
 
 
 

 املؤمتر العلمي الثالث لعلوم املعلومات

 الفرص والتحديات: للمجتمعاتاقتصاد املعرفة والتنمية الشاملة 

 م  2017أكتوبر  11- 10يف الفرتة من 

 

 

 

143 

 االقتصاد حنو التحول ظل يف االلكرتونية التجارة تطبيق إسرتاتيجية

 اجلزائر حالة دراسة  اجلديد

 نذير غانيةد.  بوشول السعيد د. 

   ، اجلزائرالشهيد محه خلضر الوادي جامعة استاذ حماضر  أ 

  :ملخص

 واخرتاعات اكتشافات ومن املختلفة العلوم يف تقدم من اليوم العامل يشهده ما ظل يف        

.  املعلوماتية بالثورة يعرف ما أو واالتصاالت تكنولوجيا يف تقدم من حدث ما سيما ال معرفية

 االنرتنت على القائم االقتصاد أي اجلديد االقتصاد مسات من هي التطورات هذه وكل

 ساهم ولقد ، الدول جلميع والقادمة احلالية القوة تعترب اليت املعلومات وتكنولوجيا واالتصاالت

 اختارت اليت املؤسسات حتقق وبذلك. العامل دول بني التجاري التبادل حجم دائرة توسيع يف

 بينما حمدودة فوائدة التجارية العمليات يف احلالية طريقتها إىل اإللكرتونية التجارة لتضيف

 فوائد حيصدون سوف اإللكرتونية التجارة لتواكب احلالية عملهم طريقة غريوا الذين أولئك

 واضحة إسرتاتيجية وضع املؤسسات  على اإللكرتونية التجارة من ولالستفادة ، حمدودة غري

 العوائق من الكثري جتنب يف ذلك ألهمية التطبيق عملية يف الشروع بلق إليها النظر ينبغي

 . التجارة من النوع هذا  تطبيق انتشار تعيق اليت

 :الكلمات املفتاحية

 التجارة اإللكرتونية  ، االقتصاد اجلديد  

Abstract:  
 In light of what the world is witnessing today the progress in various sciences and 
knowledge discoveries and inventions in particular advances in technology and 
communications, or what is known as the information revolution. All these 
developments are a feature of the new economy of any economy based on the Internet, 
telecommunications and information technology, which is the current strength and 
future of all nations, and has contributed to expanding the volume of trade exchange 
between the countries of the world. And thus achieves the institutions that chose to add 
e-commerce to the manner of the current business processes its benefits are limited, 
while those who changed the way with their current work to keep up with e-
commerce will reap the benefits is limited, and to take advantage of e-commerce 
institutions should develop a clear strategy should be considered before embarking on 
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the application process essential in order to avoid the many obstacles that hinder the 
widespread application of this type of trade. 
Key Words : E-commerce, the new economy . 

  :متهيد     

 واجتماعية وسياسية اقتصادية حتوالت األخري العقد يف الدولية الساحة شهدت             

 مثل العمالقة العاملية االقتصادية التكتالت وتقوية واحد، بقطب دولي نظام ظهور منها كبرية،

 عن يعرب الذي الدولي املعلومات وجمتمع املذهل التكنولوجي التقدم إىل إضافة األوروبي االحتاد

 مسات من هي التطورات هذه وكل ، املعلومات ثورة اآلن ُيعرف ومبا التكتالت وقوة الدول قوة مدى

 اليت املعلومات وتكنولوجيا واالتصاالت االنرتنت على القائم االقتصاد أي اجلديد االقتصاد

 القطاعات كل يف الكبري األثر لإلنرتنت وأصبح الدول جلميع والقادمة احلالية القوة تعترب

 األدوات خمتلف على عناصره مترير من مّكنه أنه االقتصاد، على االنرتنت منافع ومن. واجملاالت

 بالتجارة تسميته على اصطلح ما أو االنرتنت عرب التجارة ، املزايا هذه ومن ، يوفرها اليت

 اإلسرتاتيجية بتبين مرهون للمؤسسات بالنسبة األعمال من النوع هذا جناح لكن اإللكرتونية،

 من الكثري جتنب يف ذلك ألهمية التطبيق عملية يف الشروع قبل إليها النظر وينبغي واضحة،

 . التجارة من النوع هذا انتشار تعيق اليت العوائق

 التجارة اعتماد أو تطبيق إسرتاتيجية  إىل التطرق املداخلة هذه خالل من سنحاول      

 :   التالية احملاور خالل من اجلديد االقتصاد ظل يف االلكرتونية

 . اجلديد االقتصاد .1

 ؛   اإللكرتونية التجارة مفهوم .2

 ؛   اإللكرتونية التجارة تصنيف .3

 ؛   اجلديد االقتصاد ظل يف اإللكرتونية التجارة واقع .4

 ؛    النامية البلدان يف األعمال ملنظمات بالنسبة اإللكرتونية التجارة .5

 ؛   اإللكرتونية التجارة حنو التحول مراحل .6

 ؛  اإللكرتونية التجارة اسرتاتيجيات .7
 .  اجلزائر يف اإللكرتونية التجارة إلسرتاتيجية العام اإلطار .8

 . اجلديد االقتصاد .1

 االقتصاد مفهوم حول كلها تتمحور  تعريفات عدة وله املعرفة، على املبين االقتصاد  يقصد به

 االقتصادي للنمو الدافعة الرئيسة القوة باعتبارها املعرفة، واستخدام ونشر إنتاج مبدأ على القائم

