرتاتيجية اجلزائر اإللكرتونية، �يئة مجيع 

ز الكفاءة العلمية والتقنية يف إنتاج الربجميات املعدات واخلدمات، وضع سياسة حتفيزية إلنتاج احملتوى الظروف لتعزي

  .الرقمي، توجيه النشاط االقتصادي يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال حنو التصدير

فق السريع والفائق إن شبكة االتصاالت ذات التد: تعزيز البنية األساسية لالتصال السريع وفائق السرعة- 

السرعة جيب أن تكون قادرة على تقدمي اخلدمات األساسية على كامل الرتاب الوطين باجلودة واألمن ووفقا 

للمعايري الدولية، وهذا يكون من خالل تطوير البنية التحتية الوطنية لالتصاالت، تأمني الشبكات، جودة خدمة 

  .(DZ.)الشبكة والتسيري الفعال للنطاق 

إن تعزيز البينة التحتية وتوسيع نطاق الوصول إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصال جيب : ية القدرات البشريةتنم- 

أن يرافقه إجراءات جوهرية للتدريب وتنمية املهارات البشرية، لتعميم استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال، 

ة النظر يف برنامج التعليم العايل، التكوين املهين، إعاد: وضمان وصوهلا لكافة املستويات، وهذا يكون من خالل

  .وتلقني التكنولوجيا احلديثة للمعلومات واالتصال لكل فئات ا�تمع

يتطلب االقتصاد القائم على املعرفة تفاعال قويا بني البحث والتطوير : تعزيز وتنمية البحث والتطوير في البالد-

تكنولوجيا املعلومات واالتصال يضمن تطوير املنتجات واخلدمات، ويكون والعامل االقتصادي، فاالبتكار يف جمال 

  .ذلك من خالل تثمني نتائج البحث، تطوير نقل التكنولوجيا واملهارات، وحشد الكفاءات

إن دراسة مجيع التشريعات القائمة يف اجلزائر يقود إىل أن القانون اجلزائري ال  :تأهيل اإلطار القانوني الوطني- 

يغطي كافة املسائل القانونية اليت يثريها استخدام وتطوير تكنولوجيا املعلومات واالتصال وبناء جمتمع املعلومات، 

ت جمتمع املعلومات، أخذا بعني لذلك ال بد من رفع املستوى القانوين مبا يتماشى واملمارسات الدولية، ومتطلبا

االعتبار  التجربة املعاشة وأوجه القصور والصعوبات اليت واجهتها، وذلك من خالل وضع إطار قانوين يتالئم 

  .ويغطي املسائل املرتتبة عن استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال
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قتصاد الرقمي، وهذا احملور هدفه الرئيسي تلعب املعلومات واالتصاالت دورا رئيسيا يف اال: المعلومة واالتصال-

رفع الوعي بأمهية تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف حتسني نوعية حياة املواطنني والتنمية االقتصادية واالجتماعية 

شبكة من اجلمعيات يف هذا  وإنشاءللبالد، من خالل وضع وتنفيذ خطة االتصاالت �تمع املعلومات يف اجلزائر، 

متدادا للجهود احلكومية يف اجلزائر، وتعزيز الصحافة املتخصصة يف جمال تكنولوجيا املعلومات اخلصوص ا

  .واالتصاالت

وذلك يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال، من خالل إقامة شراكات إسرتاتيجية : تعزيز التعاون الدولي- 

ملبادرات الدولية �دف متلك التكنولوجيا واملهارات، العتماد تكنولوجيا املعلومات، واملشاركة الفعالة يف احلوار وا

ومن املالحظ أن اجلزائر مازالت يف خطوا�ا األوىل حنو التحول إىل جمتمع املعلومات، وال ميكن تسريع ذلك دون 

  .IIطلب املساعدة من الدول اليت عرفت تقدما يف هذا ا�ال، ال سيما االحتاد األورويب يف إطار مشروع ميدا 

إن اهلدف األساسي من هذا احملور هو حتديد نظام من املؤشرات لقياس تأثري : ليات التقييم والمتابعةآ- 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التنمية االقتصادية واالجتماعية من جهة، وتقييم دوري لتنفيذ خطة 

  .2013إسرتاتيجية اجلزائر اإللكرتونية 

إسرتاتيجية تطوير املؤسسة املبنية على املعلومة واملعرفة تتطلب دعما مؤسساتيا  إن تنفيذ : إجراءات تنظيمية- 

  .كبريا، ال يكون إال من خالل املتابعة، التأطري والتنسيق بني خمتلف القطاعات

يتطلب تنفيذ إسرتاتيجية اجلزائر االلكرتونية موارد مالية معتربة، ال ميكن أن تأيت من مورد : المصادر التمويلية- 

واحد، لذلك حيبذ استغالل مجيع مصادر التمويل القائمة، كما أن اإلجراءات على حد سواء التشريعية، التنظيمية 

ا �دف أساسي هو إقناع وتشجيع وحىت املادية جيب أن يرافقها تقييم مايل مفصل إىل أقصى حد ممكن، وهذ

األفراد واملؤسسات على متلك تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخدما�ا، ويف هذا السياق مت وضع برنامج لتنفيذ 

  .)2013- 2009(خمتلف مراحل هذه اإلسرتاتيجية، مرفوقا بضخ متويلي سنوي وفقا للميزانية العامة للسنوات 

ركائز التنمية البشرية فهو  إحدىيعترب نشر التدفق العايل والعايل جدا : التدفق العالي والعالي جدا إستراتيجية-2

  :1يساهم يف

زيادة تنافسية الشركات وتعزيز استقطا�ا من خالل توفري شبكة فعالة من االتصاالت السلكية والالسلكية  - 

  ين مما يساهم يف انتعاش االقتصاد احمللي،وفتح عروض تنافسية للتدفق العايل عرب كامل الرتاب الوط

العمل عن بعد، اإلدارة اإللكرتونية، التجارة اإللكرتونية، : الوصول إىل املعرفة وحتسني حياة األفراد من خالل - 

  .الصحة اإللكرتونية وغريها
                                                           

  .)18/12/2016(بتاريخ ، /https://www.mptic.dz/ar/content: مت اإلطالع عليها على املوقع اإللكرتوين اآليت 1 
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  .تطوير النشاطات السكانية داخل بعض املناطق املعزولة من الوطن- 

يع تكنولوجيا النفاذ وتأمني البنية التحتية ذات التدفق العايل والتدفق العايل وتنو �دف، تعزيز، تكثيف 

  :جدا، مت اختاذ العديد من اإلجراءات من طرف الدولة واليت ميكن تلخيصها يف

  ،2013منح تراخيص اجليل الثالث للهاتف النقال للمتعاملني الثالث سنة  - 

  ،2014منح تراخيص اجليل الرابع من اهلاتف الثابت سنة  - 

  .2016 منح تراخيص اجليل الرابع من االنرتنت للهاتف النقال - 

الذي  :للمتعامل العمومي اتصاالت الجزائر) الجيل الرابع( تعزيز وتطوير التدفق العالي للهاتف الثابت -3

الوطنية اخلاصة بالتدفق العايل والتدفق العايل جدا قصد  اإلسرتاتيجيةوالية، كما ستتم مواصلة تنفيذ  48يغطي 

نسمة بالنسبة لشمال البالد،  1000ربط كافة البلديات والتجمعات السكانية اليت يزيد تعداد مواطنيها عن 

   .1يف جنوب البالد باأللياف البصريةنسمة  500والتجمعات اليت يزيد عدد سكا�ا عن 

، 2007وذلك سنة  Fiber To The Home [FTTH]إطالق مشروع األلياف البصرية نحو المنزل -4

منصة ألياف  بإنشاءاجلزائر العاصمة، وهران، قسنطينة وسطيف، كما قامت : استهدف أربع واليات رئيسية هي

ألف توصيلة يف اجلزائر العاصمة ووهران، ومنصة أخرى ألكثر من  50ألكثر من  [FTTX] أنواعهامبختلف بصرية 

  2010سنة ) قسنطينة، سطيف واملدية(ثالث مدن رئيسية أخرى ألف توصيلة يف  250

لضمان عصرنة القطاع اخلاص، بادرت اجلزائر مبشروع توصيل األلياف البصرية حنو املنازل، والذي من 

من االستفادة من خدمات االتصال املختلفة كاهلاتف الثابت، االنرتنت ذات السرعة  خالله ميكن للمشرتكني

الفائقة، الفاكس وكذا خدمات التلفاز الرقمي، ومتتاز هذه الشبكة بقدر�ا الكبرية على نقل البيانات واحلفاظ على 

تلفزيونية جبودة عالية وكذا االستفادة اإلشارة الصوتية مما جيعل االتصاالت اهلاتفية أكثر وضوحا، استقبال الربامج ال

املؤسسات االقتصادية الكربى، : من خدمات االنرتنت ذات السرعة الفائقة، هذه التقنية موجهة أساسا إىل

املؤسسات الصغرية واملتوسطة، اجلامعات، املدارس وحىت املنازل، وحسب اتصاالت اجلزائر فإن هذا املشروع يسعى 

التكنولوجي، وذلك من خالل هذه التكنولوجيا اليت تعد طفرة تكنولوجية جد متطورة،  أساسا إىل حتسني األداء

ميغابايت يف الثانية، كما متكن من توفري خدمات  100حتقق السرعة الفائقة يف النفاذ لشبكة االنرتنت تصل إىل 

ل من االنقطاع واالضطرابات ، كما أ�ا تسمح بالتقلياتصال عالية اجلودة، وخدمات التلفزيون الرقمي عايل الدقة

اليت تشهدها الشبكة، وتسعى شركة اتصاالت اجلزائر إىل توسيع شبكتها لأللياف البصرية لتصل إىل مليون مشرتك 

2017سنة مع �اية 
2
.  

                                                           
 

1
  .)18/12/2016(بتاريخ ، /https://www.mptic.dz/ar/content: مت اإلطالع عليها على املوقع اإللكرتوين اآليت
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مت إطالق هذا  ):أبوجا(نيجيريا  –) عين قزام(األلياف البصرية الجزائر وصلة إطالق مشروع  - 

املشروع يف إطار الشراكة اجلديدة لتنمية إفريقيا، موجه لوضع البنية التحتية حتت تصرف سكان الدول الثالث 

مع الدول األوروبية عرب نقاط التواصل يف اجلزائر عن طريق الكابالت  االتصال وكذا الدول ا�اورة، ولضمان

سيتم تعزيزها وتأمينها من خالل اجناز خطني لضمان استمرارية  البحرية لأللياف البصرية، كما أن هذه الوصلة

  ؛1اخلدمات يف حالة االختالالت

 100فق تصل إىل دبقدرة ت: )فالنسيا(إسبانيا  –وهران  األلياف البصريةوصلة إطالق مشروع  - 

كلم، هذه الوصلة متثل استثمارا اسرتاتيجيا أتى لتعزيز الولوج إىل الشبكة ذات   563، بطول ميغابايت يف الثانية

 SMW4، مثلما هو احلال بالنسبة للكابلني املوجودين من قبل )2015مارس (اجلودة العالية ضمن مشروع أورفال 

  ؛2الرابط بني اجلزائر وباملا ALPAL2والذي يربط عنابة مبرسيليا فرنسا، و 

من أجل إنشاء جمموعة أرضيات توفر للمستخدمني عدة حلول يف جمال اإلتصال : بر الساتلاإلتصال ع -5

، املؤمترات عن طريق الفيديو وحتديد املواقع اجلغرافية، فباإلضافة إىل الثالث أقمار (Vsat)واخلدمات عرب الساتل 

، الذي يسمح بالولوج Alconsat1القمر الصناعي  إطالقصناعية واليت دخلت حيز اخلدمة، عزمت اجلزائر 

لشبكة اإلنرتنت من مجيع أحناء الوطن، مبا يف ذلك املناطق النائية، حيث يكمن دور القمر الصناعي يف ضمان 

استمرارية التواصل عرب شبكة اإلنرتنت يف حالة حدوث اضطرابات على مستوى األلياف البصرية وبتكاليف 

     .3منخفضة

  :وذلك من خالل: حيز التنفيذ اإللكتروني خدمة الدفع وإدخال الدفععصرنة أنظمة  -6

 البطاقة البنكية اإللكرتونية  إصدارالبنك الوطين اجلزائري خلدمة الدفع اإللكرتوين من خالل  إطالق

(CIB)  بنك املؤسسة العربية املصرفية، بنك اخلليج، مصرف : 4وذلك من طرف البنوك التالية 04/10/2016يف

السالم، بنك الربكة، بنك الفالحة التنمية الريفية، الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط، بنك التنمية احمللية، البنك 

، HOUSING، بنك NATIXIS، بنك HSBC، بنك FRANSAبنك ، BNP Paribasالوطين اجلزائري، بنك 

  .TRUSTوبنك  SOCIETE GENERAL اجلزائري، بنك بنك القرض الشعيب

                                                           
 

1
  )04/05/2017( بتاريخ http://www.andi.dz/index.php/ar/tic16042015 :اإللكرتوين التايلمت اإلطالع عليها على املوقع  

 
2
  .)04/05/2017( بتاريخ //:tic16042015.php/ar/index.andi.dz/wwwhttp :مت اإلطالع عليها على املوقع اإللكرتوين التايل 
3
  .نفسه املرجع 

4 http://www.android-dz.com/ar 
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) احلواسيب، اللوحات الرقمية واهلواتف الذكية(متكن بطاقة الدفع اإللكرتوين وباستخدام الوسائل اإللكرتونية

  :1يف إدراجهاتقدمي عدد حمدود من اخلدمات ميكن  من

  ؛دفع فواتري املاء، الكهرباء والغاز- 

  ؛دفع فواتري اإلنرتنت- 

  تعبئة رصيد اهلاتف النقال بالنسبة للمتعاملني الثالثة؛ - 

دفع قيمة املشرتيات يف بعض احلاالت اليت حتتوي على املوزع اآليل خصوصا يف األسواق التجارية - 

  الكربى؛

  دفع قيمة تذاكر الطريان بالنسبة للخطوط اجلوية اجلزائرية وطريان الطاسيلي؛- 

  .شركة أمانة والصندوق الوطين لألجراءدفع قيمة التأمينات فيما خيص  - 

 أبرزت وزيرة الربيد ، 07/10/2016بتاريخ ) الذهبية(مؤسسة بريد اجلزائر لبطاقة الدفع اإللكرتوين إطالق

هدى فرعون أن إطالق البطاقة الذهبية يندرج ضمن إطار عصرنة قطاع الربيد  واالتصالوتكنولوجيا اإلعالم 

تطوير هذه اخلدمات ال سيما ضمن مساعي الدولة حنو  وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال، كما أشارت إىل أمهية

 :أساليب التجارة اإللكرتونية، تسمح هذه البطاقة حلامليها بـ إدخال

  فع ألمواهلم على حسابا�م الربيدية على شبكة اإلنرتنت؛عمليات الكشوف، السحب والد - 

  اخلاصة بالكهرباء والغاز واملاء؛ االستهالكيةتسديد الفواتري  - 

كما ستشمل خدمة الدفع اإللكرتوين لربيد اجلزائر مستقبال خدمة دفع قيمة الوقود بعد حتميل تطبيق   - 

  .نافطال

قدرت احلصة األوىل من هذه البطاقات خبمسة مليون بطاقة مع حتقيق اهلدف املسطر على املدى املتوسط  

صفقة منذ إطالق خدمة الدفع االلكرتوين يف  100.000مت تسجيل أزيد من ، كما 2وبلوغ عشرين مليون بطاقة

2016أكتوبر 
3  

: اإللكتروني والتجارة اإللكترونيةوالتوقيع  سن تشريعات وقوانين في مجال األمن اإللكتروني، التصديق -7

  :وذلك من خالل

                                                           
1 http://www.android-dz.com/ar 
2 http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20161207/96437.html,  
3 http://ar.aps.dz/algerie/48122-2017-10-04-17-51-44 
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  والذي يتضمن الوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات املعلومات 2009أوت  05: واملؤرخ بـ: 09/04قانون ،

 ؛1واالتصال

  ؛2اإللكرتوينحيدد القوانني العامة املتعلقة بالتوقيع والتصديق : 2015فيفري  01: واملؤرخ بـ: 15/04قانون 

 متت املصادقة على هذا القانون من طرف جملس  :المصادقة على مشروع قانون حول التجارة اإللكترونية

  :3وهو يف طور املناقشة على مستوى غرفيت الربملان، ويهدف أساسا إىل 2017أكتوبر  04الوزراء بتاريخ 

  منظمة هلا؛ تزويد نشاط التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر بقاعدة قانونية - 

  بتوسع هذا النشاط؛مناخ ثقة كفيل  إرساء - 

  تطوير االقتصاد الرقمي يف البالد؛ - 

  توفري احلماية للمستهلكني؛ - 

  .تقنني قمع الغش يف هذا ا�ال - 

إننا جاهزون إلطالق التجارة " فرعون إميان هدى الربيد وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال  وزيرةصرحت 

مضيفة أن املؤسسات املالية املتمثلة يف البنوك وبريد اجلزائر مستعدة إلدخال هذه املعامالت بعد  "اإللكترونية

 .التدابري والرتتيبات املتعلقة �ذا النشاط محاية حلقوق التاجر واملستهلك معا  ضبط كل

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  16/08/2009، مؤرخ 47اجلريدة الرمسية، العدد   1
  10/02/2015، مؤرخ 06اجلريدة الرمسية، العدد   2

3 http://ar.aps.dz/algerie/48122-2017-10-04-17-51-44 
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 خالصة�الفصل�الثالث

اإللكرتونية يف اجلزائر، فوجود خدمة النطاق إن تعميم شبكة النطاق العريض تقدم الدفع لتطبيق التجارة 

العريض هو اخلطوة األوىل إلمكانية انتهاج هذا األسلوب اجلديد يف املعامالت التجارية، ألن احلديث عن التجارة 

اإللكرتونية يقودنا دائما إىل احلديث عن تكنولوجيا املعلومات واالتصال باخلصوص االنرتنت، كما أن 

اع البنكي يف اجلزائر وإدخال أساليب جديدة للدفع ممثلة يف الدفع اإللكرتوين تعترب حمركا اإلصالحات يف القط

يقود إىل تطوير التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر، من خالل هذا يتضح أن اجلزائر بالفعل لديها إمكانيات هائلة إن 

سنحاول دراسة مدى مالئمة البيئة احمليطة ومن خالل الفصول القادمة ، أرادت االندماج ضمن التجارة اإللكرتونية

  .باملؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية داخلية كانت أو خارجية ملمارسة التجارة اإللكرتونية

  

   

 



 

 

������������� 

�������������������������������� 
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  تم�يد

  

يقوم التحليل العلمي املتني على النظرة الفاحصة للظاهرة املدروسة، من خالل التعمق يف أبعادها وحتديد 

توضيح جمموعة عالقتها بالظواهر األخرى، ولتحقيق ذلك جيب عدم االكتفاء باجلانب النظري والذي يهدف إىل 

من االفرتاضات النظرية، بل جيب تدعيم ذلك جبانب ميداين، ويتضمن هذا الفصل منهج الدراسة امليدانية وأهم 

  :إجراءا�ا، وقد قسم إىل عدة نقاط ميكن إدراجها يف

  

  من���الدراسة؛�-أوال

  مجاالت�الدراسة؛- ثانيا

  أساليب�جمع�البيانات�واملعلومات؛�- ثالثا

  لدراسة؛نموذج�ا-را�عا

  أدوات�التحليل��حصا�ي�املستخدمة؛�-خامسا

  .تحليل�خصائص�العينة�-سادسا
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  من���الدراسة�- أوال

يرتبط منهج الدراسة بطبيعتها، فإذا كانت الدراسة حتاول التعرف على العوامل املؤثرة على تطبيق التجارة 

املنهج الوصفي هو األكثر مالئمة للدراسة النظرية وامليدانية معا، اإللكرتونية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة، فإن 

نظرا ملا يقدمه من أدوات تسهل عملية مجع البيانات واملعلومات املتعلقة بتطبيقات التجارة اإللكرتونية يف 

ه يوفر اجلانب املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وكذا العوامل املؤثرة على تطبيقها ودرجة هذا التأثري، إضافة إىل كون

  .الكمي والكيفي هلذه البيانات واملعلومات، إذن فالدراسة تتعدى الوصف لتغوص يف التحليل والتفسري

  مجاالت�الدراسة�- ثانيا

  .ا�ال املكاين، ا�ال الزماين وا�ال البشري: لقد مشلت الدراسة امليدانية ثالثة جماالت هي

بسطيف لتمثل احد جماالت  لقد مت اختيار بعض املؤسسات الصغرية واملتوسطة :المجال المكاني للدراسة -1

الدراسة امليدانية من خالل اسقاط خمتلف اجلوانب النظرية للموضوع على واقعها العملي وتطبيق النموذج املعتمد 

الفرضيات اليت تأسس يف دراسة العوامل املؤثرة على تطبيق التجارة اإللكرتونية يف هذه املؤسسات، وكذا اختبار 

املنطقة الصناعية سطيف، منطقة النشاطات : عليها البحث، تتموقع هذه املؤسسات يف أربعة مناطق صناعية هي

سطيف، املنطقة الصناعية مزلوق ومنطقة األنشطة احلرفية عني وملان، وقد بلغ عدد املؤسسات اليت متكنها من 

 301ا منها لعدم استجابة بعض مسرييها، كما مت اسرتجاع فقط استبيان 36مؤسسة، مت توزيع فقط  46زيار�ا 

 .استبيانا بسبب التماطل والتأجيل املستمر ملسريي هته املؤسسات

ميكن القول أن االنطالقة الفعلية للعمل البحثي قد بدأت يف أوىل سنوات التسجيل  :المجال الزماني للدراسة -2

املوضوع مع األستاذ املشرف والذي قدم التوجيه والتشجيع للباحثة، ، وذلك بعد مناقشة )2011(يف الدكتوراه

ت الباحثة على ثالثة ميكانيزمات أساسية للبحث ككل، أوهلا اجلانب ملوخالل الست سنوات السابقة ع

لثالث أما امليكانيزم ا ،املنهجي والـتأصيل النظري للدراسة، ثانيها حتديد اجراءات الدراسة امليدانية وبناء منوذجها

واألخري فقد متثل يف تطبيق االستبيان على بعض املؤسسات الصغرية واملتوسطة بسطيف، والذي مشل الفرتة من 

 .2017، وحتليل البيانات وكتابة التقرير النهائي إىل غاية سبتمرب 2017إىل جوان  2017مارس 

                                                           
1
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وسطة بسطيف �دف معرفة أهم مشلت الدراسة امليدانية مسريي املؤسسات الصغرية واملت :المجال البشري -3

 . تكنولوجيا التجارة اإللكرتونية املطبقة يف مؤسسا�م باإلضافة إىل العوامل املؤثرة على عملية التطبيق

  أساليب�جمع�البيانات�واملعلومات�-ثالثا

للحصول على املعلومات الكمية والكيفية الضرورية إلمتام البحث، اعتمدت الباحثة على جمموعة من 

وكذا اهلدف من الدراسة،  ية البيانات اليت حتتاجهاالوسائل والتقنيات، ويرتبط اختيار هذه الوسائل بكمية ونوع

  .ويف هذا اإلطار مت االعتماد على االستبيان كأداة رئيسية مع االستعانة باملقابلة الشخصية كأداة ثانوية

إىل  اصاغة بطريقة بسيطة ومباشرة، �دف أساسيعرف االستبيان على أنه جمموعة من األسئلة امل :االستبيان -1

احلقائق اليت يرغب الباحث  بلوغوعليه  ،حنو موضوع معني خربات املفحوصني وكذا اجتاها�م التعرف على مالمح

األداة األساسية للدراسة نظرا لطبيعة املوضوع واملتمثل يف العوامل املؤثرة على تطبيق  االستبيانالوصول إليها، ويعد 

تجارة اإللكرتونية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة وفق وجهة نظر مسرييها، فهي توفر لنا البيانات اخلاصة ال

العوامل املؤثرة على التطبيق من  ا النوع من املؤسسات، وكذلك أهممبختلف تطبيقات التجارة اإللكرتونية يف هذ

واملتمثلة يف العوامل التنظيمية اليت ختص خصائص املسريين وخصائص املؤسسات باإلضافة إىل  املسريينوجهة نظر 

وهي نسبة  )100* 30/36( %83.33التكنولوجية والبيئية، وقد قدرت نسبة استجابة املسري هلذا االستبيان العوامل 

   :دة مراحل هيمقبولة للتحليل اإلحصائي، وقد مرت الباحثة يف بنائها هلذا االستبيان بع

 وقد متت هذه املرحلة بناء على إشكالية الدراسة وتساؤال�ا الفرعية، وكذا األهداف  :مرحلة الصياغة األولية

 املرجو حتقيقها منها، وقد اعتمدت الباحثة يف ذلك على الدراسات السابقة من خالل الـتأصيل النظري وامليداين؛

 على  1يف شكله األويللقياس صدق االستبيان الظاهري قامت الباحثة بعرضه  :صدق االستبيان الظاهري

، البليدة وبسكرة، وهم أساتذة ذوو خربة يف 1موزعني بني جامعات سطيف) سبعة دكاترة(جمموعة من احملكمني 

منهم يف جمال  امليدان العلمي، وحىت يستويف االستبيان كل جوانبه العلمية قامت الباحثة يف التنويع بني احملكمني

ومنهجية البحث العلمي، وكان اهلدف من ذلك أن  تكنولوجيا املعلومات واالتصالالعلوم االقتصادية،  ختصص

 على إشكالية البحث وأهدافه كله النهائي، وبعد اطالع احملكمنيتكون اآلراء متنوعة حىت ختدم االستبيان يف ش

 :يف جمملها علىوارتكزت  وفروضه فقد قدموا العديد من املالحظات

  مدى مناسبة الفقرة للمحور الذي تندرج ضمنه؛ - 

                                                           
1
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  دقة وسالمة الصياغة اللغوية لفقرات االستبيان؛ - 

  .أو حذف فقرات ضمن االستبيان إضافة - 

يف هذه املرحلة بتجريب االستبيان على عشر مؤسسات، وذلك ملعرفة مدى اتساق  مث قامت الباحثة

فهمهم الصحيح لكل سؤال مصاغ، وذلك من خالل طريقة إجابا�م، فمرحلة االستبيان مع أفكارهم وكذا 

التجريب تقدم جوانب خفية للباحث تساعده يف إجراء التعديالت بصفة �ائية قبل التوزيع النهائي والتطبيق 

 .الفعلي

 مرة من أكثر استخدم ما إذا النتائج نفس املقياس يعطي أن االختبار بثبات يقصد : اإلحصائي والصدق الثبات

إعادة توزيع االستبيان على عينة أخرى من ا�تمع املبحوث بأي أن الباحث لو قام  ة،لمماث ظروف حتت واحدة

 مقياس وهف الصدق أما وبنفس احلجم ستكون النتائج بني العينتني متساوية باحتمال يساوي معامل الثابت،

ومن بني أهم األدوات املستخدمة ، معني مقياسم على إجابا� خالل من املبحوثني صدق درجة ملعرفة يستخدم

 الصدق من كل قيمة وترتاوح  (Cronbach’s Alpha)يف قياس صدق وثبات االستبيان معامل ألفا كرونباخ

وكلما اقرتبت قيمة معامل الثبات من الواحد يكون االستبيان صادقا وممثال  الصحيح، والواحد الصفر بني والثبات

ويف  للمجتمع املدروس، أما عندما يكون قريبا من الصفر فهنا االستبيان ال ميثل ا�تمع الذي سحبت منه العينة

ا  ل الثبات ألفهذه احلالة ينصح بإعادة صياغة اسئلته، وحيسب معامل الصدق من خالل اجلذر الرتبيعي ملعام

الصدق والثبات ال يطبق على األسئلة الدميغرافية، وميثل اجلدول التايل معامل  كرونباخ، ومن املعروف أن اختبار

  :الثبات والصدق لكل حمور من حماور االستبيان األربعة

  

  معامل الصدق والثبات لمحاور الدراسة): VI -1(جدول رقم

  معامل�الصدق  الثباتمعامل�  عدد�العبارات  محاور�الدراسة

  0.870  0.757  11  تكنولوجيات�التجارة��لك��ونية�املطبقة

  0.929  0.864  14  العوامل�التنظيمية

  0.796  0.634  6  العوامل�التكنولوجية

  0.867  0.751  7  العوامل�البي�ية

  0.926  0.858  37  �سئلة�مجتمعة

 SPSSاعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

  

لكل حمور من حماور الدراسة، وهي  %63.4انطالقا من اجلدول أعاله يتضح أن معامل الثبات قد جتاوز 

