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دور التجارة االلكترونية في تفعيل أداء المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية 
 )دراسة ميدانية(

 الدكتور: بوالفول هرون

 أستاذ حماضر قسم أ بكلية العلوم االقتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسيري

 3جامعة اجلزائر

 

 الملخص:

ية يف نقل وتبادل املعلومات بني املوظفني أحدثت تكنولوجيا املعلومات واالتصال تغريات جذر

واملؤسسة بسهولة، ولقد إستخدمت شبكة االنرتنت على نطاق واسع يف األغراض التجارية، 

وفتحت جماال للمشروعات الصغرية واملتوسطة لتقديم املعلومات اخلاصة مبنتجاتها وخدمات 

هوم التجارة االلكرتونية، اليت لشرائح عريضة من الزبائن على االنرتنت مما أدى إىل ظهور مف

ومتثل املشروعات الصغرية مسحت لعدد أكرب من املشروعات يف زيادة سرعة وصوهلا إىل األسواق، 

واملتوسطة حمورا أساسيا يف التنمية االقتصادية، وتعاني تلك املشروعات من غياب املوارد 

ولوجيا املعلومات واالتصال عامال االقتصادية الالزمة للوصول إىل األسواق العاملية، وأضحت تكن

 مؤثرا يف منو اقتصاديات الدول، وتعزيز جتارتها اخلارجية.

 .املشروعات الصغرية واملتوسطةالتجارة االلكرتونية، الكلمات الدالة: 

Abstract: 

   Caused ICT radical changes in the exchange of information between the staff and 

the organization to easily transfer, and I have the Internet was used extensively for 

commercial purposes, and opened up room for small and medium enterprises to 

provide information on their products and services broad segments of online 

customers, leading to the emergence of the concept of e-commerce, which allowed 

larger institutions to increase the speed of access to markets for a number, 

representing small and medium enterprises, a major focus of economic development, 

and these institutions suffer from the absence of the necessary access to the world 

markets and economic resources Yeh, and it has become the ICT factor in the growth 

of countries' economies, and the promotion of foreign trade. 

Key words: E-Commerce, small and medium enterprises. 

 مقدمة:

زت الساحة العاملية يف السنوات األخرية بتسارع التحوالت السياسة واالقتصادية، مبا لقد متي   

مسح بتفتح األسواق، وإلغاء احلواجز أمام تدفق السلع واخلدمات، وقد تزامن ذلك مع ثورة 

 تكنولوجية هائلة مهدت الطريق لربوز جمتمع املعلومات واالقتصاد الالمادي.
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ية أهم ما مييز هذا العصر، وهي ختص تبادل السلع واخلدمات عرب وتعد التجارة اإللكرتون   

الشبكات العاملية لإلتصاالت، وتقدم تطبيقات التجارة اإللكرتونية جماال واسعا ورحبا لقطاع 

املشروعات الصغرية واملتوسطة يف حتويل أمناطها التجارية التقليدية إىل وسائل إلكرتونية 

يف الدخول إىل نطاق أوسع يف السوق واألسواق الدولية، متخطية سريعة، ويفتح أمامها اجملال 

بذلك عقبة احلدود اجلغرافية، مما ميكنها من التعامل مع أعداد من املشروعات األخرى يف 

 قطاع التوريد عوضا عن ارتباطها مع منشآت حمددة يف ظل جتارتها التقليدية.

ئر أضحى اعتماد التجارة اإللكرتونية يف ويف ظل األوضاع االقتصادية اليت تعيشها اجلزا   

املشروعات الصغرية واملتوسطة ضرورة ملحة ومتطلبا تنمويا لزيادة إسهامها واإلستجابة والتكيف 

مع التحوالت السريعة والعميقة يف االقتصاد العاملي، اندماجا يف احلركة االقتصادية العاملية، 

 ا وعامليا.وتفتحا على احمليط التنافسي إقليما، متوسطي

 أوال: التعاريف المختلفة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة:

ال يوجد تعريف متفق عليه حيدد ماهية املشروعات الصغرية واملتوسطة، ويعزى ذلك إىل أن    

اعتماد معيار معني للتعريف سواء من حيث العمال أو رأس املال املستثمر أو املستوى التقين أو غري 

ائج متباينة تبعا لتباين الدول وطبيعة هياكلها االقتصادية واالجتماعية ذلك، سينجم عنه نت

ولكن هناك عدد من التعريفات اليت تنطلق بشكل عام من رغبة متخذ القرار، اليت غالبا ما تتأثر 

ببيئة السياسات االقتصادية والسياسات الرامية إىل حتقيق هدف تنموي أو إجتماعي معني، كذلك 

 عديدة ميكن االستناد إليها لتحديد مفهوم هذ  املشروعات، وتتباين تلك فإن هناك معايري

املعايري بني دولة وأخرى، وذلك بتباين إمكاناتها، وقدراتها وظروفها االقتصادية، ومراحل النمو 

 اليت بلغتها:

تعريف البنك الدولي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة: عرف البنك الدولي املشروعات الصغرية  -1

 (:1توسطة وامل
 100.000عمال، وال تتجاوز موجوداتها عن  10املؤسسة املصغرة: هي املؤسسة اليت تشغل أقل من  -أ 

 دوالر أمريكي. 100.000دوالر أمريكي، أما رقم أعماهلا ال يتجاوز 
عامال، وال يتجاوز موجوداتها  50املؤسسة الصغرية: هي املؤسسة اليت تشغل أقل من مخسني  -ب 

 ماليني دوالر أيضا. 3والر أمريكي، كما ال يتجاوز رقم أعماهلا ماليني د 3مبلغ 
 15عامل، وال تتجاوز موجوداتها عن  300املؤسسة املتوسطة: هي املؤسسة اليت تشغل أقل من  -ج 

 مليون دوالر. 15مليون دوالر أمريكي، كما ال يتجاوز رقم أعماهلا 
(: تعرف املشروعات املتناهية الصغر 2تعريف جلنة األمم املتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"  -2

بأنها "تلك املشروعات اليت يدريها مالك واحد، ويتكفل بكامل املسؤولية بأبعادها الطويلة األجل 

( عامال. واملشروعات 19-10 اإلسرتاتيجية( والقصرية األجل، كما يرتاوح عدد العاملني فيها ما بني  
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( عامال، واملشروعات الكبرية هي تلك املشروعات 99-20  الصغرية هي تلك املشروعات اليت يعمل بها

 ( عامل".100اليت يعمل بها أكثر من  
( اعتمد اإلحتاد األوربي يف تعريفه للمؤسسات الصغرية واملتوسطة 3تعريف اإلحتاد األوروبي   -3

ألوربي يف على املعايري التالية: عدد العمال، رقم األعمال واستقاللية املؤسسة، وقد فرق اإلحتاد ا

 01تعريفه بني املشروعات املصغرة واملشروعات الصغرية واملتوسطة، حيث يضم النوع األول ما بني 

عامل، يف حني تظم املشروعات املتوسطة ما بني  49إىل  10عامل، أما النوع الثاني فيظم من  09إىل 

مليون  27يزانية ال يتجاوز مليون يورو أو جمموع امل 40عامل، أما رقم أعماهلا أقل من  250إىل  50

 من قبل املشروعات أخرى. %25يورو، واليت ال تكون يف حد ذاتها مملوكة بنسبة 
(: يتسم تعريف املشروعات املتوسطة بأنها تلك املشروعات 4تعريف الواليات املتحدة األمريكية   -4