 واإلبداع املعرفة فيه تلعب الذي االقتصاد ذلك على املعرفة اقتصاد ينطوي الدراسة. الثروة وزيادة

 عوامل أهم املعرفة وتعترب. واستدامته النمو إحداث يف ومتناميا رئيسا دورا االبتكار/والتجديد

 . بذاتها قائمة سلعة تعترب املعرفة أن بل. املعرفة على املبنية اإلقتصادات يف النمو
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 : اجلديد اقتصاد حنو التحول متطلبات   

 من هلم واضحة اسرتاتيجيات وضع يف البلدان ملساعدة التالي اإلطار الدولي البنك طور         

 :   املعرفة اقتصاد حنو التحول عملية أجل

 املوجودة املعرفة استخدام كفاءة أجل من احملفزة السبل يوفر ومؤسساتي اقتصادي نظام - 

 .احلر العمل وازدهار واجلديدة

 .جيد بشكل املعرفة يف والتشارك واستخدام خلق، أجل من واملهرة املتعلمني السكان توفر -

 .املعلومات ومعاجلة ونشر الفعال االتصال لتسهيل للمعلومات دينامكية حتتية بنية توفر -

 واجلامعات األحباث ومراكز للشركات وذلك عالية بكفاءة تتمتع ابتكار منظومة توفر - 

 واستيعاب للمعرفة، املتنامي العاملي املخزون إىل الدخول أجل من األخرى، واملنظمات واملستشارين

 .جديدة تكنولوجيا وخلق احمللية احلاجات مع وتكيفيها االبتكارات هذه

 من كثري ويف مستمرة، بصفة واخلدمات السلع تطوير إىل احلاجة ازدادت لذلك وكنتيجة      

 اإلملام ضرورة يعظم ما وهو. االلكرتونية الشبكات خالل من وتشرتى تباع أصبحت احلاالت

 هذه ساهمت وقد.االقتصادي الطلب تلبية عليها يتوقف حيث اجلديدة التكنولوجيا بتطبيقات

 : األمد طويلة التالية العوامل من بتحفيز الدولي اإلنتاج توسع فى القوى

 االستثمار أنواع كل أمام اجملال أفسح الذي األمر البلدان، بني احلدود وتالشى السياسات حترير -

 .املختلفة الرأمسالية والرتتيبات املباشر األجنيب

 اقتصاديا األوفر من جعل واالتصاالت النقل تكاليف واخنفاض السريع التكنولوجي التغري -

 عن حبثا العامل أرجاء عرب واملكونات املنتجات ونقل جغرافيًا املتباعدة العمليات بني تكامل إجراء

 .الكفاءة

 ذلك يف مبا كفاءتها، لزيادة جديدة طرق اكتشاف على الشركات أجربت املتزايدة املنافسة -

 .التكاليف لتقليل معينة إنتاجية أنشطة أماكن وتغيري جديدة أسواق استخدام

  اإللكرتونية التجارة مفهوم .2

 على سنتوقف بداية  فإننا ، بعد فيما سنذكرها اليت التعاريف من العديد وجود من بالرغم    

 نشاط عن يعرب ما هو و" التجارة:"  مقطعني إىل تقسيمها خالل من"  اإللكرتونية التجارة" تعبري

. عليها متفق نظم و قواعد عدة حتكمه و واخلدمات السلع تناول خالل من يتم ، اقتصادي

 نشاط أداء هنا بها يقصد و ،( التجارة) األول النشاط أداء جملال التوظيف من نوع هو و" اإللكرتونية"

 . اإلنرتنت شبكة الوسائل هذه أهم من جند حيث ، إلكرتونية وسائل باستخدام جتاري

 :  أهمها تعاريف بعدة اإللكرتونية التجارة عرفت لقد و

 عمليات من متكاملة جمموعة"  أنها على اإللكرتونية التجارة العاملية التجارة منظمة تعرف -

 " . إلكرتونية بوسائل املنتجات بيع و تسويق و توزيع و إنتاج

 "  التجارية الصبغة ذات اإللكرتونية املبادالت خمتلف"  -
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 عن ، التجارية املبادالت وتطوير بضمان تسمح اليت املعلومات لتكنولوجيا األمثل االستعمال"  -

:  األموال مبادالت ، اإللكرتونية الطبيعة ذات اجملالت ، والشبكة ، اإللكرتوني الربيد طريق

 "  إلكرتونيا املعلومات لوتباد إلكرتونيا

 صاحب الذي التطور حيث من ختتلف عدة مبراحل اإللكرتونية التجارة عربت كما         

 :  هي املراحل وهذه االنرتنت شبكة استخدام

 على وأنشطتها بها اخلاصة كتيبات نشر على الشركات قبل من االنرتنت استخدام اقتصر -

 . اإلنرتنت شبكة على مواقعها

 واالستثمارات األنشطة توضح اليت املعلومات نشر يف االنرتنت شبكة على املواقع استخدام مت -

 . الشركات تصدرها اليت الدورية والبيانات

 املواقع ومعرفة نشر عملية يف والتقنيات الربجميات أنواع استخدام على املرحلة هذه انطوت -

 . تصفح كأدوات بسيطة ومجل كلمات واستخدام

 اإللكرتونية التجارة ترسيخ يف واستخدمتها االنرتنت شبكة مستقبل املرحلة هذه تعكس -

 . اإلنرتنت شبكة على املواقع متثلها اليت شركات عن املعلومات كافة على وتنطوي
 :   اإللكرتوني والتسويق اإللكرتونية واألعمال اإللكرتونية التجارة بني التفرقة ميكن