، كما قدرت قيمته لألسئلة جممعة %60نسبة تفوق النسبة املعيارية املعتمدة يف العلوم االجتماعية واملقدرة ب 

تطبيق  بإعادةأن تتحصل الباحثة على نفس النتائج لو قامت  %85.8وهذا يدل على أنه هناك احتمال  85.8%
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وباملقابل فقد كانت معامالت الصدق مستقلة من ا�تمع املبحوث وبنفس احلجم،  أخرىاالستبيان على عينة 

لكل حمور من حماور الدراسة، فهي مرتفعة ويف املستوى املقبول مما يعكس قدرة  %79.6مرتفعة فقد جتاوزت 

كما قدر معامل على قياس املتغريات احملددة يف الدراسة وكذا مشوليتها ملختلف جوانب املوضوع،   االستبيان

وهذا يدل على أن احتمال صدق املستجوبني يف ا�ال الكلي حملاور االستبيان  %92.6الصدق لألسئلة جممعة 

الدراسة وانسجامها مع بعضها البعض ، وهذه النتائج تدل عموما على االتساق الداخلي حملاور %92.6ـ يقدر بـ

 .باإلضافة إىل صدق وثبات االستبيان مبا حيقق أغراض البحث وجيعل التحليل اإلحصائي سليما ومقبوال

 :1قسمني تضمن االستبيان يف شكله النهائي: مرحلة التوزيع النهائي وتطبيق االستبيان

وقد تضمن هذا القسم متغريات تصف كل من املسريين واملؤسسات حمل الدراسة من خالل : القسم األول

  : خبصائص املؤسسات حمل الدراسة من خالل 6إىل  1فقرة، ارتبطت الفقرات من  12صياغتها يف 

  اسم المؤسسة؛ -1

ة األنشطة سطيف، املنطقة الصناعية سطيف، منطق: والذي حددت فيه أربعة جماالت هي المقر االجتماعي -2

  املنطقة الصناعية مزلوق ومنطقة األنشطة احلرفية عني وملان؛

  وتضمن قطاعني هو الصناعات التحويلية واخلدمات؛ قطاع نشاط المؤسسة -3

 مؤسسةعامل  250إىل  50ومن  عامل مؤسسة صغرية 49إىل  10وقد حددت له فئتان من  :عدد العمال -4

  ؛متوسطة

 4مليون دج إىل  400مليون دج والثانية من  400إىل  40وحددت له فئتني األول من  :رقم األعمال المحقق -5

  ؛مليار دينار جزائري

نطاق سوقي حملي، نطاق سوقي وطين ونطاق سوقي : وحدد يف ثالثة جماالت هي: نطاق السوق للمؤسسة -6

  .وطين ودويل معا

  :بيانات حول املستجوبني وهي 12إىل  7كما تناولت الفقرات من 

  وله خاصيتان ذكر وأنثى؛: متغير الجنس -7

 50سنة وأكرب من  50إىل  41سنة، من  40 إىل 31سنة، من  30وحدد يف أربع فئات أقل من  :متغير العمر -8

  سنة؛

  ثانوي، جامعي ودراسات عليا؛: وحددت له ثالثة مستويات وهي :متغير المستوى التعليمي -9

                                                           
1
  .243- 239.ص، )03( امللحق رقم 
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سنة  15إىل  11سنوات، من  10إىل  5من سنوات،  5أقل من : وحددت له أربعة فئات :متغير الخبرة -10

  سنة؛ 15وأكرب من 

  التدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصال؛ -11

وقد تضمنت أربعة عناصر هي معاجلة النصوص، جداول  :مستوى المعرفة بتكنولوجيا المعلومات -12

مرتفع، متوسط، منخفض : البيانات والنشر على الويب، وحددت لكل منها أربعة مستويات هي قواعدالبيانات، 

  .وال يوجد تطبيق

  :وتضمن حماور الدراسة واليت حددت يف أربعة وهي: القسم الثاني

  :تضمنت مايليفقرة  11، وقد مشل هذا احملور تكنولوجيات تطبيق التجارة اإللكترونية :المحور األول

وتضمنتها الفقرة األوىل  وخمتلف منتجا�ا النشر املعلومات املتعلقة � :المؤسسة للموقع االلكترونياستخدام  -1

 من احملور؛

وعرب عن هذا العنصر  :ديهاور استخدام البريد اإللكتروني في مختلف العمليات بين المؤسسة زبائنها وم -2

الزبائن الكرتونيا، التواصل مع الزبائن إلكرتونيا، تبادل استقبال طلبات : هلذا احملور كاآليت 7إىل  2بالفقرات من 

الوثائق مع الزبائن إلكرتونيا، طلب املؤسسة ملشرتيا�ا الكرتونيا من مورديها، التواصل مع مورديها الكرتونيا، تبادل 

  ؛الوثائق مع مورديها الكرتونيا

ؤسسة زبائنها ومورديها عرب شبكة االنرتنت وذلك من خالل تسديد قيمة املعامالت بني امل :الدفع اإللكتروني -3

 من هذا احملور؛ 9و 8وتضمن هذا العنصر الفقرتني 

من هذا  10بني األطراف الفاعلة للمؤسسة وجسد ذلك يف الفقرة رقم : التبادل اإللكتروني للمعطيات -4

 ،احملور

 .من ذات احملور 11وتضمنتها الفقرة  :المؤسسات التي ال تطبق أي تكنولوجيا للتجارة اإللكترونية -5

يهدف هذا احملور إىل دراسة العوامل التنظيمية املؤثرة على تطبيق التجارة : العوامل التنظيمية :المحور الثاني

موقف املسري من تطبيق التجارة اإللكرتونية ومشلتها الفقرات من  اإللكرتونية يف املؤسسات حمل الدراسة، وتضمن

   ؛24، وإسرتاتيجية اليت مشلتها الفقرة 23إىل  15الفقرات من  ، موارد املؤسسة مشلتها14إىل  12

يهدف هذا احملور أساسا إىل دراسة العوامل التكنولوجية املؤثرة على تطبيق : العوامل التكنولوجية :المحور الثالث

، األمن اخلصوصية 25اليت مشلتها الفقرة  التجارة اإللكرتونية يف املؤسسات حمل الدراسة، سرعة النفاذ إىل االنرتنت

  من االستبيان؛ 30و 29، واختالف اللغة ومشلته الفقرتان 28إىل  26واملوثوقية ومشلتها الفقرات من 
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يهدف هذا احملور إىل دراسة العوامل البيئية املؤثرة على تطبيق التجارة اإللكرتونية، : العوامل البيئية :المحور الرابع

الضغط التنافسي، الضغط اخلارجي، الدعم : ، تضمنت العناصر التالية37 إىل 32وقد تضمن احملور العبارات من 

احلكومي، البيئة التشريعية والقانونية املنظمة للتجارة اإللكرتونية والبيئة الرقمية املالئمة ملمارسة هذا النمط من 

  .التجارة

مت قياس متغريات احملور الثاين، الثالث والرابع باستخدام مقياس ليكرت اخلماسي والذي ترتاوح قيمته  لقد

 3للداللة على املوافقة املطلقة، يف حني تعرب الدرجة  5للداللة على عدم املوافقة املطلقة والدرجة  1بني الدرجة 

  .على موقف احلياد

واليت أجريت مع االستبيان إىل املقابلة الشخصية  إىل باإلضافةلقد اعتمدت الباحثة  :المقابلة الشخصية -2

معظم األفراد املستجوبني، وكان اهلدف األساسي من ذلك هو شرح اهلدف من االستمارة، حىت تتمكن الباحثة 

من احلصول على املعلومات الدقيقة غري املغلوطة واليت تساعدها يف إعطاء تفسريات موضوعية وذات داللة 

 . لإلجابات

  نموذج�الدراسة-را�عا

إىل اإلطار النظري وما أفرزته خمتلف املراجع ذات الصلة بتطبيقات التجارة اإللكرتونية يف استنادا 

املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وأهم العوامل املؤثرة على عملية التطبيق �دف اإلجابة عن إشكالية البحث 

الفرضيات من عدمها يف ظل األهداف املسطرة، مت بناء النموذج املوضح يف وتساؤالته الفرعية، وكذا اختبار صحة 

  :الشكل املوايل

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  من���الدراسة�امليدانية�وإجراءا��ا��������                               الفصل�الرا�ع����������������������������������������������������

  

- 148 - 
 

  نموذج الدراسة): VI-1(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  إعداد الباحثة: المصدر

  

  

 

تكنولوجيات تبني التجارة 

 اإللكترونية

 الموقع اإللكتروني

 البريد اإللكتروني

 تحويل األموال إلكترونيا

 التبادل اإللكتروني للوثائق

 الفرضية األولى

ضية ا
الفر

سادسة
ل

 

 العوامل التنظيمية

 خصائص المسير

 خصائص المؤسسة

 الفرضية الثالثة

 الفرضية الرابعة

 العوامل التكنولوجية

 سرعة النفاذ لإلنترنت

 األمن والخصوصية

 اختالف اللغة

سة
خام

ضية ال
 الفر

 العوامل البيئية

 الضغط التنافسي

 الضغط الخارجي

 الدعم الحكومي

 البيئة التشريعية والقانونية

 البيئة الرقمية
 الفرضية الثانية
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  املستخدمة��حصا�يأدوات�التحليل��-خامسا

برنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية لتبويب  بعض األساليب اإلحصائية اليت يوفرهااستخدام سيتم 

  :البيانات، حتليل النتائج واختبار الفرضيات ومن أهم األساليب اليت استخدمتها الباحثة جند

  :من خالل :ب التحليل الوصفياستخدام أسالي -1

  استخدام التكرارات املطلقة والنسبية لوصف املتغريات الدميغرافية؛ - 

التكرارات املطلقة والنسبية، املنوال والتكرار النسيب للقيمة املنوالية وذلك لوصف البيانات استخدام  - 

  االمسية الثنائية اخلاصة باحملور األول من الدراسة؛

استخدام التكرارات املطلقة والنسبية لعرض نتائج توزيع إجابات املسريين على خمتلف فقرات الدراسة  - 

  ، الثالث والرابع؛واملتعلقة باحملور الثاين

استخدام الوسيط واالحنراف الربيعي لتحديد درجة املوافقة من عدمها بالنسبة للمسريين، وكذا تشتت  - 

  هذه اإلجابات عن القيمة املتوسطة وذلك للمحور الثاين، الثالث والرابع من الدراسة؛

  .اعتماده يف الدراسة مكانيةوإوثباته  االستبياناستخدام معامل ألفا كرومباخ لقياس مدى مصداقية  - 

 :من خالل : االستداللياستخدام أساليب اإلحصاء  -2

لدراسة الفروق يف إجابات املسريين خبصوص تطبيقات التجارة  الثنائي للعينة الواحدة االختباراستخدام  - 

  اإللكرتونية يف املؤسسة حمل الدراسة، وذلك الختبار الفرضية األوىل من البحث؛

معامل كرامر لقياس عالقة االرتباط بني كل تطبيق من تطبيقات التجارة اإللكرتونية والتطبيق التام هلا، استخدام  - 

  باعتباره معامال يقيس عالقة االرتباط بني املتغريات االمسية، وذلك الختبار الفرضية الثانية من البحث؛

اختبار يق التجارة اإللكرتونية وكذا استخدام استخدام مربع كاي لقياس العالقة بني العوامل الدميغرافية وتطب - 

  اإلشارة للعينة الواحدة الختبار الفرضية الثالثة والرابعة من البحث؛

  .استخدام اختبار اإلشارة للعينة الواحدة الختبار الفرضية اخلامسة والسادسة من البحث - 

  

  تحليل�خصائص�العينة -ساساد

الباحثة من خالل هذا العنصر استعراض خصائص املؤسسات حاولت : خصائص المؤسسات محل الدراسة -1

الصغرية واملتوسطة حمل الدراسة واملتمثلة يف املقر االجتماعي، قطاع النشاط، عدد العمال، رقم األعمال ونطاق 

 .السوق
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  يوضح اجلدول املوايل توزيع املؤسسات الصغرية واملتوسطة املدروسة على أساس املقر : االجتماعيالمقر

 : جتماعياال

 التوزيع التكراري للمؤسسات محل الدراسة على أساس المقر االجتماعي): VI -2(جدول رقم

  التكرار النسبي  التكرار المطلق  المقر االجتماعي

 %43.3  13  المنطقة الصناعية سطيف

 20%  6  منطقة األنشطة سطيف

 %23.3  7  المنطقة الصناعية مزلوق

 %13.3  4  ولمانمنطقة النشاطات الحرفية عين 

 %100  30  المجموع

 SPSSإعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات نظام : المصدر  

من املؤسسات حمل الدراسة تتموقع يف املنطقة الصناعية  %43.3انطالقا من اجلدول أعاله يتضح أن 

منها يف منطقة األنشطة الصناعية  %20منها يف املنطقة الصناعية مزلوق، وتتوزع  %23.3سطيف، كما تتوزع 

فتتموقع يف منطقة النشاطات احلرفية عني وملان، وهذا يبني التنوع يف املواقع اجلغرافية اليت  %13.3سطيف، أما 

  .مشلتها الدراسة، فهي مل تقتصر فقط على سطيف بل كذلك بعض ضواحيها

 الفالحة، : تنشط املؤسسات الصغرية واملتوسطة بسطيف يف مخس قطاعات كربى هي :قطاع النشاط

احملروقات الطاقة واملناجم واخلدمات ذات الصلة، مؤسسات األشغال العمومية والبناء، الصناعات التحويلية 

اون املسريين واملؤسسات ذات طابع اخلدمات، ونظرا للعد الكبري هلذه املؤسسات، صعوبة الوصول إليها وعدم تع

يف غالب األحيان، اقتصرت دراستنا على قطاعني مها الصناعات التحويلية واخلدمات، وميثل اجلدول املوايل توزيع 

  :املؤسسات الصغرية واملتوسطة حمل الدراسة وفقا لطبيعة النشاط
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 النشاطقطاع التوزيع التكراري للمؤسسات محل الدراسة على أساس ): VI -3(جدول رقم 

 قطاع النشاط التكرار المطلق التكرار النسبي
 قطاع الصناعات التحويلية 26 % 86.7
 قطاع الخدمات 4 13.3%
 المجموع 30 100%

   SPSSإعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات نظام : المصدر

مؤسسة صغرية ومتوسطة مشلتها الدراسة، قدر عدد  30انطالقا من اجلدول أعاله يتضح أنه من بني 

مؤسسات  4قدر عدد املؤسسات اخلدمية ب يف حني  %86.7مؤسسة بنسبة  26املؤسسات الصناعية منها ب 

  .من املؤسسات حمل الدراسة %13.3بنسبة 

 ميثل اجلدول التايل توزيع املؤسسات الصغرية واملتوسطة وفقا لعدد العمال :عدد العمال: 

  التوزيع التكراري للمؤسسات محل الدراسة على أساس قطاع النشاط): VI-4(جدول رقم 

 عدد العمال التكرار المطلق التكرار النسبي
عامال 49إلى  10من  15 % 50  
عامال 249إلى  50من 15 50%  
 المجموع 30 100%

   SPSSإعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات نظام : المصدر

  

منها عدد  15مؤسسة صغرية ومتوسطة مشلتها الدراسة  30يتضح أنه ومن بني  أعالهانطالقا من اجلدول 

 %50 وذلك بنسبة عامال 249و 50بن  حعدد عماهلا يرتاو  أخرىمؤسسة  15عامل و  50عماهلا أقل من 

  .لكليهما

 ميثل اجلدول التايل توزيع املؤسسات الصغرية واملتوسطة وفقا رقم األعمال :رقم األعمال:  
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  رقم األعمالالتوزيع التكراري للمؤسسات محل الدراسة على أساس ): VI-5(جدول رقم

 رقم األعمال التكرار المطلق التكرار النسبي
مليون دج 400إلى  40من  12 % 40  
مليار دج 4مليون إلى  400من  18 60%  
 المجموع 30 100%

   SPSSإعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات نظام : المصدر

سسة مؤ  12مؤسسة صغرية ومتوسطة مشلتها الدراسة  30انطالقا من اجلدول أعاله يتضح أنه ومن بني 

، يف حني بلغ عدد املؤسسات اليت رقم أعماهلا %40مليون دج وهذا بنسبة  400و 40منها رقم أعماهلا يرتاوح بني 

 .%60مؤسسة بنسبة  18مليار دج  4مليون و 400يرتاوح بني 

، واملتضمنة القانون 2017من اجلريدة الرمسية   11انطالقا من اجلدولني السابقني وبالرجوع إىل املادة 

، فإنه ويف حالة اختالف التصنيف بني )2017مؤرخ جانفي  02-17(التوجيهي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة 

املؤسسات من حيث عدد العمال ورقم األعمال، كأن تصنف املؤسسة صغرية يف معيار العمال ومتوسطة يف 

 12معيار رقم األعمال تعطى األولية لرقم األعمال، وعليه فعدد املؤسسات اليت عنيت �ا الدراسة موزعة بني 

 .مؤسسة متوسطة 18مؤسسة صغرية و 

 توزيع املؤسسات الصغرية واملتوسطة وفقا لقطاعها من السوق يوضح اجلدول املوايل :نطاق السوق. 

 

 نطاق السوقالتوزيع التكراري للمؤسسات محل الدراسة على أساس ): VI-6(جدول رقم

  التكرار النسبي  التكرار المطلق  قطاع السوق

 %10  3  محلي

  %80  24  وطني

  %10  3  وطني ودولي

 %100  30  المجموع

  SPSSإعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات نظام : المصدر
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منها سوقها  24مؤسسة صغرية ومتوسطة مشلتها الدراسة  30انطالقا من اجلدول أعاله يتضح أنه ومن بني 

، كما %10مؤسسات بنسبة  3، يف حني بلغ عدد املؤسسات ذات السوق احمللي %80وطين وذلك بنسبة قدرها 

 %.10مؤسسات بنسبة  3عدد املؤسسات اليت يتعدى حدود أسواقها املستوى الوطين لتصدر إىل اخلارج فهو   أن

ومشلت هذه اخلصائص كال من اجلنس، : خصائص مسيري المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محل الدراسة -2

 .املعلومات واالتصالالعمر، الدرجة العلمية، اخلربة برامج التدريب ومستوى املعرفة بتكنولوجيا 

 توزيع مسريي املؤسسات حمل الدراسة وفقا لطبيعة جنسهم ميثل اجلدول التايل: الجنس. 

 ألفراد العينة حسب الجنسالتوزيع التكراري ): VI-7(جدول رقم

  التكرار النسبي  التكرار المطلق  الجنس

  %80  24  ذكر

 %20  6  أنثى

 %100  30  المجموع

  SPSSإعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات نظام : المصدر

منها مسريوها ذكور وذلك  24مؤسسة عنيت �ا الدراسة  30انطالقا من اجلدول أعاله يتضح أنه ومن بني 

  .%20مؤسسات وذلك بنسبة قدرها  6، يف حني قدر عدد املؤسسات اليت تسريهم إناث %80بنسبة 

 ميثل اجلدول التايل توزيع ألفراد العينة وفقا للعمر :العمر. 

  ألفراد العينة حسب العمرالتوزيع التكراري ): VI-8(جدول رقم

  التكرار النسبي  التكرار المطلق  عمرال

 %33.3  10  سنة 30أقل من 

  %36.7  11  سنة 40و  31مابين 

  %10  3  سنة 50و 41ما بين 

  %20  6  سنة 50أكبر من 

 %100  30  المجموع

  SPSSإعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات نظام : المصدر
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، كما أن %33.3سنة هي  30القا من اجلدول أعاله يتضح أن نسبة املسريين الذي عمرهم يقل عن انط

وح ا، أما نسبة املسريين الذين يرت %10سنة فقدرت نسبتهم ب 40و 31نسبة املسريني الذين ترتاوح أعمرهم بني 

سنة  50، يف حني بلغت نسبت املسريين الذين فاق عمرهم % 10سنة فقد قدرت ب  50و 41عمرهم بني 

 40منهم مل يتجاوز عمرهم  %70، عموما يعترب معظم مسريو املؤسسات حمل الدراسة شبابا حيث أن 20%

  .سنة

 ميثل اجلدول التايل توزيع ألفراد العينة وفقا للمستوى التعليمي: المستوى التعليمي.  

  ألفراد العينة حسب المستوى التعليميالتوزيع التكراري ): VI-9(جدول رقم 

  التكرار النسبي  التكرار المطلق  المستوى التعليمي

 %10  3  ثانوي

  %80  24  جامعي

  %10  3  دراسات عليا

  %100  30  المجموع

  SPSSإعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات نظام : المصدر

  

 3، %80منهم مستواهم جامعي بنسبة  24مسريا  30انطالقا من اجلدول أعاله يتضح أنه ومن بني 

مسريي  معظمكذلك، وعموما ف  %10مسريين مستواهم ثانوي بنسبة  3، يف حني فقط %10دراسات عليا بنسبة 

  .املؤسسات حمل الدراسة ذوي مستوى تعليمي مرتفع

 يبني اجلدول املوايل التوزيع التكراري ملسريي املؤسسات الصغرية واملتوسطة حمل الدراسة وفقا للخربة يف  :الخبرة

  :جمال العمل
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  الخبرةالتوزيع التكراري ألفراد العينة حسب ): VI-10(جدول رقم 

  التكرار النسبي  التكرار المطلق  عمرال

 %26.7  8  أقل من خمس سنوات

  %20  6  سنوات 10و 5ما بين 

  %13.3  4  سنة 15و 11ما بين 

  %40  12  سنة 15أكبر من 

 %100  30  المجموع

  SPSSإعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات نظام : المصدر

،  %26.7انطالقا من اجلدول أعاله يتضح أنه نسبة املسريين الذين تقل خرب�م على مخس سنوات هي 

، يف حني بلغت نسبة املسريين %20كما ترتاوح نسبة املسريين الذين خرب�م ترتاوح بني مخس وعشر سنوات 

  .%40سنة  15، وأخريا بلغت نسبة املسريين الذين خرب�م تفوق %13.3سنة  15و 11الذين خرب�م ترتاوح بني 

 اجلدول املوايل التوزيع التكراري ملسريي يوضح : وع لبرامج التدريب في مجال تكنولوجيا المعلوماتضالخ

 املؤسسات حمل الدراسة وفقا خلضوعهم لربامج التدريب يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال

التدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات  التوزيع التكراري ألفراد العينة حسب): VI-11(جدول رقم

  واالتصال

  التكرار النسبي  التكرار المطلق  الخضوع للتدريب

 %33.3  10  ال

  %66.7  20  نعم

  %100  30  المجموع

  SPSSإعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات نظام : المصدر

مسريا من الفئة املبحوثة قد خضعوا للتدريب يف جمال تكنولوجيا  20يتضح أن  انطالقا من اجلدول أعاله

مسريين  10يف حني مل يتجاوز عدد الذي مل خيضعوا هلذه الربامج  ،%66.7املعلومات واالتصال، وذلك بنسبة 

  .%33.3بنسبة قدرها 
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  يوضح اجلدول املوايل توزيع مسريي املؤسسات حمل : امج معالجة النصوصنمستوى المعرفة في استخدام بر

  (Microsoft Word) نامج معاجلة النصوصر الدراسة وفقا ملستواهم يف استخدام ب

التوزيع التكراري ألفراد العينة حسب مستوى المعرفة في استخدام برنامج معالجة ): VI-12(جدول رقم

  النصوص

 مستوى التطبيق التكرار المطلق التكرار النسبي
 ال يوجد تطبيق 1 3.33%
 مستوى منخفض 1 3.33%

 مستوى متوسط 6 20%
 مستوى مرتفع 22 73.33%

 المجموع 30 100%

  SPSSإعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات نظام : المصدر

انطالقا من اجلدول أعاله يتضح أن معظم مسريي املؤسسات الصغرية واملتوسطة حمل الدراسة ميتازون 

مسريا وذلك بنسبة  30من بني  22مبستوى مرتفع للمعرفة بربامج معاجلة النصوص فقد قدر عددهم ب 

 30، وفقط مسري واحد من بني %20، أما املسريون ذوي املستوى املتوسط فقط قدرت نسبتهم ب 73.33%

  .مسريا كان مستواه منخفضا وكذلك احلال بالنسبة للذي ال يطبق هذا الربنامج

 يوضح اجلدول املوايل التوزيع التكراري ملسريي : برنامج جداول البيانات مستوى المعرفة في استخدام

 .ل الدراسة وفقا ملستواهم يف استخدام برنامج اكسلاملؤسسات حم
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جدول التوزيع التكراري ألفراد العينة حسب مستوى المعرفة في استخدام برنامج ): VI-13(جدول رقم

  البيانات

 مستوى التطبيق التكرار المطلق التكرار النسبي
 ال يوجد تطبيق 2 6.7%

 مستوى منخفض 0 0%
 مستوى متوسط 9 30%

 مستوى مرتفع 19 63.3%
 المجموع 30 100%

  SPSSإعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات نظام : المصدر

مسريا ميتازون مبستوى مرتفع فيما خيص تطبيق برنامج جداول  19انطالقا من اجلدول أعاله يتضح أن 

، يف حني مسريان جيهالن كيفية %30مسريين مستواهم متوسط بنسبة  9، %63.3البيانات وذلك بنسبة قدرها 

  .من األفراد املستجوبني %6.7تطبيق هذا الربنامج وهو ما ميثل 

 يوضح اجلدول التايل التوزيع التكراري ملسريي : برنامج قواعد البيانات مستوى المعرفة في استخدام

  :املؤسسات حمل الدراسة حسب مستوى معرفتهم بربنامج قواعد البيانات

قواعد التوزيع التكراري ألفراد العينة حسب مستوى المعرفة في استخدام برنامج ): VI-14(جدول رقم

  البيانات

 مستوى التطبيق التكرار المطلق التكرار النسبي
 ال يوجد تطبيق 7 23.3%
 مستوى منخفض 2 6.7%
 مستوى متوسط 10 33.3%
 مستوى مرتفع 11 36.7%
 المجموع 30 100%

  SPSSإعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات نظام : المصدر
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من ملسريين ال يطبقون برنامج قواعد البيانات، يف حني  %23.3: انطالقا من اجلدول أعاله يتضح أن

  .منهم فمستواهم مرتفع %36.7فمستواهم متوسط بينما  %33.3منهم مستواهم منخفض، أما  6.7%

 يوضح اجلدول التايل التوزيع التكراري ملسريي : على الويب النشربرنامج  مستوى المعرفة في استخدام

  :النشر على الويباملؤسسات حمل الدراسة حسب مستوى معرفتهم بربنامج 

النشر التوزيع التكراري ألفراد العينة حسب مستوى المعرفة في استخدام برنامج ): VI-15(جدول رقم

  على الويب

 التطبيقمستوى  التكرار المطلق التكرار النسبي
 ال يوجد تطبيق 9 30%

 مستوى منخفض 8 27.6%
 مستوى متوسط 4 13.3%
 مستوى مرتفع 9 30%
 المجموع 30 100%

 SPSSإعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات نظام : المصدر

مسريا ال يطبقون برامج النشر على الويب  30مسريين من أصل  9انطالقا من اجلدول أعاله يتضح أن 

ذوو مستوى متوسط أما  %13.3منهم ذوو مستوى منخفض،  %26.7من الفئة املبحوثة،  %30وهذا بنسبة 

  .فمستواهم املعريف �ذه التكنولوجيا فهو مرتفع 30%
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  خالصة�الفصل�الرا�ع

تناول الفصل الرابع منهجية الدراسة امليدانية، من خالل التعرف على املنهج املستخدم وطريقة مجع 

البيانات واملعلومات والقائمة أساسا على اإلستبيان كأداة رئيسية واملقابلة الشخصية كأداة ثانوية، مشلت هذه 

، تناول اجلزء األول جزئني، وقد تضمن مؤسسة صغرية ومتوسطة بسطيف وزع اإلستبيان على مسرييها 30الدراسة 

حماور أهم املعلومات اخلاصة بعينة الدراسة واليت متثلت يف خصائص املسري وخصائص املؤسسة، اجلزء الثاين خص 

واملتضمن تكنولوجيات تطبيق التجارة اإللكرتونية، احملور الثاين تضمن  واليت حددت يف احملور األول الدراسة

املؤثرة على تطبيق التجارة اإللكرتونية، احملور الثالث تناول العوامل التكنولوجية، أما احملور الرابع العوامل التنظيمية 

واألخري من البحث فقد تضمن العوامل البيئية املؤثرة على تطبيق التجارة اإللكرتونية، كما تناول هذا الفصل منوذج 