 عامل(.500اليت يقل عدد العمال فيها عن  
(: تتبنى اململكة املتحدة اجتاها آخر يف تعريف 5  تعريف بريطانيا للمؤسسات الصغرية -5

املشروعات الصغرية واملتوسطة يقوم على استخدام جمموعة من املعايري، واملتمثلة يف عدد 

 العمال، حجم األموال املستثمرة ورقم األعمال وحجم املبيعات وغريها من املعايري.
وعات الصغرية واملتوسطة على النحو فحسب وزارة الصناعة والتجارة الربيطانية تعرف املشر

 التالي: 

 مؤسسة صغرية: إذا حققت املؤسسة شرطني من الشروط الثالثة التالية على األقل:
 مليون جنيه إسرتليين. 2.8رقم األعمال أقل من  -
 مليون جنيه إسرتليين. 1.4موازنة أقل من  -
 عامل.50عمالة أقل من  -

 من الشروط الثالثة التالية على األقل:إذا حققت املؤسسة شرطني  مؤسسة متوسطة:

 مليون جنيه إسرتليين. 11.2رقم أعماهلا أقل من  -
 مليون جنيه إسرتليين. 5.6موازنة أقل من  -
 عامل. 250عمالة أقل من  -
 تعريف اجلزائر للمؤسسات الصغرية واملتوسطة: -6
ة، إذ صادقت على حول املشروعات الصغري 1996اعتمدت اجلزائر تعريف اإلحتاد األوروبي لسنة   

، وهو يعتمد ثالث معاير أساسية رقم األعمال، عدد 2000ميثاق بولوفيا حول هذ  املشروعات سنة 

 العمال، احلصيلة السنوية.

، 2001وحسب القانون التوجيهي لرتقيه املشروعات الصغرية واملتوسطة الصادر يف ديسمرب   

 250إىل  1إنتاج السلع واخلدمات، تشغل من تعرف املشروعات الصغرية واملتوسطة بـ "هي مؤسسة 

 500شخص، وال يتجاوز رقم أعماهلا ملياري دينار جزائري، أو ال يتعدى إمجالي حصيلتها السنوية 

 مليون دينار، وتتوفر فيها معايري اإلستقاللية كما يوضحه اجلدول التالي:"

 : أنواع املشروعات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر1اجلدول رقم 
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 البيان

 حجم املؤسسة

 امليزانية السنوية  بالدينار( رقم األعمال  بالدينار( عدد العمال

 مليون 10أقل من  أقل من مليون 9-1 مصغرة

 مليون 100أقل من  مليون 200أقل من  49-10 صغرية

 مليون 500-100ما بني  مليارين –مليون  200ما بني  250-50 متوسطة

 Ministères de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat, actes des assisesاملصدر:

nationales de la PME, Janvier 2004, p32. 

 ثانيا: ماهية التجارة اإللكترونية:

 تعريف التجارة اإللكرتونية: -1

 أعطيت العديد من التعاريف للتجارة اإللكرتونية نذكر بعضا منها فيما يلي:

 نها جمموع التعاقدات اليت حتدث على  عموما تعرف على أWEB الطلب على اخلط سواء مت )

 (.6الدفع إلكرتونيا أم ال  
  مفهوم التجارة اإللكرتونية عامة يندرج حتت مفهوم أوسع يسمى االقتصاد الرقمي، حيث

يشمل األخري التجارة اإللكرتونية والقطاعات املنتجة واملستخدمة لتقنية املعلومات، وأجهزة 

 (7تصاالت و قطاعات خدمات االتصال. اال
  التجارة اإللكرتونية هي ممارسة جتارة السلع واخلدمات مبساعدة أدوات االتصال وغريها من

 (8الوسائل ذات العالقة باالتصاالت. 
  التجارة اإللكرتونية هي تلك العملية اليت حتدث بني طرفني أو أكثر باستخدام أجهزة

معني من شبكات االتصال، والعملية هي عبارة عن تعامالت البيع  الكمبيوتر املتصلة عرب نوع

 (9والشراء بني طرف بائع وطرف مشرتي، أما الشبكة يف حالتنا فهي شبكة االنرتنت.  
   التجارة اإللكرتونية هي جمموعة عمليات البيع والشراء اليت تتم عرب االنرتنت، وتشمل هذ

ع االستهالكية والتجهيزات، وكذا خدمات املعلومات املالية التجارة تبادل املعلومات، وصفقات السل

والقانونية، ...إخل، وتستعمل هذ  التجارة جمموعة من الوسائل إلمتام الصفقات مثل الفاكس، 

 (10اهلاتف، االنرتنت والشبكات املعلوماتية.  

 جماالت التجارة اإللكرتونية: -2

مل أي نشاط أو تعامالت جتارية تتحقق بني األطراف تعد التجارة اإللكرتونية مفهوما واسعا يش   

املتعددة عرب الوسائل اإللكرتونية، وأهمها شبكة االنرتنت، لذلك فإن أي منوذج للتجارة 
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اإللكرتونية يشتمل على األطراف األساسية املعنية بالتعامل التجاري، وعليه ميكن تقسيم التجارة 

 ألساسية املعنية بالتعامل التجاري: اإللكرتونية حسب طبيعة وهوية األطراف ا

 :التعامل بني شركة جتارية وشركة جتارية أخرىBusiness to Business (B2B) 
بيع وشراء للمعلومات يف مساحة  من  وهذا النوع من التجارة اإللكرتونية تتم فيه املعامالت

مالت التجارية بني ( بني الشركات التجارية، ويشكل هذا النوع من املعاMarket Spaceسوقية  

من إمجالي حجم  %80أغلب املعامالت التجارية اإللكرتونية اليت تستحوذ على  (B2B)القطاعات 

التجارة اإللكرتونية يف العامل، حيث أن استخدام تقنية املعلومات يف التعامالت التجارية أثبتت 

قطاعات التجارية قدرتها يف ختفيض التكاليف وتسريع معامالتها، إضافة إىل ذلك فإن ال

الكبرية لديها خربة يف التعامالت اإللكرتونية باستخدام تقنية التبادل اإللكرتوني للبيانات 

 (.11ألغراض املبادالت التجارية فيما بينها بشكل آمن، عرب ما يسمى بشبكات القيمة املضافة  
  :األعمال مع املستهلك C2B)Business to Consumer  

هذا الصنف يبقى ضعيف االستعمال، رغم أهميته يف عات واملستهلك التبادل بني املشرو

(  ويشمل هذا السوق قطاعات التجزئة اليت تبيع املنتجات واخلدمات للمستهلكني عرب 12البالغة 

شبكة االنرتنت، ويتم التعامل بني الشركة واألفراد سواء على مستوى السوق احمللي أو الدولي، 

السلعة أو اخلدمة من موقع الشركة يف االنرتنت، ويدفع مثنها حيث يقوم املستهلك بطلب 

بالبطاقة مثال، ثم بعد ذلك تصل السلعة أو اخلدمة مباشرة إذا كان منتجا رقميا أو عن طريق 

 ( 13الربيد التقليدي إذ كان غري قابل للتسليم إلكرتونيا. 
  :التعامل بني املؤسسة التجارية واحلكومة G2B)Business to Governement 

وهذا اجلانب من التجارة اإللكرتونية ال يزال يف مراحله األولية يف معظم الدول، كما أن أغلب 

هذا النشاط يرتكز على التفاعل اإللكرتوني بني املشروعات التجارية واملشروعات احلكومية، مثل 