 املؤسسات أحد أو املنشآت بأحد املتعلقة األعمال مجيع إدارة بها يقصد : اإللكرتونية األعمال 

 ، االنرتنت شبكة وخاصة ، احلديثة التكنولوجية الوسائل استخدام خالل من الكرتونية بطريقة

 أعماهلا وحجم نطاق لتوسيع املتاحة الفرص واستغالل املنشأة أعمال كفاءة زيادة على يساعد مما

 . العاملي السوق من أكرب نصيب على وحصوهلا ،

  املالية الصفقات وإجراء ، والشراء البيع بعمليات يتعلق الذي اجلزء هو:  اإللكرتونية التجارة 

 عن عمالئها وبني بينها أو ، أخرى مؤسسة أي وبني املنشأة بني تتم اليت التجارية العمليات وإمتام

 يتعلق والذي االلكرتونية األعمال من جزء تعد االلكرتونية التجارة فإن ثم ومن االنرتنت، طريق

 . االنرتنت على والبيع الشراء بأنشطة

 فإن وعليه ، التسويقية األنشطة أداء يف االنرتنت استخدام بأنه يعرف : االلكرتوني التسويق 

 األنشطة تلك أن إال ، االلكرتونية األعمال أنشطة من تعد االلكرتونية التسويق أنشطة كل

 . االلكرتونية التجارة من جزء تعد اليت هي والشراء البيع معامالت على ترتكز اليت التسويقية

  اإللكرتونية التجارة تصنيف .3

 تلك بعض يبني التالي والشكل حوهلا تدور اليت األمناط من جمموعة االلكرتونية للتجارة          

 ميكن األبعاد متعدد مفهوم أنها علي اإللكرتونية التجارة إلي النظر ميكن  حيث األمناط

  -:  يلي كما منط من أكثر يف واستخدامه تطبيقه

 Business to Business     أعمال مؤسسة - أعمال مؤسسة -

 وتكنولوجيا االتصاالت شبكات خالل من البعض بعضها األعمال مؤسسات بني يتم النمط وهذا

 عمليات وإمتام الفواتري وتسليم ، والعارضني للموردين الشراء طلبات لتقديم وذلك ، املعلومات
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 البيانات تبادل يف خاصة عديدة سنوات من موجود اإللكرتونية التجارة من النمط وهذا ، الدفع

 .  اخلاصة الشبكات خالل من إلكرتونيا

  Business to Consumer مستهلك – أعمال مؤسسة -

  النوع وهذا العادي التجاري التبادل يف بالتجزئة البيع ميثل اإللكرتونية التجارة من النمط هذا

  للتسوق التجارية باملراكز يسمي ما اآلن فهناك ، اإلنرتنت شبكة ظهور مع كبري بشكل توسع قد

Shopping malls  وتقوم املؤسسات لصاحل واخلدمات، السلع عرض خالل من خدماتها تقدم 

 ويتم اإلنرتنت شبكات خالل من والبيع الشراء عمليات حيث من التجارية الصفقات بتنفيذ

 عند نقدًا أو اإللكرتونية الشيكات أو االئتمان بطاقات شيوعًا أكثرها خمتلفة بطرق الدفع

 . التسليم

      Business to Administrationحكومية إدارة – أعمال مؤسسة -

 الواليات ففى املثال، سبيل فعلى. احلكومية واهليئات الشركات بني املعامالت كل يغطى النمط هذا

 أن للشركات وميكن االنرتنيت شبكة خالل من احلكومية املشرتيات عن اإلعالن يتم املتحدة

 يتوسع  سوف لكنه وليده، مرحله فى النمط هذا يعترب وحاليا. إليكرتونيا معها الردود تتبادل

 .اإللكرتونية التجارة بأسلوب عملياتها باستخدام احلكومات  قامت اذا كبرية بسرعة

   Consumer to Administration حكومية إدارة – مستهلك -

 منط من كل ومنو اإللكرتونى التعامل انتشار مع ينتشر رمبا ولكنه. بعد يبزغ مل النمط هذا

 .احلكومية اهليئة إىل والشركة املستهلك إلي الشركة

 . اجلديد االقتصاد ظل يف اإللكرتونية التجارة واقع .4

 املناطق حبسب م2012 عام منذ اإللكرتونية التجارة لتطور الكمي النمو إىل 01 جدول ويشري  

 وقدر عام، كل تقريبًا يتضاعف اإللكرتونية التجارة حجم إمجالي أن ويوضح املختلفة، اجلغرافية

 . م2017 عام حبلول دوالر مليار 2357.4 بنحو

 مليار  الوحدة 2017- 2012 العامل مستوى على اإللكرتونية التجارة حجم تقديرات:  01رقم اجلدول

  دوالر

 

 أطروحة ، العربية البلدان يف االلكرتونية التجارة ومعوقات اجتاهات ، االسد قائد راجح : املصدر

 . 2016/ 2015 ، اجلزائر جامعة ، دكتوراه

201220132014201520162017

301.2383.9525.2618.2855.71052.9آسيا و الباسفيك 

379.8431482.6538.3597.9660.4أمريكا الشمالية 

277.5312347.4382.7414.2445أوربا الغربية 

41.549.55864.468.873.1وسط شرق أوربا 

37.548.157.764.970.674.6أمريكا الالتنية 

20.62733.839.645.551.4الشرق االوسط و افريقيا 

1058.21251.41504.617712052.72357.4النطاق العالمي 
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 بالتجارة اخلاصة األساسية البنية ومؤشرات االلكرتونية التجارة منو اجتاهات تعكس كما