خلامس من البحث، وكذا أهم أدوات التحليل اإلحصائي الدراسة وأهم الفرضيات اليت سيتم اختبارها يف الفصل ا

  .  املستخدمة يف اختبار صحة الفرضيات من عدمها
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  تم�يد

  

ستحاول الباحثة من خالل هذا الفصل دراسة أهم تطبيقات التجارة اإللكرتونية يف املؤسسات حمل 

خصائص املسري الدراسة، وكذا العوامل املؤثرة على عملية التطبيق سواء تعلق األمر بالعوامل التنظيمية واملتضمنة 

وخصائص املؤسسات، أو العوامل التكنولوجية والبيئية، وقد جاء هذا الفصل أساسا لإلجابة عن تساؤالت 

  :البحث واختبار صحة الفرضيات من عدمها، من خالل أهم النتائج املتوصل إليها، وقد قسم إىل العناصر التالية

  

� -أوال �نتائج �واختباتحليل �الدراسة �من ��ول �البحث�املحور �من �والثانية ��و�� ر�الفرضية

  وفرضيا��ما�الفرعية؛

�تحليل��- ثانيا �الثالثة�والرا�عة�من�البحث�نتائج املحور�الثا�ي�من�الدراسة�واختبار�الفرضية

  وفرضيا��ما�الفرعية؛

��- ثالثا �تحليل �البحث�نتائج �من �ا��امسة �الفرضية �واختبار �الدراسة �من �الثالث املحور

  وفرضي��ا�الفرعية؛

� -را�عا �البحث�تحليل �من �السادسة �الفرضية �واختبار �الدراسة �من �الرا�ع �املحور نتائج

  .وفرضيا��ا�الفرعية
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املحور��ول�من�الدراسة�واختبار�الفرضية��و���والثانية�من�البحث�نتائج�تحليل��- أوال

  وفرضيا��ما�الفرعية

  اإللكترونية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطةتكنولوجيات تطبيق التجارة : تحليل نتائج المحور األول -1

البيانات املتعلقة باحملور األول من البحث والذي يعرب عن املتغري التابع وهو تطبيقات التجارة طاملا أن 

جداول التوزيع : اإللكرتونية هي بيانات امسية فأنسب األدوات اإلحصائية الوصفية املستخدمة يف هذه احلالة هي

نوال، والتكرار النسيب للقيمة املنوالية، فاملنوال يعرب عن املتغري اإلحصائي الذي يقابله أعلى تكرار أي التكراري، امل

  .اإلحصائيأنه عبارة عن القيمة األكثر شيوعا للمتغري 

  يوضح اجلدول التايل التوزيع  :لتطبيقات التجارة اإللكترونية في المؤسسات محل الدراسةالتوزيع التكراري

، وقد قسمت هذه التكراري ألهم تطبيقات التجارة اإللكرتونية وفقا إلجابات مسريي املؤسسات حمل الدراسة

التطبيقات إىل أربعة متغريات وهي استخدام اإلنرتنت، الربيد اإللكرتوين، الدفع اإللكرتوين والتبادل اإللكرتوين 

 .للمعطيات
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  لتطبيقات التجارة اإللكترونية في المؤسسات محل الدراسةالتوزيع التكراري ): V -1(جدول رقم

  النسبة  العدد  تكنولوجيات تطبيق التجارة اإللكترونية

 %76.7  23  الموقع اإللكتروني اإلنترنت

 

 

البريد 

 اإللكتروني

  %66.7  20  استقبال طلبات الشراء من الزبائن إلكترونيا

  %76.7  23  إلكترونياالتواصل مع الزبائن 

  %63.3  19  تبادل الوثائق مع الزبائن إلكترونيا

  %76.7  23  طلب المؤسسة مشترياتها من الموردين إلكترونيا

  %83.3  25  التواصل مع الموردين إلكترونيا

  %80  24  تبادل الوثائق مع الموردين إلكترونيا

الدفع 

 اإللكتروني

  %10  3  إلكترونياتسديد الزبائن لقيمة مشترياتهم 

  %13.3  4  تسديد المؤسسة لقيمة مشترياتها إلكترونيا

التبادل 

اإللكتروني 

 للبيانات

عملية االتصال الداخلي بين األطراف الفاعلة في 

  المؤسسة تتم إلكترونيا

12  40%  

  %13.3  4 ال تطبق المؤسسة أيا من التطبيقات سابقة الذكر

  SPSSإعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات نظام : المصدر

انطالقا من اجلدول أعاله يتضح أن تكنولوجيات تطبيق التجارة اإللكرتونية يف املؤسسات الصغرية 

واملتوسطة حمل الدراسة متفاوتة التطبيق، أكرب نسبة للتطبيقات سجلت يف استخدام الربيد اإللكرتوين يف التواصل 

تالها استخدام املؤسسات للربيد  على الرتتيب، %80و %83.3الوثائق معهم وذلك بنسبة  مع املوردين وتبادل

اإللكرتوين يف طلب املشرتيات من املوردين والتواصل مع الزبائن إلكرتونيا وكذا استخدام االنرتنت يف عرض 

املعلومات املتعلقة باملؤسسة ومنتجا�ا وخدما�ا من خالل املوقع اإللكرتوين  وكل هذه التطبيقات كانت بنسبة 

، كما سجل %76.7عنيت �ا الدراسة مسجلة بذلك نسبة قدرها  30أصل مؤسسة من  23متساوية وهي 

: التطبيقان استخدام املؤسسة للربيد اإللكرتوين يف استقبال طلبات الزبائن وكذا تبادل الوثائق معهم ما يقدر ب

الوسط  على الرتتيب، بالنسبة لعملية التبادل اإللكرتوين للبيانات فقد كانت تطبيقاته دون % 63.3و 66.7%

، كما أن عملية الدفع االلكرتوين لقيمة املعامالت سواء بني املؤسسة واملورد أو بني %40مسجلة نسبة قدرها 
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 4املؤسسة والزبون قد كانت جد متدنية فعدد املؤسسات اليت تستخدم نظام الدفع اإللكرتوين مل يتجاوز عددها 

  .مؤسسة 30مؤسسات من أصل 

تستخدم أي تطبيق من تطبيقات التجارة اإللكرتونية فقد قدر عددها بأربع بالنسبة للمؤسسات اليت ال 

  .%13.3مؤسسات من أصل ثالثني مؤسسة وذلك بنسبة قدرها 

  لتطبيقات التجارة اإللكترونية في المؤسسات محل الدراسة وفقا لحجم المؤسسةالتوزيع التكراري :

لطبيعة هذه املؤسسات من حيث بيقات التجارة اإللكرتونية وفقا يوضح اجلدول املوايل التوزيع التكراري لتط

  .احلجم

لتطبيقات التجارة اإللكترونية في المؤسسات محل الدراسة وفقا التوزيع التكراري ): V -2(جدول رقم

  لحجم المؤسسة

  مؤسسة صغيرة  مؤسسة متوسطة  تكنولوجيات تطبيق التجارة اإللكترونية

 9  14  اإللكترونيالموقع  اإلنترنت

 

 

البريد 

 اإللكتروني

  9  11  استقبال طلبات الشراء من الزبائن إلكترونيا

  10  13  التواصل مع الزبائن إلكترونيا

  9  10  تبادل الوثائق مع الزبائن إلكترونيا

  10  13  طلب المؤسسة مشترياتها من الموردين إلكترونيا

  9  16  التواصل مع الموردين إلكترونيا

  9  15  تبادل الوثائق مع الموردين إلكترونيا

الدفع 

 اإللكتروني

  2  1  تسديد الزبائن لقيمة مشترياتهم إلكترونيا

  3  1  تسديد المؤسسة لقيمة مشترياتها إلكترونيا

التبادل 

اإللكتروني 

 للبيانات

عملية االتصال الداخلي بين األطراف الفاعلة في 

  المؤسسة تتم إلكترونيا

9  3  

تطبق المؤسسة أيا من التطبيقات سابقة الذكرال   2  2  

  SPSSإعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات نظام : المصدر
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انطالقا من اجلدول أعاله يتضح أغلب املؤسسات اليت متتلك موقعا إلكرتونيا هي مؤسسات متوسطة فهي 

  ؛مؤسسات 9مؤسسة تعىن �ذا التطبيق يف حني مل يتجاوز عدد املؤسسات الصغرية  23مؤسسة من أصل  14

بالنسبة استخدام الربيد اإللكرتوين يف استقبال طلبيات الزبائن فقد كان االستخدام متقاربا مقارنة باحلجم 

مؤسسات صغرية، كما أن  9استخدمت هذا التطبيق مقابل  20مؤسسة من أصل  11 ـاملختلف للمؤسسات ف

 10عملية تبادل الوثائق مع الزبائن إلكرتونيا كذلك كانت شبه متساوية بني املؤسسات الصغرية واملتوسطة 

  ؛صغرية 9مؤسسات متوسطة و

بالنسبة لعملية التواصل مع الزبائن باستخدام الربيد اإللكرتوين و طلب املؤسسة ملشرتيا�ا إلكرتونيا فكذلك 

  ؛مؤسسات صغرية 10وهي مؤسسة متوسطة  23مؤسسة من أصل  13متقاربة  النسبة كانت

بالنسبة لعملية التواصل مع املوردين إلكرتونيا فمعظم املؤسسات اليت استخدمت هذا التطبيق كانت 

 15، نفس املالحظة خبصوص عملية تبادل الوثائق الكرتونيا مع املوردين 25مؤسسة من أصل  16متوسطة 

  ؛مؤسسة 24من أصل مؤسسة متوسطة 

خبصوص عملية الدفع اإللكرتوين فقد تفوقت املؤسسات الصغرية فيها سواء تعلق األمر بتسديد املؤسسة 

مؤسسات، أو إذا تعلق األمر بتسديد الزبائن ملستحقا�م جتاه  4مؤسسات صغرية من أصل  3ملشرتيا�ا إلكرتونيا 

  ؛مؤسسات 3مؤسسة صغرية من أصل  2املؤسسة 

صوص املؤسسات اليت ال تستخدم أي تطبيق من تطبيقات التجارة اإللكرتونية فعددها أربعة موزعة أما خب

  . بالتساوي مؤسستني صغريتني ومؤسستني كبريتني

  المنوال والتكرارات النسبية للقيمة المنوالية لتطبيقات التجارة اإللكترونية في المؤسسات محل

 :قيمة املنوال وتكرارها النسيب لكل عبارة من عبارات احملول األول من البحثيعرب اجلدول املوايل عن :  الدراسة
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المنوال والتكرارات النسبية للقيمة المنوالية لتطبيقات التجارة اإللكترونية في ): V -3(جدول رقم

   المؤسسات محل الدراسة

التكرار النسبي  Moالمنوال   تكنولوجيات تطبيق التجارة اإللكترونية

  للقيمة المنوالية

 %76.7  1  الموقع اإللكتروني اإلنترنت

 

 

البريد 

 اإللكتروني

  %66.7  1  استقبال طلبات الشراء من الزبائن إلكترونيا

  %76.7  1  التواصل مع الزبائن إلكترونيا

  %63.3  1  تبادل الوثائق مع الزبائن إلكترونيا

  %76.7  1  طلب المؤسسة مشترياتها من الموردين إلكترونيا

  %83.3  1  التواصل مع الموردين إلكترونيا

  %80  1  تبادل الوثائق مع الموردين إلكترونيا

الدفع 

 اإللكتروني

  %90  0  تسديد الزبائن لقيمة مشترياتهم إلكترونيا

  %86  0  تسديد المؤسسة لقيمة مشترياتها إلكترونيا

التبادل 

اإللكتروني 

 للبيانات

األطراف الفاعلة في  عملية االتصال الداخلي بين

  المؤسسة تتم إلكترونيا

0  60%  

  %86.7  0  تطبق المؤسسة أيا من التطبيقات سابقة الذكر  ال

  SPSSإعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات نظام : المصدر

انطالقا من اجلدول أعاله يتضح أن املؤسسات حمل الدراسة معظمها تستعمل اإلنرتنت يف عرض املنتجات 

، بالنسبة الستخدام التطبيق الثاين من %76.7واخلدمات على املوقع اإللكرتوين على الشبكة وذلك بنسبة قدرها 

تطبيقات التجارة اإللكرتونية واملتمثل يف استخدام الربيد اإللكرتوين يف معامالت املؤسسة مع زبائنا ومورديها 

واملتعلقة بتقدمي الطلبيات، التواصل وتبادل الوثائق، فمعظم املؤسسات حمل الدراسة قد استخدمت هذه 

ه أعالها مشلت كل من التواصل مع املوردين وتبادل الوثائق الكرتونيا معهم بنسبة تفوق التطبيقات وبنسب متفاوت

استقبال ها تال، %76.7بنسبة  املشرتيات من املوردين الكرتونيا ليها التواصل مع الزبائن إلكرتونيا وطلب، ي80%

على الرتتيب، وبالنسبة  %63.3و  %66.7الطلبات من الزبائن إلكرتونيا وتبادل الوثائق معهم وذلك بنسبة 
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للمؤسسات اليت مل تستخدم أي تطبيق من تطبيقات التجارة اإللكرتونية فمعظمها كانت إجابتها ال أي أن 

  .%86.7املؤسسات طبقت ولو بعضا من تكنولوجيات التجارة اإللكرتونية وذلك بنسبة قدرها 

 بالمحور األول من الدراسةاختبار الفرضية األولى والثانية من البحث والمتعلقة  -2

ال  0( كما ذكرت الباحثة سابقا أن البيانات املتعلقة باحملور األول من الدراسة هي بيانات امسية ثنائية 

  االختبار الثنائي للعينة الواحدةوبالتايل فاألساليب اإلحصائية املالئمة الختبار الفرضيات هي ) تطبق 1تطبق و 

(One Sample Binominal Test) لدراسة الفروق يف إجابات املسريين خبصوص تطبيقات التجارة اإللكرتونية 

خبصوص قياس االرتباط بني  (cramer’s V) مرامعامل كر ، باإلضافة إىل فيما يتعلق بالفرضية األوىل من البحث

صوص الفرضية خب كل تطبيق من تطبيقات التجارة اإللكرتونية والتطبيق الكلي هلا يف املؤسسات حمل الدراسة

  . الثانية من البحث

صيغت الفرضية األوىل من البحث بصور�ا العامة :األولى من البحث وفرضياتها الفرعية اختبار الفرضية - 2-1

  :على النحو اآليت

H0: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين تطبيقات التجارة اإللكترونية في المؤسسات الصغيرة

  والمتوسطة محل الدراسة  

H1 : توجد فروق ذات داللة إحصائية بين تطبيقات التجارة االلكترونية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

  . محل الدراسة

تتضمن  طاملا أن تكنولوجيات تطبيق التجارة اإللكرتونية اليت تناولتها الباحثة يف احملور األول من االستبيان

يف عرض املعلومات املتعلقة باملؤسسة ومنتجا�ا  اإللكترونيموقع استخدام ال: أربع تكنولوجيات رئيسة هي

يف طلب املشرتيات، التواصل مع املوردين والزبائن  استخدام البريد اإللكترونيباستخدام املوقع اإللكرتوين، 

التبادل يف تسديد قيمة املشرتيات واستخدام نظام  استخدام نظام الدفع اإللكترونيوتبادل الوثائق معهم، 

تضمنت الفرضية الرئيسية أربع فرضيات بني خمتلف األطراف الفاعلة يف املؤسسة فقد لكتروني للمعطيات اإل

  :فرعية ميكن صياغتها كاآليت

  :الفرضية الفرعية األولى للفرضية الرئيسية األولى من البحث

H0.1  اإللكرتوين كتطبيق من استخدامها للموقع ال تتباين املؤسسات الصغرية واملتوسطة حمل الدراسة من حيث

  ؛تطبيقات التجارة اإللكرتونية فيها
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H1.1 : استخدامها للموقع اإللكرتوين كتطبيق من تتباين املؤسسات الصغرية واملتوسطة حمل الدراسة من حيث

  .تطبيقات التجارة اإللكرتونية فيها

  :للفرضية الرئيسية األولى من البحث ثانيةالفرضية الفرعية ال

 H0.2:  استخدامها للربيد اإللكرتوين يف إجراء ال تتباين املؤسسات الصغرية واملتوسطة حمل الدراسة من حيث

  ؛معامالت التجارة اإللكرتونية كتطبيق من تطبيقات التجارة اإللكرتونية فيها

H1.2:  إجراء استخدامها للربيد اإللكرتوين يف تتباين املؤسسات الصغرية واملتوسطة حمل الدراسة من حيث

  .معامالت التجارة اإللكرتونية كتطبيق من تطبيقات التجارة اإللكرتونية فيها

  :للفرضية الرئيسية األولى من البحث ثالثةالفرضية الفرعية ال

H0.3 : استخدامها لنظام الدفع اإللكرتوين يف ال تتباين املؤسسات الصغرية واملتوسطة حمل الدراسة من حيث

  ؛التجارة اإللكرتونية كتطبيق من تطبيقات التجارة اإللكرتونية فيهاتسديدها لقيمة معامالت 

H1.3 : استخدامها لنظام الدفع اإللكرتوين يف تتباين املؤسسات الصغرية واملتوسطة حمل الدراسة من حيث

  .تسديدها لقيمة معامالت التجارة اإللكرتونية كتطبيق من تطبيقات التجارة اإللكرتونية فيها

  :للفرضية الرئيسية األولى من البحث رابعةالفرعية الالفرضية 

H0.4 : استخدامها لنظام التبادل اإللكرتوين ال تتباين املؤسسات الصغرية واملتوسطة حمل الدراسة من حيث

  ؛للمعطيات كتطبيق من تطبيقات التجارة اإللكرتونية فيها

H1.4 : استخدامها لنظام التبادل اإللكرتوين تتباين املؤسسات الصغرية واملتوسطة حمل الدراسة من حيث

  .للمعطيات كتطبيق من تطبيقات التجارة اإللكرتونية فيها

  

 %5هي قبول الفرضية الصفرية يف حالة مستوى داللة يفوق اليت اعتمدت عليها الباحثة  قاعدة القرار

 .%5ورفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة يف حالة كون مستوى الداللة يقل أو يساوي 

  :ويوضح اجلدول املوايل نتائج االختبار الثنائي للعينة الواحدة واختبار الفرضية األوىل من البحث
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 االختبار الثنائي للعينة الواحدة واختبار الفرضية األولى ): V -04(جدول رقم

  القرار مستوى الداللة  تكنولوجيات تطبيق التجارة اإللكترونية

 دالة إحصائيا  0.005  الموقع اإللكتروني

  غير دالة إحصائيا  0.100  استقبال طلبات الشراء من الزبائن إلكترونيا

  دالة إحصائيا  0.006  التواصل مع الزبائن إلكترونيا

  دالة إحصائيا غير  0.201  تبادل الوثائق مع الزبائن إلكترونيا

  دالة إحصائيا  0.006  طلب المؤسسة مشترياتها من الموردين إلكترونيا

  دالة إحصائيا  0.001  التواصل مع الموردين إلكترونيا

  دالة إحصائيا  0.002  تبادل الوثائق مع الموردين إلكترونيا

  دالة إحصائيا  0.000  تسديد الزبائن لقيمة مشترياتهم إلكترونيا

  دالة إحصائيا  0.000  المؤسسة لقيمة مشترياتها إلكترونياتسديد 

عملية االتصال الداخلي بين األطراف الفاعلة في 

  المؤسسة تتم إلكترونيا

  غير دالة إحصائيا  0.361

  SPSSإعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات نظام : المصدر

  :يتضح األيت انطالقا من اجلدول أعاله

على شبكة االنترنت في عرضها لمنتجاتها وخدماتها والمعلومات  اعتماد المؤسسةخبصوص  - 

 %5، وطاملا أن مستوى الداللة اإلحصائية لالختبار الثنائي يقل عن المتعلقة بها باستخدام موقعها اإللكتروني

إذن فهناك فروق ذات داللة إحصائية بني املؤسسات حمل الدراسة خبصوص استخدامها لتكنولوجيا املوقع 

الفرضية الفرعية األولى للفرضية الرئيسية األولى من  صحة يؤكدو ينفي فرضية العدمكرتوين وهذا ما اإلل

  ؛ البحث

الزبائن إلكترونيا وباستخدام البريد اإللكتروني الشراء من الستقبال المؤسسة لطلبات بالنسبة  - 

وجود فروق ذات داللة عدم مما يدل على  %5 نأكرب مفاملالحظ أن مستوى الداللة اإلحصائية لالختبار الثنائي 

إحصائية بني املؤسسات حمل الدراسة خبصوص استخدام هذه التكنولوجيا من تكنولوجيات تطبيق التجارة 

نالحظ أن مستوى الداللة  تواصل المؤسسة مع زبائنها باستخدام البريد االلكترونيخبصوص ؛ أما اإللكرتونية

مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املؤسسات حمل  %5 عنقل اإلحصائية لالختبار الثنائي ي
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لتبادل بالنسبة ، و الدراسة خبصوص استخدام هذه التكنولوجيا من تكنولوجيات تطبيق التجارة اإللكرتونية

وباالعتماد على الربيد االلكرتوين نالحظ أن مستوى الداللة اإلحصائية  المؤسسة للوثائق مع زبائنها إلكترونيا

مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املؤسسات حمل الدراسة  %5لالختبار الثنائي يفوق 

طلب المؤسسة ، وخبصوص خبصوص استخدام هذه التكنولوجيا من تكنولوجيات تطبيق التجارة اإللكرتونية

نالحظ أن مستوى الداللة اإلحصائية لإلختبار  ياتها من الموردين باالعتماد على البريد اإللكترونيلمشتر 

مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املؤسسات حمل الدراسة خبصوص  %5 قل عنالثنائي ي

ل المؤسسة مع مورديها تواص؛ خبصوص استخدام هذه التكنولوجيا من تكنولوجيات تطبيق التجارة اإللكرتونية

 %5، وطاملا أن مستوى الداللة اإلحصائية لالختبار الثنائي يقل عن باالعتماد على خدمة البريد اإللكتروني

ا، أما عن إذن فهناك فروق ذات داللة إحصائية بني املؤسسات حمل الدراسة خبصوص استخدامها هلذه التكنولوجي

، وطاملا أن مستوى الداللة اإلحصائية لالختبار الثنائي يقل عن الموردينتبادل المؤسسة للوثائق الكترونيا مع 

 إذن فهناك فروق ذات داللة إحصائية بني املؤسسات حمل الدراسة خبصوص استخدامها هلذه التكنولوجيا؛ 5%

جيا البريد الفرضية الفرعية الثانية للفرضية األولى الرئيسية والمتعلقة باستخدام تكنولو وعليه ميكن القول أن 

كليا بخصوص اإللكتروني في إجراء المعامالت وتبادل الوثائق مع الزبائن والموردين قد أثبتت صحتها  

التعامل اإللكتروني مع الموردين بأبعاده الثالثة، كما أثبتت صحتها جزئيا بخصوص الشطر المتعلق بالتعامل 

  .ما عداهالبريد اإللكتروني ونفي صحتها فياستخدام مع الزبائن في بعده الخاص بالتواصل مع الزبائن ب

، وطاملا أن مستوى الداللة اإلحصائية تسديد الزبائن لمشترياتهم من المؤسسة إلكترونياخبصوص  - 

إذن فهناك فروق ذات داللة إحصائية بني املؤسسات حمل الدراسة خبصوص  %5لالختبار الثنائي يقل عن 

، وطاملا أن تسديد المؤسسة لقيمة مشترياتها من مورديها إلكترونياأما عن  ؛استخدامها هلذه التكنولوجيا

إذن فهناك فروق ذات داللة إحصائية بني املؤسسات  %5مستوى الداللة اإلحصائية لالختبار الثنائي يقل عن 

داللة  بوجود فروق ذات واملتعلقةصحة الفرضية الفرعية الثالثة للفرضية الرئيسية األولى مما يؤكد حمل الدراسة 

   .يف استخدام نظام الدفع اإللكرتوين بني املؤسسات حمل الدراسة إحصائية

نالحظ  الستخدام نظام التبادل اإللكتروني للمعطيات لدى األطراف الفاعلة في المؤسسةبالنسبة   - 

مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني  %5أن مستوى الداللة اإلحصائية لالختبار الثنائي يفوق 

يدل املؤسسات حمل الدراسة خبصوص استخدام هذه التكنولوجيا من تكنولوجيات تطبيق التجارة اإللكرتونية مما 

  .الفرضية الفرعية الرابعة للفرضية الرئيسية األولى من البحثصحة نفي على 
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صيغت الفرضية الثانية من البحث بصور�ا العامة :الثانية من البحث وفرضياتها الفرعية اختبار الفرضية -2-2

  :على النحو اآليت

H0: عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين تكنولوجيات تطبيق التجارة اإللكترونية والتطبيق التام ال توجد

  لهذه األخيرة في المؤسسات محل الدراسة؛

H1 : ذات داللة إحصائية بين تكنولوجيات تطبيق التجارة اإللكترونية والتطبيق التام هناك عالقة ارتباط

  .لهذه األخيرة في المؤسسات محل الدراسة

كما أشارت الباحثة يف السابق إىل وجود أربع تكنولوجيا رئيسة لتطبيق التجارة اإللكرتونية يف املؤسسات 

  :أ إىل أربعةحمل الدراسة وعليه فالفرضيات الفرعية بدورها ستجز 

  :من البحث ثانيةالفرضية الفرعية األولى للفرضية الرئيسية ال 

H0.1  ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بني حيازة املؤسسات حمل الدراسة للموقع اإللكرتوين وتطبيقها

  التام لتكنولوجيات التجارة اإللكرتونية؛

H1.1 : بني حيازة املؤسسات حمل الدراسة للموقع اإللكرتوين وتطبيقها توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية

  .التام لتكنولوجيات التجارة اإللكرتونية

  :من البحث ثانيةللفرضية الرئيسية ال ثانيةالفرضية الفرعية ال

 H0.2:  توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بني تطبيق املؤسسات حمل الدراسة لتكنولوجيا الربيد ال

  اإللكرتوين وتطبيقها التام لتكنولوجيات التجارة اإللكرتونية؛

H1.2:  توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بني تطبيق املؤسسات حمل الدراسة لتكنولوجيا الربيد اإللكرتوين

  .وتطبيقها التام لتكنولوجيات التجارة اإللكرتونية

  :من البحث ةثانيللفرضية الرئيسية ال ثالثةالفرضية الفرعية ال

H0.3 : توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بني تطبيق املؤسسات حمل الدراسة لتكنولوجيا الدفع ال

  اإللكرتوين وتطبيقها التام لتكنولوجيات التجارة اإللكرتونية؛

H1.3 : اإللكرتوين توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بني تطبيق املؤسسات حمل الدراسة لتكنولوجيا الدفع

  .وتطبيقها التام لتكنولوجيات التجارة اإللكرتونية

  :من البحث ثانيةللفرضية الرئيسية ال رابعةالفرضية الفرعية ال
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H0.4 : التبادل توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بني تطبيق املؤسسات حمل الدراسة لتكنولوجيا ال

  لتكنولوجيات التجارة اإللكرتونية؛وتطبيقها التام للمعطيات اإللكرتوين 

H1.4 : توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بني تطبيق املؤسسات حمل الدراسة لتكنولوجيا التبادل اإللكرتوين

  .للمعطيات وتطبيقها التام لتكنولوجيات التجارة اإللكرتونية

  

 %5هي قبول الفرضية الصفرية يف حالة مستوى داللة يفوق اليت اعتمدت عليها الباحثة  قاعدة القرار

 .%5ورفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة يف حالة كون مستوى الداللة يقل أو يساوي 

  

معامل ارتباط كرمير بني كل فقرة من فقرات احملور األول وكذا جماالت الدراسة  وايليوضح اجلدول امل

  :محورللمحور والدرجة الكلية لل
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األول وكذا مجاالت الدراسة  معامل ارتباط كريمر بين كل فقرة من فقرات المحور): V -05(جدول رقم