ختليص الواردات إثباتات ومدفوعات الضرائب، ومدفوعات الرتاخيص التجارية، ورسوم اجلمارك، و

من البضائع، باإلضافة إىل ما تقوم به املشروعات احلكومية من مشرتيات من املشروعات 

 (.14إلكرتونيا  

  :التعامل بني املستهلك واملستهلك C2C) Consumer to Consumer  
يع حيث يكون التعامل التجاري اإللكرتوني بني األفراد املستهلكني أنفسهم، وفيه تكون عملية الب

والشراء بني مستهلك ومستهلك آخر، من خالل وضع إعالنات على املواقع الشخصية يف االنرتنت 

بهدف بيع األغراض الشخصية أو بيع اخلربات لآلخرين، ويشمل ذلك املزادات اإللكرتونية اليت 

عات تتم فيها التعامالت التجارية بني األفراد، وهناك تعامالت إلكرتونية بني األفراد واملشرو

احلكومية، وهذا يشمل التفاعل اإللكرتوني يف جمال اخلدمات واملعامالت الرمسية بني األفراد 

واحلكومة، وميكن اعتبار التعامل ما بني املشروعات احلكومية من جهة واألفراد واملشروعات 

 (.15التجارية من جهة أخرى جزء من مفهوم احلكومة اإللكرتونية  

 رة االلكرتونية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة :لتجالالفوائد احملتملة  -3
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وذلك نظرا  ،انشغال احلكومات والباحثني على حد سواء فوائد التجارة االلكرتونية مصدر إن   

وجز بعض فوائد االخنراط يف ، وسوف ننسبة القتصادياتهم الوطنيةالألهمية هدا القطاع ب

 يلي:ما في نسبة للمؤسسات و األفرادالالتجارة االلكرتونية ب

 ال توجد أية حواجز بالنسبة للمشرتكني مبا أنهم قادرون على بلوغ أي مكان : املدى اجلغرايف

 لك عرب شبكات التواصل.ذو ،جغرايف يف العامل

 يتم التفاعل بني املشرتكني يف التجارة االلكرتونية يف وهلة زمنية قصرية .: السرعة 

 ن املشرتكني يف التجارة االلكرتونية بإمكانهم إف ،نرتنتبفضل سرعة صفقات اال: اإلنتاجية

ا األخري يتم تكريسه للقيام بنشطات أخرى الشيء الذي يؤدي إىل ذهو ،ربح كثري من الوقت

 حصيلة أفضل .

 :مكان إرسال أي نوع أو شكل من أشكال املعلومة إىل املستخدمني املتصلني اإلب تبادل املعلومات

ات عبارة عن نص أو تسجيل صوتي أو فيديو أو رسم بياني أو   املعلومذسواء كانت ه ،بالشبكة

 رسوم متحركة.

 :تعد إمكانية إضافة خاصيات جديدة للمنتجات أو اخلدمات إحدى فوائد  اخلاصيات اجلديدة

 التجارة االلكرتونية.

 بالطرق التقليدية ةمقارن ةالتكاليف املنخفضة: تعد تكاليف الصفقات التجارية أقل كلف، 

مع املشرتي دون أي ة بإمكان املنتج أن يتواصل مباشر ه كما أن، جع إىل طبيعة االنرتنتا راذوه

 وسيط .

 :اسرتاتيجيه فعالة وصاغت  تأن تلك الشركات اليت طور إثباتلقد مت  الفائدة التنافسية

لتجارة االلكرتونية متلك فوائد جتارية مقارنة بتلك الشركات اليت ليس بوسعها تقديم نفس ل

 تجات واخلدمات والقدرات العملية .املن

 ،التنفيذ احلقيقي لفوائد التجارة االلكرتونية يف كربى الشركاتفادة من فرص هذا ومت االست

بعض املشروعات  تاستفاد تالبحوث بينودراسات ال بعض  كما أن، خصوصا يف البلدان  املتقدمة

تبقى و (،16 توفرها على موارد كربى إىلالكربى من تبين التجارة االلكرتونية بشكل كبري يعود 

كما أن ، املشروعات الصغرية واملتوسطة يف البلدان النامية تفتقد إىل عدد من املوارد والقدرات

كبرية من اجل حتسني عملية تبين التجارة  فرصااحمليط السياسي والتجاري ال يقدم 

 (.17 االلكرتونية

 التجارة االلكرتونية : استعداد املشروعات الصغري واملتوسطة لولوج -4

حتتاج املشروعات الصغرية واملتوسطة إىل البنية التحتية ، من أجل ولوج التجارة االلكرتونية   

نها أكما  ،على غرار احلاسوب الشخصي واحلاسوب احملول واهلاتف الذكي واىل كل جهاز مشابه

  حتتاج إىل أن تكون متصلة باالنرتنت أو بآية شبكة تواصل أخرى.
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متوفرة  وهي ،  األجهزة االلكرتونية تعد عنصر أساسيذكما أن القدرة على تشغيل وإدارة ه   

لكنها رمبا غري متوفرة للعديد من املشروعات الصغرية واملتوسطة  ،بسهولة يف البلدان املتقدمة

توسطة تجارة االلكرتونية يف املشروعات الصغرية واملالوتتم نسبة كبرية من  ،البلدان النامية فى

ويتم القيام ببعض أشكال التجارة االلكرتونية بواسطة تكنولوجيا  (،18 العاملية عرب مواقع الويب

اإلعالم واالتصال احلديثة على غرار احلوسبة السحابية والتطبيقات التجارية للهاتف وخدمات 

يات يف دراسة مقارنة أجريت بني مؤسسات صغرية ومتوسطة يف الوال(، و19 شبكات التواصل

ملعلومات إىل أن استعداد تكنولوجيا ا( 20 املتحدة األمريكية واسبانيا والربتغال وبولندا خلصت

 اليت ملعرفةاشكل كبري مؤسساتها الصغرية واملتوسطة لتطبيق أكثر بساعد يلدولة  واالتصال 

( 21  اتواعتمادا على مدى استعداد الشبك ،ترتكز على تكنولوجيا اإلعالم واالتصال يف أعماهلا

ا من ذوه، متتلك درجة استعداد شبكات منخفضةاجلزائر  فان غالبية البلدان النامية مبا يف ذلك

 شأنه أن ال حيفز بشكل مناسب مؤسساتها الصغرية املتوسطة على تبنى التجارة االلكرتونية .
 يةالعوامل املؤثرة على تبين املشروعات الصغرية واملتوسطة للتجارة اإللكرتونثالثا: 

البعد التكنولوجي: كثريا ما كانت العوامل التكنولوجية املؤثرة يف تبين التجارة اإللكرتونية  -1

موضع دراسة حول كيفية تأثري التكنولوجيا الناشئة أو االبتكارات يف حد ذاتها على عملية 

ه   االبتكارات على النحو الذي يدركذمرتبط مبيزات هأن التبين  Rogersاقرتح  ، وقدالتبين

وعليه فإن تبين التجارة  ،تعترب معظم شركات التجارة اإللكرتونية ابتكار،  واملتبنون احملتملون

 هنالك مخسة ميزات لالبتكارو ،اإللكرتونية أيضا حيتاج إىل دراسة ميزاتها اخلاصة

وإمكانية  ،والتعقيد ،والتوافق ،الفائدة النسبية هي: تبينالثر على ؤاليت تو Rogersيقرتحها

على أنه مت التوصل إىل أن النسبة  Kuan and Chau، وبرهن وإمكانية التجريب ،الحظةامل

ا تعد الفائدة النسبية ذووفقا هل ،والتوافق والتعقيد متلك صالت وثيقة مع سلوك االبتكار

 والتوافق والتعقيد أهم العوامل يف السياق التكنولوجي.