 األوربياآلسيوي و األمريكي  الدور تصاعد يف األول يتمثل ، هامني حتولني حدوث اإللكرتونية

، حيث    اإللكرتونية للتجارة  النسبية األهمية تزايد يف الثاني والتحول القادم العقد خالل

 .   % 90يشكلو أكثر من 

 .  النامية البلدان يف األعمال ملنظمات بالنسبة اإللكرتونية التجارة .5

 التجارة مزايا من املؤسسات باستفادة يتعلق فيما وخصوصا النامية البلدان حلالة بالنسبة أما

 :    يلي فيما تلخيصها ميكن املزايا هذه من العديد إىل تشري الدراسات فان اإللكرتونية

 اليت اجلديدة بالفرص احملليني األعمال رجال وعي لزيادة نظرا األسواق تتطور:  السوق تطوير -

 .  االتصال وسائل يف والتقدم اإللكرتونية التجارة توفرها

 أدنى حد يف زهيد باستثمار قام متى إلكرتونيا تاجر يصبح أن شخص ألي ميكن :أقل تكاليف -

 .اتصاالت تكاليف بعض وحتمل شخصي آلي حاسب جتهيزات من

 خارج اإللكرتونية التجارة منو فإن"  ماركيتينج يورو"  بها قامت دراسة حسب : التنويع -

 على املستعملة اللغات أن املتوقع ومن ، مطردة زيادة يف واليابان وأوربا األمريكية املتحدة الواليات

 . باالجنليزية الناطقني غري االنرتنت مستعملي عدد زيادة مع تتنوع سوف االنرتنت

 إىل القفز من النامية البلدان يف الفقراء التكنولوجية اإلبداعات متكن : التكنولوجي اإلبداع -

 أن تعين لإلنرتنت احملادثة على التعرف تكنولوجيا تطوير إن ، اإللكرتونية التجارة عامل

 . املاوس ونقر املفاتيح ملس بدون اإلنرتنت عرب اإلحبار بإمكانهم املستهلكني
 تبين على النامية البلدان يف للشركات اجلديدة التكنولوجيات تساعد : التنافسي التسعري -

 االنتماء على قادرة تصبح املناسبة املتوسطة باألدوات الشركات تتجهز وعندما ، تنافسية أسعار

 اختيار إمكانية النامية البلدان يف املستهلكني االلكرتونية التجارة أيضا متنح ، العرض سالسل إىل

 . شفافة وبطريقة تنافسية بأسعار واخلدمات املنتجات من واسعة تشكيلة

 عن وذلك الوقت دور تقليص من اإلنرتنت تكنولوجيات متكن : واملسافة الزمن تأثري عدم -

 يتم ، اجلغرايف موقعها عن النظر بغض بالتعاون للشركات والسماح العمليات يف التسريع طريق

 . واخلدمات الربجميات مثل إلكرتونيا املنتجات توزيع حاليا

 جديدة ومعيشة عمل فرص إجياد من اإللكرتونية التجارة متكن :واملعيشة للعمل جديدة فرص -

 على الطلب وزيادة السوق إىل جديدة منتجات إدخال عن الفرص هذه وتنتج النامية للبلدان

 .  جديدة أسواق وخلق واخلدمات املنتجات
 من توافر عدد يتطلب النامية الدول يف خاصة وازدهارها ومنوها اإللكرتونية التجارة انتشار إن  

 واملتمثلة يف هلا الشامل النفاذ و الرقمية التحتية البنية: وأهمها لقيامها الضرورية املتطلبات

الثابتة  واهلواتف االتصاالت وأجهزة االتصال شبكات من واالتصاالت املعلومات تقنية قطاع

 املضيفة واحلاسبات اإلنرتنت استخدام وانتشار التطبيقات، مج راوب اآللية واحلواسب والنقالة

 عرب للتعامالت املناسبة واألنظمة التشريعات سن ضرورة إىل إضافة. اإلنرتنت خدمات ومزودي
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 وجود و املعلومات، تقنية مع للتعامل املؤهلة العاملة اليد توفر أهمية وكذلك. شبكة اإلنرتنت

 .االلكرتونية الدفع بوسائل يتعلق فيما خاصة متطور مصريف قطاع

 .  اإللكرتونية التجارة حنو التحول مراحل .6

 املوقع تصميم إىل مباشرة تنتقل أال اإللكرتونية التجارة إىل التحول تريد اليت املؤسسة على جيب

 مهمة املراحل هذه تعترب ، املختصني وحسب ، املراحل من مبجموعة املرور دون بها اخلاص التجاري

 :   يلي فيما املراحل هذه اختصار وميكن ، املطاف نهاية يف نتيجة ذا املشروع جلعل للغاية

 عادي مستخدم كأي االنرتنت الشركة مسؤول يستخدم املرحلة هذه يف : االنرتنت على التعرف -

 ، بأعماله ارتباطها ومدى االنرتنت فائدة ملعرفة االهتمام ذات مواقع من جمموعة يف فيتجول ،

 مدى على املرحلة هذه خالل واالنرتنت الشركة مسؤول بني العالقة يف التطور يعتمد ما وعادة

 للتطور وطبقا له، بالنسبة فائدة ذات مواقع إىل الوصول يف حيالفه الذي والنجاح التوفيق

 القائم العشوائي الدخول مرحلة من باالنتقال قراره يتخذ ما غالبا الشركة املسؤول فان ، املتوقع