  والدرجة الكلية للمحور للمحور

  القرار  مستوى الداللة  كريمر  معامل  تكنولوجيات تطبيق التجارة اإللكترونية

  غير دالة  0.100  0.633  الموقع اإللكتروني

  دالة  0.019  0.749  طلبات الشراء من الزبائن إلكترونيااستقبال 

  دالة  0.003  0.846  التواصل مع الزبائن إلكترونيا

  دالة  0.002  0.868  تبادل الوثائق مع الزبائن إلكترونيا

  دالة   0.019  0.749  طلب المؤسسة مشترياتها من الموردين إلكترونيا

  دالة  0.001  0.917  التواصل مع الموردين إلكترونيا

  دالة  0,001  0.928  تبادل الوثائق مع الموردين إلكترونيا

  غير دالة  0.285  0.535  تسديد الزبائن لقيمة مشترياتهم إلكترونيا

  دالة  0.032  0.716  تسديد المؤسسة لقيمة مشترياتها إلكترونيا

عملية االتصال الداخلي بين األطراف الفاعلة في 

  المؤسسة تتم إلكترونيا

  غير دالة  0.484  0.465

مجاالت 

الدراسة 

للمحور 

  األول

  غير دالة  0.100  0.633  اإلنترنت

  دالة  0.000  0.681  البريد اإللكتروني

  دالة  0.050  0.626  نظام الدفع اإللكتروني

  غير دالة  0,484  0.465  التبادل اإللكتروني للمعطيات

  SPSSإعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات نظام : المصدر

  :انطالقا من اجلدول يتضح مايلي

واملتعلقة بدراسة االرتباط بني  الفرضية الفرعية األولى للفرضية الرئيسية الثانية من البحثخبصوص  - 

تطبيق التجارة اإللكرتونية  تاعتماد املؤسسات حمل الدراسة على املوقع اإللكرتوين كتكنولوجيا من تكنولوجيا

مما يدل على وجود  0.1قدره ومبستوى داللة  0.633 :ـر لالرتباط مساو لميمعامل كر لوحظ أن ، هلا وتطبيقها التام

عالقة ارتباط بني استخدام املوقع االلكرتوين يف املؤسسات والتطبيق التام للتجارة اإللكرتونية ولكنها غري دالة 

مضمونها عدم وجود عالقة  والتي قبول الفرضية الصفريةمما يقود إىل ، %5إحصائيا ألن مستوى الداللة يفوق 
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للموقع االلكتروني والتطبيق التام بين استخدام المؤسسات محل الدراسة  ارتباط ذات داللة إحصائية

  .للتجارة اإللكترونية

بدراسة االرتباط بني واملتعلقة  من البحث ثانيةللفرضية الرئيسية ال ثانيةلفرضية الفرعية اللبالنسبة  - 

ر ميكر   للوحظ أن معام ،وتطبيقها التام للتجارة اإللكرتونيةاستخدام املؤسسات حمل الدراسة للربيد اإللكرتوين 

رفض الفرضية الصفرية مما يقود إىل ، %5وهي أقل من  0.000ومبستوى داللة قدره  0.681: لالرتباط قدر بـ

مفادها وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين استخدام المؤسسات والتي وقبول الفرضية البديلة 

المعامالت مع األطراف ذات المصلحة والتطبيق التام مختلف  إجراءمحل الدراسة للبريد االلكتروني في 

طبيق التام ، وبالرجوع ملختلف تطبيقات الربيد اإللكرتوين جند أن عالقة االرتباط بينها وبني التللتجارة اإللكترونية

  .إحصائيةذات داللة قوية جدا و للتجارة اإللكرتونية 

بدراسة االرتباط بني واملتعلقة  من البحث ثانيةللفرضية الرئيسية ال ثالثةلفرضية الفرعية الاخبصوص  - 

لوحظ أن  ،وتطبيقها التام للتجارة اإللكرتونية لتكنولوجيا الدفع اإللكرتوين استخدام املؤسسات حمل الدراسة 

ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية وعليه  0.05ومبستوى داللة قدره  0,626 :ر لالرتباط قدر بـميكر ل  معام

البديلة التي مفادها وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين الدفع اإللكتروني كتكنولوجيا من 

  .والتطبيق التام لها ةتكنولوجيات التجارة اإللكتروني

واملتعلقة بدراسة االرتباط بني  للفرضية الرئيسية الثانية من البحث رابعةلفرضية الفرعية اللبالنسبة  - 

تطبيق التجارة  تكتكنولوجيا من تكنولوجيا  نظام التبادل اإللكرتويناعتماد املؤسسات حمل الدراسة على 

 وهو 0.484ومبستوى داللة قدره  0.465: ر لالرتباط مساو لـتطبيقها التام، لوحظ أن معامل كرمياإللكرتونية و 

قبول الفرضية الصفرية والتي مضمونها عدم وجود عالقة ارتباط قرار مما يقود إىل ، %5يفوق مستوى داللة 

والتطبيق  لنظام التبادل اإللكتروني للمعطياتبين استخدام المؤسسات محل الدراسة  ذات داللة إحصائية

  .ارة اإللكترونيةالتام للتج

حبيث أن نتائج الدراسة قد تحققت جزئيا، للبحث الرئيسية  ثانيةالفرضية ال انطالقا مما سبق يتضح أن

تكنولوجيا البريد اإللكتروني وتكنولوجيا الدفع اإللكتروني لديها عالقة ذات داللة  امليدانية قد أثبتت أن
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للموقع اإللكتروني أو  يف حني استخدام املؤسسات حمل الدراسةإحصائية مع التطبيق التام للتجارة اإللكترونية 

  .  نظام التبادل اإللكتروني للمعطيات ليست لديه عالقة ذات داللة إحصائية مع التطبيق التام لها

تحليل�نتائج�املحور�الثا�ي�من�الدراسة�واختبار�الفرضية�الثالثة�من�البحث��- ثانيا

  وفرضيا��ا�الفرعية

  العوامل التنظيمية المؤثرة على تطبيق التجارة اإللكترونية : المحور الثاني من البحثج نتائتحليل  -1

، فإن أساليب )سلم ليكارت(طاملا أن البيانات املتعلقة باحملور الثاين هي بيانات نوعية ذات مقياس ترتييب 

بدل املتوسط احلسايب يف حالة البيانات  اجلداول التكرارية، الوسيط :1هي اإلحصاء الوصفي األنسب للتحليل

  .بدل االحنراف املعياري يف حالة البيانات الكمية )االحنراف الربيعي(ونصف املدى الربيعيالكمية 

  المؤشرات اإلحصائية الخاصة بالمحور العوامل التنظيمية المؤثرة على تطبيق التجارة اإللكترونية في

ل التايل املؤشرات اإلحصائية واملتمثلة يف التكرارات املطلقة والنسبية، يوضح اجلدو  :المؤسسات محل الدراسة

 :الوسيط واملدى الربيعي ألبعاد احملور الثاين من البحث

  

  

  

  

  

  

                                                           
1 ANALYSING LIKERT SCALE/TYPE DATA, , [PDF], available from: 

https://www.researchgate.net/file.PostFileLoader.html?id=583027a23d7f4b1cac4940e1&assetKey=AS%3A430081727307776%4014795508
82890 , [accessed:31/08/2017], p.01. 

  يت تقسم جمموعة البيانات إىل �موعة من البيانات بأنه قيمة املتغري اإلحصائي اليت تقع يف وسط ا�موعة متاما بعد ترتيبها تصاعديا أو تنازليا، أي هو القيمة ال يعرف الوسيط

يف حالة البيانات الرتتيبية أو البيانات الرقمية اليت ال تتبع التوزيع  ، ويستخدم الوسيطMeقسمني، حبيث يكون عدد القيم األكرب منها مساويا عدد القيم األصغر منها ويرمز له بالرمز 

  .الطبيعي
  من القيم الكبرية  %25من القيم الصغرية و %25، فهو يستثين )الصغرية جدا والكبرية جدا(ربيعي عن إحدى مقاييس التشتت اليت ال تتأثر بالقيم املتطرفة يعرب نصف املدى ال

  .2الربيعي األول مقسوما على -وحيسب بالعالقة الربيعي الثالث
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محور العوامل التنظيمية المؤثرة على تطبيق التجارة المؤشرات اإلحصائية الخاصة ب ):V -6(جدول رقم

  اإللكترونية في المؤسسات محل الدراسة

  الوسيط  موافق بشدة  موافق  محايد  غير موافق  غير موافق بشدة  العبارة  األبعاد

  

الربيعي 

  األول

  

الربيعي 

  الثالث

  

االنحراف 

  النسبة  العدد  الربيعي

%  

  النسبة  العدد

%  

  النسبة  العدد

%  

 النسبة  العدد

%  

  النسبة  العدد

% 

ف
الموق

  

12 4  13.3  1  3.3  3  10.0  15  50.0  7  23,3  4  3  4.25  0.625  

13  2  6.7  2  6.7  5  16.7  16  53.3  5  16.7  4  3  4  0.5  

14  8  26.7  8  26.7  7  23.3  5  16.7  2  6.7  2  1  3.25  1.125  

سة
س

موارد المؤ
  

15  1  3.3  2  6.7  6  20  16  53.3  5  16.7  4  3  4  0.5  

16  2  6.7  1  3.3  5  16.7  15  50.0  7  23.3  4  3  4.25  0.625  

17  2  6.7  4  13,3  9  30  12  40.0  3  10.0  3,5  3  4  0.5  

18  4  13.3  8  26.7  9  30.0  12  23.3  3  6.7  3  2  4  1  

19  3  10.0  7  23.3  14  46,7  5  16.7  1  3.3  3  2  3  0.5  

20  1  3.3  3  10.0  3  10.0  17  56.7  6  20.0  4  3.75  4  0.125  

21   -   -  2  6.7  5  16.7  17  56.7  6  20,0  4  3.75  4  0.125  

22  2  6,7  3  10,0  7  23.3  16  53.3  2  6,7  4  3  4  0.5   

23  2  6.7  1  3.3  5  16.7  18  60.0  4  13.3  4  3  4  0.5  

جیة
ستراتی

إ
 

سة
س

المؤ
  24  4  13.3  4  13.3  10  33.3  10  33.3  2  6.7  3  2  4  1  

  SPSSإعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات نظام : المصدر

  :يلي انطالقا من اجلدول أعاله يتضح ما

  لوحظ اآلتي موقف المؤسسة من تطبيق التجارة اإللكترونيةبعد بخصوص: 

موافقتهم تجاه دعم اإلدارة العليا من مسريي املؤسسات حمل الدراسة قد أبدوا  %73.3 :12الفقرة - 

، يف عدم موافقتهم لهذا البند امنهم أبدو  %16.6، يف حني اإللكترونية داخل المؤسسةالستخدام التجارة 

وباحنراف ربيعي   4الوسيط مساو لقيمة ، %10نسبة ) الحياد(حني بلغت نسبة املبحوثني ذوي املوافقة املتوسطة

يقعون يف منطقة  من املبحوثني %50أكرب من أن  مما يدل على اختالف إجابات املبحوثني حيث 0.625قدره 

أبدوا رفضهم  %50املوافقة خبصوص دعم اإلدارة العليا الستخدام التجارة اإللكرتونية داخل املؤسسة وأقل من 
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من املستجوبني يقعون يف %25وهذا يدل على أن ما يقارب  4.25لعملية دعم التطبيق، الربيعي الثالث مساو ل 

  .جدا منطقة املوافقة العالية

موافقتهم تجاه وعي اإلدارة العليا بالفوائد من مسريي املؤسسات حمل الدراسة قد أبدوا  %70: 13الفقرة  - 

 كما أنعدم موافقتهم لهذا البند، منهم أبدو  %13.4 يف حني أن، الناتجة عن تبني التجارة اإللكترونية

مما يدل على   0.5وباحنراف ربيعي قدره  4الوسيط مساو لقيمة  اإلجابة، يفالحياد  قد أخذوا مبدأ 16.7%

املوافقة خبصوص وعي اإلدارة العليا  تتجه آراؤهم حنم من املبحوثني %50 أن اختالف إجابات املبحوثني حيث

الربيعي الثالث  أبدوا جهلهم �ذه الفوائد، %50للمؤسسة بالفوائد الناجتة عن تطبيق التجارة اإللكرتونية وأقل من 

  .من املستجوبني يقعون يف منطقة املوافقة العالية%25وهذا يدل على أن ما يقارب  4مساو ل 

تخوفهم من تطبيق التجارة نحو موافقتهم من مسريي املؤسسات حمل الدراسة أبدوا  %23.4: 14 الفقرة - 

أبدوا  %23.3منهم أكدوا عدم ختوفهم من عملية التطبيق، أما  %53.4يف حني  اإللكترونية في مؤسساتهم

مما يدل على اختالف إجابات املبحوثني  1.125وباحنراف ربيعي قدره  2:حيادهم جتاه اإلجابة، الوسيط مساو لـ

: مساو لـ فما فوق من املستجوبني تتجه آراؤهم حنو املوافقة الضعيفة هلذا البند، الربيعي الثالث %50أن  حيث

  .هلذا البند الموافقة الضعيفةمن املستجوبني تتجه آراؤهم حنو  %25معناه أن  3.25

هلا  موقفهم اإليجابيأبدى املسريون  موقف المؤسسات من تطبيق التجارة اإللكترونيةعموما وخبصوص  - 

ختوفهم سواء تعلق األمر بدعم اإلدارة العليا لعملية التطبيق أو إدراكهم للفوائد الناجتة عن تطبيقها، كما أبدوا عدم 

    .منها

  موارد المؤسسةبعد بخصوص :  

أبدوا موافقتهم لكون موظفي املؤسسة لديهم املعرفة الكافية بتكنولوجيا من املسريين قد  %70 :15الفقرة  -

الوسيط قيمة منهم أكدوا جهل موظفيهم �ذه التكنولوجيا،  %10منهم ابدوا موقف احلياد أما  %20املعلومات، 

من فما فوق  %50أن  مما يدل على اختالف إجابات املبحوثني حيث 0.5وباحنراف ربيعي قدره  4 :ية لـمساو 

، كما بلغت قيمة الربيعي أبدوا موافقتهم جتاه املعرفة الكافية ملوظفي مؤسسا�م بتكنولوجيا املعلومات املبحوثني

فما فوق من املسريين تتجه آراؤهم حنو املوافقة العالية والعالية جدا للمعرفة  %25وهذا يدل على أن  4الثالث 

  ؛الكافية ملوظفيهم بتكنولوجيا املعلومات

م ليد عاملة ذات خربة يف جمال �من املسريين قد أبدوا موافقتهم خبصوص امتالك مؤسسا %73.3: 16الفقرة  -

منهم أخذوا موقف  %16.7قد أبدوا عدم موافقتهم هلذا البند، يف حني منهم فقط  %10تكنولوجيا املعلومات، 
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 مما يدل على اختالف إجابات املبحوثني حيث 0.625وباحنراف ربيعي قدره  4: احلياد، قيمة الوسيط مساوية لـ

من املسريين فما فوق قد أبدوا موافقتهم العالية جتاه خربة املوظفني يف مؤسسا�م بتكنولوجيا املعلومات،   %50 أن

من املسريين فما فوق قد أبدوا موافقتهم العالية  %25وهذا يدل على أن  %4.25كما بلغت قيمة الربيعي الثالث 

  ؛جدا هلذا البند

لة كفأة يف جمال الدعم مقتهم خبصوص اكتساب مؤسسا�م ليد عامن املسريين قد أبدو مواف %50: 17الفقرة 

منهم كان موقفهم عدم املوافقة يف حني بلغت نسبة املسريين الذي اجتهوا حنو  %20التقين لتكنولوجيا املعلومات، 

على اختالف مما يدل  0.5وباحنراف ربيعي قدره  3.5، بلغت قيمة الوسيط للبيانات املتعلقة �ذا البند %30احلياد 

من املسريين فما فوق لديهم درجة موافقة عالية خبصوص امتالكهم ليد عاملة  %50أن  إجابات املبحوثني حيث

قد  فما فوق من املسريين %25مما يدل على أن  4: كفأة يف جمال الدعم التقين، كما أن الربيعي الثالث قدر بـ

  ؛ندعالية وعالية جدا جتاه هذا الب درجة موافقةأبدوا 

من املسريين قد أبدوا موافقتهم جتاه ختصيص امليزانية الكافية لتدريب العمال يف جمال تكنولوجيا  %30 :18الفقرة 

بلغت قيمة  منهم كان موقفهم حياديا، %30منهم أبدوا عدم املوافقة جتاه هذا البند، يف حني  %40املعلومات، 

من املسريين فما فوق  %50أن  اختالف إجابات املبحوثني حيثمما يدل على  1وباحنراف ربيعي قدره  3الوسيط 

وهذا يدل على أن  4: املوافقة املتوسطة، العالية والعالية جدا، كما أن الربيعي الثالث قدر بـقد توزعت آراؤهم بني 

قد أبدوا درجة موافقة عالية وعالية جدا خبصوص توفر برامج تدريبية للموظفني يف  فما فوق من املسريين 25%

   ؛جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال

تناسب موارد املؤسسة املالية مع إمكانية تطبيق التجارة من املسريين قد أبدوا موافقتهم جتاه  %20 :19الفقرة 

منهم كان موقفهم حياديا، بلغت  %46.7منهم أبدوا عدم املوافقة جتاه هذا البند، يف حني  %33.3، اإللكرتونية

من املسريين  %50أن  مما يدل على اختالف إجابات املبحوثني حيث 0.5وباحنراف ربيعي قدره  2قيمة الوسيط 

وهذا يدل على  3: ، كما أن الربيعي الثالث قدر بـالضعيفة والضعيفة جداقد توزعت آراؤهم بني املوافقة  أقلفما 

   ؛هذا البندعالية وعالية جدا خبصوص  متوسطة، قد أبدوا درجة موافقةفما فوق من املسريين  %25أن 

أن تكلفة احلصول على االنرتنت مقبولة بالنسبة من املسريين قد أبدو موافقتهم خبصوص  %76.7: 20الفقرة 

، %30منهم كان موقفهم عدم املوافقة يف حني بلغت نسبة املسريين الذي اجتهوا حنو احلياد  %13.3، للمؤسسة

مما يدل على اختالف إجابات  0.125وباحنراف ربيعي قدره  4بلغت قيمة الوسيط للبيانات املتعلقة �ذا البند 

أن تكلفة االنرتنت مقبولة من املسريين فما فوق لديهم درجة موافقة عالية خبصوص  %50أن  املبحوثني حيث
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فما فوق من املسريين قد أبدوا درجة موافقة عالية  %25مما يدل على أن  4: ، كما أن الربيعي الثالث قدر بـلديهم

  ؛وعالية جدا جتاه هذا البند

من املسريين قد أبدو موافقتهم خبصوص أن تكلفة احلصول على العتاد اآليل مقبولة بالنسبة  %76.7: 21الفقرة 

، %16.7منهم كان موقفهم عدم املوافقة يف حني بلغت نسبة املسريين الذي اجتهوا حنو احلياد  %6.7للمؤسسة، 

مما يدل على اختالف إجابات  0.125وباحنراف ربيعي قدره  4بلغت قيمة الوسيط للبيانات املتعلقة �ذا البند 

من املسريين فما فوق لديهم درجة موافقة عالية خبصوص أن تكلفة احلصول على العتاد  %50أن  املبحوثني حيث

فما فوق من املسريين قد أبدوا درجة  %25مما يدل على أن  4: اآليل مقبولة لديهم، كما أن الربيعي الثالث قدر بـ

  ؛موافقة عالية وعالية جدا جتاه هذا البند

من املسريين قد أبدو موافقتهم خبصوص أن تكلفة إنشاء املوقع اإللكرتوين للمؤسسة عرب شبكة  %60: 22الفقرة 

منهم كان موقفهم عدم املوافقة يف حني بلغت نسبة املسريين الذي اجتهوا حنو  %16.7االنرتنت تعترب مقبولة، 

مما يدل على اختالف  0.5وباحنراف ربيعي قدره  4، بلغت قيمة الوسيط للبيانات املتعلقة �ذا البند %23.3احلياد 

ن تكلفة إنشاء من املسريين فما فوق لديهم درجة موافقة عالية خبصوص أ %50 أن إجابات املبحوثني حيث

فما فوق من املسريين قد  %25مما يدل على أن  4: املوقع اإللكرتوين للمؤسسة، كما أن الربيعي الثالث قدر بـ

  ؛أبدوا درجة موافقة عالية وعالية جدا جتاه هذا البند

، مقبولة للمؤسسةتكلفة صيانة املوقع اإللكرتوين أن من املسريين قد أبدو موافقتهم خبصوص  %73.3: 23الفقرة 

، بلغت قيمة %16.7يف حني بلغت نسبة املسريين الذي اجتهوا حنو احلياد  ،منهم كان موقفهم عدم املوافقة 10%

 مما يدل على اختالف إجابات املبحوثني حيث 0.5وباحنراف ربيعي قدره  4الوسيط للبيانات املتعلقة �ذا البند 

صيانة املوقع اإللكرتوين للمؤسسة من املسريين فما فوق لديهم درجة موافقة عالية خبصوص أن تكلفة  %50أن 

فما فوق من املسريين قد أبدوا درجة  %25مما يدل على أن  4: لديهم، كما أن الربيعي الثالث قدر بـ مقبولة

  .موافقة عالية وعالية جدا جتاه هذا البند

ين اتجهت نحو الموافقة بخصوص امتالكها يد عاملة ذات معرفة وخبرة عموما تبين أن آراء المسير 

في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصال والدعم التقني لها، بالرغم من عدم تخصيص أغلب المؤسسات 

لبرامج تدريبية للموظفين في هذا الخصوص، كما اتجهت آراؤهم نحو الموافقة بخصوص كفاية موارد 

وصيانة  إنشاءتطبيق التجارة اإللكترونية، الحصول على خدمات االنترنت، العتاد اآللي، المؤسسة المالية ل

  .الموقع اإللكتروني
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  المؤسسة إستراتيجيةبعد بخصوص:  

من املسريين قد أبدو موافقتهم خبصوص أن إسرتاتيجية التجارة اإللكرتونية مصاغة يف  %40: 24الفقرة 

منهم كان موقفهم عدم املوافقة يف حني بلغت نسبة املسريين الذي اجتهوا حنو احلياد  %26.7مؤسستهم، 

مما يدل على اختالف إجابات  1وباحنراف ربيعي قدره  3، بلغت قيمة الوسيط للبيانات املتعلقة �ذا البند 33.3%

صياغة خبصوص  وعالية جدا عاليةمتوسطة، من املسريين فما فوق لديهم درجة موافقة  %50أن  املبحوثني حيث

فما فوق من  %25مما يدل على أن  4: ، كما أن الربيعي الثالث قدر بـإسرتاتيجية التجارة اإللكرتونية لديهم

  .عالية وعالية جدا جتاه هذا البنداملسريين قد أبدوا درجة موافقة 

  وفرضياتها الفرعيةمن البحث الثالثة اختبار الفرضية  -2

سابقا يف منوذج الدراسة أن العوامل التنظيمية املؤثرة على تطبيق التجارة اإللكرتونية كما أشارت الباحثة 

تنقسم إىل خصائص املسري وخصائص املؤسسة أي عوامل فردية وعوامل مؤسساتية، بالنسبة للفرضية الثالثة من 

اسة تشجع هذه البحث فاهلدف منها دراسة هل أن خصائص مسريي املؤسسات الصغرية واملتوسطة حمل الدر 

  : على النحو اآليت هذه الفرضية يف شكلها العام املؤسسات على تطبيق التجارة اإللكرتونية؟ وبالتايل فقد صيغت

H0 : تشجع خصائص مسيري المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محل الدراسة على ممارسة التجارة ال

   ؛اإللكترونية فيها

H1 : المتوسطة محل الدراسة على ممارسة التجارة تشجع خصائص مسيري المؤسسات الصغيرة و

  .اإللكترونية فيها

من عدمها قامت الباحثة بتحديد أربعة أبعاد للدراسة  الرئيسية الثالثة من البحث الختبار صحة الفرضية

عمر املسري، املستوى التعليمي، املعرفة التكنولوجية وموقف املسري من تطبيق التجارة اإللكرتونية، بالنسبة : هي

رة وطاملا أن الباحثة حتاول قياس العالقة بينها وبني تطبيق التجااألوىل فهي ذات مقياس إمسي  ةد الثالثالألبع

لقياس هذه العالقة تتمثل يف معامل كاي مربع،  اإللكرتونية وهي كذلك متغري إمسي، فإن أدق أداة إحصائية 

بالنسبة للبعد الرابع واملتمثل يف موقف املسري فهو يندرج ضمن البيانات النوعية الرتتيبية اليت تقيس درجات موافقة 

املا أن هذه البيانات غري كمية ويف ظل صغر حجم عينة املسريين هلذا البند وفق سلم ليكارت اخلماسي، وط

الدراسة فاألساليب اإلحصائية األنسب للتحليل يف هذا الصدد هي األساليب الالمعلمية، وطاملا أن الدراسة 

مشلت عينة واحدة فإن دراسة التباين يف اإلجابات يف هذه احلالة يوم أساسا على إختبار اإلشارة للعينة الواحدة 

  .للعينة الواحدة يف حالة البيانات الكمية اليت تتبع التوزيع الطبيعي tوالذي حيل حمل اختبار ) بار إشارة الرتباخت(
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ختص هذه الفرضية البعد األول من  :اختبار الفرضية الفرعية األولى للفرضية الثالثة من البحث - 2-1

  : العوامل الفردية واملتمثل يف عمر املسري، ومفادها اآليت

H0.1:  ؛يؤثر عمر المسير على تطبيق التجارة اإللكترونية في المؤسسات محل الدراسةال  

H1.1:  يؤثر عمر المسير على تطبيق التجارة اإللكترونية في المؤسسات محل الدراسة.  

  :لدراسة العالقة بني موقف املسري وتطبيق التجارة اإللكرتونية كاي تربيع  نتائج اختباراجلدول التايل يبني 

  نتائج اختبار كاي مربع للعالقة بين موقف المسير وتطبيق التجارة اإللكترونية): V -7(جدول رقم

  القرار  اإلحصائيةمستوى الداللة   درجة الحرية  القيمة  

  دالة  0.035  3  8.616  معامل  كاي مربع

  SPSSإعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات نظام : المصدر

عند مستوى داللة إحصائية  8.616: انطالقا من اجلدول أعاله يتضح أن قيمة معامل كاي مربع مساوية لـ

عمر وهذا يدل أن  الفرضية البديلة يثبت صحةينفي فرضية العدم و مما  %5وهي أقل من  %3.5قدرها 

صحة الفرضية  مما يثبت، المسير يؤثر على تطبيق التجارة اإللكترونية في المؤسسات محل الدراسة

  .من البحثالرئيسية للفرضية الثالثة  ولىالفرعية األ

ختص هذه الفرضية البعد الثاين من  :للفرضية الثالثة من البحث ثانيةاختبار الفرضية الفرعية ال - 2-2

  : العوامل الفردية واملتمثل يف املستوى التعليمي للمسري، ومفادها اآليت

H0.2:  ؛ على تطبيق التجارة اإللكترونية في المؤسسات محل الدراسة التعليمي المسير مستوىيؤثر ال  

H1.2:   على تطبيق التجارة اإللكترونية في المؤسسات محل الدراسة التعليمي المسير مستوىيؤثر.  

اجلدول التايل يبني نتائج اختبار كاي تربيع لدراسة العالقة بني املستوى التعليمي للمسري وتطبيق التجارة 

  :اإللكرتونية

وتطبيق التجارة  المستوى التعليمي للمسيرنتائج اختبار كاي مربع للعالقة بين ): V -8(جدول رقم

  اإللكترونية

  القرار  مستوى الداللة اإلحصائية  درجة الحرية  القيمة  

  دالة  0.008  2  9.759  معامل  كاي مربع

  SPSSإعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات نظام : المصدر
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عند مستوى داللة إحصائية  9.759: انطالقا من اجلدول أعاله يتضح أن قيمة معامل كاي مربع مساوية لـ

 اليت مفادها أن الفرضية البديلة يثبت صحةينفي فرضية العدم و وهذا  %5وهي أقل من  %0.8قدرها 

الدراسة مما يثبت يؤثر على تطبيق التجارة اإللكترونية في المؤسسات محل  المستوى التعليمي للمسير

  .من البحثالرئيسية للفرضية الثالثة  ثانيةصحة الفرضية الفرعية ال

ختص هذه الفرضية البعد الثالث من  :للفرضية الثالثة من البحث ثالثةاختبار الفرضية الفرعية ال - 2-3

  :العوامل الفردية واملتمثل يف اخلربة، ومفادها اآليت

H0.3:  ؛ تطبيق التجارة اإللكترونية في المؤسسات محل الدراسةعلى ال تؤثر خبرة المسير  

H1.3:   على تطبيق التجارة اإللكترونية في المؤسسات محل الدراسةتؤثر خبرة المسير.  