 وينظر ، تقدمها التجارة اإللكرتونية للمؤسسة تشري إىل مدى الفوائد اليت: والفائدة النسبية

 ألن درجة تصور االبتكار أفضل من الفكرة اليت تبطل أن االبتكار ،  الفوائد بشكل عاديذإىل ه

إىل االلكرتونية  ميكن تصنيف فوائد التجارة (، و22 له تأثري مباشر على احتمال التبين

 رة.والفوائد الغري املباش ،صنفني:الفوائد املباشرة

وهي عادة فوائد ملموسة يف ، ؤسسةاملتعد الفوائد املباشرة يف الغالب فوائد ترتبط مباشرة بو

لية العملية وتسريع عملية اوفع ،وأمن البيانات ،على غرار حتسني دقة البيانات ،النشاطات اليومية

 (.23 وتقليص األخطاء الكتابية ،التطبيق  

واليت من شأنها أن تكون فوائد غري  ،رتاتيجية يف الغالبباشرة فوائد إساملتعد الفوائد غري و 

، مكان أن جتلب للمؤسسة فوائد تكتيكية وتنافسيةاإلعلى الرغم من أنها ب، ملموسة للمؤسسة

إىل أهمية  (24  لقد خلصت العديد من الدراسات، واملمارسات التجارية واليت هلا أثر كبري على

 توصلوا إىل أن بعضهم على الرغم من أن، رة اإللكرتونيةالفوائد كعامل رئيسي يف تبين التجا

وتتجاهل الفوائد غري  ،املشروعات الصغرية واملتوسطة متيل إىل الرتكيز على الفوائد املباشرة

هي غالبا أكثر أهمية وهلا تأثري كبري على املشروعات ،  وفوائد غري فورية باعتبارها باشرةامل

  .الصغرية واملتوسطة
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  ري من أجل يمدى احلاجة إىل تعديل أو تغويقصد به   التكنولوجي واملشروعاتي (: االنسجام

أنه كلما  ( إىل نتيجة مفادها25 بعض الباحثني ، وتوصل تبين االبتكار أو التكنولوجيا اجلديدة

تعود ، وعكس صحيحالريات أو التعديالت ويلتغلكان االنسجام كبريا كلما كانت هناك حاجة قليلة 

فالبنية التحتية  ذنإ ،تجارة اإللكرتونية إىل تكنولوجيا اإلعالم واالتصال احلديثةجذور ال

طبيعة ممارسة عمل املؤسسة (، إن 26 ألمن املعلومات  االنسجام التكنولوجي( للمؤسسة املتوفرة

ى أن تؤثر عل هاوإطار القانوني والثقايف  االنسجام املشروعاتي ( كلها عوامل بإمكان ،ومتانة قيمها

أن هنالك عالقة إجيابية ما بني االنسجام وتبين  Beatty اقرتح و قرار تبين التجارة اإللكرتونية.

بنية الوعليه فالسرعة اليت تتبنى بها املؤسسة التجارة اإللكرتونية تتأثر ب التجارة اإللكرتونية.

ارة اإللكرتونية على كما ميكن أن تتأثر أيضا بإدراك املؤسسة ألثر التج ،التحتية ألمن معلوماتها

 معايرها الثقافية وممارستها التجارية .

 :وهذا ما اعترب     ،( 27 ويعترب عامل هام يف تبين التجارة اإللكرتونية  التعقيد Frew and    
O’Connor صناعة الفندقية لتبين التجارة الأن سهولة االستعمال هي عامل مهم يف ب

 .(28  للتوزيع (اإللكرتونية  القنوات اإللكرتونية 
على العموم كلما كانت درجة تعقيد التجارة اإللكرتونية وبنيتها التحتية املتصلة كبرية كلما كان 

على الرغم من أن التطور السريع لتكنولوجيا  ،األثر السليب على تبين التجارة اإللكرتونية كبريا

ولوجيا اجلديدة تعمل كلها على اإلعالم واالتصال توفر اجملال الواسع والوصول السهل إىل التكن

 .ختفيض درجة تعقيد التجارة اإللكرتونية

 ااملؤثرة على تبين التجارة االلكرتونية ترتبط أساس لتنظيميةإن العوامل ا : لتنظيميالبعد ا -2

ا على ذوه، وتقريبا إن كل مؤسسة هلا بعض القيود على مواردها املخصصة (،29 مبوارد املؤسسة 

هلا دور هام مبا  لتنظيميفالعوامل ذات البعد ا، تبط بشكل كبري حبجم املؤسسةالرغم من أنها تر

نها عوامل هامة الختاذ القرار أكما ، نها عوامل داخلية وميكن التحكم فيها إىل درجة ماأ

 .لك عملية تبين التجارة االلكرتونيةذمبا يف  ،االسرتاتيجي للمؤسسة
جل وصف املوارد الداخلية للمؤسسة أ" من تنظيميواستخدم الباحثون مصطلح "االستعداد ال 

البعد املالي ويشري إىل املوارد  :ك بعدان الستعداد املؤسسةلهنا(، و30  تبين التجارة االلكرتونيةل

والبعد التكنولوجي ويشري إىل املوارد التقنية على غرار درجة احلنكة يف استعمال  ،املالية

ا البحث واعتمادا على الدراسات السابقة وسياق ذيف ه، وؤسسةتكنولوجيا اإلعالم وإدارتها يف امل

 هي: عملية تبين التجارة االلكرتونية مت حتديد العديد من العوامل الداخلية يف املؤسسة

واليت ترتبط بشكل كبري  ،نظرا خلصوصية التجارة االلكرتونيةو: بشريةاستعداد املوارد ال   -

ن استعداد املوظفني يشري أساسا إىل قدرة إف ،اإلعالم  واالتصالمبعرفة امن املعلومات وتكنولوجيا 

 البشريةاملوارد توفر ف، وثقة املوظفني على تشغيل االبتكارات املرتبطة بتكنولوجيا اإلعالم

 تبين التجارة االلكرتونية.يف يف تكنولوجيا اإلعالم واالتصال من شأنه أن يساهم  املتحكمة
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استعداد املوارد  بأنالداخلي اخلاص بهم  البعد يف منوذج تبين ) 31Mehrtens et al  كما أقرتح

هو احد العوامل اهلامة اليت حتدد سرعة املشروعات الصغرية و املتوسطة يف تبين التجارة  البشرية

 االلكرتونية.

ة التحتية يشري إىل توفر املوارد املالية من اجل  تنفيذ وتشغيل البني والذي استعداد املوارد املالية : -

ثر على قرار ؤإن تكلفة التنفيذ و اإلدارة ت، ألمن املعلومات الضرورية من اجل التجارة االلكرتونية

كما  ،مالية حمدودة اليت حتوز على موارد نسبة للمؤسسات الصغرية واملتوسطةالخصوصا ب التبين

الفائدة  الفائدة املدركة ( لتبين  –ن اعتبارات استعمال املوارد املالية تتأثر بالتحليل الفعال للكلفة أ

 التجارة االلكرتونية .