 . واضحة غايات هلا حبث وبعمليات مسبق بهدف احملدد املنظم دخول إىل واهلواية املصادفة

 يف االلكرتوني الربيد من االستفادة مدى استكشاف للشركة ميكن :االنرتنت أدوات استكشاف -

 يف الشركة وعلى ، والفاكس التليفون حمل تدرجييا وإحالله الداخلية مراسلتها تكاليف خفض

 للمواقع زيارتها وترفع الشبكة على دخوهلا مستوى من وتكثف تطور أن أيضا املرحلة هذه

 . ملعلومتها مضافة قيمة يولد انتقائي بشكل ذلك يتم أن على إطاراتها وتدرب اخلارجية

 على جتواهلا من مضافة على احلصول يف الشركة جنحت إذا : ساكن إلكرتوني موقع بناء -

 دائما وجودا فيها حتقق اليت الثالثة للمرحلة لالنتقال أمامها مهيأة تكون األمور فإن ، االنرتنت

 والوجود ، اآلخرون بزيارة هي تقوم كانت أن بعد بزيارتها اآلخرين يقوم لكي الشبكة على

 مبعنى ساكن موقع ببناء تقوم ثم امسها من يقرتب موقع اسم حجز خالل من يتحقق الدائم

 عليها جيب املرحلة هذه ويف ، املتخصصة الشركات إحدى خالل من أو بنفسها سواء متجدد غري

 جلهة تابع املوقع على صفحة على بامسها املوقع يكون أن منها النقاط من جمموعة مراعاة

 . املصممة الشركة ،وليس الشركة مدير أو صاحب هو املوقع عن اإلداري املسؤول يكون وأن ، أخرى

 ، حمدود للموقع الزيارات عدد أن غالبا الشركة ستكشف موقع بناء بعد : للموقع الدعاية -

 مبواقع وتسجيله للموقع الدعاية خطة تنفيذ وهي الرابعة املرحلة يف البدء عليها يكون وهنا

 وبالتالي زيارته لتتم ، به العامل تعريف يتم حتى الشبكة على القوية العاملية البحث وأدوات

 بطيئا يكون ما وغالبا اجيابي بشكل اخلارجي واالنتشار املبيعات حجم يف تؤثر أن للشركة ميكن

 . األحيان بعض يف متسارعا منوا يسجل قد لكنه ومتدرجا

 . السابقة املرحلة يف مت ملا دقيق تقييم بإجراء الشركة تقوم املرحلة هذه يف : املوقع تقييم -

 ذات االنرتنت على موقعها وراء من احملققة القيمة أن رأت إذا : ديناميكي موقع إىل التحول -

 مع ومفتوح مباشر اتصال خط تأجري ميكنها ألعماهلا أكرب ودعم جناح احتماالت وحتمل جدوى

 تليفوني اتصال إىل حتتاج ال وبالتالي ، اخلدمة مقدمي أحد خالل من الوقت طوال االنرتنت
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 يف وعليها ، إرساهلا من دقائق أو ثوان بعد اآلخرين من اإللكرتوني بالربيد الرسائل وتصلها

 اليوم أو الساعة مدار على سواء املعلومات متجدد ديناميكي موقع إىل موقعها حتويل املرحلة هذه

 وكل ، وطلباتهم املوقع لزوار السريعة االستجابة على عالية قدرة لديها تنشئ وأن ، األسبوع أو

 . اإللكرتونية التجارة ممارسة يف وتشرع بالعائد التكلفة موازنة ضوء يف يكون ذلك

 هذه يف ميكنها التكلفة يفوق العائد أن الشركة رأت ما إذا : اإللكرتونية األعمال إىل التحول -

 الكامل واالرتباط دمج عملية تبدأ وفيها واألخرية السابعة للمرحلة الدخول يف التفكري احلالة

 ممارسة تبدأ وهنا الداخلي، عملها نظام يف املوجودة اإللكرتونية لألعمال األساسية والبنية

 موقعها يصبح حبيث اإللكرتونية التجارة فقط وليس الشامل مبفهومها اإللكرتونية األعمال

 . الشبكة على اآلخرين وبني ، الداخلية معلوماتها نظم بني ربط قناة أو نافذة الشبكة على

 .  اإللكرتونية التجارة اسرتاتيجيات .7

 ، االلكرتونية التجارة تطبيق يف املؤسسة إسرتاتيجية هي االلكرتونية التجارة إسرتاتيجية   

 ، واضحة ومنهجية مدروسة خطة وفق مؤسسة بطريقة منظمة تكون أن جيب واإلسرتاتيجية

 :  وهي االلكرتونية التجارة إلسرتاتيجية رئيسية أنشطة وهناك

 واألسباب ورسالتها رؤيتها عن املؤسسة وجتهز تنظم املرحلة هذه ويف:  البدء اسرتاتيجيات -

 هذه وتتضمن ، التجارية ألعماهلا االلكرتونية التجارة ستقدمها اليت واإلضافات واملساهمات

 .بها احمليطة والبيئة للمؤسسة حتليال أيضا املرحلة

 اإلسرتاتيجية إلعداد الضرورية األنشطة مجيع تتضمن املرحلة وهذه : الصياغة اسرتاتيجيات -

 إطار ، املخاطر حتليل ، والعوائد التكلفة حتليل ، اإللكرتونية التجارة تطبيقات هوية موضحة

 . اإلسرتاتيجية تنظيم

 يقوم وعندها ، للتطبيق خطة ووضع املؤسسة موارد حتليل يتم وفيها : التطبيق اسرتاتيجيات -