اجلدول التايل نتائج اختبار كاي تربيع لدراسة العالقة بني املستوى خربة املسري وتطبيق التجارة يبني 

  :اإللكرتونية

  وتطبيق التجارة اإللكترونية خبرة المسيرنتائج اختبار كاي مربع للعالقة بين ): V -9(جدول رقم

  القرار  مستوى الداللة اإلحصائية  درجة الحرية  القيمة  

  دالة  0.010  3  11.250  معامل  كاي مربع

  SPSSإعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات نظام : المصدر

عند مستوى داللة  11.250: يتضح أن قيمة معامل كاي مربع مساوية لـ السابقانطالقا من اجلدول 

اليت مفادها أن  الفرضية البديلة يثبت صحةينفي فرضية العدم و وهذا  %5وهي أقل من  %1إحصائية قدرها 

ؤثر على تطبيق التجارة اإللكترونية في المؤسسات محل الدراسة مما يثبت صحة الفرضية ت خبرة المسير

  .من البحثالرئيسية للفرضية الثالثة  ثالثةال الفرعية

�دف هذه الفرضية إىل اإلجابة على التساؤل  :للفرضية الثالثة من البحث رابعةاختبار الفرضية الفرعية ال - 2-4

املؤسسات الصغرية واملتوسطة حمل الدراسة تطبيق التجارة اإللكرتونية فيها؟ ولإلجابة عنه  مسريوهل يدعم : التايل

  : متت صياغة هذه الفرضية على النحو اآليت

H0.4:  ؛ يدعم مسيرو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تطبيق التجارة اإللكترونيةال  

H1.4:   التجارة اإللكترونيةيدعم مسيرو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تطبيق.  
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يوضح اجلدول املوايل نتائج اختبار اإلشارة للعينة الواحدة إلجابات مسريي املؤسسات حمل الدراسة 

  :واملتعلقة ببعد موقف املسريين من تطبيق التجارة اإللكرتونية

التجارة تطبيق من  اختبار اإلشارة للعينة الواحدة الخاص ببعد موقف المسيرين ):V -10(جدول رقم

  اإللكترونية في المؤسسات محل الدراسة

  القرار  مستوى الداللة  نسبة اإلجابات  عدد اإلجابات  الوسيط النظري  الفقرات

  
12  

≥3  8  27%   
0.016  

 دالة

  
3  22  73%  

  %100  30  ا�موع

  
13  

≥3  9  30%    
0.043  

  دالة
3  21  70%  

  %100  30  ا�موع

  
14  

≥3  23  77%    
0.005  

  دالة
3  7  23%  

  %100  30  ا�موع

  SPSSإعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات نظام : المصدر

  :انطالقا من اجلدول أعاله يتضح مايلي

واملتعلقة بدعم إدارة املؤسسة العليا عملية تطبيق التجارة اإللكرتونية لوحظ أن مستوى  12بالنسبة للفقرة  - 

وهذا يدل على أن إدارة املؤسسة تدعم تطبيق التجارة  %5وهي قيمة أقل من  0.043الداللة اإلحصائية مساو لـ 

  اإللكرتونية يف املؤسسات حمل الدراسة؛

اإلدارة العليا بالفوائد الناجتة عن تطبيق التجارة اإللكرتونية لوحظ أن  واملتعلقة مبعرفة 13بالنسبة للفقرة  - 

وهذا يدل على أن إدارة املؤسسة لديها املعرفة  %5وهي قيمة أقل من  0.016مستوى الداللة اإلحصائية مساو لـ 

  التامة بالفوائد الناجتة عن تطبيق التجارة اإللكرتونية يف املؤسسات حمل الدراسة؛

واملتعلقة بتخوف املؤسسات من تطبيق التجارة اإللكرتونية لوحظ أن مستوى الداللة  14بة للفقرة بالنس - 

وهذا يدل على أن املؤسسات حمل الدراسة ليس لديها  %5وهي قيمة أقل من  0.005اإلحصائية مساو لـ 

  .التخوف من تطبيق التجارة اإللكرتونية يف املؤسسات حمل الدراسة
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أن مسيري  واليت مفادها واثبات صحة الفرضية البديلة نفي صحة فرضية العدمانطالقا مما سبق يتضح 

، مما يدل على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محل الدراسة يدعمون عملية تطبيق التجارة اإللكترونية

  .للفرضية الثالثة الرئيسية من البحث رابعةصحة الفرضية الفرعية ال

خصائص مسيري المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محل الدراسة تشجع انطالقا مما سبق يتضح أن 

الثالثة من  الرئيسية هذه المؤسسات على ممارسة التجارة اإللكترونية، وهذا ما يثبت صحة الفرضية

  .البحث

  :اختبار الفرضية الرابعة من البحث وفرضياتها الفرعية -3

  : من البحث واليت مفادها رابعةلعنصر اختبار الفرضية الستحاول الباحثة من خالل هذا ا

H0:  ؛ التجارة اإللكترونية على ممارسةتشجع خصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محل الدراسة ال  

H1:   التجارة اإللكترونية على ممارسةتشجع خصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محل الدراسة.  

، مدى  حجم املؤسسة: ختبار صحة الفرضية من عدمها قامت الباحثة بتحديد ثالثة أبعاد للدراسة هيإل

كفاية مواردها للتطبيق وإدراج إسرتاجتية التجارة اإللكرتونية ضمن اإلسرتاتيجية العامة للمؤسسة وعلى أساس هذه 

  .األبعاد الثالثة سالفة الذكر األبعاد متت صياغة ثالثة فرضيات فرعية كل منها تتعلق ببعد واحد من

  :من البحث رابعةاختبار الفرضية الفرعية األولى للفرضية الرئيسية ال - 3-1

  : ختص هذه الفرضية البعد األول من العوامل املؤسساتية واملتمثل يف حجم املؤسسة، ومفادها اآليت

H0.1:  ؛المؤسسات محل الدراسةعلى تطبيق التجارة اإللكترونية في ال يؤثر حجم المؤسسة  

H1.1:   على تطبيق التجارة اإللكترونية في المؤسسات محل الدراسةيؤثر حجم المؤسسة.  

  :اجلدول التايل يبني نتائج اختبار كاي تربيع لدراسة العالقة بني حجم املؤسسة وتطبيق التجارة اإللكرتونية

  وتطبيق التجارة اإللكترونية المؤسسةحجم نتائج اختبار كاي مربع للعالقة بين ): V -11(جدول رقم

  القرار  مستوى الداللة اإلحصائية  درجة الحرية  القيمة  

  دالةغير    0.866  1  0.028  معامل  كاي مربع

  SPSSإعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات نظام : المصدر



  نتائج�الدراسة�واختبار�الفرضيات�����      الفصل�ا��امس�������������������������������������������������������������������������

  

- 185 - 
 

عند مستوى داللة إحصائية  0.028: انطالقا من اجلدول أعاله يتضح أن قيمة معامل كاي مربع مساوية لـ

حجم ف مما يؤكد الفرضية الصفرية وينفي صحة الفرضية البديلة، وعليه %5وهي نسبة تفوق  %86.6قدرها 

  .ؤثر على تطبيق التجارة اإللكترونية في المؤسسات محل الدراسةي المؤسسة ال

�دف هذه الفرضية إىل اإلجابة : من البحث رابعةللفرضية الرئيسية ال ثانيةاختبار الفرضية الفرعية ال - 3-2

كافية لعملية تطبيق التجارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة حمل الدراسة   تعترب مواردهل : على التساؤل التايل

  : ؟ ولإلجابة عنه متت صياغة هذه الفرضية على النحو اآليتاإللكرتونية

H0.2: حل الدراسة مواتية لتطبيق التجارة اإللكترونية ؛ال تعتبر موارد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة م  

H1.2:  تعتبر موارد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محل الدراسة مواتية لتطبيق التجارة اإللكترونية.  

وضح اجلدول املوايل نتائج اختبار اإلشارة للعينة الواحدة إلجابات مسريي املؤسسات حمل الدراسة ي

  :تطبيق التجارة اإللكرتونيةل موارد املؤسسةكفاية واملتعلقة ببعد  
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تطبيق ل كفاية موارد المؤسسةاختبار اإلشارة للعينة الواحدة الخاص ببعد   ):V -12(جدول رقم

  التجارة اإللكترونية في المؤسسات محل الدراسة

  القرار  مستوى الداللة  نسبة اإلجابات  عدد اإلجابات  الوسيط النظري  الفقرات
  
15  

≥3  9  30    
0.043  

  

  3  21  70  دالة

  100  30  ا�موع

  
16  

≥3  8  27    
0.016  

  دالة
 

3  22  73  

  100  30  ا�موع

  
17  

≥3  15  50    
1.000  

 دالةغير 
3  15  50  

  100  30  ا�موع

  
18  

≥3  21  70    
0.043  

 دالة
3  9  30  

  100  30  ا�موع

  
19  

≥3  24  80    
0.001  

 دالة
3  6  20  

  100  30  ا�موع

  
20  

≥3  7  23    
0.005  

 دالة
3  23  77  

  100  30  ا�موع

  
21  

≥3  7  23    
0.005  

 دالة
3  23  77  

  100  30  ا�موع

  
22  

≥3  12  40    
0.362  

 دالةغير 
3  18  60  

  100  30  ا�موع

  
23  

≥3  8  27    
0.016  

 دالة
3  22  73  

  100  30  ا�موع

  SPSSإعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات نظام : المصدر
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  : انطالقا من اجلدول السابق يتضح ما يلي

واملتعلقة حبيازة املؤسسة ليد عاملة ذات معرفة كافية يف جمال تكنولوجيا املعلومات  15بالنسبة للفقرة  - 

وهذا يدل على أن  %5وهي قيمة أقل من  0.016واالتصال لوحظ أن مستوى الداللة اإلحصائية مساو لـ 

املؤسسات حمل الدراسة لديها يد عاملة ذات معرفة كافية بتكنولوجيا املعلومات واليت تساعدها على تطبيق التجارة 

  اإللكرتونية؛

واملتعلقة حبيازة املؤسسة ليد عاملة ذات خربة كافية يف جمال تكنولوجيا املعلومات  16بالنسبة للفقرة  - 

وهذا يدل على أن املؤسسات حمل  %5وهي قيمة أقل من  0.043أن مستوى الداللة اإلحصائية مساو لـ  لوحظ

  الدراسة لديها يد عاملة ذات معرفة كافية بتكنولوجيا املعلومات واليت تساعدها على تطبيق التجارة اإللكرتونية؛

 جمال الدعم التقين لتكنولوجيا املعلومات واملتعلقة حبيازة املؤسسة ليد عاملة كفأة يف 17بالنسبة للفقرة  - 

وهذا يدل على أن املؤسسات حمل  %5وهي قيمة أكرب من  1.000لوحظ أن مستوى الداللة اإلحصائية مساو لـ 

  الدراسة ال حتوز يد عاملة كفأة يف جمال الدعم التقين لتكنولوجيا املعلومات؛

واملتعلقة بتخصيص املؤسسات الصغرية واملتوسطة حمل الدراسة مليزانية كافية لتدريب  18بالنسبة للفقرة  - 

وهي قيمة  0.043موظفيها يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال لوحظ أن مستوى الداللة اإلحصائية مساو لـ 

يها يف جمال تكنولوجيا وهذا يدل على أن املؤسسات حمل الدراسة ختصص ميزانية كافية لتدريب موظف %5أقل من 

  املعلومات؛

واملتعلقة بتخصيص املؤسسات الصغرية واملتوسطة حمل الدراسة مليزانية كافية لتطبيق  19بالنسبة للفقرة  - 

وهذا يدل على  %5وهي قيمة أقل من  0.001التجارة اإللكرتونية لوحظ أن مستوى الداللة اإلحصائية مساو لـ 

  ص ميزانية كافية لتطبيق التجارة اإللكرتونية؛أن املؤسسات حمل الدراسة ختص

واملتعلقة بتكلفة احلصول على خدمة اإلنرتنت لوحظ أن مستوى الداللة اإلحصائية  20بالنسبة للفقرة  - 

يف املؤسسات  وهذا يدل على أن تكلفة احلصول على خدمة اإلنرتنت %5وهي قيمة أقل من  0.005مساو لـ 

  ؛حمل الدراسة مقبولة
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واملتعلقة بتكلفة احلصول على العتاد اآليل لوحظ أن مستوى الداللة اإلحصائية مساو  21بالنسبة للفقرة  - 

وهذا يدل على أن تكلفة احلصول على العتاد اآليل يف املؤسسات حمل الدراسة  %5وهي قيمة أقل من  0.005لـ 

  مقبولة؛

واملتعلقة بتكلفة إنشاء املوقع اإللكرتوين لوحظ أن مستوى الداللة اإلحصائية مساو لـ  22بالنسبة للفقرة  - 

وهذا يدل على أن تكلفة إنشاء املوقع اإللكرتوين يف املؤسسات حمل الدراسة   %5وهي قيمة أكرب من  0.362

  غري مقبولة؛

واملتعلقة بتكلفة صيانة املوقع اإللكرتوين لوحظ أن مستوى الداللة اإلحصائية مساو لـ  23بالنسبة للفقرة  - 

وهذا يدل على أن تكلفة صيانة املوقع اإللكرتوين يف املؤسسات حمل الدراسة  %5وهي قيمة أقل من  0.016

  .مقبولة

جزئيا  من البحث ثةصحة الفرضية الفرعية الثانية للفرضية الرئيسية الثالانطالقا مما سبق تتضح 

بشري دهما إال في عنصرين من الموارد اح بخصوص كفاية موارد المؤسسة لممارسة التجارة اإللكترونية، 

اآلخر مالي ويتعلق بتكاليف والمتعلق بكفاءة العمالة المختصة بالدعم التقني لتكنولوجيا المعلومات و 

  .كافيةإنشاء الموقع  اإللكتروني والتي أثبتت أنها غير  

�دف هذه الفرضية إىل اإلجابة : من البحث رابعةللفرضية الرئيسية ال ثالثةاختبار الفرضية الفرعية ال - 2-3

؟ هل تندرج إسرتاتيجية تطبيق التجارة اإللكرتونية ضمن اإلسرتاتيجية العامة للمؤسسة: على التساؤل التايل

  : ولإلجابة عنه متت صياغة هذه الفرضية على النحو اآليت

H0.3:  ؛ةتندرج إستراتيجية التجارة اإللكترونية ضمن اإلستراتيجية العامة للمؤسسات محل الدراسال  

H1.3: ةتندرج إستراتيجية التجارة اإللكترونية ضمن اإلستراتيجية العامة للمؤسسات محل الدراس.  

يوضح اجلدول املوايل نتائج اختبار اإلشارة للعينة الواحدة إلجابات مسريي املؤسسات حمل الدراسة 

  :التجارة اإللكرتونية إسرتاتيجيةواملتعلقة ببعد 
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 اختبار اإلشارة للعينة الواحدة الخاص ببعد صياغة إستراتيجية التجارة ):V -13(جدول رقم

  اإللكترونية في المؤسسات محل الدراسة

  القرار  مستوى الداللة  نسبة اإلجابات  عدد اإلجابات  الوسيط النظري  الفقرات

  
24  

≥3  18  60%   
0.362  

  غير دالة
3  12  40%  

 %100  30  ا�موع

  SPSSإعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات نظام : المصدر

  : انطالقا من اجلدول السابق يتضح ما يلي

واملتعلقة بصياغة إسرتاجتية التجارة اإللكرتونية ضمن اإلسرتاتيجية العامة للمؤسسة  24بالنسبة للفقرة  - 

صحة الفرضية مما يدل على  %5وهي قيمة أكرب من  0.362لوحظ أن مستوى الداللة اإلحصائية مساو لـ 

أن المؤسسات محل الدراسة ال تقوم بإدراج إستراتيجية التجارة  معناهوهذا الصفرية ونفي الفرضية البديلة، 

  .اإللكترونية ضمن إستراتيجيتها العامة

من�البحث��امسة�من�الدراسة�واختبار�الفرضية�ا��لثتحليل�نتائج�املحور�الثا�-لثاثا

  وفرضيا��ا�الفرعية

  العوامل التكنولوجية المؤثرة على تطبيق التجارة اإللكترونية : نتائج تحليل المحور الثالث من البحث-1

، فإن أساليب )سلم ليكارت(طاملا أن البيانات املتعلقة باحملور الثالث هي بيانات نوعية ذات مقياس ترتييب 

دل املتوسط احلسايب يف حالة البيانات اجلداول التكرارية، الوسيط ب: اإلحصاء الوصفي األنسب للتحليل هي

  .بدل االحنراف املعياري يف حالة البيانات الكمية )االحنراف الربيعي(الكمية ونصف املدى الربيعي

 المؤثرة على تطبيق التجارة اإللكترونية في  كنولوجيةالمؤشرات اإلحصائية الخاصة بمحور العوامل الت

يوضح اجلدول التايل املؤشرات اإلحصائية واملتمثلة يف التكرارات املطلقة والنسبية،  :المؤسسات محل الدراسة

 :الوسيط واملدى الربيعي ألبعاد احملور الثالث من البحث
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المؤثرة على تطبيق  كنولوجيةمحور العوامل التالمؤشرات اإلحصائية الخاصة ب ):V -14(جدول رقم

  التجارة اإللكترونية في المؤسسات محل الدراسة

  الوسيط  موافق بشدة  موافق  محايد  غير موافق  غير موافق بشدة  العبارة  األبعاد

  

الربيعي 

  األول

  

الربيعي 

  الثالث

  

االنحراف 

  النسبة  العدد  الربيعي

%  

  النسبة  العدد

%  

  النسبة  العدد

%  

 النسبة  العدد

%  

  النسبة  العدد

% 

ت
النترن

سرعة النفاذ ل
  25  

  

 

3  10  6  20  6  20  10  33.3  5  16.7  3,2  2  4  1  

ن 
األم

صیة
صو

خ
وال

  26  3  10  2  6.7  14  46.7  18  26.7  3  16  3  3  4  0.5  

27  1  3.3  4  13.3  11  36.7  7  23.3  7  23.3  3  3  4.25  0.625  

28  1  3.3  4  13.3  4  13.3  13  43.3  8  26.7  4  3  5  1  

اللغة
  29  6  20  4  13.3  8  26.7  7  23.3  5  16.7  3  2  4  1  

30  7  23.3  5  16.7  7  23.3  7  23.3  4  13.3  3  1.75  4  1.125  

  SPSSإعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات نظام : المصدر

  :اجلدول أعاله يتضح انطالقا من

  لوحظ اآليتسرعة النفاذ إلى اإلنترنت بعد بخصوص: 

أن شبكت االنترنت تمتاز موافقتهم تجاه من مسريي املؤسسات حمل الدراسة قد أبدوا  %50: 25الفقرة - 

 ، يف حني بلغت نسبة املبحوثني ذويعدم موافقتهم لهذا البندمنهم أبدوا  %30، يف حني بسرعة النفاذ إليها

مما يدل على اختالف  1وباحنراف ربيعي  قدره  3.2الوسيط مساو لقيمة ، %20نسبة ) الحياد(املوافقة املتوسطة

واملوافقة ) احلياد(يقعون يف منطقة املوافقة املتوسطة  فوق فما من املبحوثني %50أن  إجابات املبحوثني حيث

أبدوا عدم موافقتهم هلذا البند، الربيعي  %50العالية والعالية جدا خبصوص سرعة النفاذ لشبكة اإلنرتنت، وأقل من 

 جداوالعالية من املستجوبني يقعون يف منطقة املوافقة العالية  فما فوق %25وهذا يدل على أن  4الثالث مساو ل 

  .هلذا البند

  لوحظ اآليتاألمن والخصوصية بعد بخصوص: 

وقد تبني أن بني املؤسسة واألطراف ذات املصلحة، الدفع اإللكرتوين  عمليةهذه الفقرة تتعلق بـأمن : 26الفقرة - 

تحقق األمن في إجراء عملية الدفع موافقتهم تجاه من مسريي املؤسسات حمل الدراسة قد أبدوا  42,7%
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، كما بلغت عدم موافقتهم لهذا البندمنهم أبدوا  %16,7، يف حني اإللكتروني بين أطراف المعاملة التجارية

 0.5وباحنراف ربيعي  قدره  3الوسيط مساو لقيمة ، %46.7نسبة ) الحياد(نسبة املبحوثني ذوي املوافقة املتوسطة

يقعون يف منطقة املوافقة  فوق فما من املبحوثني %50أن  إجابات املبحوثني حيثمما يدل على اختالف 

حتقق األمن يف معامالت الدفع اإللكرتوين لقيمة املعاملة واملوافقة العالية والعالية جدا خبصوص ) احلياد(املتوسطة 

وهذا يدل  4أبدوا عدم موافقتهم هلذا البند، الربيعي الثالث مساو ل  %50، وأقل من التجارية عرب شبكة اإلنرتنت

  ؛من املستجوبني يقعون يف منطقة املوافقة العالية والعالية جدا هلذا البند فما فوق %25على أن 

شبكة اإلنرتنت  ربهذه الفقرة تتعلق حبماية املعلومات السرية للزبون أثناء إجراء املعاملة التجارية ع: 27الفقرة - 

حماية المعلومات السرية موافقتهم تجاه من مسريي املؤسسات حمل الدراسة قد أبدوا  %46.6وقد تبني أن 

،  عدم موافقتهم لهذا البندمنهم أبدوا  %16,6، يف حني عبر شبكة اإلنترنت المعاملة التجارية للزبون أثناء

وباحنراف ربيعي   3الوسيط مساو لقيمة ، %36.7نسبة ) الحياد(كما بلغت نسبة املبحوثني ذوي املوافقة املتوسطة

يقعون يف منطقة  فوق فما من املبحوثني %50أن  مما يدل على اختالف إجابات املبحوثني حيث 0.625قدره 

خبصوص محاية املعلومات السرية للزبون أثناء إجراء املعاملة التجارية عرب العالية والعالية جدا املتوسطة املوافقة 

وهذا يدل على أن  4.25أبدوا عدم موافقتهم هلذا البند، الربيعي الثالث مساو ل  %50، وأقل من شبكة اإلنرتنت 

  ؛العالية جدا هلذا البندستجوبني يقعون يف منطقة املوافقة من امل فما فوق 25%

من مسريي  %70هذه الفقرة تتعلق بأمن عتاد املؤسسة اآليل من التعرض للفريوسات وقد تبني أن : 28الفقرة - 

منهم أبدوا  %16,6، يف حني تحقق أمن العتاد اآللي لديهمموافقتهم تجاه املؤسسات حمل الدراسة قد أبدوا 

الوسيط ، %13,3نسبة ) الحياد(، كما بلغت نسبة املبحوثني ذوي املوافقة املتوسطةعدم موافقتهم لهذا البند

 من املبحوثني %50أن  مما يدل على اختالف إجابات املبحوثني حيث 1وباحنراف ربيعي  قدره  4مساو لقيمة 

، أمن عتاد املؤسسة اآليل من التعرض للفريوسات يقعون يف منطقة املوافقة العالية والعالية جدا خبصوص فوق فما

من  فما فوق %25وهذا يدل على أن  5أبدوا عدم موافقتهم هلذا البند، الربيعي الثالث مساو ل  %50وأقل من 

  .املستجوبني يقعون يف منطقة املوافقة العالية جدا هلذا البند

  لوحظ اآليتبعد اللغة بخصوص: 

هذه الفقرة تتعلق بأثر اختالف اللغة على ممارسة التجارة اإللكرتونية مع املؤسسات األجنبية، وقد : 29الفقرة - 

تهم على أن اختالف اللغة يؤثر على ممارسة موافقمن مسريي املؤسسات حمل الدراسة قد أبدوا  %40تبني أن 
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، كما عدم موافقتهم لهذا البندمنهم أبدوا  %33.3، يف حني التجارة اإللكترونية مع المؤسسات األجنبية

وباحنراف ربيعي   3الوسيط مساو لقيمة ، %26.7نسبة ) الحياد( بلغت نسبة املبحوثني ذوي املوافقة املتوسطة

يقعون يف منطقة املوافقة  فوق فما من املبحوثني %50أن  مما يدل على اختالف إجابات املبحوثني حيث 1قدره 

أثر اختالف اللغة على ممارسة التجارة اإللكرتونية مع واملوافقة العالية والعالية جدا خبصوص ) احلياد(املتوسطة 

وهذا يدل على أن  4أبدوا عدم موافقتهم هلذا البند، الربيعي الثالث مساو ل  %50، وأقل من املؤسسات األجنبية

  املستجوبني يقعون يف منطقة املوافقة العالية والعالية جدا هلذا البند؛من  فما فوق 25%

هذه الفقرة تتعلق بأثر اختالف اللغة على ممارسة التجارة اإللكرتونية مع زبائن أجانب، وقد تبني أن : 30الفقرة - 

ممارسة  تهم على أن اختالف اللغة يؤثر علىموافقمن مسريي املؤسسات حمل الدراسة قد أبدوا  36.6%

، كما بلغت عدم موافقتهم لهذا البندمنهم أبدوا  %40، يف حني التجارة اإللكترونية مع الزبائن األجانب

وباحنراف ربيعي  قدره  3الوسيط مساو لقيمة ، %23.3نسبة ) الحياد(نسبة املبحوثني ذوي املوافقة املتوسطة 

يقعون يف منطقة املوافقة  فوق فما من املبحوثني %50أن  مما يدل على اختالف إجابات املبحوثني حيث 1.125

واملوافقة العالية والعالية جدا خبصوص أثر اختالف اللغة على ممارسة التجارة اإللكرتونية مع ) احلياد(املتوسطة 

وهذا يدل على أن  4أبدوا عدم موافقتهم هلذا البند، الربيعي الثالث مساو ل  %50الزبائن األجانب، وأقل من 

  .العالية والعالية جدا هلذا البندمن املستجوبني يقعون يف منطقة املوافقة  فما فوق 25%

 من الدراسة ثالثوالمتعلقة بالمحور ال وفرضياتها الفرعيةمن البحث  خامسةالاختبار الفرضية  - 2

تعترب البيانات املتعلقة باحملور الثالث من الدراسة والذي خيص العوامل التكنولوجية املؤثرة على تطبيق 

املؤسسات الصغرية واملتوسطة للتجارة اإللكرتونية بيانات نوعية ترتيبية تقيس درجات موافقة املسريين للفقرات 

هذه البيانات غري كمية ويف ظل صغر حجم عينة  املتعلقة هلذه العوامل وفق سلم ليكارت اخلماسي، وطاملا أن

الدراسة فاألساليب اإلحصائية األنسب للتحليل يف هذا الصدد هي األساليب الالمعلمية، وطاملا أن الدراسة 

مشلت عينة واحدة فإن دراسة التباين يف اإلجابات يف هذه احلالة يوم أساسا على إختبار اإلشارة للعينة الواحدة 

  .للعينة الواحدة يف حالة البيانات الكمية اليت تتبع التوزيع الطبيعي tوالذي حيل حمل اختبار ) رة الرتباختبار إشا(

  : من البحث واليت مفادها امسةستحاول الباحثة من خالل هذا العنصر اختبار الفرضية اخل

H0:  ؛بالعوامل التكنولوجيةتتأثر عملية ممارسة التجارة اإللكترونية في المؤسسات محل الدراسة ال   

H1: تتأثر عملية ممارسة التجارة اإللكترونية في المؤسسات محل الدراسة بالعوامل التكنولوجية.  



  نتائج�الدراسة�واختبار�الفرضيات�����      الفصل�ا��امس�������������������������������������������������������������������������

  

- 193 - 
 

سرعة النفاذ لشبكة : الختبار صحة الفرضية من عدمها قامت الباحثة بتحديد ثالثة أبعاد للدراسة هي

وعلى أساس هذه األبعاد متت صياغة ثالثة فرضيات فرعية كل منها تتعلق ببعد واحد من  واللغة، الثقةاإلنرتنت، 

  .األبعاد الثالثة سالفة الذكر

�دف هذه الفرضية إىل اإلجابة : من البحث الخامسةاختبار الفرضية الفرعية األولى للفرضية الرئيسية  - 2-1

؟ ولإلجابة عنه رتنت بالسرعة لدى املؤسسات حمل الدراسةهل ميتاز النفاذ إىل شبكة اإلن: على التساؤل التايل

  :متت صياغة هذه الفرضية على النحو اآليت

H0.1:  ؛ال يمتاز النفاذ إلى شبكة اإلنترنت بالسرعة في المؤسسات محل الدراسة  

H1.1:  يمتاز النفاذ إلى شبكة اإلنترنت بالسرعة في المؤسسات محل الدراسة.  