تعين القدرة التقنية استعداد أفضل من اجل تبين التجارة وقابلية االستعداد: واملورد التكنولوجي  -

 االلكرتونية 

 مسرييفان  الشركات الكربى،خصوصيات املدير التنفيذي / القيادة /الدعم اإلداري : مقارنة مع  - 

  أن ا اهليكل املركز يضمنذوه م،نفسه املالكوعات الصغرية واملتوسطة واملدراء هم يف الغالب املشر

وعليه عكس الشركات الكربى  ،القرارات اإلسرتاتيجية تعتمد على عدد حمدود من األشخاص

ليات  اختاذ القرارات فان خصوصيات  مالك أو مدراء آواليت عموما متلك جملس إدارة رمسي و

حتمس املدراء من شأنه أن ، وات الصغرية واملتوسطة وطريقة قيادتهم وآرائهم ودعمهماملشروع

 حددوقد  ،التجارة االلكرتونية يف األعمال الصغرية خيار ثر بشكل عميق يف تبينِؤي

Lumpkin and Dess  32 ):ثالثة أبعاد للقيادة اليت تساعد على تبين التجارة االلكرتونية وهي 

خدمات   اإلبداع والتجريب يف إدخال منتجاتوكار وهي الرغبة يف الدعم الرغبة يف االبت

 يف تطوير عمليات جديدة. والقيادة التكنولوجية (،جديدة وشيء جديد

 عن البحث ذلكيف املستقبل مبا يف  البحث فرص وعن أفاقالهي البحث عن  ستباقية:اإل -

ري وتهيئة يمن أجل إحداث تغ كلذخدمات جديدة واستباق  الطلب املستقبلي و أومنتجات 

 محيط  .لل

إن وجود مناصري االبتكار  بالطبع حمرتيف تكنولوجيا املعلومة( داخل  مناصرو االبتكار: -

نسبة للمؤسسة الن يزيد من درجة الوعي باالبتكار وفائدته املدركة بأاملؤسسة املتبنية من شأنه 

  .ملتوسطة لتبين التجارة االلكرتونيةا سيزيد من استعداد املؤسسة الصغرية واذفه وعليه

إن القطاعات التجارية تتضمن خمتلف  النشاط التجاري الرئيسي واخلصائص /كثافة املعلومات: - 

هذ  النشطات هلا خصائص خمتلفة حتدد املوقف العام  فيما للمؤسسة،  النشطات الرئيسية

 ،لك سلسلة قيمة لكثافة املعلوماتفالشركات اليت مت ،خيص تبين التكنولوجيا اجلديدة إىل حد ما

ومنتج جيد لكثافة املعلومات من شانها أن تستفيد أكثر من االستثمار يف موارد تكنولوجيا 

وعلى العكس من هذا فالشركات اليت متلك سلسلة ضعيفة لكثافة املعلومات ومنتج ضعيف ، اإلعالم

   . موارد تكنولوجيا املعلوماتتستفيد اقل من االستثمار يف أنلكثافة املعلومات من شأنها 

واستخدم بعض ، تأثريات من احمليط اخلارجيال خمتلف حميط: يتضمن بعد احمليط بعد -3

مصطلح "الضغط اخلارجي " وبرهنوا على أن هذا البعد يتكون من مصدرين أساسني   (33 الباحثني

 اخلارجي : الضغط التنافسي و حيلة الشركاء التجاريني . لمحيطل
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 ،يشري هذا العامل إىل مستوى قدرة االبتكار يف صناعة املؤسسة(: ضغط التنافسي  الصناعيال -

كلما كانت الكثافة التنافسية عالية كلما كان الضغط الكبري حافزا لتبين  ، إذويف قدرة منافسيها

 .التجارة االلكرتونية

ري جد قوي على تبين لشركاء التجاريني تأثل أن يكون مكاناإلضغط الشركاء التجاريني: ب -

 ( 34  بني، وقد ميكن هلذا الشريك التجاري أن يكون ممون أو مشرتي أو االثنني معا، كما االبتكار

Kraemer et al  أن ضغط الشركاء التجاريني على قرار تبين التجارة االلكرتونية بإمكانه أن يكون

 كاألتي :

 .خدمة الزبون و الدعم -1

  .ية مع املموننيتبادل املعلومات العمل -2

  .تبادل املعلومات العملية مع الزبائن التجاريني -3

 الشركاء التجاريني اآلخرين . أوتوحيد نفس العمليات التجارية مع املمونني  -4

بينما كان هناك  ، احلكومة: من شأن احلكومة أن تكون عامال بارزا يف تبين التجارة االلكرتونية -

فان اإلرشاد من طرف احلكومة يبقى جد هام من أجل ،  ة العوملةضع احلكومة حتت مظليتيار 

ووضع " خمطط عمل ، ن يبقى احمليط االقتصادي الكبري يف حالة تنافسية وازدهاراضمان 

"املشروعات الصغرية واملتوسطة من اجل استخدام التجارة االلكرتونية ذلك لغرض ولوج األسواق 

 (.35  العاملية

         الصغرية واملتوسطة املشروعات يفلوجيا املعلومات واالتصال استخدام تكنورابعا: 

 على اجري ستبيان(إرب اآلراء  سسنحاول من خالل هذا البحث إستخدام معطيات مستقاة من 

الدور الذي تلعبه تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف  ملعرفةالصغرية واملتوسطة  أصحاب املشروعات

حيث من املتوقع أن تلعب دورا إجيابيا، وعليه ، املتوسطة يف اجلزائرة والصغري املشروعات تفعيل

إستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف أعمال املؤسسة، وذلك من خالل يتناول  كان االستبيان

تمحور حول التسيري اجليد واملنظم للمؤسسة بفضل إستعمال برجميات تأهمها  عدة أسئلة

 األسئلة األخرى حول التسويق والتوزيع االلكرتونيني ملنتجات املؤسسة.محور تالتسيري، وكذلك ت
 100العينة على  اقتصرتمؤسسة صغرية ومتوسطة، وبعد الفرز قررنا  120وقد وزع االستبيان على 

التناقص يف املعلومات املصرح  أونات بسب نقص بيانتها ااستبي 20استبعدنا  أننامؤسسة، ذلك 

لدراسة على مجيع املشروعات الصغرية واملتوسطة، فقد اقتصرت الدراسة ولصعوبة إجراء ابها 

 120اليت تتخذ من والية اجلزائر مقرا هلا، من خالل عينة ابتدائية قدرت بــ:  على املشروعات

مؤسسة بعد حذف االستبيانات غري الصاحلة، ولقد متت العملية  100مؤسسة، واليت قلصت إىل 

 .2017مارس  01إىل  2017جانفي  01توزيع واسرتجاع االستبيانات خالل الفرتة املمتدة من 

 



 غيرة والمتوسطة الجزائرية دور التجارة االلكترونية في تفعيل أداء المشروعات الص
 

 

956 

 ع ويب واألسباب اليت حالت دون ذلك:امتالك املؤسسة موق -1

 : امتالك املؤسسة ملوقع ويب2اجلدول رقم 

  جتاري : أسباب عدم امتالك موقع ويب3 رقم اجلدول

 النسبة التكرار األسباب

 55 55 لفة كل من التجهيزات والتطوير والصيانة مرتفعةتك

 75 75 نقص يف العمالة املؤهلة الستخدام وصيانة املوقع

 20 20 املسائل املتعلقة باألجر

 55 55 باألمناملشاكل املرتبطة 
 أسباب عدم  امتالك موقع ويب :2: امتالك موقع ويب         الشكل رقم 1الشكل رقم 