 ميزانية ورصد للتطبيق خطة ووضع البدائل وتقيم األوليات مبراجعة املؤسسة يف القرار صانع

 . املالية املوارد وحتديد

 والرؤيا، باألهداف مقارنة والصورة الوضع تقييم دوري بشكل يتم وفيها:  التقييم اسرتاتيجيات -

 احلاجة قضت كلما اإلسرتاتيجيات صياغة وإعادة بدائل وضع تقييم يتم النتائج ضوء ويف

 . لذلك

 ترغب كانت إذا ما حتدد لكي أوال الكلية الصورة إىل تنظر أن الشركة إدارة على البدء وقبل        

 هو الرئيسي املفتاح ان ، ذلك ترغب زاوية أي ومن ال أم االلكرتونية التجارة عامل يف الدخول يف

 الفرص ألن ، تقين كنشاط وليس اسرتاتيجي كنشاط االلكرتونية التجارة مع التعامل قرار معاملة

 اإلدارة وعلى ، الشركة على وحتديات كثرية مطالب تفرض سوف اإللكرتونية التجارة تقدمها اليت

 ومواجهة االلكرتونية التجارة تقدمها اليت الفرص تلك مزايا من االستفادة على قدراتها تقيم ان

 :  جوانب ثالث ذلك ويتم ، التحديات تلك

 مبتكرون قادة وجود من فالبد ، املشاكل على التغلب على قادرة إدارة وجود تعين : القيادة 

 هذا دعم عن مسؤول شخص وجود إىل احلاجة تفهم وعليهم املخاطرة لتحمل االستعداد ولديهم
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 التجارة مبادرة دعم املستويات مجيع يف عليها جيب واإلدارة ، والتكلفة واجلهد بالوقت التوجه

 . واملساندة واألولية باملال االلكرتونية

 االنرتنت على للمؤسسة فعال موقع بناء على قادرة وكفاءات مهارات توفر تعين ال : التقنية 

 تصميم أجل من وذلك وسريع متطور جمال ألنه التقنية جمالت يف خربات توفر تعين بل

 املطلوبة الربجمة وعمليات التحتية والبنية باألمن اخلاصة العمليات وحتسني وتطوير احملتوى

 . االبتكار على القدرة واألهم باالنرتنت للتعامل

 واإلجراءات األنظمة ووضع والرقابة والتحكم لسيطرة منوذج تبين تعين : والتحكم الرقابة 

 . والصالحية والسلطة املسؤوليات وحتديد الرقابية

 التجارة عامل إىل الدخول املؤسسة رغبت حالة يف تطبيقها ميكن وخطوات اسرتاتيجيات هناك

 :  اإللكرتونية

 . للشركة املناسب األسلوب هي األول املقام يف اإللكرتونية التجارة إذكانت ما تقييم -

 . التعامل يف البدء قبل االلكرتونية للتجارة إسرتاتيجية وضع -

 . واسع نطاق يف البدء عدم -

 . االنرتنت بعرب والتسويق البيع تفهم -

 . العمالء لتوقعات بسرعة االستجابة -

 التجارة بيئة يف بفعالية تعمل سوف للشركة اخللفية املكاتب ونظم التطبيقات أن من التأكد -

 . اإللكرتونية

 . االنرتنت على الشركة موقع على والقضاء التدمري أسباب إىل االنتباه -

 املشاركة هذه ومستوى ومقدار االلكرتونية التجارة بركب مؤسسة انضمام حتديد إن              

 عمل طريقة مع وتوافقها حمارتها ومدى املؤسسة تقدمها اليت واخلدمات السلع مقارنة يتطلب

 برايد ماك قدم ، التقين واالستخدام الشرائي السلوك حيث من االنرتنت وعمالء االنرتنت

 للمؤسسات االنرتنت جدوى حتديد عليها االجابة على تساعد أسئلة مخس من يتكون منوذج

 :    التوضيحي الرسم يف موضحة األسئلة هذه ، اإللكرتونية التجارة على اإلقدام يف ترغب اليت

 االنرتنت استخدام قرار:  01 رقم الشكل

  

 

 

 

 

 

حممد  :  مصدر

بن امحد 

 السديري ، التجارة االلكرتونية : تقنيات واسرتاتيجيات التطبيق ، مرجع سبق ذكره .
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 بالدرجة يعتمد منها فوائد وجين االنرتنت استخدام إن : ثقافتنا مع تتالءم االنرتنت هل -

 ، بالشركة احمليطة اخلارجية البيئة أو للشركة الداخلية البيئة سواء البيئة على والرئيسية األوىل

 على اآللي البحث كيفية يعرفون ال أو املعلومات تقنية الستخدام مؤهلني غري موظفني فوجود

 الشركة فبيئة ، مثمر غري االلكرتونية التجارة استخدام وسيكون اإللكرتوني الشركة جناح

 لتتالءم زيادة إىل حباجة املعلومات بتقنية وكذلك التغيري ملواكبة تعديل إىل حباجة الداخلية

 . اإللكرتونية التجارة تقنية مع الشركة

 إذا ما عن يكون أن جيب والتقييم : مفيدة االنرتنت على إليها الوصول املمكن املعلومات هل -

 املعلومات بعض عن البسيط فالبحث االنرتنت على موجودة مماثلة شركات عن معلومات كانت

 االنرتنت على مماثلة منظمات فوجود ، للمنظمة وشيقة هامة معلومات يظهر أن ميكن اهلامة