يوضح اجلدول املوايل نتائج اختبار اإلشارة للعينة الواحدة إلجابات مسريي املؤسسات حمل الدراسة 

  :سرعة النفاذ إىل شبكة االنرتنتواملتعلقة ببعد 

في  سرعة النفاذ لشبكة اإلنترنتاختبار اإلشارة للعينة الواحدة الخاص ببعد  ):V -15(جدول رقم

  المؤسسات محل الدراسة

  القرار  مستوى الداللة  نسبة اإلجابات  عدد اإلجابات  الوسيط النظري  الفقرات

  
25  

≥3  15  50%   
1  

  غير دالة
3  15  50%  

 %100  30  ا�موع

  SPSSإعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات نظام : المصدر

  :انطالقا من اجلدول يتضح

واملتعلقة بسرعة النفاذ إىل شبكة االنرتنت من املؤسسات حمل الدراسة، لوحظ أن  25بالنسبة للفقرة  - 

مما يؤكد صحة الفرضية الصفرية ونفي الفرضية  %5وهي قيمة أكرب من  1مستوى الداللة اإلحصائية مساو لـ 

   .بالسرعةوهذا يدل على أن النفاذ إىل شبكة االنرتنت داخل املؤسسات حمل الدراسة ال ميتاز البديلة، 
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�دف هذه الفرضية إىل اإلجابة : من البحث الخامسة للفرضية الرئيسية ثانيةاختبار الفرضية الفرعية ال - 2-2

؟ يثق مسريو املؤسسات حمل الدراسة يف إجراء املعامالت التجارية عرب شبكة االنرتنتهل : على التساؤل التايل

  : اآليتولإلجابة عنه متت صياغة هذه الفرضية على النحو 

H0.2: ال يثق مسيرو المؤسسات محل الدراسة في اجراء المعاملة التجارية عبر شبكة االنترنت؛  

H1.2: يثق مسيرو المؤسسات محل الدراسة في اجراء المعاملة التجارية عبر شبكة االنترنت.  

يوضح اجلدول املوايل نتائج اختبار اإلشارة للعينة الواحدة إلجابات مسريي املؤسسات حمل الدراسة 

  :الثقة يف املعاملة التجارية عرب االنرتنتواملتعلقة ببعد 

الثقة في المعاملة التجارية عبر اختبار اإلشارة للعينة الواحدة الخاص ببعد  ):V -16(جدول رقم

  محل الدراسةفي المؤسسات  االنترنت

  القرار  مستوى الداللة  نسبة اإلجابات  عدد اإلجابات  الوسيط النظري  الفقرات
  
26  

≥3  19  63    
0.200  

  

  3  11  37  دالةغير 

  100  30  ا�موع

  
27  

≥3  16  53    
0.856  

  دالةغير 
 

3  14  47  

  100  30  ا�موع

  
28  

≥3  9  30    
0.043  

 دالة
3  21  70  

  100  30  ا�موع

  SPSSإعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات نظام : المصدر

  :انطالقا من اجلدول يتضح

للمؤسسات  بأمن عملية الدفع لقيمة املعامالت التجارية عرب شبكة االنرتنتواملتعلقة  26بالنسبة للفقرة  - 

على أن وهذا يدل  %5وهي قيمة أكرب من  0.2حمل الدراسة، لوحظ أن مستوى الداللة اإلحصائية مساو لـ 

املعامالت التجارية عرب شبكة االنرتنت ال حتقق األمن الكايف يف عملية دفع قيمتها من وجهة نظر مسريي 

  املؤسسات حمل الدراسة؛
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واملتعلقة مبدى حتقق سرية معلومات الزبون عند إجراء املعامالت التجارية عرب شبكة  27بالنسبة للفقرة  - 

وهي قيمة أكرب من  0.856يف املؤسسات حمل الدراسة، لوحظ أن مستوى الداللة اإلحصائية مساو لـ نرتنت اإل

وجهة نظر  السرية ملعلومات الزبون منوهذا يدل على أن املعامالت التجارية عرب شبكة االنرتنت ال حتقق  5%

  مسريي املؤسسات حمل الدراسة؛ 

واملتعلقة حبيازة املؤسسات حمل الدراسة على أنظمة محاية لعتادها اآليل من خماطر  28بالنسبة للفقرة  - 

أن يدل وهذا  %5وهي قيمة أقل من  0.043الفريوسات، لوحظ أن مستوى الداللة اإلحصائية مساو لـ 

  .شبكة االنرتنتاملؤسسات حمل الدراسة لديها أنظمة محاية لعتادها املستخدم يف إجراء ملعامالت التجارية عرب 

 شقيهاالرئيسية في  الخامسةعدم صحة الفرضية الفرعية الثانية للفرضية : انطالقا مما سبق يتضح

المرتبطين بأمن عملية الدفع وسرية المعلومات، وصحتها في الشق المتعلق بحيازة المؤسسات محل 

وكذا  عبر شبكة اإلنترنتالدراسة ألنظمة حماية لعتادها اآللي المستخدم في المعامالت التجارية 

  .، إذن فهذه الفرضية صحيحة جزئيابرمجياتها

�دف هذه الفرضية إىل اإلجابة : من البحث الخامسةللفرضية الرئيسية  ثالثةاختبار الفرضية الفرعية ال - 2-3

صياغة هذه ؟ ولإلجابة عنه متت التجارة اإللكرتونية ممارسةيؤثر اختالف اللغة على هل : على التساؤل التايل

  : الفرضية على النحو اآليت

H0.3: ال يؤثر اختالف اللغة على ممارسة التجارة اإللكترونية ؛  

H1.3: يؤثر اختالف اللغة على ممارسة التجارة اإللكترونية.  

يوضح اجلدول املوايل نتائج اختبار اإلشارة للعينة الواحدة إلجابات مسريي املؤسسات حمل الدراسة 

  :اللغةد واملتعلقة ببع

  

  

  

  



  نتائج�الدراسة�واختبار�الفرضيات�����      الفصل�ا��امس�������������������������������������������������������������������������

  

- 196 - 
 

  في المؤسسات محل الدراسة اللغةاختبار اإلشارة للعينة الواحدة الخاص ببعد  ):V -17(جدول رقم

  القرار  مستوى الداللة  نسبة اإلجابات  عدد اإلجابات  الوسيط النظري  الفقرات
  
29  

≥3  18  60    
0.362  

  

  3  12  40  دالةغير 

  100  30  ا�موع

  
30  

≥3  19  63    
0.200  

  دالةغير 
 

3  11  37  

  100  30  ا�موع

  SPSSإعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات نظام : المصدر

واملتعلقة بأثر اختالف اللغة على ممارسة التجارة اإللكرتونية بني املؤسسات حمل الدراسة  29بالنسبة للفقرة  - 

يدل وهذا  ،%5من أكرب وهي قيمة  0.362واملؤسسات األجنبية، لوحظ أن مستوى الداللة اإلحصائية مساو لـ 

  .االلكرتونية مع املؤسسات األجنبيةال تتأثر باختالف اللغة يف ممارسة التجارة الدراسة أن املؤسسات حمل 

واملتعلقة بأثر اختالف اللغة على ممارسة التجارة اإللكرتونية بني املؤسسات حمل الدراسة  30بالنسبة للفقرة  - 

أن يدل وهذا  ،%5وهي قيمة أكرب من  0.2والزبائن األجانب، لوحظ أن مستوى الداللة اإلحصائية مساو لـ 

  .تتأثر باختالف اللغة يف ممارسة التجارة االلكرتونية مع الزبائن األجانب الالدراسة املؤسسات حمل 

ممارسة  أنوهذا ما يثبت صحة الفرضية الصفرية ونفي الفرضية البديلة، انطالقا مما سبق يتضح 

التجارة اإللكترونية في المؤسسات محل الدراسة ال تتأثر باختالف اللغة مع األجانب سواء كانوا مؤسسات 

   .أفرادأو 

من�البحث��سادسةمن�الدراسة�واختبار�الفرضية�ال�را�عتحليل�نتائج�املحور�ال�-ارا�ع

  وفرضيا��ا�الفرعية

  المؤثرة على تطبيق التجارة اإللكترونية  بيئيةالعوامل ال: من البحث رابعنتائج تحليل المحور ال-1

، فإن أساليب )سلم ليكارت(هي بيانات نوعية ذات مقياس ترتييب  رابعطاملا أن البيانات املتعلقة باحملور ال

اجلداول التكرارية، الوسيط بدل املتوسط احلسايب يف حالة البيانات : اإلحصاء الوصفي األنسب للتحليل هي

  .بدل االحنراف املعياري يف حالة البيانات الكمية )االحنراف الربيعي(الكمية ونصف املدى الربيعي
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  المؤثرة على تطبيق التجارة اإللكترونية في  بيئيةاإلحصائية الخاصة بمحور العوامل الالمؤشرات

يوضح اجلدول التايل املؤشرات اإلحصائية واملتمثلة يف التكرارات املطلقة والنسبية،  :المؤسسات محل الدراسة

 :من البحث رابعالوسيط واملدى الربيعي ألبعاد احملور ال

المؤثرة على تطبيق  بيئيةمحور العوامل الالمؤشرات اإلحصائية الخاصة ب ):V -18(جدول رقم

 التجارة اإللكترونية في المؤسسات محل الدراسة

  الوسيط  موافق بشدة  موافق  محايد  غير موافق  غير موافق بشدة  العبارة  األبعاد

  

الربيعي 

  األول

  

الربيعي 

  الثالث

  

االنحراف 

  النسبة  العدد  الربيعي

%  

  النسبة  العدد

%  

  النسبة  العدد

%  

 النسبة  العدد

%  

  النسبة  العدد

% 

سيي
ط التناف

ضغ
ال

  31 2  6.7  4  13.3  7  23.3  13  43.3  4  13.3  4  3  4  0.5  

خارجي
ط ال

ضغ
ال

  32  2  6.7  5  16.7  5  16.7  15  50  3  10  4  2.75  4  0.625  

33  2  6.7  3  10  7  23.3  15  50  3  10  4  3  4  0.5  

حكومي
الدعم ال

  

34  5  16.7  5  16.7  14  46.7  3  10  3  10  3  2  3  0.5  

35  4  13.3  5  16.7  11  36.7  7  23.3  3  10  3  2  4  1  

البنية ا
شريعية

حتية الت
لت

  36  7  23.3  3  10  13  43.3  5  16.7  2  6.7  3  1.75  3.25  0.75  

حتية ال
البنية الت

رقمية
  37  3  10  8  26.7  6  20  10  33.3  3  10  3  2  4  1  

  SPSSإعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات نظام : المصدر

  :انطالقا من اجلدول أعاله يتضح

  لوحظ اآليتبعد الضغط التنافسي بخصوص: 
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تأثير ممارسة منافسيهم موافقتهم تجاه من مسريي املؤسسات حمل الدراسة قد أبدوا  %56.6: 31الفقرة - 

بلغت نسبة  كما،  عدم موافقتهم لهذا البندمنهم أبدوا  %20، يف حني للتجارة اإللكترونية على تطبيقهم لها

مما  0.5وباحنراف ربيعي  قدره  4الوسيط مساو لقيمة ، %23.3نسبة ) الحياد( املبحوثني ذوي املوافقة املتوسطة

يقعون يف منطقة املوافقة العالية  فوق فما من املبحوثني %50يدل على اختالف إجابات املبحوثني حيث أن 

، وأقل من تأثري استخدام التجارة اإللكرتونية من طرف املنافسني على اعتماد املؤسسة هلاوالعالية جدا خبصوص 

من  فما فوق %25وهذا يدل على أن  4أبدوا عدم موافقتهم هلذا البند، الربيعي الثالث مساو ل  50%

  .املستجوبني يقعون يف منطقة املوافقة العالية والعالية جدا هلذا البند

  لوحظ اآليتبعد الضغط الخارجي بخصوص: 

 تفضيل زبائنهمتأثير موافقتهم تجاه من مسريي املؤسسات حمل الدراسة قد أبدوا  %60: 32الفقرة - 

، كما عدم موافقتهم لهذا البندمنهم أبدوا  %23.4، يف حني تجارة اإللكترونية على تطبيقهم لهاالستخدام ال

وباحنراف ربيعي   4الوسيط مساو لقيمة ، %16.7نسبة ) الحياد(بلغت نسبة املبحوثني ذوي املوافقة املتوسطة 

يقعون يف منطقة  فوق فما من املبحوثني %50مما يدل على اختالف إجابات املبحوثني حيث أن  0.625قدره 

على اعتماد  الزبائناستخدام التجارة اإللكرتونية من طرف تفضيل تأثري املوافقة العالية والعالية جدا خبصوص 

 %25وهذا يدل على أن  4أبدوا عدم موافقتهم هلذا البند، الربيعي الثالث مساو ل  %50، وأقل من املؤسسة هلا

  .من املستجوبني يقعون يف منطقة املوافقة العالية والعالية جدا هلذا البند فما فوق

موافقتهم تجاه تأثير تفضيل مورديهم من مسريي املؤسسات حمل الدراسة قد أبدوا  %60: 33الفقرة - 

، كما عدم موافقتهم لهذا البندمنهم أبدوا  %16.6، يف حني التجارة اإللكترونية على تطبيقهم لهاالستخدام 

وباحنراف ربيعي   4الوسيط مساو لقيمة ، %23.3نسبة ) الحياد(بلغت نسبة املبحوثني ذوي املوافقة املتوسطة 

يقعون يف منطقة  فوق فما من املبحوثني %50مما يدل على اختالف إجابات املبحوثني حيث أن  0.5قدره 

املوافقة العالية والعالية جدا خبصوص تأثري تفضيل استخدام التجارة اإللكرتونية من طرف الزبائن على اعتماد 

 %25وهذا يدل على أن  4أبدوا عدم موافقتهم هلذا البند، الربيعي الثالث مساو ل  %50املؤسسة هلا، وأقل من 

  .يف منطقة املوافقة العالية والعالية جدا هلذا البندمن املستجوبني يقعون  فما فوق

 بخصوص بعد الدعم الحكومي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لممارسة التجارة اإللكترونية :  
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منح الحكومة قروضا لدعم موافقتهم تجاه من مسريي املؤسسات حمل الدراسة قد أبدوا  %20: 34الفقرة - 

عدم موافقتهم منهم أبدوا  %33.4، يف حني لممارسة التجارة اإللكترونيةالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 3الوسيط مساو لقيمة ، %46.7نسبة ) الحياد(، كما بلغت نسبة املبحوثني ذوي املوافقة املتوسطة لهذا البند

يقعون  فوق فما من املبحوثني %50مما يدل على اختالف إجابات املبحوثني حيث أن  0.5وباحنراف ربيعي  قدره 

دعم احلكومة ماليا للمؤسسات الصغرية واملتوسطة العالية والعالية جدا خبصوص املتوسطة، يف منطقة املوافقة 

أبدوا عدم موافقتهم هلذا البند، الربيعي الثالث مساو ل  %50، وأقل من ملساعد�ا على ممارسة التجارة اإللكرتونية

العالية والعالية جدا هلذا املتوسطة، من املستجوبني يقعون يف منطقة املوافقة  فما فوق %25وهذا يدل على أن  3

  ؛فما أقل ال يوافقون على هذا البند %75أما  البند

  

تقديم الحكومة تسهيالت موافقتهم تجاه من مسريي املؤسسات حمل الدراسة قد أبدوا  %33.3: 35الفقرة - 

، كما بلغت نسبة عدم موافقتهم لهذا البندمنهم أبدوا  %30، يف حني بخصوص أدوات الدفع اإللكتروني

مما يدل  1وباحنراف ربيعي  قدره  3الوسيط مساو لقيمة ، %36.7نسبة ) الحياد(املبحوثني ذوي املوافقة املتوسطة 

العالية املتوسطة، يقعون يف منطقة املوافقة  فوق فما من املبحوثني %50على اختالف إجابات املبحوثني حيث أن 

أبدوا عدم موافقتهم  %50، وأقل من احلكومة لتسهيالت يف أدوات الدفع اإللكرتوين تقدميوالعالية جدا خبصوص 

من املستجوبني يقعون يف منطقة املوافقة  فما فوق %25وهذا يدل على أن  4هلذا البند، الربيعي الثالث مساو ل 

  ؛العالية والعالية جدا هلذا البند

  البيئة التشريعية والقانونية المنظمة لممارسة التجارة اإللكترونية في الجزائربخصوص بعد:  

وجود بيئة تشريعية في موافقتهم تجاه من مسريي املؤسسات حمل الدراسة قد أبدوا  %23.4: 36الفقرة - 

، كما البندعدم موافقتهم لهذا منهم أبدوا  %33.3، يف حني التجارة اإللكترونية اتلممارس منظمةالجزائر 

وباحنراف ربيعي   3الوسيط مساو لقيمة ، %43.3نسبة ) الحياد(بلغت نسبة املبحوثني ذوي املوافقة املتوسطة 

يقعون يف منطقة  فوق فما من املبحوثني %50مما يدل على اختالف إجابات املبحوثني حيث أن  0.75قدره 

، بيئة تشريعية منظمة ملمارسات التجارة اإللكرتونية يف اجلزائروجود العالية والعالية جدا خبصوص املتوسطة، املوافقة 

 فما فوق %25وهذا يدل على أن  3.25أبدوا عدم موافقتهم هلذا البند، الربيعي الثالث مساو ل  %50وأقل من 

  ؛العالية والعالية جدا هلذا البنداملتوسطة، من املستجوبني يقعون يف منطقة املوافقة 

  لممارسة التجارة اإللكترونية في الجزائر الرقمية المالئمةبخصوص بعد البيئة:  
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وجود بيئة رقمية في موافقتهم تجاه من مسريي املؤسسات حمل الدراسة قد أبدوا  %43.3: 37الفقرة - 

منهم  %33.3، يف حني الجزائر مالئمة لتبني التجارة اإللكترونية من طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

، %43.3نسبة ) الحياد(، كما بلغت نسبة املبحوثني ذوي املوافقة املتوسطة موافقتهم لهذا البندعدم أبدوا 

من  %50مما يدل على اختالف إجابات املبحوثني حيث أن  1وباحنراف ربيعي  قدره  3الوسيط مساو لقيمة 

وجود بيئة رقمية يف اجلزائر العالية والعالية جدا خبصوص املتوسطة، يقعون يف منطقة املوافقة  فوق فما املبحوثني

أبدوا عدم موافقتهم  %50، وأقل من  مالئمة لتبين التجارة اإللكرتونية من طرف املؤسسات الصغرية واملتوسطة

من املستجوبني يقعون يف منطقة املوافقة  فما فوق %25وهذا يدل على أن  4هلذا البند، الربيعي الثالث مساو ل 

  .العالية والعالية جدا هلذا البند

 من الدراسة رابعوالمتعلقة بالمحور ال وفرضياتها الفرعيةمن البحث  سادسةالاختبار الفرضية  -2

تعترب البيانات املتعلقة باحملور الرابع من الدراسة والذي خيص العوامل البيئية املؤثرة على تطبيق املؤسسات 

الصغرية واملتوسطة للتجارة اإللكرتونية بيانات نوعية ترتيبية تقيس درجات موافقة املسريين للفقرات املتعلقة هلذه 

البيانات غري كمية ويف ظل صغر حجم عينة الدراسة  العوامل وفق سلم ليكارت اخلماسي، وطاملا أن هذه

فاألساليب اإلحصائية األنسب للتحليل يف هذا الصدد هي األساليب الالمعلمية، وطاملا أن الدراسة مشلت عينة 

اختبار إشارة (واحدة فإن دراسة التباين يف اإلجابات يف هذه احلالة يوم أساسا على اختبار اإلشارة للعينة الواحدة 

  .للعينة الواحدة يف حالة البيانات الكمية اليت تتبع التوزيع الطبيعي tوالذي حيل حمل اختبار ) لرتبا

  : من البحث واليت مفادها سادسةستحاول الباحثة من خالل هذا العنصر اختبار الفرضية ال

H0:  ؛الخارجيةتتأثر عملية ممارسة التجارة اإللكترونية في المؤسسات محل الدراسة ببيئتها ال  

H1:تتأثر عملية ممارسة التجارة اإللكترونية في المؤسسات محل الدراسة ببيئتها الخارجية.  

الضغط التنافسي، : للدراسة هي مخسة أبعادالختبار صحة الفرضية من عدمها قامت الباحثة بتحديد 

البيئة الرقمية البيئة التشريعية والقانونية املنظمة ملمارسة التجارة اإللكرتونية وكذا  الدعم احلكومي، ،الضغط اخلارجي

فرضيات فرعية كل منها تتعلق  مخسوعلى أساس هذه األبعاد متت صياغة  املواتية ملمارسة التجارة اإللكرتونية،

  .سالفة الذكر مسةببعد واحد من األبعاد اخل

�دف هذه الفرضية إىل اإلجابة : من البحث السادسةألولى للفرضية الرئيسية اختبار الفرضية الفرعية ا - 2-1

؟ هل تؤثر ممارسة املنافسني للتجارة اإللكرتونية على تطبيق املؤسسات حمل الدراسة هلا: على التساؤل التايل

  : ولإلجابة عنه متت صياغة هذه الفرضية على النحو اآليت
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H0.1:  للتجارة اإللكترونية على ممارسة المؤسسات محل الدراسة لها ؛ال يؤثر تفضيل المنافسين  

H1.1: يؤثر تفضيل المنافسين للتجارة اإللكترونية على ممارسة المؤسسات محل الدراسة لها.  

يوضح اجلدول املوايل نتائج اختبار اإلشارة للعينة الواحدة إلجابات مسريي املؤسسات حمل الدراسة 

  :التنافسيالضغط واملتعلقة ببعد 

  التنافسيالضغط اختبار اإلشارة للعينة الواحدة الخاص ببعد  ):V -19(جدول رقم

  القرار  مستوى الداللة  نسبة اإلجابات  عدد اإلجابات  الوسيط النظري  الفقرات

  
31  

≥3  13  43%   
0.585  

  غير دالة
3  17  57%  

 %100  30  ا�موع

  SPSSإعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات نظام : المصدر

واملتعلقة بتأثري تفضيل املنافسني ملمارسة التجارة اإللكرتونية على انتهاج املؤسسات حمل  31بالنسبة للفقرة  - 

وهذا يدل أن  ،%5وهي قيمة أكرب من  0.585الدراسة هلا، لوحظ أن مستوى الداللة اإلحصائية مساو لـ 

املؤسسات حمل الدراسة ال تتأثر ممارستها للتجارة اإللكرتونية من وجهة نظر املسريين للضغط الذي ميارسه 

من  السادسة صحة الفرضية الفرعية األولى من الفرضية ينفيوهذا ما املنافسون يف حالة تبينهم هلذا النهج، 

  .البحث

�دف هذه الفرضية إىل اإلجابة : من البحث السادسةللفرضية الرئيسية  ثانيةاختبار الفرضية الفرعية ال - 2-2

للتجارة اإللكرتونية على تطبيق املؤسسات  واملوردين الزبائنملمارسة هل يؤثر الضغط اخلارجي : على التساؤل التايل

  : ؟ ولإلجابة عنه متت صياغة هذه الفرضية على النحو اآليتحمل الدراسة هلا

H0.2:  للتجارة اإللكترونية على ممارسة المؤسسات محل الدراسة  الزبائن والموردينال يؤثر تفضيل

  لها ؛

H1.2:  للتجارة اإللكترونية على ممارسة المؤسسات محل  الزبائن والموردينيؤثر يؤثر تفضيل

 .الدراسة لها

يوضح اجلدول املوايل نتائج اختبار اإلشارة للعينة الواحدة إلجابات مسريي املؤسسات حمل الدراسة 

  :لزبائن واملوردينالضغط اخلارجي لواملتعلقة ببعد 
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  الخارجي للزبائن والمورديناختبار اإلشارة للعينة الواحدة الخاص ببعد الضغط  ):V -20(جدول رقم

  القرار  مستوى الداللة  نسبة اإلجابات  اإلجاباتعدد   الوسيط النظري  الفقرات
  
32  

≥3  12  40    
0.362  

  

  3  18  60  دالةغير 

  100  30  ا�موع

  
33  

≥3  19  40    
0.362  

  دالةغير 
 

3  11  60  

  100  30  ا�موع

  SPSSإعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات نظام : المصدر

واملتعلقة بتأثري تفضيل الزبائن ملمارسة التجارة اإللكرتونية على انتهاج املؤسسات حمل  32بالنسبة للفقرة  - 

وهذا يدل أن  ،%5وهي قيمة أكرب من  0.362الدراسة هلا، لوحظ أن مستوى الداللة اإلحصائية مساو لـ 

للضغط الذي ميارسه الزبائن املؤسسات حمل الدراسة ال تتأثر ممارستها للتجارة اإللكرتونية من وجهة نظر املسريين 

  يف حالة تبينهم هلذا النهج؛

واملتعلقة بتأثري تفضيل املوردين ملمارسة التجارة اإللكرتونية على انتهاج املؤسسات حمل  33بالنسبة للفقرة  - 

وهذا يدل أن  ،%5وهي قيمة أكرب من  0.362الدراسة هلا، لوحظ أن مستوى الداللة اإلحصائية مساو لـ 

ت حمل الدراسة ال تتأثر ممارستها للتجارة اإللكرتونية من وجهة نظر املسريين للضغط الذي ميارسه املوردون املؤسسا

  يف حالة تبينهم هلذا النهج؛

المؤسسات محل  :اليت مفادها أننفي الفرضية البديلة صحة الفرضية الصفرية وانطالقا مما سبق يتضح 

  الدراسة ومن وجهة نظر مسيريها ال تتأثر ممارستها للتجارة اإللكترونية بانتهاج الزبائن أو الموردين لها، 

�دف هذه الفرضية إىل اإلجابة : من البحث السادسةللفرضية الرئيسية  ثالثةاختبار الفرضية الفرعية ال - 2-3

؟ التجارة اإللكرتونية تطبيقجمال  اجلزائرية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يفتدعم احلكومة هل : على التساؤل التايل

  : ولإلجابة عنه متت صياغة هذه الفرضية على النحو اآليت

H0.3:  ال تدعم الحكومة الجزائرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية لتسهيل ممارسة

  التجارة اإللكترونية فيها؛
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H1.3:  الجزائرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية لتسهيل ممارسة التجارة تدعم الحكومة

  .اإللكترونية فيها

يوضح اجلدول املوايل نتائج اختبار اإلشارة للعينة الواحدة إلجابات مسريي املؤسسات حمل الدراسة 

  :الدعم احلكوميواملتعلقة ببعد 

  الدعم الحكومياختبار اإلشارة للعينة الواحدة الخاص ببعد  ):V -21(جدول رقم

  القرار  مستوى الداللة  نسبة اإلجابات  عدد اإلجابات  الوسيط النظري  الفقرات
  
34  

≥3  24  80    
0.001  

  

  3  6  20  دالة

  100  30  ا�موع

  
35  

≥3  20  67    
0.099  

  دالةغير 
 

3  10  33  

  100  30  ا�موع

  SPSSإعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات نظام : المصدر

واملتعلقة بدعم احلكومة اجلزائرية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف جمال التجارة اإللكرتونية  34بالنسبة للفقرة  - 

وهذا  ،%5من  أقلوهي قيمة  0.001من خالل منح قروض هلا، لوحظ أن مستوى الداللة اإلحصائية مساو لـ 

ومن وجه نظر مسريي املؤسسات حمل الدراسة أن احلكومة اجلزائرية متنح قروضا للمؤسسات الصغرية يدل أنه 

  ؛واملتوسطة لدعمها على انتهاج التجارة اإللكرتونية

واملتعلقة مبنح احلكومة اجلزائرية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة تسهيالت خبصوص األدوات  35بالنسبة للفقرة  - 

 0.099يف دفع قيمة معامالت التجارة اإللكرتونية، لوحظ أن مستوى الداللة اإلحصائية مساو لـ  املالية املستخدمة

وهذا يدل أنه ومن وجه نظر مسريي املؤسسات حمل الدراسة أن احلكومة اجلزائرية ال  ،%5وهي قيمة أكرب من 

الصغرية واملتوسطة يف ممارستها للتجارة تقدم تسهيالت يف جمال أدوات الدفع اإللكرتوين واليت تساعد املؤسسات 

  اإللكرتونية؛

من البحث مقبولة  السادسةالفرضية الفرعية الثالثة للفرضية الرئيسية انطالقا مما سبق ميكن القول أن 

في الجزء الخاص بمنح الدعم المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في شكل قروض تساعدها على 
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في شطرها المتعلق بالتسهيالت المقدمة  مقبولةوهو التجارة اإللكترونية، وغير تبني هذا النهج من التجارة 

  .أدوات الدفع اإللكتروني التي تعتبر أحد أجزاء المعاملة التجارية عبر شبكة اإلنترنتمجال في 

�دف هذه الفرضية إىل اإلجابة : من البحث السادسةللفرضية الرئيسية  رابعةاختبار الفرضية الفرعية ال - 2-4

؟ ولإلجابة تتوفر اجلزائر على بيئة تشريعية وقانونية منظمة ملمارسات التجارة اإللكرتونيةهل : على التساؤل التايل

  : عنه متت صياغة هذه الفرضية على النحو اآليت

H0.4:  اإللكترونية ؛ال توجد بيئة تشريعية وقانونية في الجزائر تنظم ممارسات التجارة  

H1.4: توجد بيئة تشريعية وقانونية في الجزائر تنظم ممارسات التجارة اإللكترونية. 