 

 3املصدر: انطالقا من اجلدول رقم                       2:  انطالقا من اجلدول رقم املصدر    

% ال متلك موقع 10% من املشروعات متلك موقع ويب إشهاري، و65نالحظ أن ( 1  رقم: من خالل الشكل

من هذ  املشروعات متلك موقع ويب جتاري، وميكن تفسري عدم امتالك اغلب املشروعات  %25ويب، و

، (2 رقم:  وقع جتاري إىل عدة أسباب حسب إجابات املشروعات يف االستبيان كما يوضحه الشكلمل

نقص يف العمالة املؤهلة الستخدام وصيانة املوقع وهذا بنسبة ففي مقدمة هذ  األسباب، جند ال

% 55 بـــ: تكلفة كل من التجهيزات والتطوير والصيانة وهذا والسبب الثاني متمثل يف ارتفاع 75%

 النسبة التكرار نوع موقع الويب

 10 10 ال متلك موقع ويب
 65 65 متلك موقع ويب إشهاري
 25 25 متلك موقع ويب جتاري



 

 

 

 املؤمتر العلمي الثالث لعلوم املعلومات

الفرص والتحديات: اقتصاد املعرفة والتنمية الشاملة للمجتمعات  

م  2017أكتوبر  11- 10يف الفرتة من   

 

 

 

957 

%، واملسائل 25من إمجالي املشروعات، ثم يلي هذ  األسباب املشاكل املرتبطة باألمن وهذا بنسبة 

% من إمجالي املشروعات اليت مل تتمكن من 20 بـــ: املتعلقة باألجر يأتي يف آخر األسباب وذلك

ة إىل أسباب إنشاء موقع ويب جتاري، وبالتمعن يف هذ  األسباب نرى بأن أغلبها راجع بنسبة كبري

مالية حبتة، وباقي األسباب مرتبطة بنقص الوعي لدا مسريي املشروعات مبا قد حيققه املوقع 

 من مزايا كثرية على غرار حتسني التنافسية والتشهري ملنتجاتها وغري ذلك.

 نوع التجارة االلكرتونية يف املؤسسة: -2

 : نوع التجارة االلكرتونية4اجلدول رقم 

 نسبةال التكرار النوع

 10 10 التجارة االلكرتونية من املؤسسة إىل املستهلك.

 25 25 التجارة االلكرتونية فيما بني املشروعات
 : نوع التجارة االلكرتونية3الشكل رقم 

 
 4املصدر:  انطالقا من اجلدول رقم 

 % والتجارة25نالحظ من الشكل أن حجم التجارة االلكرتونية فيما بني املشروعات ميثل 

% وهي نسب ضئيلة مقارنة مع حجم التجارة 10االلكرتونية مابني املؤسسة إىل املستهلك ميثل 

االلكرتونية العاملية، وهذا راجع إىل نقص الوعي بأهمية التجارة االلكرتونية لدى مسريي 

بدرجة  األمر الذي يستدعي إقامة أيام حتسيسية مكثفة من طرف اجلهات املختصة املشروعات

عليه أن من أهم عوائق اعتماد  بدرجة ثانية راجع إىل نقص التكوين، ألنه من املتعارفأوىل، و
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بكل أنواعها هو التكوين املتخصص، وبدرجة ثالثة جند أن واالتصال  تكنولوجيات املعلومات

ضعف البنى التحتية لتكنولوجيات املعلومات واالتصال مثل سرعة تدفق تكنولوجيات املعلومات 

كما جيب على املشروعات الصغرية  نيات املادية حال دون تبين التجارة االلكرتونية،ونقص اإلمكا

التجارة االلكرتونية أن متر باملراحل التالية وهي: التعرف على  إىلواملتوسطة اليت تريد التحول 

االنرتنت، واستكشاف أدوات االنرتنت، وبناء موقع الكرتوني، والدعاية للموقع، وتقيم املوقع، 

موقع ديناميكي، وتعترب هذ  املراحل مهمة للغاية، من أجل االستفادة اجليدة من  إىلالتحول و

 يا التجارة االلكرتونية. امز

 وسائل الدفع: -3

 : وسائل الدفع املستعملة5 اجلدول رقم

 النسبة التكرار وسائل الدفع

 95 95 تقليدية
 5 5 الكرتونية

 

وع وسائل الدفع املستعملةن ب: توزيع املشروعات حس4الشكل رقم 

 

 

 5املصدر:  انطالقا من اجلدول رقم 

% من 95 حيث متثل نالحظ من الشكل أن وسائل الدفع ال تزال تعتمد على الطرق التقليدية،

إمجالي مؤسسات العينة، وهي نسبة ضعيفة وهذا ألنها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتجارة 

هذ  األخرية  لعدة أسباب ذكرناها وميكن أن نضيف أسبابا االلكرتونية، وقد اشرنا سابقا إىل أن 

 أخرى مثل  املسائل املتعلقة باألمن وغياب التشريع االلكرتوني.
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 برجميات التسيري املستخدمة يف املؤسسة: -4

 برجميات التسيري املستخدمة يف املؤسسة: 6 اجلدول رقم

 النسبة برجميات التسيري

 

 التكرار

 access 30 30لبيانات مثل   برجمية تسيري قواعد ا

 CRM 10 10برجمية إدارة العالقة مع الزبون   

 SCM 00 00برجمية إدارة سلسلة التوريد 

 ERP 13 13برجمية ختطيط موارد املؤسسة 

 OSS 07 07برجميات املصدر املفتوح 

 00 00 احلوسبة السحابية

 برجميات التسيري املستخدمة يف املؤسسة: 5الشكل رقم 

 

 6املصدر:  انطالقا من اجلدول رقم 

 (access من الشكل نالحظ أن غالبية املشروعات تستخدم برجميات تسيري قواعد البيانات مثل 

وذلك ألنها ال حتتاج إىل تكوين عالي  من طرف مستخدمها مثل الربجميات  ،%30 :الذي ميثل

على االستبيان واليت كانت نسبها  األخرى اليت تستعمل بنسبة أقل من طرف املشروعات اجمليبة

 %، وبرجمية إدارة العالقة مع الزبون13 :ميثل ERP كما يلي: برجمية ختطيط موارد املؤسسة

 CRM:املصدرة %، وبرجميات املفتوح10 ( بـــــ  OSS:املشروعات ب%، وكان من األجدر 07 ( بـــ

اليت تعمل على جذب  (CRM)ون الصغرية واملتوسطة استعمال برجمية إدارة العالقة مع الزب

أحسن الزبائن وإرضائهم واحلفاظ على والئهم وهي تغطي كل من وظيفة البيع، وظيفة التسويق، 

( ألي مؤسسة هي النظام الذي SCM  بعد البيع، كما تعترب سلسلة التوريد ووظيفة اخلدمات ما
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د من العالقات املتداخلة مع ينتج املنتج النهائي املطلوب خلدمة الزبائن، وهي تتكون من العدي

املوردين والشركاء والذين يساعدون يف جلب املواد األولية والتخزين والتصنيع والتوزيع، 

 (ERP)باإلضافة إىل ضرورة التحول من األنظمة التقليدية إىل نظام ختطيط موارد املشروعات 

ثل الستمرارية التحسني احلل األم هو الن وجود هذ  األنظمة باملشروعات الصغرية واملتوسطة

كما مينحها أدوات فعالة ملراقبة وتلبية  يف زيادة اإلنتاج، وتقليل التكاليف، وزيادة األرباح،

احتياجاتها ومتطلبات السوق بدقة وبسرعة، كما ميكن اعتماد احلوسبة السحابية ملاهلا من 

عمال وسهولة اإلدارة يا كثرية واملتمثلة يف: ختفيض التكاليف واالستجابة ملتطلبات األامز

والصيانة، كما متثل احلوسبة السحابية حال ممكنا ملشاكل نقص معدات وأنظمة تكنولوجيا 

املعلومات، باإلضافة إىل ذلك متثل الربجميات املفتوحة املصدر اليت توفر حرية االطالع على 

  شفرة الربجمة اخلاصة بها وتعديلها وإعادة توزيعها مع العلم أنها جمانية.