 حباجة فنحن املعلومات غياب حالة يف مفيدة،أما جدوى وذات سهولة أكثر" البحث"  األمر سيجعل

 مزايا لنا سيحقق وهذا الظهور يف رائدين ونكون االستمرار بقرار أو االستمرار عدم إما قرار إىل

 . تنافسية

 منتجاتنا كانت إذا ما سنقرر وهنا : إليها الوصول ميكن االنرتنت مع تتناسب منتجاتنا هل -

 وبيئة ومستهلكني سياسة منتج لكل ألن ، ال أم االنرتنت على والربوز الظهور من ستستفيد

 سبيل على السيارات تأجري شركات ، مستوفية دارسة االنرتنت على اإلقدام دراسة جيب لذلك

 إمكانياتها من يزيد االنرتنت على ظهورها أن ستجد كبري بشكل تقنية على تعتمد واليت املثال

 .  هلا جديدة تسويقية آفاق ويفتح

 تتالءم أن جيب ومنتجاتنا التسويقية فسياستنا : ملنتجاتنا مالئم االنرتنت على التسويق هل -

 . االنرتنت عرب التسويق مع

 إلسرتاتيجية التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر .  العام اإلطار .8

 جيب خالهلا من االلكرتونية، التجارة لتطوير واضحة رؤية االلكرتونية التجارة اتيجيةإسرت حتدد

 الوقت يف االلكرتونية التجارة تطوير و ظهور تعيق اليت الضعف نقاط و املصاعب على التغلب

 .املتاحة الفرص استغالل و احلاضر

 قوية حكومية ردة ا إ وجود من بد ال رتيجية ا اإلست هذه جناح و تنفيذ أجل من لكن و

 حتى أو االلكرتونية التجارة مبجال اهتمامها زئرية ا اجل احلكومة تبدي مل اآلن حلد و لتطبيقها،

 اجتاه زئري ا اجل اجملتمع ثقافة القانوني، اجلانب مثل الضرورية متطلباتها ببعض اهتماما

 األخرية السنوات يف به اهتمت الذي الوحيد اجملال االلكرتونية، الصريفة املعلومات، تكنولوجيا

 انطالقا يعرف مل األخري هذا حتى و االلكرتونية، احلكومة و املعلومات تكنولوجيا جمال هو

 .ملحوظا

 األثر لبساطة االلكرتونية التجارة مشروع اجتاه زئرية ا اجل احلكومة اهتمام ضعف تفسري ميكن و

 زيادة سيحقق أنه أي االلكرتونية، التجارة تطبيق خالل من حتقيقه ميكن الذي االقتصادي

 جديدة عمل فرص خبلق متعلقة اجيابية نتائج وجود احتمال مع االقتصادي النشاط يف بسيطة

 ردت ا أ فإذا املدى، قصرية رؤية هذه لكن و. االتصاالت و املعلومات تكنولوجيا قطاع يف سيما ال
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 مالية موارد عن البحث و للتصدير توجيهه و إنتاجها تطوير باقتصادها، النهوض زئر ا اجل

 األخرى بالدول اللحاق و االلكرتونية التجارة مشروع حتقيق من بد فال النفطية، للموارد بديلة

 أن و خاصة املدى، بعيدة مستقبلية رؤية ذات رتيجية ا إست رسم خالل من ذلك و اجملال هذا يف

 التجارة مكانة تأخذ أن قريب عن ميكن و العاملية الساحة يف نفسها فرضت االلكرتونية التجارة

  .التقليدية

 و عليها تقوم اليت املتطلبات حسب خمتلفة قطاعات االلكرتونية التجارةإسرتاتيجية  متس و

 .االلكرتونية التجارةإسرتاتيجية  تنفيذ و وضع عن املسؤولة اجلهات يوضح 01 رقم البياني الشكل

 التحتية، البنية رئب، ا بالض املتعلقة تلك مثل القضايا بعض يف مهما الدولة تدخل يعترب و

 و االلكرتونية التجارة رتيجية ا إست تنفيذ إن. املنافسة على احلفاظ و الفكرية امللكية محاية

 و التنسيق عن مسئولة سلطة تعيني خالل من احلكومي، املستوى على يكون متطلباتها توفري

 ا اإلست بشأن املتخذة رت ا ر ا الق أن كما العالقة، ذات القطاعات مجيع عن ممثلني تضم التنفيذ،

 ا إ ذلك يتطلب و سياسي، مستوى أعلى على تتخذ أن بد ال االلكرتونية للتجارة الوطنية رتيجية

 يف االلكرتونية التجارة كذا و االتصاالت و املعلومات تكنولوجيا نشر لضمان قوية سياسية ردة

 البلد

 : اجلهات املسؤولة عن وضع وتنفيذ اسرتاتيجية التجارة االلكرتونية . 01الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وزارة التجارة  -

 وزارة االتصال  -

 وزارة العدل  -

 وزارة املالية  -

 البنك املركزي  -

 وزارة الصناعة و االستثمار  -

 وزارة الرتبية  -

 وزارة التعليم العايل  -

 الضرائب و اجلمارك  -

 بريد اجلزائر  -

 القطاع اخلاص  -

 

 وحدة متابعة 
 

 وحدة تنفيذية 
 

 وحدة اختاذ القرارت 

 هيئة وطنية للتجارة االلكرتونية



 اجلزائر حالة دراسة  اجلديد االقتصاد حنو التحول ظل يف االلكرتونية التجارة تطبيق إسرتاتيجية
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قندوز فاطمة الزهراء ، التجارة اإللكرتونية ، حتدياتها و آفاقها يف اجلزائر ، أطروحة  : املصدر 