يوضح اجلدول املوايل نتائج اختبار اإلشارة للعينة الواحدة إلجابات مسريي املؤسسات حمل الدراسة 

  :ةنيببعد البيئة التشريعية والقانو واملتعلقة 

  البيئة التشريعية والقانونيةاختبار اإلشارة للعينة الواحدة الخاص ببعد  ):V -22(جدول رقم

  القرار  مستوى الداللة  نسبة اإلجابات  عدد اإلجابات  الوسيط النظري  الفقرات

  
36  

≥3  23  77%   
0.005  

  دالة
3  7  33%  

 %100  30  ا�موع

  SPSSإعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات نظام : المصدر

واملتعلقة بوجود بيئة تشريعية منظمة ملمارسات التجارة اإللكرتونية، لوحظ أن مستوى الداللة  36بالنسبة للفقرة  - 

أنه ومن وجه مما يثبت صحة الفرضية البديلة واليت مفادها  ،%5وهي قيمة أقل من  0.005اإلحصائية مساو لـ 

وقانونية منظمة لممارسات التجارة اإللكترونية نظر مسيري المؤسسات محل الدراسة توجد بيئة تشريعية 

  .في الجزائر

�دف هذه الفرضية إىل : من البحث سادسةللفرضية الرئيسية ال خامسةالاختبار الفرضية الفرعية  - 2-5

عنه ؟ ولإلجابة ملمارسات التجارة اإللكرتونيةمواتية  رقميةهل تتوفر اجلزائر على بيئة : اإلجابة على التساؤل التايل

  : متت صياغة هذه الفرضية على النحو اآليت

H0.5: ال توجد بيئة رقمية في الجزائر مواتية لممارسات التجارة اإللكترونية ؛  

H1.5: توجد بيئة رقمية في الجزائر مواتية لممارسات التجارة اإللكترونية. 
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يوضح اجلدول املوايل نتائج اختبار اإلشارة للعينة الواحدة إلجابات مسريي املؤسسات حمل الدراسة 

  :الرقميةببعد البيئة واملتعلقة 

  الرقميةاختبار اإلشارة للعينة الواحدة الخاص ببعد البيئة  ):V -23(جدول رقم

  القرار  مستوى الداللة  نسبة اإلجابات  عدد اإلجابات  الوسيط النظري  الفقرات

  
37  

≥3  17  57%   
0.585  

  غير دالة 
3  13  43%  

 %100  30  ا�موع

  SPSSإعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات نظام : المصدر

واملتعلقة بوجود بيئة رقمية مواتية ملمارسة التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر، لوحظ أن مستوى  37بالنسبة للفقرة  - 

مما ينفي صحة الفرضية البديلة ويثبت الفرضية  ،%5وهي قيمة أكرب من  0.585الداللة اإلحصائية مساو لـ 

  .في الجزائر التجارة اإللكترونيةال توجد بيئة تحتية رقمية تحفز على انتهاج  الصفرية واليت مفادها أنه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  نتائج�الدراسة�واختبار�الفرضيات�����      الفصل�ا��امس�������������������������������������������������������������������������

  

- 206 - 
 

  خالصة�الفصل�ا��امس

من خالل الفصل اخلامس من البحث حاولت الباحثة دراسة أهم تكنولوجيات تطبيق التجارة اإللكرتونية 

يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة حمل الدراسة، وأي التكنولوجيات تأثريا على عملية التطبيق التام للتجارة 

الفرضيتني األوىل والثانية من البحث، كما حاولت دراسة العوامل اختبار اإللكرتونية فيها، وذلك من خالل 

التنظيمية املؤثرة على تطبيق التجارة اإللكرتونية واليت تضمنت شقني، الشق األول مشل أثر خصائص املسري على 

جابة عملية التطبيق والشق الثاين تناول أثر خصائص املؤسسة على عملية التطبيق، وهذا ما حاولت الباحثة اإل

عنه من خالل اختبار الفرضية الثالثة والرابعة من البحث وفرضيا�ما الفرعية، كما حاولت دراسة أثر العوامل 

التكنولوجية على عملية التطبيق من خالل اختبار الفرضية اخلامسة من البحث وفرضيا�ا الفرعية، وكذلك دراسة 

تبار الفرضية السادسة من البحث وفرضيا�ا الفرعية وقد اخأثر العوامل البيئية على عملية التطبيق من خالل 

  :جاءت نتائج اختبار الفرضيات كاآليت

صحة الفرضية األوىل من الدراسة واليت مفادها وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املؤسسات حمل  - 

موقع : ثالثة األوىل املتمثلة يفالدراسة خبصوص تكنولوجيات تطبيق التجارة اإللكرتونية يف جزئها املتعلق باألبعاد ال

، ونفي الفرضية يف البعد األخري الدفع اإللكرتويناملؤسسة على شبكة اإلنرتنت، استخدام الربيد اإللكرتوين و 

  واملتضمن التبادل اإللكرتوين للمعطيات؛

تت أن تكنولوجيا حتقق الفرضية الثانية الرئيسية من البحث جزئيا، حبيث أن نتائج الدراسة امليدانية قد أثب - 

الربيد اإللكرتوين وتكنولوجيا الدفع اإللكرتوين لديها عالقة ذات داللة إحصائية مع التطبيق التام للتجارة 

اإللكرتونية يف حني استخدام املؤسسات حمل الدراسة للموقع اإللكرتوين أو نظام التبادل اإللكرتوين للمعطيات 

  ؛التطبيق التام هلاليست لديه عالقة ذات داللة إحصائية مع 

صحة الفرضية الثالثة من البحث واليت مفادها أن خصائص مسريي املؤسسات الصغرية واملتوسطة حمل  - 

  الدراسة تشجع املؤسسات حمل الدراسة على ممارسة التجارة اإللكرتونية؛ 

على ممارستها نفي الفرضية الرابعة من البحث واليت مفادها أن خصائص املؤسسات حمل الدراسة تشجع  - 

ث أن حجم املؤسسات مل يؤثر على التطبيق، جزء من مواردها غري كاف ملمارسة هذه يللتجارة اإللكرتونية حب

  التجارة كما أ�ا ال تدرج إسرتاتيجية التجارة اإللكرتونية ضمن إسرتاتيجيتها العامة؛ 
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ل الدراسة مواتية حمة للمؤسسات نفي الفرضية اخلامسة من البحث واليت مفادها أن البيئة التكنولوجي - 

  لتطبيق التجارة اإللكرتونية؛

نفي الفرضية السادسة من البحث واليت مفادها أن البيئة العامة للمؤسسات حمل الدراسة تشجع على  - 

  .ممارسة التجارة اإللكرتونية
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، تكنولوجيا املعلومات واالتصال النمو السريع والكثيف الستخدام، و عصر التقنية العالية إفرازاتواقع و  أمام

إىل ، ويف ظل دخول غالبية الدول العربية ومرتكزا وحمددا للتطور األعمالوتزايد االقتناع باعتمادها منطا لتنفيذ 

 األسواق األجنبية ؤسسات، ودخول املالسلع واخلدماتحترير يف  وتلبية ملتطلبا�ا واملتمثلة املنظمة العاملية للتجارة

ما توفرت  إذاعمليات التنافس ل ت، وملا توفره التجارة االلكرتونية من تسهيالالعربية كجهات منافسة حقيقية

عوضا عن انه تعبري عن عدم  - وحتققت متطلبات جناح مشاريعها ، فان جتاهلها  طبيقهالت ات الالزمةاإلمكان

التقليدية  األمناطيعدو مغاالة يف احملافظة على  -التعامل مع حتديات عصر املعلوماتو  أدوا�االقدرة على امتالك 

ن بنية إ، فارة وان كانت ال تزال هي القائمةالتقليدية للتج فاألمناط، لن تصمد طويال �اأاليت يرى الباحثون 

كانت املصارف ال تزال يف غالبيتها تعتمد   فإذا، و استخدام الوسائل االلكرتونيةتنفيذها حتولت شيئا فشيئا حن

يها تعتمد على منظومة من تقنيات العمل املصريف اليت حتل ف فإ�ا، العادية يف تنفيذ طلبات الزبائن الوسائل

، تجارة االلكرتونية يف هذا املثال، مما جيعل جتاهل الوم يف كافة مناحي النشاط املصريفالتكنولوجيا يوما بعد ي

  .ع الذي تعيشه فعال هذه املؤسساتامتناعا عن التعامل مع الواق

ها كبرية  يعترب تبين التجارة اإللكرتونية ضرورة حتمية يف وقتنا احلايل وبالنسبة للمؤسسات بشىت أنواع 

  :كانت، متوسطة أو صغرية وذلك نظرا للفوائد العائدة من ممارسة هذا النهج واملمثلة أساسا يف

أسواق  فتح آفاق أوسع أمام املؤسسات االقتصادية اجلزائرية خاصة تلك اليت تعاين من مشكل صعوبة النفاذ إىل - 

املؤسسة الصغرية غري املعروفة حىت على املستوى احمللي اخنفاض مواردها، و بالتايل فإن عاملية نتيجة صغر حجمها و 

  ؛ح آفاقا أوسع على املستوى العاملميكن هلا أن تفت

ج االقتصاد اجلزائري بالتايل توفر إمكانيات إخرا األجنبية التكنولوجية املتطورة و االستفادة من اخلدمات و السلع  -

   ؛إعطائه قدرة تنافسية أكربمن ختلفه، و 

صادرات خارج احملروقات، حيث أن منتجات جزائرية جتد طلبا هلا يف السوق العاملي لكن نقص تطوير ال - 

  ؛اإلشهار الدويل للسلع اجلزائرية جيعلها جمهولة لدى العامل

تطوير العمل املصريف اجلزائري مما يتوافق مع متطلبات التجارة اإللكرتونية اخلاصة بطرق الدفع اإللكرتوين  -

 ؛املختلفة

عن تقدمي التصرحيات  اإلدارة اجلبائية فيما يتعلق بالتخلفية بني املكلفني بالضريبة و ادي املشاكل اإلدار تف - 

 ؛الدفع اإللكرتوينو  تاإلنرتندفع املستحقات، حيث أنه ميكن أن يتم ذلك بسهولة عن طريق شبكة  اجلبائية أو

  .احمللينيسهولة الوصول إىل املستهلك، شرحية كبرية من املستهلكني  - 
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  نتائج�الدراسة�- أوال

على هذا األساس جاءت هذه الدراسة حملاولة إلقاء الضوء على أهم تطبيقات التجارة اإللكرتونية يف 

من  ،املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وكذا العوامل املؤثرة على ممارسة هذه األخرية يف هذا النوع من املؤسسات

ؤسسات الصغرية واملتوسطة، حبيث وجه االستبيان إىل مسريي هذه خالل دراسة ميدانية مشلت عينة من امل

املؤسسات �دف معرفة أهم التكنولوجيا املستخدمة ملمارسة التجارة اإللكرتونية وكذا أهم العوامل املؤثرة على 

عملية التطبيق ومن وجهة نظر املسريين، ومن أجل احلصول على نتائج ذات داللة إحصائية قامت الباحثة 

االعتماد على مجلة من األدوات اإلحصائية املناسبة، وقد توصلت الدراسة بشقيها النظري وامليداين جلملة من ب

  : النتائج ميكن تلخيصها يف

  :نتائج الدراسة النظرية-أ

ثالث تعددت املفاهيم املرتبطة باالقتصاد الرقمي، فمنها من يعتربه اقتصاد اإلنرتنت باعتباره اقتصادا يتكون من  - 

تكنولوجيا املعلومات واالتصال كبعد : أبعاد تتفاعل فما بينها باستخدام شبكة اإلنرتنت، هذه األبعاد هي

تكنولوجي، التجارة اإللكرتونية كبعد اقتصادي واملستخدمون كبعد اجتماعي، كما اعتربه البعض اقتصاد املعلومات  

لك منتج قابل للتبادل يف ظله، كما أن البعض اآلخر اعتربه كون املعلومة متثل أهم املوارد اإلنتاجية فيه، وهي كذ

اقتصاد املعرفة والقائم أساسا على توليد املعلومات ومعاجلتها بصورة كفأة للرفع من إنتاجية املؤسسة وزيادة قدر�ا 

  التنافسية؛

التجارة اإللكرتونية دون تعترب تكنولوجيا املعلومات البعد التكنولوجي لالقتصاد الرقمي، وال ميكن احلديث عن  - 

احلديث عن تكنولوجيا املعلومات واالتصال، كو�ا تعرب أساسا عن البيئة الرقمية للتجارة اإللكرتونية طاملا أ�ا 

تتكون من املعدات، الربجميات، شبكات االتصال، قواعد البيانات واملوارد الكفأة املسرية هلذه املكونات وكلها 

  اء معامالت التجارة اإللكرتونية؛عناصر ضرورية من أجل إجر 

أدت الثورة التكنولوجية والرقمية واملنافسة بني املؤسسات يف اكتساب وتطبيق هذه التكنولوجيا إىل ضرورة تغيري  - 

تشرتط اللقاء املباشر بني إطراف  - أساليب إجراء املعامالت التجارية، فانتقلت بذلك التجارة من جتارة تقليدية 

 - )وثائق ورقية(رية واليت تأخذ منتجا�ا طابعا ماديا، كما أن كل مراحل املعاملة تتم بصورة تقليدية املعاملة التجا

إىل جتارة إلكرتونية قائمة على إجراء جزء أو كل مراحل معامال�ا بصورة الكرتونية دون اشرتاط احلضور املباشر 

  لألطراف أثناء عقد الصفقة اإللكرتونية؛
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قدمة من طرف الباحثني واجلهات املهتمة مبفهوم التجارة اإللكرتونية، فكل منهم يراها من تعددت التعاريف امل - 

منظور االتصاالت، منظور : وجهة نظره، ويف هذا الصدد جند العديد من وجهات النظر واليت ميكن تلخيصها يف

فيها، منظور على اخلط  اخلدمات، منظور التعلم، منظور التعاون، منظور ا�تمع، منظور األطراف املشاركة

  واملنظور اهليكلي؛

من بني أهم األسباب اليت جتعل األفراد واملؤسسات يفضلون التجارة اإللكرتونية هي ما تضطلع به هذه األخرية  - 

من أمهية يف تقليص تكلفة املنتج إذا ما قورنت بالتجارة التقليدية، وعليه التأثري على إيرادات املؤسسة باالرتفاع، 

 خدمات أفضل للزبون من خالل سرعة التسوق ومقارنة األسعار طاملا أن املعلومات املتعلقة بذلك متوفرة تقدمي

على شبكة اإلنرتنت، قدرة املؤسسات ومهما صغر حجم إمكانيا�ا من زيادة حصتها السوقية من خالل الوصول 

  مبنتجا�ا إىل خمتلف مناطق العامل باالعتماد على شبكة االنرتنت؛

تعددت التصنيفات املقدمة من طرف الباحثني خبصوص أنواع التجارة اإللكرتونية، وقد اعتمدت الباحثة يف  - 

تقسيمها على أبعاد التجارة اإللكرتونية واملتمثلة أساسا يف درجة استخدام التكنولوجيا الرقمية، األطراف املشاركة 

  املعاملة؛ يف معاملة التجارة اإللكرتونية وطبيعة املشاركني يف هذه

لقد صاحب ظهور التجارة اإللكرتونية ضرورة تطوير األدوات املستخدمة يف دفع قيمة الصفقات اإللكرتونية،  - 

وهذا ما أدى إىل بروز  أدوات الدفع اإللكرتوين كالنقود االلكرتونية، الشيكات اإللكرتونية، احملافظ اإللكرتونية 

  وغريها؛

ة ال تتطلب االتصال املباشر بني أطراف املعاملة التجارية اإللكرتونية، كما أن باعتبار أن التجارة اإللكرتوني - 

�ديدات قد وجود األدوات املستخدمة يف دفع قيمة هذه املعامالت قد تكون إلكرتونية، أدى هذا إىل إمكانية 

ستوجب األمر جمموعة متس أمن وخصوصية املعلومات اخلاصة باألطراف أثناء إجراء املعاملة اإللكرتونية، لذلك ا

من املتطلبات لتحقيق الثقة واألمن أثناء ممارسة التجارة اإللكرتونية، وتتعلق هذه املتطلبات باألمن على املعلومات، 

  الشبكات والوسائل؛

يف حتديد مفهوم املؤسسات الصغرية واملتوسطة بني الدول، وتنقسم هذه  ةتعددت املعايري املستخدم - 

عدد العمال، رقم األعمال، حجم االستثمار وقيمة املبيعات السنوية، معايري نوعية : املعايري إىل معايري كمية مثل

معيار عدد العمال، رقم  مثل معاير امللكية، املسؤولية واالستقاللية، ويعتمد املشرع اجلزائري حتديده ملفهومها على

  األعمال واحلصيلة السنوية كمعايري كمية، وعلى معيار االستقاللية كمعيار نوعي؛
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تكتسي املؤسسات الصغرية واملتوسطة أمهية بالغة بالنسبة القتصاديات الدول من خالل، امتصاص  - 

االرتقاء مبستوى االدخار واالستثمار، احلد البطالة، تنمية اإلبداعات واالبتكار وإرساء قواعد التنمية، باإلضافة إىل 

من أزمة النزوح الريفي حنو املدن، حتقيق التنمية املتوازنة جغرافيا بني خمتلف املناطق، ترقية روح املبادرة الفردية 

  واجلماعية، خدمة املؤسسات الكبرية وتنميتها، تنمية الصادرات وغريها؛

ملتوسطة خلاصية املرونة والتكيف مع متغريات احمليط لصغر بالرغم من امتالك املؤسسات الصغرية وا - 

حجمها، وبالرغم من خاصية االبتكار لديها إال أ�ا متتلك قدرات تنافسية أقل من املؤسسات الكبرية خبصوص 

تكنولوجيا املعلومات، هذا راجع أساسا لكون القرارات املتعلقة بالتكنولوجيا عادة ما تكون نابعة من مالك 

سة كونه هو املسري يف هذا النوع من املؤسسات، باإلضافة إىل نقص تأهيل وتدريب املوارد البشرية يف جمال املؤس

  تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛

تواجه املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف مسار نشاطها العديد من املعوقات منها ما يتعلق بالتمويل،  - 

املواد اخلام، مشاكل إجرائية مع األجهزة احلكومية، اخنفاض مستوى التكوين والتأهيل لدى / العقار مشاكل

مواردها البشرية، مشاكل تسويقية، مشاكل تكنولوجية، صعوبة اإلجراءات التنفيذية واإلدارية، غياب الثقافة 

  املؤسساتية وغريها؛

ة اإللكرتونية إىل حتقيق مجلة من الفوائد ميكن حصرها يؤدي تطبيق املؤسسات الصغرية واملتوسطة للتجار  - 

خلق ميزة التكلفة املنخفضة من خالل ختفيض تكاليف املعامالت التجارية، التوريد، الرتويج والتكاليف : يف

اإلدارية، خلق ميزة التميز للمنتجات اخلاصة باملؤسسة من خالل التفاعل املباشر مع الزبائن عرب شبكة اإلنرتنت، 

وصول إىل نطاق واسع من السوق من خالل استخدام تكنولوجيا املعلومات، السرعة يف إمتام الصفقات ال

التجارية، الرفع من إنتاجية املؤسسة من خالل االستفادة من عامل الوقت الذي كان مهدرا يف املعامالت 

تصال، حتديث املعلومات، دفع واستغالله يف أنشطة أخرى، تسريع العمليات وأمتتتها، املرونة يف اإلدارة واال

املؤسسات الصغرية واملتوسطة إىل إعادة النظر يف اسرتاتيجيا�ا التنافسية، تعظيم القدرة على الشراكة بني 

املؤسسات مهما تباعدت املسافات اجلغرافية من خالل االعتماد على تكنولوجيا املعلومات مبختلف مكونا�ا، 

يف االقتصاد الرقمي، وكذا القدرة على الدخول إىل قاعدة توريد  خلق مناصب عمل من خالل االندماج

  املؤسسات الكبرية اليت تستخدم األسواق اإللكرتونية؛
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سعت املؤسسات الصغرية واملتوسطة ومنذ منتصف التسعينيات من القرن العشرين تطوير تطبيقها  - 

مرحلة تقدمي املعلومات حول منتجات للتجارة اإللكرتونية، وقد مرت يف ذلك بعدة مراحل بدايتها كانت 

ها مرحلة التفاعل بني املؤسسة واألطراف املستفيدة باستخدام الشبكات ؤسسات على موقعها اإللكرتوين، تلتامل

مبختلف أنواعها، أما املرحلة األخرية فهي مرحلة التكامل وفيها حتقق املؤسسات الصغرية واملتوسطة ميزة إمتام 

  ملوردين إلكرتونيا؛الصفقة مع الزبائن وا

تؤثر على املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف تطبيقها للتجارة اإللكرتونية عدة عوامل، منها ما يرتبط  - 

باملسري مثل العمر، املستوى التعليمي، املعرفة التكنولوجية وموقفه من تطبيق التجارة اإللكرتونية، منها ما يرتبط 

يجية املؤسسة، باإلضافة إىل العوامل التكنولوجية واملتمثلة أساسا يف سرعة باملؤسسة مثل احلجم، املوارد وإسرتات

النفاذ إىل شبكة االنرتنت، األمن وخصوصية واختالف اللغة، وكذا العوامل البيئية واليت تتضمن الضغط التنافسي، 

  الضغط اخلارجي، الدعم احلكومي، البيئة التشريعية والقانونية والبيئة الرقمية؛

  :ئج الدراسة التطبيقيةنتا -ب

يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال من خالل العديد  رغم اجلهود اليت قامت �ا احلكومة اجلزائرية - 

كإسرتاجتية احلكومة اإللكرتونية، إسرتاتيجية التدفق العايل والعايل جدا اليت مست   -من املشاريع واإلسرتاتيجيات

، االتصال عرب (FTTX)الق مشروع األلياف البصرية مبختلف أنواعها شبكات اهلاتف الثابت والنقال، إط

إال أن اجلزائر الزلت يف خطوا�ا األوىل يف جمال التجارة   - الساتل، إطالق خدمة الدفع اإللكرتوين وغريها

ومنها ما يتعلق اإللكرتونية ويرجع السبب يف ذلك إىل العديد من العوامل منها ما يتعلق بالبيئة الداخلية للمؤسسة 

  ؛ببيئتها اخلارجية

من املؤسسات حمل الدراسة كانت لديها تطبيقات لتكنولوجيات التجارة اإللكرتونية بصورة  86.7% - 

  منها مل تطبق أي تكنولوجيا منها؛ %13.3جزئية أو كلية، يف حني 

لشبكة اإلنرتنت يف هناك فروق ذات داللة إحصائية بني املؤسسات حمل الدراسة خبصوص اعتمادها  - 

عرضها ملنتجا�ا وخدما�ا واملعلومات املتعلقة �ا باستخدام املوقع اإللكرتوين، وهذا ما يؤكد صحة الفرضية الفرعية 

  األوىل للفرضية الرئيسية األوىل من البحث؛

لكرتوين، التعامل مع املوردين باستخدام الربيد اإل يف كل بعد من أبعادهناك فروق ذات داللة إحصائية  - 

الكرتونيا فقد أثبتت الدراسة وجود فروق ذات داللة احصائية بني املؤسسات  التعامل مع الزبائن ما فيما خيصأ
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حمل الدراسة يف عملية تطبيق هذه التكنولوجيا إذا تعلق األمر بالتواصل مع الزبائن إلكرتونيا، وعدم وجود فروق 

صحة الفرضية الفرعية الثانية للفرضية الرئيسية األوىل من البحث  ما عداه، وهذا ما يثبتفي إحصائيةذات داللة 

  وبصورة جزئية؛

بني املؤسسات حمل الدراسة خبصوص استخدام نظام الدفع اإللكرتوين،  إحصائيةهناك فروق ذات داللة  - 

  وهذا ما يثبت صحة الفرضية الفرعية الثالثة للفرضية الرئيسية األوىل من البحث؛

فروق ذات داللة إحصائية بني املؤسسات حمل الدراسة خبصوص تطبيق تكنولوجيا التبادل عدم وجود  - 

اإللكرتوين للمعطيات مع األطراف الفاعلة داخل املؤسسة، وهذا ما ينفي صحة الفرضية الفرعية الرابعة للفرضية 

  الرئيسية األوىل من البحث؛

املؤسسة للموقع اإللكرتوين وممارستها للتجارة  ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بني حيازة - 

  من البحث؛الثانية اإللكرتونية بشكلها التام، وهذا ما ينفي صحة الفرضية الفرعية األوىل من الفرضية الرئيسية 

توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بني استخدام املؤسسات الصغرية واملتوسطة حمل الدراسة للربيد  - 

يف التعامل مع الزبائن واملوردين والتطبيق التام للتجارة اإللكرتونية وهذا ما يثبت صحة الفرضية الفرعية اإللكرتوين 

  الثانية للفرضية الرئيسية الثانية من البحث؛

بني استخدام املؤسسات الصغرية واملتوسطة حمل الدراسة لنظام  إحصائيةتوجد عالقة ارتباط ذات داللة  - 

، وهذا ما يثبت صحة الفرضية الفرعية الثالثة للفرضية ممارستها للتجارة اإللكرتونية بشكلها التامالدفع اإللكرتوين و 

  الرئيسية الثانية من البحث؛

بني استخدام املؤسسات حمل الدراسة لنظام التبادل  إحصائيةال توجد عالقة ارتباط ذات داللة  - 

بشكلها التام، وهذا ما ينفي صحة الفرضية الفرعية الرابعة  اإللكرتوين للمعطيات وممارستها للتجارة اإللكرتونية

  للفرضية الرئيسية الثانية من البحث؛

عموما وخبصوص موقف املؤسسات من تطبيق التجارة اإللكرتونية أبدى املسريون موقفهم اإلجيايب هلا  - 

ا، كما أبدوا عدم ختوفهم اجتة عن تطبيقهسواء تعلق األمر بدعم اإلدارة العليا لعملية التطبيق أو إدراكهم للفوائد الن

    منها؛
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تبني أن آراء املسريين اجتهت حنو املوافقة خبصوص امتالكها يد عاملة ذات معرفة وخربة يف جمال  كما - 

تكنولوجيا املعلومات واالتصال والدعم التقين هلا، بالرغم من عدم ختصيص أغلب املؤسسات لربامج تدريبية 

صوص، كما اجتهت آراؤهم حنو املوافقة خبصوص كفاية موارد املؤسسة املالية لتطبيق التجارة للموظفني يف هذا اخل

  ؛اإللكرتونية، احلصول على خدمات االنرتنت، العتاد اآليل، إنشاء وصيانة املوقع اإللكرتوين

لعامة خبصوص صياغة املؤسسات حمل الدراسة إلسرتاتيجية التجارة اإللكرتونية ضمن اإلسرتاتيجية ا - 

  للمؤسسة، فقد أبدى املسريون درجة موافقة متوسطة، عالية وعالية جدا خبصوص هذا البند؛

يؤثر عمر املسري على تطبيق التجارة اإللكرتونية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة حمل الدراسة مما يثبت - 

  صحة الفرضية الفرعية األوىل للفرضية الرئيسية الثالثة من البحث؛

املستوى التعليمي للمسري على تطبيق التجارة اإللكرتونية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة حمل يؤثر  - 

  الدراسة مما يثبت صحة الفرضية الفرعية الثانية للفرضية الرئيسية الثالثة من البحث؛

يثبت صحة يدعم مسريو املؤسسات الصغرية واملتوسطة حمل الدراسة عملية تطبيق التجارة اإللكرتونية مما  - 

  الفرضية الفرعية الثالثة للفرضية الرئيسية الثالثة من البحث؛

خصائص مسريي املؤسسات الصغرية واملتوسطة حمل الدراسة تدعم ممارسة التجارة اإللكرتونية فيها وهذا  - 

  ما يثبت صحة الفرضية الرئيسة الثالثة من البحث؛

ونية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة حمل الدراسة مما ال يؤثر حجم املؤسسة على ممارسة التجارة اإللكرت  - 

  ينفي صحة الفرضية الفرعية األوىل من الفرضية الرئيسية الرابعة من البحث؛

حتوز املؤسسات الصغرية واملتوسطة حمل الدراسة موارد كافية لعملية تطبيق التجارة اإللكرتونية إذا تعلق  - 