 الربجميات املساعدة على اختاذ القرار يف املؤسسة: -5

 الربجميات املساعدة على اختاذ القرار يف املؤسسة: 7اجلدول رقم 

 النسبة التكرار القرار اختاذبرجمية 

 EXCEL 100 100برجمية معاجلة البيانات  مثل 
 SPSS   07 07برجمية حتليل البيانات اإلحصائية  

 BI  10 10 الأدوات ذكاء األعم
 الربجميات املساعدة على اختاذ القرار يف املؤسسة: 6الشكل رقم 

 

 

 7املصدر:  انطالقا من اجلدول رقم 

من خالل اجلدول نالحظ أن املشروعات الصغرية واملتوسطة ال تستعمل الربجميات املساعدة على 

جلزائرية ليس لديها ثقافة %، وذلك لكون جل املشروعات ا7حيث ميثل  spss) اختاذ القرار مثل 

نشر التقارير التفصيلية سواء كانت سنوية أو فصلية أو سنوية لنشاطاتها والقيام بالدراسات 

االستشرافية اليت تستعمل فيها مثل هذ  الربجميات، أما بالنسبة ألدوات ذكاء األعمال فقد 



 

 

 

 املؤمتر العلمي الثالث لعلوم املعلومات

الفرص والتحديات: اقتصاد املعرفة والتنمية الشاملة للمجتمعات  

م  2017أكتوبر  11- 10يف الفرتة من   

 

 

 

961 

الذي  (EXCEL ليدية مثل %، فاملشروعات اجلزائرية الزالت تعتمد على الربجميات التق10مثلت 

املشروعات الصغرية واملتوسطة جمربة على خدمة الزبون وعرض السلع  أن%، كما 100ميثل نسبة 

م كسب ميزة تنافسية لذا جيب عليها أن تولي أهمية كربي ثواخلدمات باجلودة والسعر، ومن 

 لذكاء األعمال.

 وسائل األمن املستعملة: -6

 األعمال االلكرتونيةوسائل امن : 8اجلدول رقم 

 النسبة التكرار وسائل األمن

 20 20 الربجميات املضادة لالعتداءات االلكرتونية

 25 25 اجلدران النارية املقاومة للنار

 65 65 وسائل التخزين واسرتجاع املعلومات

 30 30 التشفري
 100 100 الربامج املضادة للفريوسات

 اللكرتونيةوسائل امن األعمال ا: 7الشكل رقم 

 

 8املصدر:  انطالقا من اجلدول رقم 

%، وسائل التخزين واسرتجاع 100 :نالحظ من خالل الشكل أن الربجميات املضادة للفريوسات متثل

%، والربجميات 25 :%، واجلدران املقاومة للنار متثل30: %، والتشفري متثل65 :املعلومات متثل نسبة

 .%20 :ثلاملضادة لالعتداءات االلكرتونية مت
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 : الصغرية واملتوسطة استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف املشروعات -7

 استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف املؤسسة: 9اجلدول رقم 

 

 موقع الويب االكسرتانات االنرتانت االنرتنت احلاسوب اهلاتف

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة كرارالت النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

من أجل احلصول 

 20 20 6 6 3 3 30 30 50 50 70 70 على املعلومات

من أجل ختزين 

 0 0 0 0 5 5 5 5 100 100 0 0 املعلومات

 15 15 4 4 0 0 20 20 20 20 30 30 من أجل الشراء
 25 25 3 3 5 5 20 20 20 20 40 40 من أجل التسويق

ال بالزبائن االتص

 0 0 5 5 0 0 45 45 45 45 100 100 واملمونني

جل إجياد أمن 

شركاء حمليني 

 ودوليني
60 60 30 30 30 30 0 0 0 0 0 0 

جل فرص أمن 

 0 0 0 0 0 0 25 25 25 25 40 40 أعمال جديدة

 : مدى إستخدام تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصال8رقم  الشكل

 

             9من اجلدول رقم  املصدر:  انطالقا 

من الشكل نالحظ أن كل املشروعات تستخدم تكنولوجيا املعلومات يف معامالتها اليومية، اهلاتف 

وذلك  قل موقع الويب واالنرتانت واالكسرتانتأبدرجة كبرية واحلاسوب واالنرتنت، وبدرجة 

املستجوبة لتكنولوجيات  حسب نوع املعامالت، كذلك من بني أسباب عدم استعمال املشروعات

اليت تعترب مهمة بالرغم من اخنفاض تكلفتها هو أن نسبة معتربة من  واالكسرتانت االنرتانت
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ستعمال إيف االستبيان حول  ةحسب التصرحيات الوارد( حواسيب 5إىل  1 املشروعات متتلك 

نت لكي يتمكن احلاسوب، كما جيب على املشروعات الصغرية واملتوسطة االستفادة من االنرتا

العاملون يف تلك املشروعات من االتصال ببعضهم البعض وتكون فيها املعلومات يف متناول 

من االكسرتانت بسب اخلدمات القيمة اليت  أيضاالعاملني باملؤسسة فقط، كما جيب االستفادة 

ائق وكذا وزبائن املؤسسة لغرض الرفع من مستوى تبادل املعلومات والوث ،تقدمها لشركاء وموردي

 الرفع من درجة التعاون املشرتك.

 خامسا: أسباب عدم استخدام التجارة اإللكرتونية يف املشروعات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية:

على الرغم من توقعنا أن حجم التجارة اإللكرتونية متواضع جدا إن مل يكن منعدما يف هذ     

لمستهلكني وتعامل املشروعات الصغرية املرحلة خصوصا بالنسبة لتلك التجارة املوجهة ل

واملتوسطة، ومن جهة أخرى نسجل أن ما حقق يف ميدان تطور االنرتنت يف اجلزائر سواءا من 

حيث عدد املستعملني أو نوعية تقنيات الربط والبث، وعلى الرغم من أهميته مل يواكب تطبيقات 

ة الربيد وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال التجارة اإللكرتونية، رغم احملاوالت اليت قامت بها وزار

( يف تهيئة جزء من البنى التحتية CERISTومركز البحث يف اإلعالم العلمي والتقين  

مؤسسة جزائرية  36( حتصي وجود KOMPASSوالربجميات وبناء املواقع التجارية، فإن شركة  

(، 36ال الصيدلة ال غري  على الويب، وهي يف احلقيقة مواقع إعالمية تعريفية غالبيتها يف جم

( تبني أن 37وحسب الدراسة امليدانية اليت قام بها الدكتور خبيت إبراهيم والدكتور نوفيل حديد  

التجارة اإللكرتونية الفعلية مل تنطلق بعد يف بالدنا، واحملاوالت البسيطة اليت تتم حاليا 

وهي غري كافية على اإلطالق لدفع تنتمي جلها إىل املستوى البدائي من التجارة اإللكرتونية، 