 . 2012/2013دكتوراه ، اجلزائر  ،

 :  اخلامتة

 من وذلك معها تتعامل اليت األسواق يف اسرتاتيجي مركز بناء إىل املؤسسات من الكثري تسعى     

 التطورات ظل يف وخاصة التنافسية املزايا من جمموعة وامتالكها أدائها حتسني خالل

 معظم اعتماد العامل شهد املعاصرة املعلوماتية الثورة ظل ويف ، والتقنية واملعلوماتية االقتصادية

 وحتديثها تطوريها على تعمل حديثة تسويقية أساليب على املتقدمة الدول يف خاصة الشركات

 أولويات أن إال نفسها تبقى الدول يف االلكرتونية التجارة متطلبات إن ، االلكرتونية التجارة هي

 يرجع األولويات يف االختالف هذا و النامية الدول و املتقدمة الدول ختتلف بني إسرتاتيجية

 يف موجودا يكون أن جاهدا حياول والكل.  الدول بني املوجودة الرقمية الفجوة إىل األوىل بالدرجة

 يكن مل إذا فرصة أية له يكون لن ألنه إلكرتونية جتارة موقع عرب الكبرية العاملية السوق هذه

 العاملي التبادل أرقام ضخامة هو التجارة من النوع هذا على الكبري اإلقبال شجع والذي موجودا،

 اإللكرتونية التجارة تطبيق إن ، أسيا ودول وكندا وأوربا األمريكية املتحدة الواليات يف وخصوصا

 طرق وتوضح عدمها من احلاجة توضح متأنية ودراسة جيدة إسرتاتيجية وفق إال يتم لن

.  اهلام احليوي اجملال هذا يف الدخول من املؤسسات متنع عوائق وبدون بالعمل خيل مبا التطبيق

 من ة،االلكرتوني التجارة لتطوير واضحة رؤية للجزائر االلكرتونية التجارة إسرتاتيجية حتدد

 االلكرتونية التجارة تطوير و ظهور تعيق اليت الضعف نقاط و املصاعب على التغلب جيب خالهلا

 معطيات هلا و واسع مبجال إسرتاتيجية هذه تتميز و. املتاحة الفرص استغالل و احلاضر الوقت يف

 .اجملاالت من غريها و التنظيم التكوين، املالية، القانون، بالتكنولوجيا، تتعلق

 اإلحاالت : 

بوشول السعيد  ، حواس عبد الرزاق  ، القدرة التنافسية للصناعة العربية يف ظل االقتصاد اجلديد  ، ورقة  -1

حبث مقدمة إىل امللتقى الدولي األول : اإلقتصاد الصناعي و السياسات الصناعية  ، جامعة بسكرة  ، معهد علوم 

 . 2008ديسمرب 03-02االقتصادية والتجارية  وعلوم التسيري ، 

 لالقتصاديات الصناعية التنافسية القدرة حتقيق يف املعرفة اقتصاد ملني علوطي ، كرمية بالقاضي ، أثر -2

العربية، ورقة حبث مقدمة إىل امللتقى الوطين األول : التنمية الصناعية بالدول العربية يف ظل العوملة ، املركز 

 ، . 2008أفريل  24-23ية والتجارية  وعلوم التسيري ، اجلامعي باملدية ، معهد علوم االقتصاد

 حممد أمحد أبو القاسم ، التسويق عرب اإلنرتنت ، دار العلوم العربية ، األردن ، سنة النشر غري مذكورة ، -3

ة شريط رابح ،  التجارة اإللكرتونية : الواقع واآلفاق، ورقة حبث مقدمة إىل امللتقى الدولي األول : الشفافي -4

 وجناعة األداء لالندماج الفعلي يف االقتصاد العاملي ، جامعة اجلزائر ، كلية علوم االقتصادية وعلوم التسيري .

حممد تقروت ، واقع وآفاق التجارة اإللكرتونية يف الوطن العربي ، رسالة ماجستري ، نقود ومالية ، جامعة  -5

 . 2005شلف، 

نمية وتيسري التجارة االلكرتونية بني الدول العربية ، الدول العربية يف ت دور جامعةرأفـت عبد العزيز غنيم ،  -6

 . 2002األمانة العامة جلامعة الدول العربية ، نوفمرب 
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أمحد جمدل ، قدي عبد اجمليد ، اجتاهات القائمني على املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر  حنو التجارة  -7

 17-16-15للملقى الدولي للتجارة اإللكرتونية ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، اإللكرتونية ، ورقة حبث مقدمة 

 .  2004مارس 

، جامعة امللك   على اخلط  [ حممد بن امحد السديري ، التجارة االلكرتونية : تقنيات واسرتاتيجيات التطبيق -8

 . >http://faculty.ksu.edu.sa/mas/Published/Papers/EC STRATEGY.pdf<  الرياض ، متاح على : –سعود 

  اجلزائر ، دكتوراه أطروحة ، اجلزائر يف آفاقها و حتدياتها ، اإللكرتونية التجارة ، الزهراء فاطمة قندوز -9

،2012/2013 . 

 جامعة ، دكتوراه أطروحة ، العربية البلدان يف االلكرتونية التجارة ومعوقات اجتاهات ، االسد قائد راجح -10

 . 2016/ 2015 ، اجلزائر

11- Noufeyl , les systémes de paiement utilisés dans le commerce électronique , séminaire 

international du E-commerce, ouargla ,15-16-17-mars 2004 , p : 3-4 . 
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