ختصيص ميزانية كافية لربامج  ،خلربة الكافية بتكنولوجيا املعلومات واالتصالاألمر باليد العاملة ذات املعرفة وا

التدريب يف هذا ا�ال، تكاليف مقبولة خبصوص احلصول على خدمات اإلنرتنت وكذا الدعم التقين، يف حني ال 

 املوقع إنشاءتكاليف  حتوز هذه املؤسسات اليد العاملة الكفأة يف جمال الدعم التقين لتكنولوجيا املعلومات كما أن

  صحيحة جزئيا؛ الرئيسية رابعةل الفرضية الفرعية الثانية من الفرضية العاإللكرتوين تعترب غري مقبولة وهذا ما جي

 نفيال تقوم املؤسسات حمل الدراسة بإدراج إسرتاتيجية التجارة اإللكرتونية ضمن إسرتاتيجيتها العامة مما ي - 

  صحة الفرضية الفرعية الثالثة للفرضية الرئيسية الرابعة من البحث؛
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رد املؤسسات حمل الدراسة جزئيا يف اكفاية مو بحتققت صحة الفرضية الرئيسية الرابعة يف جزئها املتعلق  - 

التجارة ممارسة التجارة اإللكرتونية، كما حتقق نفيها يف اجلزء املتعلق بأثر حجم املؤسسة على عملية تطبيق 

وكذا صياغتها إلسرتاتيجية التجارة اإللكرتونية ضمن اإلسرتاتيجية  اإللكرتونية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة

  ؛العامة هلا

، مما ينفي صحة الفرضية الفرعية األوىل من بالبطءالنفاذ إىل اإلنرتنت يف املؤسسات حمل الدراسة ميتاز  - 

  ؛الفرضية الرئيسية اخلامسة من البحث

حتوز املؤسسات الصغرية واملتوسطة حمل الدراسة أنظمة محاية كافية لعتادها اآليل وبرجميا�ا، يف حني ال  - 

حتقق املعامالت التجارية عرب شبكة اإلنرتنت األمن الكايف يف عملية دفع قيمتها ومن وجهة نظر املسريين، كما أن 

ية ملعلومات الزبون من وجهة نظر مسرييها، وهذا ما جيعل املعامالت التجارية عرب شبكة اإلنرتنت ال حتقق السر 

  الفرضية الفرعية الثانية للفرضية الرئيسية اخلامسة صحيحة جزئيا؛

ال تتأثر ممارسة التجارة اإللكرتونية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية باختالف اللغة عند التعامل  - 

ات، وهذا ما ينفي صحة الفرضية الفرعية الثالثة من الفرضية الرئيسية مع األجانب، سواء كانوا أفرادا أو مؤسس

  اخلامسة؛

مت إثبات نفي صحة الفرضية الرئيسية اخلامسة من البحث يف شطرها املتعلق بسرعة النفاذ إىل شبكة  - 

لدراسة، يف حني مت اإلنرتنت وكذا أثر اللغة على ممارسة التجارة اإللكرتونية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة حمل ا

  اثبات صحتها جزئيا يف الشق املتعلق بأمن التعامالت اإللكرتونية وعملية الدفع عرب شبكة اإلنرتنت؛

ال يؤثر تفضيل املنافسني ملمارسة التجارة اإللكرتونية على املؤسسات الصغرية واملتوسطة ومن وجهة نظر  - 

  من الفرضية الرئيسية السادسة من البحث؛ مسرييها وهذا ما ينفي صحة الفرضية الفرعية األوىل

على ممارسة التجارة اإللكرتونية يف املمارس من طرف املوردين والزبائن ال يؤثر الضغط اخلارجي  - 

وهذا ما يثبت نفي الفرضية الفرعية الثانية للفرضية الرئيسية السادسة املؤسسات الصغرية واملتوسطة حمل الدراسة 

  من البحث؛

ومة اجلزائرية الدعم املايل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية يف جمال التجارة اإللكرتونية، متنح احلك - 

 ،بيد أ�ا ال تقدم أية تسهيالت يف جمال أدوات الدفع اإللكرتوين من وجهة نظري مسريي املؤسسات حمل الدراسة
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الفرضية الفرعية الثالثة للفرضية الرئيسية السادسة من البحث يف شقها األول ونفيها يف شقها  حةوهذا ما حيقق ص

  الثاين؛

توجد بيئة تشريعية وقانونية مواتية لتنظيم ممارسات التجارة اإللكرتونية يف حميط أعمال املؤسسات  - 

  رئيسية السادسة من البحث؛الصغرية واملتوسطة، مما يثبت صحة الفرضية الفرعية الرابعة للفرضية ال

ال توجد بيئة حتتية رقمية حتفز عملية انتهاج التجارة اإللكرتونية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة  - 

  ؛اجلزائرية، وهذا ما ينفي صحة الفرضية الفرعية اخلامسة للفرضية الرئيسية السادسة من البحث

   .إثبات صحة الفرضية السادسة من البحث جزئيا - 

  اق��احات�الدراسة�- اثاني

  :مجلة من االقرتاحات ميكن تلخيصها يف إعطاءانطالقا من نتائج الدراسة ميكن 

سد الفجوات الرقمية يف البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصال، من خالل جعل التكنولوجيا  - 

  واالنرتنت متاحة للجميع يف الريف أو يف احلضر؛

  لشبكات اإلتصال ضمانا لتحقيق اتصاالت أسرع وذات كفاءة عالية؛تعزيز القدرات الفنية  - 

  ؛التعليم وخطط برامج وصياغة إعداد يف املعلوماتتكنولوجيا و  العلوم لقطاع األولوية إعطاء - 

 املادية باإلمكانيات ودعمها ،واالتصال املعلومات تكنولوجيا جمال يف وطنية وهيئات مراكز إنشاء - 

  ؛والتطوير البحوث دور وتعزيز والعلمية التكنولوجية القاعدة تطوير بغرض واملعنوية

 والبيئة يتناسب مبا التعليم مناهج وحتديث واألكادميية التعليمية املؤسسات يف التقين الوعي شرن - 

  ؛التكنولوجية

أمية الكمبيوتر ( السعي حنو حماولة القضاء على األمية مبفهومها احلديث وهي األمية الرقمية   - 

وتثقيفية للتعامل مع تكنولوجيات املعلومات واالتصال ومواكبة برامج تدريبية  إعداد، من خالل )واإلنرتنت

  ؛ملختلف أفراد ا�تمع التطورات يف ا�ال الرقمي

خمتلف املؤسسات اجلزائرية لالطالع على التطورات التكنولوجية والتجارة االلكرتونية إتاحة الفرصة أمام  - 

يف العامل من خالل إقامة مؤمترات وأيام دراسية �دف أساسا إىل اطالع مسرييها على أهم املستجدات يف هذا 

  ا�ال؛

 يف القطاعات هذه ختصيص سياسة وتبين احتكار احلكومة من املعلومات وتقنية االتصاالت قطاع حترير - 

  ؛تنافسية بأسعار خدما�ا وجودة نوعية تطوير سبيل يف وهذا حرة، أسواق تنافسية
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قيام اإلدارات العامة للمؤسسات بتوفري العدد املناسب من أجهزة احلاسوب وخطوط االتصال، بشكل  - 

  يضمن سهولة وصول مجيع العاملني لشبكة اإلنرتنت؛

وكذا استغالهلا واقعها اإللكرتونية حلمايتها من االستخدام غري القانوين، قيام املؤسسات بتسجيل م - 

  وتفعيلها بصورة مستمرة؛

رفع مستوى مهارة العاملني لدى املؤسسات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال من خالل توفري  - 

  برامج تدريبية داخلية كانت أو خارجية؛

ميزانية كافية لالستثمار يف  - لنجاح يف التجارة اإللكرتونيةإن أرادت ا -ضرورة ختصيص املؤسسات  - 

  البحث والتطوير يف جمال تطبيقات التجارة اإللكرتونية املختلفة؛

التأكيد للعاملني لديها أن انتهاج التجارة اإللكرتونية ال يعين بالضرورة االستغناء عنهم، بل هو مكمل  - 

  الية؛هلم يف إجناز املعامالت التجارية بصورة ع

توفري الدعم احلكومي املايل للمؤسسات مما يساعدها على بناء بنية حتتية داخلية صلبة للتجارة  - 

  اإللكرتونية وتطويرها، من خالل توفري مصادر متويلية بشروط ميسرة وضمانات حكومية؛

 تقدمي الدعم احلكومي للمؤسسات يف جمال الضرائب والرسوم على الصفقات التجارية، وذلك - 

 لتشجيعها على زيادة مستوى االستثمار يف هذا ا�ال؛

تبين سياسات واسرتاتيجيات للتحول التدرجيي حنو التجارة اإللكرتونية، فاملؤسسات عادة ما مرتبطة  -

ارتباطا وثيقا ومنذ نشأ�ا بأمناط التجارة التقليدية يف عمليا�ا التجارية حمليا ودوليا، وعدم استيعا�ا ملفهوم 

  مال اإللكرتونية اجلديد؛األع

  وضن قوانني مرنة يف جمال أنظمة الدفع اإللكرتوين، كون هذه األخرية تتطور بشكل سريع؛ - 

  سن تشريعات وقوانني حتمي أطراف املعاملة التجارية عرب شبكة اإلنرتنت؛ - 

  ، الضرائب والرسوم؛بصورة إلكرتونية، من التعريفاتاملعامالت اليت تتم عرب شبكة اإلنرتنت وتنفذ  إعفاء - 

سن تشريعات وقوانني تكون منظمة للتجارة اإللكرتونية، من خالل االعرتاف بوجودها، إثبا�ا وكذا  - 

  فض نزاعا�ا؛

وضع مراكز قانونية متخصصة يف تقدمي الشكاوي املتعلقة �ذا النوع من التجارة، كما هو احلال الجنلرتا،  - 

  الواليات املتحدة األمريكية ومصر؛

مقاييس وقواعد خاصة لتحقيق التبادل اآلمن للمعلومات بني أطراف معاملة التجارة اإللكرتونية وضع  - 

عرب شبكة اإلنرتنت، مما حيافظ على خصوصية وسرية املعلومات املتعلقة باملعامالت وأطرافها، وأبرز األساليب 

  اإللكرتونية وغريها؛ الواجب اعتمادها التشفري اإللكرتوين، التوقيع اإللكرتوين، البصمة

توظيف اخلربات والكفاءات يف جمال التكنولوجيا يف املؤسسات �دف مساعد�ا يف الدعم التقين  - 

  .للوسائل وكذا إنشاء أنظمة أمن خالهلا حتمي معدا�ا وشبكا�ا من خماطر القرصنة والتجسس
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من املعامالت عرب شبكة  %80 نباللغة اإلجنليزية باعتبارها لغة العلوم والتكنولوجيا، خاصة وأ االهتمام - 

   .تتم �ذه اللغة اإلنرتنت

 

  الدراسة�آفاق -ثالثا

، بعد انتظار  2016يف إطار عصرنة األنظمة املالية وإطالق خدمة الدفع اإللكرتوين يف اجلزائر يف �اية سنة 

التطور التكنولوجي الرقمي، باتت هذه اخلدمة ضرورية وحتمية بسبب التعامالت اإللكرتونية اليت طويل ومتاشيا مع 

ختص عمليات الشراء والبيع عرب شبكة اإلنرتنت، واليت باتت توفر سيولة كبرية ملختلف الدول مما ميكن من 

وطاملا أن نظام الدفع اإللكرتوين  احلصول على السلع واخلدمات وتسديد الفواتري بواسطة هذه األدوات إلكرتونيا،

يعترب أهم األبعاد الرئيسية لتكنولوجيات ممارسة التجارة اإللكرتونية، فما أثر إطالق خدمة الدفع اإللكرتوين على 

  ممارسة هذا النمط من التجارة يف اجلزائر يف السنوات املقبلة؟
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)III -7(   97   2015- 2005طور نسبة استخدام اإلنترنت من طرف األفراد خالل الفترة  

)III -8(   99   2015- 2005تطور نسبة استخدام اإلنترنت من طرف األسر خالل الفترة  

)III -9(   101  2015-2005تطور اشتراكات النطاق العريض الثابت خالل الفترة  

)III -10(   103   2015-2005تطور اشتراكات النطاق العريض المتنقل خالل الفترة  

)III -11(    105   2014- 2008تطور سلة أسعار تكنولوجيا المعلومات واالتصال خالل الفترة  

)III -12(   108                                             2019-2014حجم مبيعات تجارة التجزئة اإللكترونية على مستوى المناطق الجغرافية خالل الفترة  

)III-13(   111   2020-2014نمو التجارة اإللكترونية بين المؤسسات في الواليات المتحدة األمريكية خالل الفترة  

)III-14(   115   2015-1995تطور اشتراكات الهاتف الثابت في الجزائر خالل الفترة  

)III -15(   118   2015-1995تطور اشتراكات الهاتف النقال ونسبة التغلغل في الجزائر خالل الفترة  

)III -16(   120   2015اشتراكات الهاتف النقال لمتعاملي الهاتف النقال في السوق الجزائرية لسنة  

)III -17(   121   2015الحصة السوقية لمتعاملي الهاتف النقال في الجزائر لسنة  

)III -18(   122   2015-2014تطور اشتراكات االنترنت في الجزائر لسنتي  

)III -19(   123   2015حصة المتعاملين من اشتراكات االنترنت في الجزائر سنة  

)III -20(    124   2015-2012تطور عدد مشتركي االنترنت في الجزائر حسب التدفق خالل الفترة  

)III -21(   126   2014-2003اشتراكات ونسبة تغلغل النطاق العريض الثابت في الجزائر خالل الفترة  

)III -22(   127   2015- 2012عدد البلديات الموصولة باأللياف البصرية خالل الفترة  

)III -23(   130   2015 -2014 لسنةسلة أسعار تكنولوجيا المعلومات واالتصال في الجزائر  

)VI-1(   145  معامل الصدق والثبات لمحاور الدراسة  

)VI-2(  151 التوزيع التكراري للمؤسسات محل الدراسة على أساس المقر االجتماعي 

)VI-3(  152 التوزيع التكراري للمؤسسات محل الدراسة على أساس قطاع النشاط 

)VI-4(   152  التوزيع التكراري للمؤسسات محل الدراسة على أساس قطاع النشاط  

)VI-5(   153  رقم األعمال التوزيع التكراري للمؤسسات محل الدراسة على أساس  
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)VI-6(  153 نطاق السوق التوزيع التكراري للمؤسسات محل الدراسة على أساس 

)VI-7(   154  التوزيع التكراري ألفراد العينة حسب الجنس  

)VI-8(   154  التوزيع التكراري ألفراد العينة حسب العمر  

)VI-9(   155  التوزيع التكراري ألفراد العينة حسب المستوى التعليمي  

)VI-10(   156  التوزيع التكراري ألفراد العينة حسب الخبرة  

)VI-11(   157  التوزيع التكراري ألفراد العينة حسب التدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصال  

)VI-12(   157  التوزيع التكراري ألفراد العينة حسب مستوى المعرفة في استخدام برنامج معالجة النصوص  

)VI-13(   158  التوزيع التكراري ألفراد العينة حسب مستوى المعرفة في استخدام برنامج جدول البيانات  

)VI-14(  158  قواعد البيانات  التوزيع التكراري ألفراد العينة حسب مستوى المعرفة في استخدام برنامج  

)VI-15(   159  التوزيع التكراري ألفراد العينة حسب مستوى المعرفة في استخدام برنامج النشر على الويب  

)V-1(   164  التوزيع التكراري لتطبيقات التجارة اإللكترونية في المؤسسات محل الدراسة  

)V-2(  165  في المؤسسات محل الدراسة وفقا لحجم المؤسسة  التوزيع التكراري لتطبيقات التجارة اإللكترونية  

)V-3( 167   المنوال والتكرارات النسبية للقيمة المنوالية لتطبيقات التجارة اإللكترونية في المؤسسات محل الدراسة 

)V-4(  170 االختبار الثنائي للعينة الواحدة واختبار الفرضية األولى 

)V-05(  بين كل فقرة من فقرات المحور األول وكذا مجاالت الدراسة للمحور والدرجة الكلية  معامل ارتباط كريمر

  للمحور 

174  

)V-6(   المؤشرات اإلحصائية الخاصة بمحور العوامل التنظيمية المؤثرة على تطبيق التجارة اإللكترونية في المؤسسات

  محل الدراسة 

177  

)V-7(  182  مربع للعالقة بين موقف المسير وتطبيق التجارة اإللكترونية  نتائج اختبار كاي  

)V-8(   182  نتائج اختبار كاي مربع للعالقة بين المستوى التعليمي للمسير وتطبيق التجارة اإللكترونية  

)V-9(   183  نتائج اختبار كاي مربع للعالقة بين خبرة المسير وتطبيق التجارة اإللكترونية  

)V-10(   اختبار اإلشارة للعينة الواحدة الخاص ببعد موقف المسيرين من تطبيق التجارة اإللكترونية في المؤسسات محل

  الدراسة 

184  

)V-11(   185  نتائج اختبار كاي مربع للعالقة بين حجم المؤسسة وتطبيق التجارة اإللكترونية  

)V-12(  الخاص ببعد كفاية موارد المؤسسة لتطبيق التجارة اإللكترونية في المؤسسات محل  اختبار اإلشارة للعينة الواحدة

  الدراسة 

187  

)V-13(   190  اختبار اإلشارة للعينة الواحدة الخاص ببعد صياغة إستراتيجية التجارة اإللكترونية في المؤسسات محل الدراسة  

)V-14(  بمحور العوامل التكنولوجية المؤثرة على تطبيق التجارة اإللكترونية في المؤسسات  المؤشرات اإلحصائية الخاصة

  محل الدراسة 

191  

)V-15(   194  اختبار اإلشارة للعينة الواحدة الخاص ببعد سرعة النفاذ لشبكة اإلنترنت في المؤسسات محل الدراسة  

)V -16(   195  اختبار اإلشارة للعينة الواحدة الخاص ببعد الثقة في المعاملة التجارية عبر االنترنت في المؤسسات محل الدراسة  

)V -17(   197  اختبار اإلشارة للعينة الواحدة الخاص ببعد اللغة في المؤسسات محل الدراسة  

)V -18( بمحور العوامل البيئية المؤثرة على تطبيق التجارة اإللكترونية في المؤسسات محل  المؤشرات اإلحصائية الخاصة

 الدراسة 

198 

)V -19(   202  اختبار اإلشارة للعينة الواحدة الخاص ببعد الضغط التنافسي  

)V -20(   203  اختبار اإلشارة للعينة الواحدة الخاص ببعد الضغط الخارجي للزبائن والموردين  
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)V -21(   204  اختبار اإلشارة للعينة الواحدة الخاص ببعد الدعم الحكومي  

)V -22(   205  اختبار اإلشارة للعينة الواحدة الخاص ببعد البيئة التشريعية والقانونية  

)V -23(   206  اختبار اإلشارة للعينة الواحدة الخاص ببعد البيئة الرقمية  
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  الصفحة  العنوان  الرقم
) -1( 03  اإلنترنت كمركز تفاعل أقطاب االقتصاد الرقمي 

)-2(  22   عناصر التجارة اإللكترونية  

)-3( 24  النموذج العام لعملية التجارة اإللكترونية 

)-4(  26   الرقمية في المؤسسة أبعاد التكنولوجيا  

)-5(  29   تصنيف التجارة اإللكترونية على أساس عدد المتعاملين  

)-6( 34  أصناف التجارة اإللكترونية 

)I -7(  23 اإلنتقال من نظام الدفع التقليدي إلى نظام الدفع اإللكتروني 

)II -1(   70  العوامل المؤثرة على تطبيق التجارة اإللكترونية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  

)III -1(   83   2016-2010تطور عدد األجهزة الرقمية خالل الفترة  

)III -2(   83   2016-2010تطور عدد الحواسيب، اللوحات الرقمية والهواتف الذكية خالل الفترة  

)III -3(  86   2015-2005نسبة اشتراكات الهاتف الثابت والمحمول في العالم خالل الفترة  تطور  

)III -4(   87   2015- 2005تطور إشتراكات الهاتف الثابت على أساس التنمية خالل الفترة  

)III -5(   88   2015-2005تطور اشتراكات الهاتف النقال على أساس التنمية خالل الفترة  

)III -6(   90  على أساس المناطق الجغرافية  2015نسبة اشتراكات الهاتف الثابت والنقال خالل سنة  

)III -7(   تطور نسبة استخدام اإلنترنت لألفراد، األسر، مشتركي النطاق الثابت والعريض على المستوى العالمي خالل

   2015-2005الفترة 

92  

)III -8(  94  2015-2005تطور نسبة األفراد المستخدمين لإلنترنت على أساس التنمية خالل الفترة 

)III -9( 95  2015-2005 الفترة تطور نسبة األسر المستخدمة لإلنترنت على اساس التنمية خالل 

)III -10(  96   2015- 2005 تطور نسبة اشتراكات النطاق العريض الثابت على أساس التنمية خالل الفترة  

)III -11(  96   2015-2005 تطور نسبة اشتراكات النطاق العريض المتنقل على أساس التنمية خالل الفترة  

)III -12(   98   2015و 2005المقارنة بين نسبة استخدام االنترنت من طرف األفراد على المناطق الجغرافية للسنتين  

)III -13(  100   2015و 2005بين نسبة استخدام االنترنت من طرف األفراد على المناطق الجغرافية للسنتين  المقارنة  

)III -14(   102   2015حصة المناطق الجغرافية من النطاق العريض الثابت لسنة  

)III -15(   104   2015حصة المناطق الجغرافية من النطاق العريض المتنقل لسنة  

)III -16(   106   2014-2008تطور سلة أسعار تكنولوجيا المعلومات واالتصال خالل الفترة  

)III -17(   107  2015-2011تطور عدد صفقات التجارة اإللكترونية على مستوى العالم خالل الفترة  

)III-18(    108   2019- 2014حجم تجارة التجزئة اإللكترونية في العالم خالل الفترة  

)III -19(    110   2015حصة المناطق الجغرافية من تجارة التجزئة اإللكترونية على المستوى العالمي سنة  

)III-20(   112   2020-2014نمو التجارة اإللكترونية بين المؤسسات في الواليات المتحدة األمريكية خالل الفترة  

)III-21(   113   2015-2009تطور حجم التجارة اإللكترونية بين المؤسسات خالل الفترة  

)III-22(  116  تطور اشتراكات الهاتف الثابت في الجزائر خالل الفترة  

)III -23(    117  نسمة في الجزائر خالل الفترة  100تطور نسبة االشتراكات في الهاتف الثابت لكل  

)III -24(   119  نسمة في الجزائر خالل الفترة 100تطور نسبة االشتراكات في الهاتف النقال لكل  

)III -25(   122   2015-2011تطور رقم األعمال المحقق من سوق الهاتف النقال والثابت في الجزائر خالل الفترة  

)III -26(  124   2015سنة  حصص مشتركي االنترنت من حيث التكنولوجيا المستخدمة  
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)III -27(  125   2015 حصة االشتراكات من االنترنت حسب التدفق للسداسي األول من سنة  

)III -28(   126   2014 -2003نسبة تطور اشتراك النطاق العريض الثابت في الجزائر خالل الفترة  

)III -29( 128  المؤشرات والقيم المرجعية واألوزان: دليل تنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

)VI -1(   149  نموذج الدراسة  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

������������ 
 



 ف�رس�املحتو�ات

 

- 280 - 
 

 ف�رس�املحتو�ات

  شكر�وعرفان

  إ�داء

  املقدمة�العامة�  ن- ب
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05   أسس االقتصاد الرقمي  

 تكنولوجيا�املعلومات�و�تصال�-ثانيا 06

06   تعريف تكنولوجيا املعلومات واالتصال  
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07   أمهيتها  

08   مكونات البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات  

  من التجارة التقليدية إلى التجارة اإللكترونية االنتقال - ثالثا  14

14  النشأة 

15  كرتونيةالتجارة اإللجارة التقليدية إىل عملية االنتقال من الت 

18  تعريف التجارة اإللكرتونية 

19  خصائصها 

21  أمهيتها 

22  عناصرها 

23  مبدأ عملها 

  تصنيفات التجارة اإللكترونية - رابعا  25

  أدوات الدفع المستعملة في التجارة اإللكترونية -خامسا  35

  أمن المعامالت على التجارة اإللكترونية - سادسا  41

  الفصل األولخالصة   45

  تطبيقات التجارة اإللكترونية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: الفصل الثاني
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50   تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة  

51    الصغرية واملتوسطةأمهية املؤسسات  

52   خصائص املؤسسات الصغرية واملتوسطة  

  معوقات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - ثانيا  55

55   مشكالت التمويل  

55   مشكل العقار  

56   مشكل املواد األولية  

56   مشاكل اجرائية مع اجلهات احلكومية  

57   مشاكل التأهيل البشري  

58   مشاكل تسويقية  

58   تكنولوجية مشاكل  

58   مشاكل ادارية وتنفيذية  

  فوائد تطبيق التجارة اإللكترونية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - ثالثا  59

  مستويات تطبيق التجارة اإللكترونية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - رابعا  65

  العوامل المؤثرة على تطبيق التجارة اإللكترونية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -خامسا  69

  خالصة الفصل الثاني  
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  تمهيد  81
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  أسباب تأخر التجارة اإللكترونية في الجزائر - ثالثا  129
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  خالصة الفصل الرابع  160

  نتائج�الدراسة�واختبار�الفرضيات: الفصل�ا��امس

  تمهيد  161

  
162  

  األول من الدراسة واختبار الفرضية األولى والثانية من البحث تحليل نتائج المحور -أوال

  وفرضياتهما الفرعية 

162    تكنولوجيات تطبيق التجارة اإللكرتونية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة: حتليل نتائج احملور األول  
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192  اختبار الفرضية اخلامسة من البحث وفرضيا�ا الفرعية واملتعلقة باحملور الثالث من الدراسة 
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  :الملخص

يهدف هذا البحث إىل دراسة العوامل املؤثرة على تطبيق التجارة اإللكرتونية يف املؤسسات الصغرية 

تناول اجلزء النظري اإلطار  ، ولتحقيق ذلك قمنا بتقسيم البحث إىل جزئني، نظري وتطبيقي،واملتوسطة اجلزائرية

النظري للتجارة اإللكرتونية وكذا تطبيقا�ا يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة من خالل حتديد فوائد استخدامها من 

فقد تناول واقع التجارة  يهذه املؤسسات، مستويات ممارستها وكذا العوامل املؤثرة على تطبيقها، أما اجلزء التطبيق

زائر باإلضافة إىل دراسة ميدانية لعينة من املؤسسات بسطيف، حيث وجهت استمارة البحث اإللكرتونية يف اجل

إىل مسريي املؤسسات الصغرية واملتوسطة بسطيف �دف حتديد أهم تطبيقات التجارة اإللكرتونية يف هذه 

ط بالبيئة الداخلية املؤسسات وكذا العوامل املؤثرة على عملية التطبيق، فقد تناولت جمموعة من العوامل ترتب

للمؤسسة واملتمثلة يف خصائص املسريين وخصائص املؤسسة، العوامل التكنولوجية مثل سرعة النفاذ لالنرتنت، 

األمن والثقة واختالف اللغة، باإلضافة إىل العوامل اخلارجية واملتمثلة يف الضغط التنافسي، الضغط اخلارجي، 

  .نونية والبيئة الرقميةالدعم احلكومي، البيئة التشريعية والقا

  :الكلمات الدالة

التجارة اإللكرتونية، املؤسسات الصغرية واملتوسطة، اإلقتصاد الرقمي، تكنولوجيا املعلومات واإلتصال، 

 .العوامل التنظيمية، العوامل التكنولوجية، العوامل البيئية

Summary: 

This research aims to study the factors influencing the application of e-commerce in the 

Algerian SMEs. To achieve this, we divided the research into two parts, theoretical and 

practical one. The theoretical part exposes the theoretical framework of e-commerce, its 

applications in small and medium enterprises, and the factors influencing its application. The 

practical section exposes the reality of electronic commerce in Algeria in addition to a field 

study of a sample of SMEs in Setif, where the questionnaire was disturbed to the managers of 

its and aims to identify technologies of e-commerce adoption in these institutions as well as 

the factors influencing the application process. They dealt with a number of factors related to 

the internal environment of the institution, namely the characteristics of the managers and the 

characteristics of the institution, Technological factors such as speed of access to the Internet, 

security and trust, and environmental factors such us competitive pressure, external pressure, 

government support, legislative and legal environment and digital environment. 

Key words:  

digital economy, information and communication technology, e-commerce, small and 

medium enterprises, organizational factors, technological factors, environmental factors. 