بالدنا حنو اللحاق بالتطورات العاملية يف جمال التجارة اإللكرتونية العاملية، واليت تفتح اجملال 

للمؤسسات الصغرية واملتوسطة لدخول األسواق العاملية، لذلك نلخص أهم أسباب لعدم اعتماد 

 ة اجلزائرية يف النقاط التالية:التجارة اإللكرتونية يف املشروعات الصغرية واملتوسط

قصور الكوادر البشرية املدربة واملؤهلة يف جمال تقنية املعلومات وتطبيقات التجارة  -1

اإللكرتونية حيث ميثل العنصر البشري ركيزة أساسية يف تسخري تقنية املعلومات لتطوير التجارة 

دربة يف جماالت عدة مثل تطوير اإللكرتونية، وتتطلب التجارة اإللكرتونية األيدي العاملة امل

( وخرباء يف …Java, perl, XMLومهارات الربجمة يف لغات   (web sites املواقع على االنرتنت 

( وأنظمة التشغيل، باإلضافة إىل خمتصني يف تصميم مواقع Data basesقواعد البيانات  

 (38غريها. التجارة اإللكرتونية وقوائم الكتالوجات ونظم الدفع اإللكرتونية و
ضعف اخلربات التجارية واملساعدات الفنية يف اجلزائر الالزمة لتحويل األعمال التجارية إىل       -2

 أعمال إلكرتونية.
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حمدودية حجم التجارة اإللكرتونية سواء بني الشركات التجارية نفسها أو بني مورديها  -3

 احملليني أو حتى بينها وبني املستهلكني.
طنية يف االنرتنت واخلدمات الرقمية، الشيء الذي يزيد من احتكار االستثمارات الو ضعف -4

املشروعات القليلة اليت تعمل يف اجلزائر، وبالتالي تبقى األسعار من مرتفعة نظرا لقلة املنافسة، 

كما أن مناح األعمال واالستثمار يف اجلزائر حسب تقدير البنك العاملي يف مؤخرة الدول يف 

 (39ومشال إفريقيا. منطقة الشرق األوسط 
تشكل اجلوانب االجتماعية والثقافية لبعض األمم عوائق أمام انتشار التجارة اإللكرتونية،  -5

وقد أظهرت بعض الدراسات أنه من األسباب الرئيسية وراء تأخر بعض املشروعات الصغرية 

 (40واملتوسطة يف تبين التجارة االلكرتونية يعود إىل أسباب اجتماعية وثقافية. 
تشكل التشريعات والقوانني املتعلقة بتنظيم التجارة اإللكرتونية أحد أهم البنى التحتية  -6

لقيام ومنو التجارة اإللكرتونية، حيث أشارت إحدى الدارسات التطبيقية حول مدى توفر بيئة 

االستعداد اإللكرتوني لدى الدول أن مجيع الدول العربية ال تزال يف مرحلة اخلطر يف جمال 

 (41ئة القانونية والتشريعية للتجارة اإللكرتونية. البي
تعترب صناعة تكنولوجيا اإلعالم واالتصال حمركا أساسيا لنمو التجارة اإللكرتونية وتوسع  -7

نطاقها، وتعاني اجلزائر من ضعف كبري يف إنتاج السلع واخلدمات املتصلة بتكنولوجيا اإلعالم 

 (42واالتصال. 
عرف تأخر مهما فيما يتعلق بالتكنولوجيا اجلديدة للمعلومات النظام البنكي اجلزائري ي -8

 وبالتالي
E-Banking   43املولود اجلديد للنظام البنكي مل يستعمل يف اجلزائر.) 

 اخلامتة:

املشروعات الصغرية واملتوسطة حسب ما أشرنا إليه  تفعيلهلا دور فعال يف التجارة االلكرتونية 

ذا الدور خيتلف من بلد آلخر وكذلك خيتلف من مؤسسة إىل أخرى حسب درجة سابقا، غرب أن ه

، وبالنسبة للمؤسسات اجلزائرية على جتارة االلكرتونيةعتمادها إهتمام املؤسسة ودرجة إ

من حتليل االستبيان أنها ال تزال بعيدة كل البعد عن االستفادة املثلى من  انطالقافيمكننا القول 

مؤسساتها بالرغم من وعي املشروعات باملزايا العديدة  تفعيلمات واالتصال يف تكنولوجيات املعلو

، اليت تتيحها على غرار ختفيض تكاليف املعامالت وتيسريها وتوسيع وتنويع األسواق وغري ذلك

االستبيان والذي خصص الستعمال تكنولوجيات املعلومات يف املؤسسة، تبني لنا من خالل  ففي

ختاذ القرار على برجميات إشروعات الصغرية واملتوسطة تعتمد يف التسيري وحتليله أن جل امل

وكذلك بسبب نقص اإلمكانيات املادية، كذلك  تقليدية نظرا لنقص التأهيل والتكوين املتخصص

بالنسبة للتجارة االلكرتونية فتبني لنا كذلك أنها ال تزال يف مرحلة متأخرة جدا بسبب ضعف 

وأن املشروعات اجلزائرية ال تولي أي اهتمام  ،لوجيات االنرتنت وغري ذلكالبنية التحتية لتكنو

ألدوات العمل اجلماعي من خالل االستفادة من االنرتانت واالكسرتانت، وتستعمل بدرجة أوىل 

على اهلاتف وبعض االستخدامات البسيطة على احلاسوب واالنرتنت للبحث عن املعلومة وخدمة 
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ا اخلدمتان التقليديتان لالنرتنت، وال تعري أي أهمية لالستفادة من الربيد االلكرتوني، وهم

التطبيقات كربجميات املفتوحة املصدر مع العلم أنها جمانية، وإىل االستفادة من برجمية 

ختطيط موارد املؤسسة ملاله من اجيابيات كثرية، باإلضافة إىل احلوسبة السحابية حلل مشكلة 

،     وأن أغلب املشروعات الصغرية واملتوسطة يف العامل تتوجه حنو عدم توفر املعدات واألجهزة

االستفادة من حلول احلوسبة السحابية، وأنها غري مستعدة على اإلدارة الفعالة لعالقاتها مع 

زبائنها وعالقاتها مع مورديها وعلى ترشيد إدارتها ملواردها املالية واملادية والبشرية، وبأنها غري 

على الرصد اجليد لبيئتها وترشيد عملية اختاذ القرار، باإلضافة ال تسمح مستعدة كذلك 

الوضعية على املدى القريب أو املتوسط لالعتماد على تكنولوجيا املعلومات واالتصال كأداة 

، وال يتحقق ذلك إال بوضع وصياغة اسرتاجتيات بعيدة لتفعيلها وجعلها أكثر تنافسية

ي واإلقليمي لتطوير قطاع تقنية املعلومات والتجارة االلكرتونية ومتوسطة، وعلى املستوي القوم

اليت ينبغي االهتمام بها، ومن هنا فإن املشروعات الصغرية واملتوسطة جمربة على التخلي عن 

أمناطها اإلدارية التقليدية وتعويضها باملناهج واألساليب احلديثة اليت تعتمد على تكنولوجيا 

ستفادة من تطبيقاتها كالتجارة االلكرتونية، وهذا بهدف البقاء املعلومات واالتصال واال

واالستمرار والتكيف مع التحوالت العميقة يف بيئتها االقتصادية ومن ثم التأهل لالندماج يف 

 االقتصاد العاملي.
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